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PERIONICA
ТЕМА БРОЈА:

КОП РАДЉЕВО

ДОКЛЕ СЕ СТИГЛО СА ПРОЈЕКТОМ ОТВАРАЊА КОПА РАДЉЕВО?
ШТА И КОЛИКО СЕ МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ ОД ЊЕГОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ?

ИСПУЊЕНА
ОБЕЋАЊА

КОП РАДЉЕВО
- НАДА У БОЉЕ СУТРА

Дарко Глишић

УЧИЊЕНИ СУ
ЗНАЧАЈНИ КОРАЦИ
Владимир Ивош

САЧУВАТИ „РАДЉЕВО”
КАО ЗДРАВУ ЦЕЛИНУ
Драган Јелић

УРБАНО НАСЕЉЕ
НА ДОБРОМ МЕСТУ
Звонко Минић

TADING

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

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

Vuka Karadžića br.28, Ub 014/414-390
(preko puta Osnovne škole)
RAČUNARI
BELA TEHNIKA
TEPISI
POSUĐE

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

10 godina
sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
014/412-212

Уб
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ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

КОЛЕКТИВНО ДО ИЗБОРА
Општински одбор ПУПС-а у Убу је у в.д.
стању, кадровска решења - после избора
Силаском са животне сцене председника ОО ПУПС-а
Николе Лукића настао је својеврсни вакуум у овој партији у
Убу. Тражи се кадровско решење, воде разговори са заинтересованима, одржавају контакти са Централом у Београду...
Ипак, до сада није дошло до заказивања Изборне Скупштине, а Управни одбор води Душан Илић, потпредседник,
који је је био најближи сарадник покојног Лукића.
-Договорили смо се да, до парламентарних и локалних
избора водим, овај одбор на Убу, заједно са члановима
Управног одбора Браниславом Милићевићем, Станимиром
Игњатовићем и Милетом Миливојевићем, каже Душан Илић.
- У контакту смо са Управним одбором Странке у Београду и
верујем да ћемо, после избора, доћи до доброг решења.

Милићевић, Илић, Игњатовић и Миливојевић
У разговору са нашим уредником ово својеврсно
председништво изразило је решеност да организује
активности на добробит убских пензионера, а први важан
корак ће бити организовање месних одбора ПУПС-а по
селима општине. Иначе. незванична вест гласи: ПУПС Уба ће
на предстојећим локалним изборима (вероватно и парламентарним) учествовати на листи Српске напредне странке,
са могућношћу да има једног одборника и једног члана
Општинског већа.

’’ГЛАС’’ СЕ СВЕ ДАЉЕ ЧУЈЕ
Глас Тамнаве ће и у овој години наставити да, информисањем, покрива територије пет општина: Уба, Лајковца,
Мионице, Владимираца и Коцељеве (која остаје зато што
територијално припада Тамнави, а не због интересовања
општинског руководства, али то је посебна прича, којој ћемо
ускоро посветити дужан простор).
Трудићемо да остваримо сарадњу и са општинама
Љиг и Осечина, где постоји интересовање читалаца. Ипак,
све зависи од јавних конкурса чије расписивање се очекује
ових дана, а неки уговори су већ потписани.

ШТА ЈЕ НОВО?

Р

ечју, ништа! Од увођења вишестраначког система наше странке
су имале, готово, незнатне
козметичке измене. Да није формирана
Српска напредна странка, политичка
сцена Србије била би иста као на почетку овог века, с`
тим што би се на власти мењали Курта и Мурта, а
кљусе (читај:народ) би носио све заједно...
Е, сад! Кад чујем како они који су, својевремено имали
у рукама и нож и погачу (и ко зна шта све још), сада,
критикују актуелну власт што није исправила ово или
оно, а што је било још израженије у њихово време скочи ми (или падне) шећер, притисак, а о менталном
доживљавању да не говорим (пишем). То је утолико
пре што сам, на почетку био сведок и учесник много
тога што су злоупотребили потоњи министри-тајкуни,
председници општина, посланици... борци за демократске промене уз помоћ којих се баш пуно пара сливало у левак који је имао директну везу са њиховим
џеповима.
И, шта има ново? Ништа! Или готово ништа. Вучић још
није дефинитивно стао за врат тој седмоглавој аждаји
сазданој од корупције, буразерске приватизације,
отимачине и много тога још. Шта ће са мангупима у
својим редовима? Да ли их препознаје? Они опасно
накривљују овај ионако преоптерећен брод српске
економије. Мора да их неутралише, иначе... они ће
њега. Верујем да их препознаје, али је схватио да
мора да поштује њихове јавне и тајне светске
политичке везе, подмукла специајлна оружја за борбу
испод површине и вештину убацивања клипова,
мимикрију... Зато, поступно мора да, као некада
Милош Обреновић, тактиком и разним лукавствима
осваја ново време и стабилнију будућност Србије.
Понекад то изгледа помало грубо, понешто изазива
сумњичавост, питања у стилу како се толико
променио? Како је од острашћеног радикала постао
поборник европеизма и отворене сарадње са свим
светским силама и опцијама? Одговор је очигледан:
сазрео политички и искуствено. И, сада, ако неко има
шансу да изведе Србију на сигурније тле, ван
домашаја тајкунизације, диктата економских силеџија
великог формата и комбинаторика Новог светског
поретка у којем за Ротшилде, Макнамаре, Клинтоне и
другу братију, Србија не постоји - одређена је, још
одавно, за уништење као последње упориште
масовног комунистичког и самоуправно-социјалистичког начина размишљања.
А Србија одавно није комунистичко упориште - ако је
то, уопште, икада и била. Треба се сетити шта су јој
партизани (увезени са туђе територије, да би посвађали очеве и синове, браћу и кумове) учинили током
рата у којa је у рат увучена интересима и диктатом
управо из Лондона и Вашингтона... А на самом крају,
шта би? Савезници су, као због неких погрешних
информација о распореду немачких трупа, важније
српске градове бомбардовали до темеља.
Е, сад! Нећемо опет у рат, наравно! Али, овај мир се
мора искористити за нове дипломатске победе, за
постизање оне неутралности која нам, после тако
бурне историје и страдања, свакако, следује. Да, бар
понеку генереција, заобиђе мобилизација и боравак у
зонама ратних дејстава.
Оне странке које се буду залагале за будућност
Србије у миру - треба да привуку бираче. Они
политичари који су се доказали испуњавањем датих
обећања - заслужују поверење. Нема их пуно, а оних
других, који су обећавали куле и градове, 250.000
нових радних места (а били демантовани брзим
отпуштањем радника), морају у историју. Али, пре
тога, на суд!
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„ЛАЂАР-ТРАНСПОРТ” ОПРАВДАНО КАСНИ

ДВА КИЛОМЕТРА ДО
СТАБИЛНЕ СИРОВИНЕ
Почетак производње еколошких брикета у
некадашњем погону ’’Термоелектра’’ касни због
измењених услова за набавку и допрему
сировина. Проблем је настао и са радним
временом складишта из којег се узима угљена
прашина која је основ за производњу
У новогодишњем броју Гласа Тамнаве објавили смо вест да
је производња кренула уочи Никољдана. Међутим, у јануару је
почело да ’’шкрипи’’ - за сада, ништа од прављења еколошких
брикета, убског бренда, новог својеврсног чуда у области
високоенергетских горива са ниским процентом супмпора у
процесу сагоревања. Услов који је постављен, у обезбеђивању
сировине - угљене сите, према нашим изворима, је изградња два
километра тврде путне подлоге, пропуста за воду, обезбеђење
постојећег цевовода и - то би требало да буде све.
- Произвели смо
пробне количине, каже
Ранко Шћекић, директор фабрике, износећи
на сто производ у облику минијатурне полуге
црног злата, глатке попут сапуна. Овај брикет
ничим не подсећа на
онај из Мургаша, који се,
успут да напоменемо,
већ пробио на тржишту.
-Сваки пропуштени дан производње
кошта нас пуно, а до
сада је, овде, већ улоУ ишчекивању
жено око милион и по
сировина
евра. То је разлог због
којег се не може назад.
Преостаје, дакле, да ЗЗ ’’Слога’’ Уб, са својим кооперантима, у што
краћем року, заврши радове на прилазима до одлагалишта угљене
сите. Међутим, проблем ће нам представљати и промењено радно
време, односно, услов по којем ће одвожење сировине бити
могуће само у времену од седам до 15 часова. То нам је условило и
набавку нове опреме, два утоваривача и складишног простора у
хали у којем ће бити смештене количине потребне за рад у три
смене... Ипак, ми смо оптимисти- наглашава Шћекић.- Уверен сам
да ће до краја фебруара, најкасније, производња бити настављена
и да ћемо, коначно, позвати све раднике које су на списку за
пријем. То значи да ћемо у марту почети са испоруком првих
количина брикета.
У хали, која је комплетно опремљена и спремна за
прозводњу, неколико радника обавља свој редован посао на
одржавању, правна служба припрема потребна акта, осећа се дух
и живост производње. Само да не буде неких нових услова?
- Верујем да ново руководство РБ Колубара, у организовању процеса производње, неће имати потребе да мења услове
који су раније уговорени. Прихватили смо нова улагања која су се
наметнула променом радног времена и потребом да се изгради
прилаз одлагалишту, али, за неке нове трошкове, сада, не бисмо
имали могућности. Овај застој нас већ превише кошта.
Немачки пословни партнери својевремено су нудили
велики износ само за оригиналну технологију, која даје чистији
производ, кад је реч о сагоревању, од кокса или свих других
расположивих чврстих горива. Било је понуда и од неких
произвођача брикета из Босне и Херцеговине. Овај погон је
јединствен у Србији, а то и убску општину, аутоматски, избацује у
први план прозвођача еколошких горива. Онај црни ’’сапунчић’’ са
почетка овог текста би требало, ако све буде ишло према реалним
плановима, ускоро да постане водећи бренд Уба. Директор
Шћекић и његови сарадници имају неподељену подршку
руководства убске општине. То је својеврсна гаранција да ће и ова
препрека (у виду два километра каменог квалитетно поваљаног
пута, оспособљеног за камионе са угљеном ситом) бити ускоро
превазиђена, а онда следе планови за изградњу нове хале.
Прилази фабрици су насути, терен припремљен... А радна снага наравно, чека као запета пушка.
М.М.

www.glastamnave.com

facebook.com/glastamnave
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ПУТ КА ШАРБАНАМА НА УДАРУ КАМИОНА

ПОСТИГНУТ ДОГОВОР
СА ИЗВОЂАЧИМА
РАДОВА
Превоз песка кроз улицу Јосипа Мајера
свакодневно прави проблеме грађанима.
Кинеска компанија, која изводи радове на
ауто-путу, прихватила отклањање свих
недостатака, чишћење и прање улица,
насипање банкина и поштовање
саобраћајних прописа.
Грађани који живе у улици Јосипа Мајера и
селима Трњаци, Стубленица и Шарбане, поднели су
Општинској управи Уб, крајем јануара, пријаву у којој
захтевају моменталну обуставу превоза песка до
оближње трасе ауто-пута Обреновац-Уб, коју гради
кинеска компанија „Shandong Hi-Speed Group” у
кооперацији са подизвођачем италијанском фирмом
„Italiana Construzioni”. Спремајући се за својеврстан
штрајк и блокаду пескане у Стубленици, мештани чија
се домаћинства налазе на удару возила, која свакодневно пролазе поред њихових кућа, сматрају да
претоварени камиони уништавају јавну и приватну
имовину (објекте и пут), али и здравље грађана. Они су
у пријави навели да ’’неколико месеци уназад,
корисници пескане у Стубленици врше свакодневну
штету наведеним грађанима и општини Уб. Камиони са
песком излазе из пескане неопрани и неадекватно
покривени и јурећи непрописном брзином, разносе
песак по улици, двориштима и објектима поред којих
пролазе.”

Тешки теретни камиони оштетили су
путни правац који води ка Шарбанама
Овим поводом организован је хитан састанак са
општинским руководством, предсавницима ресорног
министарства и извођачима радова, на којем се корисник експоатације песка из пескане у Стубленици
обавезао на испуњење захтева из пријаве грађана и
отклањање свих недостатака приликом коришћења
ове деонице. Превоз песка је обустављен на одређено
време, а извођачи радова започели су чишћење улица
и насипање оштећених банкина, које ће ових дана бити
завршено. Како незванично сазнајемо, кинеска компанија „Шандонг хајспид” прихватила је све услове
грађана који живе у улици Јосипа Мајера и селима
Трњаци, Стубленица и Шарбане, обавезујући се на даље одржавање пута, његово редовно чићење и прање,
као и поштовање саобраћајних прописа приликом
превоза песка.

У току су радови на чишћењу
и санацији улице Јосипа Мајера
Незадовољни грађани прихватили су понуђена
обећања, али сматрају да је једино право и могуће
решење коришћење алтернативног правца за доставу
песка до ауто-пута који води ка Обреновцу.
М.М.М.
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ТЕМА БРОЈА:

КОП РАДЉЕВО

ДОКЛЕ СЕ СТИГЛО СА ПРОЈЕКТОМ ОТВАРАЊА КОПА РАДЉЕВО?
ШТА И КОЛИКО СЕ МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ ОД ЊЕГОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ?

КОП РАДЉЕВО - НАДА У БОЉЕ СУТРА
Угљенокоп у Радљеву је велика нада у бржи и успешнији развој убске општине. Интензивне припреме за
његово отварање започете су 2013.године. А онда, после Париске конференције посвећене смањењу загађења
планете, са акцентом на добијање енергије сагоревањем фосилних горива, крајем прошле године, чинило се
да се све компликује - с обзиром на то да ће кредити светских банака, на које се рачунало, практично, бити
недоступни. То је, по некима, значило да динамику отварања Копова Радљево, очекује знатно успоравање. Да
ли се, заиста, ради о успоравању и каква је права слика кад је реч о овој теми, покушали смо да обрадимо као
главну тему овог броја. Забележили смо изјаве најодговорнијих за реализацију инвестиције која би, овом крају,
а посебно убској општини, требало да донесе много лепшу будућност.

ВЛАДИМИР ИВОШ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ ПК РАДЉЕВО У ОСНИВАЊУ:

УЧИЊЕНИ СУ
ЗНАЧАЈНИ КОРАЦИ
„Без Радљева нема испуњења биланса угља
за постојеће блокове термоелектрана”
- Израда пројекта вишеструко значајног за будућност
српске електропривреде почела је у фебруару 2015. године, а
на њему су радили експерти рударске, геолошке, електро,
грађевинске, архитектонске и економске струке. Како је предвиђено, „Радљево“ ће бити заменски капацитет за угљенокопе који се приближавају крају свог експлоатационог века.
Очекује се да из овог лежишта, које ће бити један од најважнијих снабдевача српских термоелектрана у наредном периоду,
буде ископано око 350 милиона калоричнијег угља и око 90
милиона угља нешто слабијег квалитета.
- Одабрани су и извођачи за техничке пројекте који се
тренутно раде, а који су део Главног рударског пројекта.
Очекујемо да ће бити завршени за четири-пет месеци. Може
се рећи да ћемо у марту имати комплетну техничку документацију за рад Копа. Када је реч о финансијским средствима,
предвиђено је да током 2016. године у овај посао буде
инвестирано 1,1 до 1,2 милијарде динара. За половни систем
предвиђено је 400-500 милиона динара, за измештање
трафостанице 400-500 милиона динара и за експропријацију
300 милиона динара. Остаје још 70 милиона динара за
измештање путева, канала, као и за друге послове.
- Значај покретања копа „Радљево” је недвосмислен. Из
угла рударске струке, савршено је јасно да без њега нема
испуњења биланса угља за постојеће блокове термоелектрана. Према стратегији развоја електроенергетског
система, предвиђено је да се 2017-те крене са копањем
јаловине, како би 2019. године са овог угљенокопа стигле и
прве тоне лигнита. „Радљево” је окарактерисaно као извор
сировине за рад нових капацитета, али незаобилазна је
његова функција надомешћивања недостатка угља у
„Колубари”, угља потребног за постојеће термокапацитете.

Владимир Ивош: Предвиђено је да се 2017-те крене
са копањем јаловине, како би 2019. године са овог
угљенокопа стигле и прве тоне лигнита
Владимир Ивош објашњава, затим, да је, као предуслов
спровoђења експропријације на подручју будућег копа
утврђен општи интерес за катастарску општину Каленић и део
катастарске општине Радљево, а план је да се ове године
припреми предлог општег интереса до центра села Радљево.
Површине које су обухваћене јавним интересом за Коп „Радљево” обухватају око 230 хектара. Од тога је сада купљено и у
катастар непокретносни уписано близу 150 хектара. Преосталих 80 хектара је у највећем броју случајева под објектима. До сада је куповано само земљиште без објеката. Од
преосталих 30 предлога за откуп домаћинстава до данас је
урађено десет.
- Трудимо се да „Радљево” буде најсавременији коп.
Поље „Д” је некада било чудо технике, након чега је „Источно
поље” преузело примат. Данас је „Западно поље” окосница
„Колубаре”. Сваки коп има своју улогу, па ће и „Радљево” временом постати носилац производње. То су логични процеси.

ЗВОНКО МИНИЋ, КООРДИНАТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

УРБАНО НАСЕЉЕ НА ДОБРОМ МЕСТУ
- Јесте сада теже него што је било у ранијим периодима.
Али, ево, дошли смо до чињеноице да имамо откупљено
око 150 хектара за потребе вудућег Копа. Они кредити на
које се рачунало (улагања страних банака у даљем опремању) ће бити надомештени улагањима оних који ће бити
заинтересовани - а таквих сигурно има пуно. Јер, без угља
из Радљева рад термоелектрана више није могуће ни
замислити.
- Увелико су у току активности на реализацији пројекта
урбаног насеља у Мургашу. Мислим да је заинтересованост
потенцијалних становника овог насеља, а то су они који ће
бити исељени са подручја на којема ниче угљенокоп, сада,
пуно већа. Наиме, те парцеле су идеалне за становање јер
је, после мајских поплава, како су искуства показала,
подручје која могу да буду угрожена поплавама, висораван
на којој је планирано наше урбано насеље, идеално место.
Међутим, овог пута, неће се радити као у Каленићу пре
више година. Нећемо градити типске куће, унапред насеље,
а онда, усељавање. Сада је урађена парцелација па ће
људи бирати место за свој будући дом.

- Разуме се да се интензивно ради и на решењима
за прилазе, инфраструктуру и све друго што прати
овај велики пројекат. А
посебно је добро што ће и
Уб решити много својих
горућих питања из области
комуналне инфраструктуре.
- Значајна је и чињеЗвонко Минић
ница да се интензивно
планира и рекултивација
земљишта и да су прецизно планиране фазе за одлагање
јаловине. Иначе, свим овим пословима прилазимо са
одговорношћу која гарантује успешну реализацију свих
планова. Иначе, ко ће где, како ће да изгледа коначна
организација (део ЕПС-а или РБ Колубара) и слично, остаје
да се решава у складу са усвојеним и незаобилазним
законским одредницама.

ОПШТИНА УБ
ТЕМА БРОЈА - КОП РАДЉЕВО
ДАРКО ГЛИШИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ УБ

ИСПУЊЕНА ОБЕЋАЊА
„Чекирали смо карту у неповратном смеру”
- Као што сам и обећао 2012.
године, пројекат копа Радљево, који
чека на своју релизацију пуних 40
година, поставили смо на здраве и
чврсте ноге. У то сте имали прилику
да се уверите и да постепено пратите његово оживљвање. Прве
конкретне грађевинске радове на
овом копу очекујемо крајем ове
године, а већ током наредне и прве
ископе јаловине. Као неко ко је
много труда уложио да се мртво
слово на папиру и вечито предизборно обећање реализује, могу
свима да поручим да дубоко верују у
оно што кажем. За ове четири
године, показали да, корак по корак,
идемо ка његовој реализацији. Од отварања просторија Дирекције
на Убу, преко утврђивања јавног интереса, до екпропријације око
150 хектара земљишта у Радљеву и Каленићу и обезбеђивања
буџета за ову годину. Даље нас чекају преговори око набавке
механизације, а у другој половини ове године правимо план за
почетак скидања јаловине. Мислим да смо тиме већ чекирали карту
у неповратном смеру.
- Имајући у виду да је то до сада много пута екпоатисана тема,
посебно пред изборе, цела ова прича је на неки начин глорификована. Сигурно је да ће наша општина имати велике користи од
овог пројекта у наредних двадесет-тридесет година и да ћемо
запослити одређени број људи. Међутим, морам да истакнем да то
није у толиком обиму као што су појединци, зарад свог интереса,
представљали у претходним периодима. Једноставно, створен је
утисак о хиљадама радних места и милијардама које би се слиле у
наш буџет. Можда нећемо остварити бенефите у том облику, али је
сигурно да овај пројекат отвара перспективу за развој наше
општине у наредних неколико деценија.
- Коп Радљево је пројекат који ће бити реализован највише
захваљујући Александру Вучићу. Сећам се, врло добро, разговора
са њим, који смо водили тадашњи директор „Колубаре” Грчић и ја,
када нам је јасно поручио да „гурамо” тај пројекат, а да ће се он
побринути за све оно што испечи пред нама. Тако је и било. Имали
смо много препрека, свака је захваљујући њему отклоњена, и ми
смо сада, праткично, дошли до његове крајње реализације. Само
прошле године република је за откуп земљишта дала два милиона
евра. Дакле, о овом пројекту се стара држава, а његов статус ће бити
онакав какав и треба да буде- у оквиру Електропривреде Србије,
која је сада јединствено предузеће. Све друге приче о засебном
предузећу „не пију воду” и више ми изгледају као борба појединаца
за свој статус у оквиру предузећа, него што би то била корист
општине или грађана. Јер, да смо се бавили тиме и правили државу
у држави, до ове фазе не би ни стигли. Можда су те приче о статусу
копа Радљево некада имале значај, али су у данашњим условима
дефинитивно превазиђене. Добро је познато да је у оквиру ЕПС-а
спроведена корпоративизација и да више не постоје јавна
предузећа у њеном оквиру, већ је у питању једно јединствено јавно
предузеће.
- Колики је значај овог пројекта видели смо након мајских
поплава, пре две године, чије последице осећамо и данас кроз
мањи прилив новца, јер је значајно смањено ископавање руде на
Западном пољу. Са друге стране, када се на нашој територији
отворе нови копови, ми ћемо добити значајну финансијску
инјекцију у смислу надокнаде која нам законски припада. Поред
финанијске стабилности општинског буџета, одређени број људи ће
у оквиру овог система наћи своје ухлебљење. Свакако да ће се
временом затварати одређени копови и да ће вршити пребацивање
радника, али зар то нису наши људи? Да ли те Убљане треба
оставити без посла да би на њихово место дошли други? Дакле, ми
ћемо се подједнако борити и за очување њихових радних места, а
затим и за запошљавање других младих незапослених кадрова у
мери у којој буде растао развој тог копа. То је оно што, у овом
тренутку, могу да обећам и то је једина реална и извесно остварива
прича. Бајке, које су причали поједини политичари за време
предизборних кампања последњих двадесетак година, заборавите.
Они су своје прилике пропустили, ако су их уопште и имали с
обризом да им се све сводило само на лепу причу. Ми смо наша
обећања почели да реализујемо већ првог дана ступања на власт у
општини Уб и гураћемо све ово до самог краја.

11.фебруар 2016.г.

5

ДРАГАН ЈЕЛИЋ,
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА КОПА РАДЉЕВО

САЧУВАТИ „РАДЉЕВО”
КАО ЗДРАВУ ЦЕЛИНУ
„Прво реално запошљавање је отварање
нечег новог, а то је коп Радљево”
- Сведоци смо
великих превирања у
оквиру ЕПС-а и РБ "Колубара", а како се чини, тек
ће их бити у периоду који
је пред нама. Овај начин
реструктуирања ЕПС-а
донеће много негативних
ствари. Очекује нас завршетак експлоатације угља
на постојећим лазаревачким коповима, где ће,
у наредним годинама,
бити смањен обим производње. Излази се из Поља Д, исто тако из Поља
Б, па, с тога, треба отворити неке нове велике копове,
попут Поља Е и Радљева. Нисам сигуран да ће у
будућности бити изводљиво добијање страних кредита од великих банака. Чак је могуће, у овом сектору,
прекидање финансирања уопште. Ту, пре свега,
мислим на откопавање угља, електране и угљенокопе
у Европи, а и у свету. Све је то последица недавног
Париског споразума, тако да ћемо, вероватно, будуће
копове отварати сопственим средствима са постојећом механизацијом.
- Поред свега тога, видим и велики проблем у
броју радника у будућем степену производње у Колубари из разлога што, ван Радљева и Западног поља,
лазаревачки копови улазе у јако дубоке партије угља,
где ће требати доста више система и неће бити могуће
одржати производњу коју сада имамо. Ту је и измештање великих инфраструктурних објеката, које већ
касни више година. Мислим да ће Колубара бити "на
коленима" у будућем периоду, и ми Убљани морамо, у
тој целокупној ситуацији, сачувати Радљево, а можда
га, на неки начин, извући из Колубаре, као здраву
целину, и што пре покренути производњу која би
могла да попуни убски буџет
- Пуно смо урадили на експропријацији. Кренули
смо у откуп земљишта и објеката испод копа, а већ
смо обезбедили откупљено земљиште за неколико
година производње, што ниједан коп, који је у раду и
који се планира за рад у Колубари, нема. То је велики
адут за нашу општину и за коп Радљево.
- До прве производње угља из Радљева, Уб ће,
нажалост, бити у великом проблему око пуњења и
реализације буџета. Недостатак пара у градској каси
одразиће се на комплетно функционисање града, бар
у наредне две године. Смањење буџета неће утицати
само на смањење инвестиција, већ ће се вероватно
одразити и на плате. Недостатак новца осетиће се и у
потрошњи грађана у целом граду. То се може надоместити и на неке друге начине, трансферима из других
органа власти и републике. Међутим, тек прве тоне
угља из Радљева донеће Убу оно што чини ту разлику
у буџету, коју имају, рецимо, Лајковац и Лазаревац у
односу на Уб, као и Обреновац, који производи
електричну енергију.
- Треба сачувати наше раднике који већ раде у
Колубари, да не буду проглашени за технолошки вишак. Попут суседних општина, а и због расељавања
нашег становништва са простора будућег копа
Радљево, мора се што више младих запослити на
Копу. Можемо да износимо разне калкулације око
запошљавања у Колубари, у ЕПС-у и у разним другим
зонама, али прво реално запошљавање је отварање
нечег новог. Тренутно има вишка радника, и вероватно ће доћи до смањења броја запослених у јавном
сектору, поново у јуну месецу, тако да прво велико
запошљавање можемо очекивати када нешто ново
будемо отварали. Трудићемо се да то буде Коп
Радљево.
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РАЗГОВОР СА РАДОВАНОМ ПУЛЕТИЋЕМ, ДИРЕКТОРОМ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ УБ

СПОРТ И КУЛТУРА НА УДАРУ
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ
- Средства намењена организовању културних дешавања са 3,6 милиона динара, у овој години
сведена на 1,6 милиона. - За све спортске клубове, у 2016.години, опредељена су средства у
висини досадашњег годишњег буџета ФК Јединство. - Новчана рестрикција неће толико
угрозити културу, колико ће погодити спорт, каже Пулетић.
Убска Уставнова за културу и спорт,
услед рационализације општинског
буџета, у овој години ће располагати са
знатно мањим средствима него лане.
Буџетско умањење је радикално па ће,
сходно томе, ову годину обележити
штедња и рационализација потрошње
на свим нивоима. Почетком 2015.године
за рад ове установе било је опредељено
63 милиона динара да би, након четири
ребаланса, крај године, дочекала са 55
милиона. У години пред нама буџет
Установе за културу и спорт износиће 41
милион. На који начин ће се то одразити
на њено функционисање, разговарали
смо са директором Радованом Пулетићем, који каже:
- Имајући у виду да располажемо са
отприлике 3,9 милиона сопствених средстава, онда вам је јасно да нам следује
37 милиона са буџета, када би у потпуности био испуњен. У поређењу са
прошлом годином разлика је огромна, а
ми се у тим оквирима морамо понашати
на најбољи могући начин. Значи, без
инвестиција, а где год смо могли да
скратимо и умањимо трошкове, ми смо
то урадили. За разлику од прошле
године, када је за културу било опредељено 3,6 милиона динара, ове године се
морамо уклопити у 1,6 милиона. Деценију раније, само Убске вечери коштале
су нашу општину близу два милиона
динара, што очигледно говори у каквим
оквирима ћемо морати да се понашамо
ако хоћемо да током читаве године
радимо.
Колико ће се то одразити на квалитет и да ли ће то, можда, довести до
укидања неких програма?
- Ако говоримо о укидању програма
у Установи за културу и спорт, онда се ту
превасходно мисли на неке који су
фестивалског карактера, попут „Репасаж феста“, „Летњих вечери“ али и на
новоустановљени „Златни дан“, који је
већ три године део нашег програма.
Нећемо укинути ништа од тога, али ћемо
се трудити да реконцептуализујемо и
„Убске вечери“ и „Репасаж фест“ да бисмо успели да помиримо две ствари, а
то су: располагати са мало пара и сачувати квалитет. Наравно да су извдојена
средства за културу мала, али то су
буџетска средства. Ми имамо и сопствена средства из којих ћемо издвајати
одређени новац за музичке програме,
промоције књига, трибине и друго. Ти
Средства намењена „субвенционисању” убских фудбалских клубова,
на годишњем нивоу:
- ФК Јединство - 3,6 милиона динара
- Чланови Окружне лиге - 500.000
динара (пет клубова, по 100.000)
- Чланови Међуопштинска лиге 480.000 (осам клубова, по 60.000)
- Чланови Општинска лиге - 900.000
(шеснаест клубова, по 56.250)

програми могу бити врло интересантни,
а реализовани са мало пара. Мислим да
ова новчана рестрикција неће толико
угрозити културу, колико ће погодити
спорт.
У 2016.години значајно су смањена
средства намењена „субвенционисању” локалних спортских колектива?
- Ако вам кажем да смо 22 милиона
имали за спорт 2015. године, и да је у
оквиру тога ФК Јединство, које највише
захвата новца из буџета, партиципирало са девет милиона, а сада, 2016те године, 9.000.000 динара je предвиђено за све спортове и све клубове,
онда вам је јасно колика је рестрикција.
Једноставно, морамо се понашати са
много више самоограничења за сваки
клуб, било да је у питању фудбалски,
кошаркашки, рукометни, рагби, одбојкашки и било који други. Ове године
ствари ћемо поставити сасвим другачије него до сада, да би смо на прави
начин искористили новац који је предвиђен за културу и спорт. Акценат је на
спорту, јер је на жешћем удару него што
је култура. Култура може да се организује на разне друге начине, али спорт
има фиксне трошкове који се, једноставно,не могу изменити, тако да ћемо
ове године имати велике проблеме са
новцем.
На који начин ће бити распоређено
тих 9.000.000 динара и којим критеријумима сте се водили при одређивању
износа?
- Неко је рекао да је тај износ добро
распоређен јер су сви подједнако незадовољни, и то је тачно. Ми смо ишли на
линеарно умањење. Значи, оно што су
клубови имали прошле године, ове
године им је умањено за око 60 одсто свима. Јединство сада располаже са 3,6
милиона динара, од чега 2,5 милиона за
први тим. Јединство на најмањем елементарном замајцу трошкова на нивоу
месеца не може да функционише испод
1,2 милиона динара на месечном нивоу,
а сада морамо да распоредимо 2,5
милиона на годину дана. Све нам то
говори да без пара са стране, нема живота. Морамо наћи спонзоре и донаторе, али и „стравично” сећи трошкове
клуба. Сав новац који успемо да обезбедимо, и са буџета и са стране, морамо
усмерити на функционисање клуба, а то
значи на елементарну инфраструктуру.
То су: судије, струја, вода, запослени
радници - они који перу, чисте, људи
који се ту појављују сваког дана. Иначе,
за све друге трошкове које смо имали
претходних година, новца нема. Такав
договор је постигнут и са играчима, па
се у оквиру клуба зна каква је судбина
овог пролећа.
Каква је судбина осталих 30-так
фудбалских клубова у убској општини?
- Карактеристично је да мањи клубови имају бар по једног невиђеног
ентузијасту који их води, и спреман је а

Радован Пулетић

ОД 2.ФЕБРУАРА
ТРИ РАДНИКА МАЊЕ
Након Одлуке о одређивању
максималног броја запослених на
неодређено време у организационим облицима система општине
Уб, Установи за културу и спорт је
одређен вишак од два радна места.
На који начин је решен тај проблем?
- Ми смо имали обавезу да број
од 18 запослених на неодређено
време, сведемо на 16. У том врло
непријатном послу, као директор,
имао сам олакшавајућу околност да
су три радника изразила жељу за
прекидањем радног односа у Установи. На њихову иницијативу договор је лако постигнут, тако да у овом
моменту имамо чак и мањак једно
радно место- истиче Пулетић.
и способан, да део трошкова покрије, или
сам, или преко других људи. Тако функционишу клубови у нижим ранговима
такмичења и они ће сигурно живети и у
будуће. Уб има пет клубова у Окружној
лиги и они добијају по 100.000 динара. Ја
сам данас то саопштио једном од њих, на
шта ми је одговорио: „ОК, организоваћемо се некако.” Значи, и они ће морати
да се сналазе за новац, који наравно није
из буџета, јер га у њему нема. Ми већ две
године, колико се ја разумем у то, не
узимамо ренту од РЕИК-а и то је велики
удео, 300 милиона годишње новца који
није специјализован на одређену тачку,
него су била средства која си могао да
користиш како хоћеш. Тога већ две године
нема и ми сада имамо проблем, вероватно до почетка рада Копа Радљево, а
онда ћемо поново ући у неку врсту благостања. До тад се надам да ћемо моћи
некако да се организујемо да преживимо.
Ако то може Јединство, моћи ће и мањи
клубови- закључује Пулетић на крају
разговора.
Разговор водио: Милован Миловановић

ПОЉОПРИВРЕДА - СЕЛО

7

11.фебруар 2016.г.

СТАЊЕ ОЗИМИХ УСЕВА

ЖИТА ИЗГЛЕДАЈУ ДОБРО
На 80 посто парцела у Тамнави, пшеница је већ почела да
вегетира, али с обзиром да се не очекују температуре
испод нуле, биљке неће бити угрожене
Прошле године, јесењи пољски
радови у Тамнави су каснили, што се
одразило и на стање озимих усева.
Према речима Славише Ивановића,
директора Земљорадничке задруге
„Уб“, већина парцела под пшеницом
засејана је изван оптималног рока, због
чега су биљке зиму дочекале неспремне, али тренутно добро изгледају.
- Након закаснеле сетве, имали смо
сушни париод, па је због недостатка
влаге било слабо ницање, тако да је
пшеница у зиму ушла неубокорена.
Такво је стање на 80 посто парцела на
нашој територији. Срећа у несрећи је
што је у јануару било снега, као заштитног покривача и ниске температуре
нису нашкодиле пшеници. Снег је обезбедио и довољне количине влаге, а
пошто је касније наишао период са доста високим температурама у односу
на просечне за јануар, пшенице су у
добром стању, али су већ почеле да
вегетирају, што није баш сјајно. Међутим, с обзиром да метеоролози до краја
фебруара не најављују температуре
испод нуле, биљке неће бити угрожене,
оцењује директор ЗЗ „Уб“.
Стање озиме пшенице условљено
је не с амо временом сетве, већ и
примењеном агротехником, пре свега
употребом минералних ђубрива у
јесењем делу. Пошто је утицај прихране
на приносе веома велики, треба је
сматрати једном од најважнијих агротехничких мера. Пољопривредни произвођачи сада би обавезно требало да
примене пролећну прихрану, поготову
на парцелама где није примењивана
НПК формулација пред сетву или пред
орање за сетву.

Ових дана:
Пшеница у Стубленици
- Ко није примењивао стартна ђубрива у сетви, не сме чекати са прихраном КАН-ом до марта, већ мора реаговати раније, а остали већ могу да
прихрањују са уреом од 46 посто азота.
Осим тога, неопходно је да сваки ратар
на својој њиви прати закоровљеност,
јер чим је лепо време и корови ничу, а
појављују се и болести. Уколико примети коров, или уочи симптоме рђе и
пегавости листа, треба да примени прскање адекватним препаратима, саветује
ратаре Славиша Ивановић.
За разлику од пшенице, која је изузетно отпорна, озими јечмови су нешто
осетљивији и не трпе енормно ниске
температуре и велику влагу. Пошто велике влаге нема, а имали су заштитни
покривач од снега током зиме, ови усеви на тамнавским ораницама тренутно
одлично изгледају.
Д.Н.

НOВОМ УРЕДБОМ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ

РАТАРИМА ТРИ ПУТА
МАЊЕ НОВЦА
Субвенције за биљну производњу у овој години биће
4.000 динара по хектару, док су лане износиле 12.000 динара
Уредбом о расподели подстицаја
у пољопривреди, коју је Влада Србије
усвојила 30. јануара, субвенције за
ратарску производњу у овој години
биће 4.000 динара по хектару, што је
троструко мање новца у односу на
лане. Према новој Уредби, основни
подстицај за биљну производњу је
2.000 динара по хектару, исти износ
представљаће регрес за ђубриво, док
су дотације за гориво укинуте. Подсетимо, субвенције за ратрску производњу прошле године су износиле
12.000 динара, од чега је половина
била у новцу, а половина за гориво и
ђубриво.
Образлажући овакву одлуку,
саветник премијера Србије Драган
Гламочић рекао је да су субвенције за
ратарску производњу смањене јер је
прошле године било злоупотреба,
пошто су поједини пољопривре-

дници парцелисали своја газдинства
да би добили веће субвенције. Како је
објаснио, ове године је немогуће да се
то уради, јер се узима пресек на дан 31.
децембар претходне године.
Што се тиче субвенција у сточарству за 2016. годину, оне се крећу од 60
динара за родитељске кокошке до
25.000 динара по грлу за приплодне
млечне и товне краве, док премија за
млеко и даље остаје седам динара по
литру. Пчелари могу да рачунају на
дотације од 600 динара по кошници, а
Уредбом су предвиђени и подстицаји
за квалитетне приплодне матице шарана и пастрмке, од по 500 и 300 динара по грлу, док су подстицаји за производњу конзумне рибе десет динара по
произведеном килограму.
Директна плаћања за подстицаје ,
како је наведено у Уредби, износиће
око 16,9 милијарди динара.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере
- Црни лук
кг
- Бели лук
кг
- Шаргарепа
кг
- Першун
ком
- Целер
ком
- Цвекла
кг
кг
- Купус
кг
- Спанаћ
кг
- Тиквице
- Љуте папричице ком
кг
- Кромпир
веза
- Блитва
кг
- Рен
кг
- Печурке
ком
- Јаја
кг
- Карфиол
кг
- Броколи
кг
- Ротква
ком
- Келераба
кг
- Јабуке домаће
кг
- Крушке
кг
- Поморанџе
кг
- Банане
кг
- Ораси очишћени
кг
- Суве шљиве
кг
- Клементине
кг
- Мандарине

цене
50, 60, 70
600, 700
50, 60
20, 30
50, 60
50, 60
50, 60
100, 120
200
20
50
30
500
200
13, 15, 20
180
200
50, 60
50
30, 40, 50
100, 120
60
120, 130
700, 800
200
100
120

Приредила: Љ.Симановић, 5.фебруара 2016.

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka
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ИНТЕРВЈУ СА БЛАГОЈЕМ ЦОНИЋЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ ОО СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ УБ

ГЛАС РАЗУМА
- Убски социјалисти су разумни људи са разумним одлукама који
не троше оно што немају. У свом политичком деловању бићемо
посвећени решавању три кључна проблема: социјални аспект
даљег ширење рударских радова на подручју општине,
побољшање стања и организације у пољопривредној производњи
и унапређење услова за рад предузетништва- истиче Цонић.
Да ли су убски социјалисти започели активности поводом предстојећих
парламентарних и локалних избора и да
ли ћете на локалним изборима наступати самостално или у оквиру одређених
коалиција?
- Да, почели смо предизборне
активности.Тренутно нема коначне
одлуке по питању коалиционих партнера обзиром да избори нису званично
ни расписани. Сигурно је да ће се
поштовати званични став Главног
одбора СПС, али и уважити досадашњи
коалициони партнери. Општински одбор Јединствене Србије је најавио
п од р ш к у за ј е д н и ч ком н а с т у п у н а
локалним изборима.
Са каквим политичким програмом
ћете изађи пред грађане и који су то
проблеми локалне заједнице на које
ћете ставити посебан акценат у свом
политичком деловању након избора?
- Програм СПС је добро познат
грађанима Тамнаве, његова универзална суштина се не мења, мењају се
само околности и време у којем га
спроводимо. Проблеми са којима се
суочавају становници општине Уб су
бројни, разнородни и њихово појединачно набрајање би заузело двоброј
„Гласа Тамнаве“. Истичу се пре свега
егзистенцијални проблеми, Уставом
загарантовано право стицања оног од
чега се живи, лечи, плаћа порез, пристигли рачуни, оног без чега трактор не
може у њиву ни дете у школу. Сва остала
питања о унапређењу: стандарда,
образовања, културе, квалитета живота,
братимљења ... падају у други план
пред питањима стомака. Ми живимо у
економском систему званом капитализам. То значи да су средстава за
производњу приватна, уско усмерена
на стицање личног профита, чиме је за
нас социјалисте отворен широк простор
за деловање у оквиру борбе за социјалну правду и равномерну расподелу
добити под будним оком друштвене
контроле. Политичко деловање након
избора подразумева да се прво изборимо за учешће у органима власти
локалне самоуправе. Ако се то деси,
убски социјалисти ће бити посвећени
решавању три кључна проблема: социјални аспект даљег ширење рударских
радова на подручју општине, побољшање стања и организације у пољопривредној производњи и унапређење
услова за рад предузетништва.
У локалном парламенту, у последње
три и по године, показали сте се као
конструктивна опозиција. Са представницима власти сте имали коректну
сарадњу, подржали сте значајан број
усвојених одлука и својим предлозима
давали допринос раду скупштине. Како
оцењујете њен рад у претходном
периоду?
- Убски социјалисти су конструктивни фактор у свим досадашњим
сазивима локалне скуштине од уво-

ђења вишестраначја у Србији, било да
су позиција или опозиција. Наши одборници су одговорно и дисциплиновано
приступали доношењу одлука са свим
досадашњим коалиционим партнерима, бавећи се суштином одлуке а не
политичком страном која одлуку предлаже. Наш политички статус током
последњег сазива Скупштине општине
Уб јесте био неуобичајен, што нас не
спречава да објективно проценимо њен
рад. Сматрам да су одлуке које су
одборници доносили у највећем делу
примерене актуелном друштвеном,
економском и социјалном тренутку и да
су у целини посматрано донеле корист
грађанима општине Уб.
Колико се "убско политичко небо"
изменило у односу на 2012.годину?
- Ако је „убско политичко небо“
питање астрономије, онда на њему има
мање „небеских тела“ у односу на 2012.
годину.
Може ли СПС да понови одличне
резултате са претходних локалних
избора и са каквим резултатом бисте
били задовољни?
- Да, убеђен сам да Социјалистичка
партија Србије са својим коалиционим
партнерима може да понови изборни
успех на локалним изборима из 2012.
године. СПС негује такмичарски дух,
залаже се за фер-плеј у политичкој
борби, али зна да је изборни успех само
половина обављеног посла до коначног
циља а циљ је бити политички фактор
који у име грађана одлучује и руководи
локалном самоуправом. Из тог разлога
ћу ову међупартијску утакмицу вредновати у целини: бићу задовољан резултатом избора уколико Социјалистичка
партија Србије буде носилац одговорних функција у власти након локалних
избора 2016. године.
На шта ћете бацити акценат приликом састављања листе кандидата за
одборнике на предстојећим локалним
изборима?
- Састављање листе кандидата за
одборнике подсећа на симултано играње шаха на више табли. Осим примене
коалиционих споразума, родне равноправности, искуства, територијалне
заступљености, популарности, одговорности, стручних квалификација,
старосне доби или „тежине“ неког
кандидата у одређеној средини, мора
да се води рачуна и о принципијелности
кандидата за одборнике, оних који
треба у датом моменту испоштују став
партије која их је делегирала да подрже
и непопуларне одлуке у вишем интересу. На листи кандидата партијска
руководства полажу испите организационе зрелости па нема једне магичне
речи којом би се описао основни критеријум као услов за појављивање на
нашој листи, већ би подвукао све малочас наведено, плус још нешто: спремност да се индивидуално подреди
тимском раду.

Благоје Цонић
Какву кампању очекујете?
- Што се мене лично, а и наше
коалиције, тиче ми смо и у ранијим
изборима водили позитивну, фер и
коректну кампању. Судећи по првим
провереним информацијама са терена, нисам сигуран да ће и остали учесници ове изборне утакмице поступати
исто. Без икакве аргументације изгледа да нам је намењена улога дежурног кривца за беспарицу, неиспуњена
предизборна обећања, заборављена
асвалтирања и неплаћене рачуне.
Такву улогу не прихватамо јер нисмо
креатори нереалних планова већ
озбиљни људи који се и у беспарици
понашају домаћински.
Која је ваша порука грађанима?
- Нек Вас води глас разума! Живот је
препун одлука, а живимо у времену у
којем више него икад важи: „Трипут мери
па једном сеци!“. У овом тешком времену,
које намеће низ махом материјалних
ограничења, ако бих покушао да са мало
речи опишем деловање убских социјалиста, то би било: „Разумни људи са разумним одлукама који не троше оно што
немају.“
Разговор водио Милован Миловановић

Услужно
бушење и
чишћење
бунара
014/463-213
064/160-71-60

Мија Ранковић,
Брезовица

ОПШТИНА УБ

11.фебруар 2016.г.
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У НАСЕЉУ САНДИЋА ИМАЊЕ ГРАДЕ СЕ СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

КРОВ НАД ГЛАВОМ
ЗА ДЕВЕТ ПОРОДИЦА
Радове финансира ЕУ кроз Регионални стамбени
програм Републике Србије, а заједнички
спроводе Комесаријат за избеглице и миграције
и општина Уб, која је поклонила земљиште,
прибавила потребне дозволе и преузела обавезу
да парцелу инфраструктурно опреми
У насељу Сандића имање почели су радови на изградњи
зграде намењене стамбеном збрињавању девет избегличких и
интерно расељених породиц а с а пребивалиштем на
територији убске општине. Нови објекат имаће приземље, два
спрата и поткровље са девет стамбених јединица, површине
од 29, 40 и 52 квадратна метра. Рок за завршетак изградње је 30.
мај, а радове финансира Европска унија кроз потпројекат
Регионалног стамбеног програма Републике Србије „Подршка
унапређењу услова живота присилних миграната и затварање
колективних центара“. Програм заједнички спроводе
Комесаријат за избеглице и миграције и локална самоуправа,
која је поклонила земљиште, прибавила потребне дозволе и
преузела обавезу да парцелу инфраструктурно опреми. Ти
послови требало би да буду окончани у марту, када ће у
читавом насељу Сандића имање бити завршена изградња
комплетне инфраструктуре, започета прошле године.

Дарко Глишић, председник општине Уб,
на отварању радова
Радови на Сандића имању представљају само прву од
три фазе у оквиру Регионалног стамбеног програма (РСП),
током којих ће бити обезбеђен кров над главом за 40
избегличких породица, кроз изградњу станова и монтажних
кућа, откуп сеоских домаћинстава и доделу грађевинских
пакета. За спровођење све три фазе, општина Уб добила је
средства у укупном износу од близу 600.000 евра, док би цео
пројекат требало буде окончан до краја 2017. године.
Реализацијом РСП, стамбени проблеми расељених и
избеглих лица на подручју Тамнаве биће скоро потпуно

Отпочели радови на Сандића имању

КУЋЕ ЗА СОЦИЈАЛНО
УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ
У непосредној близини будуће стамбене зграде
намењене избеглицама, налазе се три нове куће за
социјално угрожене породице оштећене у мајским
поплавама 2014. године, чију је изградњу финансирао
Одбојкашки савез Србије, док је локална самоуправа
обезбедила плац. Између ових објеката на Сандића
имању, Савез ће изградити и један одбојкашки терен.
- У станове и нове куће 12 породица ће се уселити за
непуних пет месеци, када ће бити завршен и спортски
терен. Изградњом комплетне инфраструктуре на
Сандића имању и стамбене зграде, са новим кућама које
су већ под кровом, употпунићемо ово убско насеље као
целину, а самим тим улепшати и читав град, истакао је
председник општине Уб Дарко Глишић.
решени, рекао је председник Општине Уб Дарко Глишић
приликом обиласка градилишта на Сандића имању.
- Спровођење програма стамбеног збрињавања започели смо изградњом ових девет станова, које ће избеглице
прво моћи да добију у закуп, а потом и да откупе. Већ смо
расписали и јавни позив за откуп сеоских домаћинстава и
доделу пакета грађевинског материјала и убрзо ћемо кренути и у изградњу других стамбених објеката. На тај начин,
трајно ћемо збринути 40 породица и људе који су више од
двадесет година наши суграђани, али без решеног стамбеног
питања и имају статус интерно расељених лица. Скоро две
године трајао је интензивни рад на пројекту и борба да добијемо значајна средства, како бисмо успели да трајно збринемо ове породице, рекао је Глишић, подсетивши да је уговор о донацији вредној око 600 хиљада евра потписан у
новембру прошле године, када је Уб имао привилегију да се
нађе међу 61 општином у Србији, које су успеле да се
квалификују за овај велики стамбени пројекат.
РСП је заједнички вишегодишњи програм Републике
Србије, БиХ, Црне Горе и Републике Хрватске, који има за
циљ да обезбеди трајна стамбена решења за око 27.000
најугроженијих избегличких породица у региону, а уз
подршку ЕУ, САД, УНХЦР-а и осталих донатора.
Д.Недељковић

КЈП „ЂУНИС” ДОНИРАЛО АУТОМОБИЛ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У РАДЉЕВУ

МАЛИ АУТО ЗА ВЕЛИКЕ ПОТРЕБЕ
У циљу смањења трошкова у сопственом возном парку,
убско комунално предузеће донирало је аутомобил „Рено
клио” Основној школи „Душан Даниловић” из Радљева.
Кључеве возила, директорки школе Светлани Максимовић,
предао је Саша Милићевић, в.д. директора КЈП „Ђунис”.
- Имајући у виду свеопшту рационализацију трошкова у
јавном сектору дошли смо на идеју да на овај начин допринесемо смањењу трошкова горива и одржавања возног парка у
нашем комуналном предузећу. У исто време, решили смо и
одређене проблеме школе у Радљеву, која је имала потребу за
једним оваквим возилом- рекао је Милићевић.
Директорка школе Свелана Максимовић, уз захвалост
донатору, истакла је да ова образовна установа за 174 године
постојања није имала своје возило.
- Нашој школи овај аутомобил изузетно много значи, пошто
имамо четири издвојена одељења и домара који их редовно
обилази а нема своје возило. Такође, сада ће нам много бити
лакше приликом организовања путовања наших ученика на
разна републичка такмичења али и, пре свега, приликом
презвоза хране и оброка у издвојено одељење у Каленићу, које
би ускоро требало да добије одобрење за продужени боравак.

Светлана Максимовић и Саша Милићевић
током примопредаје кључева у Радљеву
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ПОРОДИЦЕ ЈОВАНОВИЋ И БЛИЗАЊАЦ УРУЧИЛЕ ВРЕДАН ПОКЛОН

КЊИГЕ ЗА ШКОЛУ У ТРЛИЋУ
Од донираних и постојећих књига школа је добила библиотеку, смештену у
ходнику, на три полице, које су поклон од матичне школе „Милан Муњас“
Издвојено одељење ОШ „Милан
Муњас“ У Трлићу добило је вредан
поклон од породица Јовановић и Близањац. Три стотине књига издавачке куће
„Лагуна“, разних занимљивих садржаја,
допремљене су уочи школске славе
Свети Сава. Обрадовало се 26 ученика и
шест предшколаца узраста и већ узели
по две за читање током зимског распуста.

Нова библиотека школе у Трлићу

Жоја и Живота Јовановић, Милан и
Милојица Близањац из Трлића, већ
годинама помажу својим мештанима, а
највећу пажњу пружају будућим поколењима, ученицима основне школе. Учитељице Тања Костић, Оливера Петровић и
васпитачица Маријана Влајковић, наводе да је, судећи по реакцијама ученика,
ово био један од најоригиналнијих поклона. На прослави поводом школске
славе, на којој су домаћини били породице Манојловић, Петрић и Дамњановић, уручене су захвалнице донаторима.
Од донираних и постојећих књига
школа је добила библиотеку, смештену у
ходнику, на три полице које је матична
школа „Милан Муњас“ поклонила, како
би занимљиви наслови што пре нашли
своје место. Међу књигама су енциклопедије, антологије дечијих песама
Ршумовића, Антића, чика Јове Змаја,
авантуристички романи, басне, сликовнице, романи Уроша Петровића и
многа друга дечија литература.
Д.К.

САВИНДАН У БРЕЗОВАЧКОЈ ШКОЛИ

ПРИРЕДБА ЗА БРОЈНЕ ГОСТЕ
Све тамнавске образовне установе
традиционално су прославиле дан Светог Саве, који се обележава као школска слава. Ове године посебно је свечано било у Издвојеном одељењу ОШ
„Рајко Михаиловић“ у Брезовици, где су
приредби у част првог српског просветитеља присуствовали бројни родитељи и мештани. У пригодном светосавском програму учествовали су сви
брезовачки основци и предшколци, који
су причом, рецитацијом и песмом присутне водили кроз живот утемељивача
српске цркве, државе и школства.
- Школу у Брезовици похађа 22
ученика од првог до четвртог разреда и
четворо предшколаца. Деце има, услови
за рад су солидни, али би могли да буду

још бољи. Ми смо, вероватно, једина
школа у убској општини која нема ни
један комјутер, а много би нам значио за
унапређење наставе. Надам се да ће се
јавити неки донатор и испунити велику
жељу свих ученика. Што се тиче односа
родитеља и других мештана према школи, сви су ту да нам помогну када нешто
треба, каже учитељ Милан Стојиловић
који са супругом Милком већ скоро три
деценије преноси знање малим
Брезовчанима.
Као и прошле, и ове године за
школску славу ученици су добили
светосавске пакетиће од Општинског
одбора СНС, које им је уручио Александар Јовановић Џајић, председник
Општинског одбора СНС Уб..

Приредба поводом школске славе:
Основци и предшколци из Брезовице

ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ
И СРЕДЊИХ ШКОЛА

ДРУГИ ДЕО
РАСПУСТА
На радост ученика у Србији, у
понедаљак 1. фебруара, почео је други
део распуста, за школску 2015/2016.
годину. Ђаци, који су се распустили у
петак, 29.јануара, имаће довољно времена да се одморе до почетка другог
полугодишта - 17. фебруара.
Други део распуста, повезан је са
државним празником – Сретење (Дан
држ авности), који се обележ ава
нерадно 15. и 16. фебруара. Ђаци, који
имају афинитета ка одређеним наукама и предметима, у току распуста,
припремаће се за школска такмичења
која их очекују средином и крајем фебруара, јер су општинска такмичења
предвиђена већ за месец март.
У ОШ „Милан Муњас“ ученици
петог и седмог разреда, 17. фебруара,
почеће са часовима у преподневној
смени, док ће ученици шестог и осмог
разреда имати часове у послеподневној смени.
Техничка школа „Уб“ са наставом
креће у преподневној смени, а Гимназија „Бранислав Петронијевић“ часове
ће похађати после подне.
Д.К.

ОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

ДОНАЦИЈА
ЗА ВРТИЋ

Народна банка Србије донирала је
Предшколској установи „Уб“ средства
у износу од 2,7 милиона динара. Новац је намењен за замену комплетне
ограде и поплочавање стазе од старе
до нове зграде Вртића бехатон плочама. Директорка Предшколске установе Гордана Милосављевић Марковић захваљује се НБС и општинском
руководству које је посредовало за
ову помоћ, уз напомену да очекују још
донација у новцу и опреми за пројекте
са којима су конкурисали код неколико државних институција и установа.
У реконструкцију и уређење објеката Предшколске установе, само у
другој половини прошле године уложено је преко 13 милиона динара.
Канцеларија УН за пројектне услуге
обезбедила је 7,2 милиона динара за
санацију кровног покривача, чиме је
коначно решен дугогодишњи проблем
прокишњавања, док је Влада Јапана
определила шест милиона динара за
термоизолацију објекта и реконструкцију котларнице (са лож уља на
пелет). Захваљујући овој донацији и
преласком на јефтинији енергент, у
овогодишњој грејној сезони уштеђено
је око 2,5 милиона динара.

ОКО НАС

11.фебруар 2016.г.

ОДУМИРАЊЕ СТАРИХ ЗАНАТА

ОБУЋА(Р) ГЛАВУ ЧУВА
На Убу постоје само три обућарске радње.
Млади нису заинтересовани да уче овај занат.
Колико пута вам се догодило да купите нове ципеле, које
се после неколико месеци одлепе, или „поцепате“ омиљене
патике, а нисте у могућности да купите нове? Свакако, тада
вам је најекономичније решење да одете до обућара, који ће
урадити потребне преправке, али и направити нове, ако у
својој радњи има за то потребан материјал и машине.
На Убу постоје само три обућарске радње, које за неко
време неће имати наследнике. Све је мање младих који су
заинтересовани за обућарски занат у Србији.
Драган Перић, власник обућарске радње, присећа се својих почетака у и златних дана квалитетне
израде и материјала. Данас, квалитет је замењен јефтиним рециклираним сировинама за производњу
најважнијег одевног пред-мета, али
и таква обућа се доноси на поправку.
- Почео сам 1972. године, у
срећно време, када је било пуно
поправки. Од тада променило се
много тога. Данас је мање посла,
људи имају мање новца, тако да сам
често радио поправке и када нису имали да плате. Дешавало
се да, после неколико месеци, упуте рекламацију коју прихватим. Немам никога ко би ме сутра наследио, ко би хтео да учи
обућарски занат. Одувек сам радио сам - објашњава Перић.
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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ МЕРЕЊА РАДОНА У СРБИЈИ

У УБСКОЈ ОПШТИНИ
ДВАДЕСЕТ ДЕТЕКТОРА
После пушења, радон је други узрочник
рака плућа. Повећана концентрација се
смањује проветравањем (промајом).
Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, спровела је Национални програм
мерења радиоактивног гаса радона, у који је укључена и
општина Уб. Циљ овог програма је одређивање радиолошке изложености радона у кућама и становима у којима
се најчешће таложи, као и да се пронађу подручја у Србији
са високим концентрацијама.
Убска општина је добила 20 детектора за мерење овог
штетног гаса од Међународне агенције за нуклерану заштиту у Бечу, који су постављени у кућама на Убу (три детектора) и околним селима: Бањани (два), Радљево (два),
Врело, Вукона, Стубленица, Гуњевац, Мургаш, Брезовица,
Таково, Памбуковица, Лончаник, Гвозденовић, Калиновац,
Совљак и Паљуви, по један. Ових 20 пасивних радонских
дозиметара, постављени су у октобру месецу прошле
године, а мерење се завршава у априлу, када ће бити
послати на очитавање посредством Министарства за
пољопривреду и заштиту животне средине.

Гас радон:
Опасност по здравље

Нема ко да га наследи
у послу: Драган Перић, обућар
После завршеног заната и првих шегртских дана код мајстора Зорана, Драган је отишао у Лазаревац, да ради у фабрици обуће „Петар Велебит“, чији погон је био и на Вождовцу.
Две и по године ради поправку обуће близу Звездиног стадиона, а 1983. године се враћа на Уб, такође у фабрику обуће
„Петар Велебит“ чија је производна хала била смештена
близу „Циглане“. Производили смо доње делове обуће (ђонови, пете), а посао је склопљен са „Југопластиком“ из Сплита и
руским купцима. Радило се у три смене са, чак, 460 радника.
Постојале су и продавнице у којима се њихова обућа куповала. Фабрика је затворена 2002. године.
- Тада је покојни председник Фаља запошљавао све оне
који нису имали посао. Ишло се месец, два на обуку у Лазаревац или Београд, а враћало у фабрику на Уб. Прво сам почео
ручно да радим, један пар дечијих ципелица. Затим сам урадио један пар женских ципела и то први на Убу. Тада смо склопили договор са једним човеком из Новог Пазара који нам је
набавио шпиц апарат, машину за предње делове обуће како
бисмо правили целолепиву ципелу, кломпе и рихтерај.
Радило се доста – присећа се срећних времена.
Драган је и код куће поправљао обућу, па су, тако, и копачке „Јединства“ често стизале код њега на лепљење. Једно
време радио је за приватника женске чизмице од брушеног
тексаса које су тада биле модерне, а 12 година је провео и у
приватној убској фабрици модне обуће „Бис Систем“. Добио
је субвенције уз помоћ којих је, 2013.године, отворио радњу у
центру, код парка. Осим шегрта, који би му помогао и научио
занат, потребна му је још и преса за лепљење, која кошта око
500 еура и која би унапредила његове обућарске услуге. Д.К.

Широм Србије, постављено је 6.000 детектора.
Најчешће се постављају на нижим полицама, јер је радон
тежи од ваздуха. Ако је његова концентрација у затвореним просторијама повећана (преко 400 бекерела), може
да изазове карцином плућа. Не може се осетити, јер је без
боје, мириса и укуса. Зато је веома важно, чешће проветравати простор у којем се борави.
Према најновијим истраживањима Светске здравствене организације, изложеност радону опасније је по
здравље људи, него што се мислило. После пушења,
најчешћи је узрочник рака плућа. Настаје приликом распадања уранијума и може да се увуче у домове људи кроз
пукотине у темељима или подрумима зграда, као и кроз
одводе. Количина радона у стамбеним зградама може да
се смањи уз релативно мала улагања, затварањем пукотина и бољом вентилацијом.
Радон се налази у земљишту и релативно лако доспева до површине, а затим продире у стамбене објекте.
Најчешће га има у подрумима и нижим спратовима. Такође, налази се у грађевинском материјалу, па самим тим,
доспева у радне и боравишне просторије. Од свеукупне
радијације, коју човек прими, радон чини више од 50
одсто.
Д.К.

LCD i LED televizori
Mobilni
telefoni
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НАШИ АУТОРИ

11.фебруар 2016.г.
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ЕЛЕКТРОНСКИ
ПАПИР
Уб. Садашњост. Незадовољни грађанин обраћа се
електронском поруком референту за путеве: „Сокак од
Кузељевића до моје куће дуг је око 500 метара. Но, како је, по
Ајнштајну, мерење простора у ствари мерење времена, тај
сокак је непојмљиво дуг. Колико? Можда нећеш поверовати
али шта можемо спроћу његове Е=mC2. Поменути сокак гради
се од 1956. године, дакле 60 година, 720 месеци, 21.900 дана.
ИМПРЕСИВНО И ЧУДОВИШНО...Не бих сад говорио како су ме
одрали легализацијом и струјом. Ни о томе по којим
критеријумима су се диљем општине Уб градили путеви. Био
си у прилици да тај сокак наспеш 2010. године кад је рађен
асвалт до Мирчића... Али знам да ти ниси одлучивао и не могу
те кривити. Но, сад си у прилици, па види шта можеш. Знам да
си честит и поштен...ПС ...АКО НИШТА НЕ БУДЕ ДО АПРИЛА
ОБРАТИЋУ СЕ МЕЂУНАРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА. Срдачни
поздрав...“
Електронска стварност нам увелико куца на врата.
Прво смо је гледали у холивудским филмовима, онда се
преселила на ТВ екране у образовно-научне серијале, а сад
само што није стигла путем поузећа. Њен долазак ће бити
најављен СМС поруком а преузимање потврђено плаћањем
електронском картицом па нам само преостаје да се што пре
привикнемо, много брже него што су се некад у Тамнави
мењале животне навике због електрификације и градње
купатила под истим кућним кровом. То је оно доба кад су
знатижељни тражили мале људе у радио пријемницима и
неповерљиво ослушкивали
глас рођака из далека на
телефонском апарату, а на свако питање о грађевинској
дозволи се одговарало: ми живимо у селу, ту дозвола не
треба.
Истини за вољу грађевинску дозволу је требало
прибављати још негде од шездесетих али се споро тај обичај
улазио у Тамнаву. Време се променило, закони такође, донет
је Правилник о електронској обједињеној процедури па ће
Војин из Врховина, без долазака у урбанизам, моћи да
прибави грађевинску дозволу за планирану фарму крава
музара. До душе, мораће у варош да поплаћа таксе, пронађе
неког електронски писменог да му скенира уплатнице, попуни
електронским путем пријаву у АПРу и наравно електронски
потпише. А да, и пројектна документација мора бити у
електронском облику и потписана електронским печатом.
Док се Војин својом новом електронском дозволом
буде хвалио уз кафу и ракију комшијама, мајстори зидари ће
на својим таблетима разгледати детаље цртежа непогрешиво
окрећући огрубелим длановима таблет у правом смеру. За
прелиставање им неће сметати ни малтер на прстима јер је
екран заштићен супер јаком фолијом и аутоматским брисачем
прашине. Општинска управа ће ускратити грађевинској
инспекцији службено возило и извршити набавку службеног
дрона којим ће се неупоредиво ефикасније вршити
насумични „обиласци“ терена, контролисати радови без
дозволе и пратити како напредује спровођење обједињене
процедуре у грађевинској индустрији.
Дана 03.02.2016. године извршено је прво електронско пријављивање почетка радова на територији општине Уб.
Већ сутрадан Општинска управа је електронски прихватила,
обрадила и одобрила поднети захтев.
Док бележим овај скромни прилог убској историографији покушавам да избијем из главе једни слику са
предавања на Саобраћајном факултету крајем 20.века: професор на завршетку сваког часа оставља на пројектору неког
клинца који седи на WC шољи и загледан у једни тачку поручује: „Ни један посао није завршен док се не стави на папир!“.

Огласе, читуље и други материјал за
објављивање у “Гласу Тамнаве“
примамо радним данима
од 9 до 13 часова у редакцији
(Тржни ценар “Лазић“, на спрату).
064/484-20-50
064/21-80-588

ДА ЛИ НАС ‘’ЗАПРАШУЈУ’’?

ПЛАВО НЕБО
НАД СРБИЈОМ
Када су, 1999.године, током бомбардовања
Србије, које смо, чини се, брзо заборавили, авиони
НАТО-а бацили специјалне полиетиленске мреже на
систем из којег су се ‘’рачвали’’ далеководи, неко време
смо остали без струје. Тада су процуриле вести о готово
несагледивим могућностима такозваног атмосферског и
другог специјалног оружја. После смо добили Промене,
разне нове демократске власти, борбу за статус кандидата
за улазак у Европску унију... Водећи штампани медији су
се окренули политичким обрачунима домаћих великаша
(у стилу класичне жуте штампе), а телевизије (мање или
више) разним реалити програмима, ‘’Великом брату’’,
‘’Фармама’’, ‘’Паровима’’... Као да је заборављано
запрашивање осиромашеним уранијумом, жртве НАТО
бомби, уништена индустријска постројења, зграда
Генераллштаба, мостови, стамбене згаде, возови, чак и
болнице...
Прогања ме, годинама, питање:’’Где су, сада, оне
главешине Запада и Новог светског поретка које су, без
одобрења Уједњених нација, дале налог да се изврши овај
злочин над једним недужним народом и... шта би после?’’
Изгледа, појео вук магарца (?).
Отварамо нова поглавља, чекамо неку годину у
будућности... Да ли ће, та будућност, што рекао песник
Миљковић, умети да пева, као што су ‘’сужњи’’ певали о
њој? Ако ће то да буде онако како се сада назире - нисам
баш нешто одушевљен.
Ових дана се на интернету ‘’врте’’ разне вести из
‘’несвести’’. Кажу, неки авиони, из велике висине (или у
сасвим ниском лету) запрашују. Чиме? Претпоставке су
разне. Али, лично искуство, које, ових дана чујем и од
разних саговорника, збиља, потврђује да људи осећају
скоро неиздржив свраб у очима, некакву слузаву материју
на трепавицама (упркос упорном умивању). Кажу, помаже
универзални раствор - сода бикарбона у чистој води .
Шта се догађа? Звучи ли параноично сумња да
нас неко упорно запрашује некаквим прашинама, или је то
атмосфера засићена... Заиста, када сте последњи пут
видели чисто, плаво небо? Као некада, над нашом лепом
земљом...
Милан Миловановић

novo!

PHOTO BOOK

Spoj umetničkog dizajna i Vaših fotografija,
sačuvaće Vaše uspomene od zaborava na
najlepši način. Napravite svoju foto priču ili
memoare sa letovanja, svečanosti i slavlja.
Mogućnosti su mnogobrojne...
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ОПШТИНА МИОНИЦА
ПОКРЕНУТЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ
ДАЛЕКОВОДНЕ МРЕЖЕ БОГДАНОВИЋА
БРДО-РАВНА ГОРА

ЗА БОЉЕ
ЕЛЕКТРОСНАБДЕВАЊЕ
Мионичка локална самоуправа је покренула активности
на изградњи далеководне мреже од Богдановића Брда до
Равне горе. Тим поводом је председник Општине Бобан
Јанковић са сарадницима посетио мештане села Брежђе и
Горњи Лајковац и упознао их са планом, а убрзо су обављени
и послови у вези решавања имовинско-правних односа са
власницима парцела на траси далеководне мреже. Изградњом далеководне мреже на овој деоници решиће се велики
проблеми које грађани имају са стабилношћу у електроснабдевању, што највише погађа власнике бројних фарми.

Одржан састанак са мештанима
Прва фаза која подразумева извођење радова на деоници
Богдановића брдо-Козомор кренуће ових дана, а власници
парцела су поред тога што су потписали сагласност за
постављање стубова обећали и помоћ при копању рупа на
неприступачним локацијама.
А.К.

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МИОНИЦА

ИНСПИРИСАНИ
СВЕТОСАВЉЕМ
Средња школа Мионица је поводом школске славе
С авиндана другу годину за редом организовала
Светосавски литерарни конкурс, на којем су право учешћа
имали ученици седмог и осмог разреда са подручја
општине Мионица и мионички средњошколци.
Жири који су чиниле професорке енглеског и српског
језика Ивана Стефановић и Слађана Јевремовић и
директорка Средње школе Катарина Чарапић је прву
награду у конкуренцији средњошколаца доделио ученици
првог разреда Драгици Милошевић. Друга и трећа награда
су припале ученику трећег разреда Ивану Живановићу и
ученици првог разреда Милици Средојевић. Најбоље
радове код основаца имале су ученице седмог разреда, а
за победницу је проглашена Кристина Ускоковић, испред
Тамаре Теофиловић и Јоване Коларевић. Проглашење
победника и додела награда су уприличени у Средњој
школи у оквиру светосавске приредбе, када су победници
конкурса прочитали своје радове инспирисане
ликом и делом Светог Саве. Награђеним ауторима
су овом приликом уручене књиге и новчане награде
које су обезбедили спонзори ''Микула Комерц'' и
''Дуња Д'' из Мионице, а сви основци који су узели
учешће на конкурсу су добили и ваучер за бесплатан оброк у Средњој школи Мионица током једне
школске године који ће моћи да искористе уколико
постану ђаци ове образовне установе.
- Иако је Средња школа Мионица образовна
установа која остварује наставу кроз подручја рада
са акцентом на област економије, велику пажњу
посвећујемо неговању матерњег језика. Радује нас
што је ове године пристигао већи број радова у
односу на претходну, као и креативност коју су
деца испољила– нагласила је приликом доделе
награда професорка Средње школе Мионица Ивана
Стефановић.
А.Ковачевић

11.фебруар 2016.г.
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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕМ ЈАВНИМ
РАДОВИМА ОДОБРИЛА ПРЕКО 70 МИЛИОНА ДИНАРА

ЗА МОСТОВЕ
И РАЈКОВАЧКУ ШКОЛУ
Значајна улагања у мионичкој општини
Канцеларија за управљање јавним улагањима је одобрила преко 70 милиона динара за комплетну реконструкцију
зграде матичне Основне школе ''Војвода Живојин Мишић'' у
Рајковићу, као и за изградњу четири нова моста на подручју
мионичке општине. У питању је обнова мостова који су
претрпели велика оштећења у поплавама 2014. године и то у
Ђурђевцу на реци Липници, на реци Лепеници у Рајковићу,
као и у Козомору и Горњем Лајковцу.
- Последњих неколико деценија није било озбиљнијих
улагања у одржавање школског објекта у Рајковићу. Пројекат
је покренут, тендерска документација је у финалној фази
израде и ових дана се очекује расписивање јавне набавке
чија се вредност процењује на преко 30 милиона динаракаже председник општине Мионица Бобан Јанковић.
Иначе, Основну школу ''Војвода Живојин Мишић''
Рајковић похађа две стотине четрдесет један ученик и двадесет пет предшколаца. Настава у матичној школи се одвија
у некадашњој згради задружног дома који је за потребе
образовно-васпитног рада адаптиран почетком седамдесетих година прошлог века.
Такође, према речима првог човека мионичке општине,
Општинска дирекција за обнову и развој је већ расписала
јавну набавку за пројекат обнове оштећених мостова у
Рајковићу и Ђурђевцу у висини од 22,23 милиона динара.
Крајњи рок за завршетак радова је 28. април. Канцеларија за
управљање јавним улагањима је одобрила средства и за
обнову мостова у Козомору и Горњем Лајковцу. За ове
мостове је при крају фаза прикупљања пројектне документације са процењеном вредношћу радова од око 21 милион
динара.
А.К.

ОКУПЉАЊА МИОНИЧКИХ ПЧЕЛАРА

ОДРЖАНА
ДВА ПРЕДАВАЊА
Удружење пчелара из Мионице је у 2016. години
интензивирало активности на едукацији чланства, о чему
говори организација два стручна предавања која су одржана
у Клубу Културног центра.
Најпре је Радислав Сандић из Бање Ковиљаче члановима мионичког удружења пчелара говорио о припреми
пчелињих друштава за предстојећу пашу и изимљавању
друштава. Након деведесетоминутног предавања уследио је
разговор са пчеларима које је највише интересовало третирање против варое, болести чије последице могу да потпуно
униште пчелиње друштво за само три године и која представља једну од највећих опасности за пчеле. Друго окупљање је започело занимљивим предавањем дипломираног
инжењера технологије Видана Момчиловића на тему ''Лекови и хемикалије у пчеларству''. Након Момчиловића, гостпредавач из Шапца Рајко Пејановић је обрадио тему ''Природа развоја пчелиње заједнице у години'' , док је завршно
предавање на тему ''Болести пчела и пчелињег легла'' одржао Ђорђе Марковић.
А.К.

Добитници награда и чланови жирија
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КРОЗ ЛАЈКОВАЦ

11.фебруар 2015.г.

Lajkova~ka panorama

ПСД „ЋИРА” ЛАЈКОВАЦ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ

УШТЕДЕ У ЈАВНОМ ОСВЕТЉЕЊУ
Постојеће осветљење, које је доминантно засновано на енергетски неефикасним живиним
сијалацама, замењује се енергестки ефкасним светиљкама са натријумовим сијалицама, где
се обезбеђује уштеда од око 40 одсто.

ОДРЖАНЕ ДВЕ СЕДНИЦЕ ВЕЋА

Јавно предузеће Дирекција за уређење и
изградњу општине Лајковац, организовала је, у
великој сали Градске куће, презентацију резултата
мерења степена уштеде у области јавног осветљења
општине Лајковац у 2015. години. О овој теми,
говорили су др Миомир Костић, професор Електротехничког факултета у Београду и Небојша Самарџић,
дипломирани инжењер електротехнике.

НОВА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
Нема више чувања радних места
Крајем јануара и почетком фебруара,
Општинско веће општине Лајковац заседало је
у два наврата.
На овим седницама разматрани су предлози везани за рационализацију и смањење
броја запослених у општинској управи. Чланови већа су дали сагласност на измене
правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе општине Лајковац,
као и на правилник о систематизацији послова
и радних задатака у ЈП „Градска чистоћа”, ЈП
Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац и ЈП „Лајковац услуге”.
- Циљ доношења ових решења је брисање
празних радних места, на којима нису упослени
извршиоци, у складу са законским захтевима,
појашњава председник општине Живорад
Бојичић, односно да је Управа инспекција
наложила да се бришу сва радна места која
нису попуњена.

Марина Петровић, др Миомир Костић
и Небојша Самарџић

СМАЊЕЊЕ БРОЈА РАДНИКА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

БЕЗ ОТКАЗА
Одлуку о максималном броју запослених у
Општинској управи и јавним предузећима,
општина Лајковац је испоштовала благовремено
и безболно. Отказа није било, а вишак је решен
природним одливом и добровољним одласком
радника. Ових дана је организован и испраћај у
пензију Снежани Трајковић и Марији Марковић,
двема радницама које су свој комплетан радни
век провеле у Општинској управи.

Костић, Живковић и Бојичић
током заседања
У Правилнику о Систематизацији радних
места у Општинској управи, избрисана су сва
радна места која нису попуњена.Такође, радна
места која су била замрзнута за именована и
постављена лица више не постоје. Заправо,
више нема чувања радних места, нити слободних радних места за ново запошљавање.
Могућа је само замена оних радника који оду,
замена људи који су на боловању или одсуству.
Убудуће, именована и постављена лица, након
истека мандата, немају могућност повратка на
своје старо радно место у Општинској управи,
већ одлазе на биро. Ова правила се односе на
професионалце који су из струке дошли на
руководећа места.
Поднети су и квартални извештаји пословања 29 спортских удружења и клубова, а Веће
је донело одлуку и да се направи нови
правилник којим ће бити утврђени услови за
исплату накнаде за нематеријалне и материјалне штете нанете од паса луталица.
У оквиру тачака, које су разматране на
овим седницама, формирана и петочлана
комисија задужена за расподелу средстава за
суфинансирања пројеката у области јавног
информисања у 2016.години.
М.М.М.

Заслужен одлазак у пензију:
Снежана Трајковић и Марија Марковић
са колегиницом Миром Матић (у средини)
“Са таквом праксом се отпочело пре 7-8
година, све је припремано плански, тако да
драматичних отказа није било”, каже Живорад
Бојичић, председник општине Лајковац,
додајући, да се на овај начин кадар подмлађује и
побољшава квалификациона структ ура
запослених.
Али, Бојичић напомиње и да ће бити пуно
муке, да се надомести недостајући стручни
кадар, управо због плата које важе у јавном
сектору, уколико нови Закон о платама не донесе
неке промене! “Ми смо управо остали без
архитекте, који је отишао у Немачку, где ће
зарађивати неупоредиво више, а такав кадар ће
бити тешко надоместити” , илуструје први човек
општине Лајковац. Износећи свој лични став,
председник Бојичић напомиње и да велики број
људи и ту ради, зато што не може да нађе посао
на другом месту, као што велики број стручњака
ради у школи, јер не проналази себе у привреди.
Снежана Билић, www.lajkovacnadlanu.rs

11.фебруар 2015.г.

Енергатска ефикасност је област, која је ушла
у све поре јавног живота, а јавно осветљење
представља област у којој су могућности за
уштеду електричне енергије веће него у било којој
другој сфери. Тиме су се водили и у општини
Лајковац која је, пре извесног времена, започела
пројекат уштеде у обласи јавног осветљења.
Наиме, постојеће осветљење, које је доминантно
засновано на енергетски неефикасним живиним
сијалацама, замењује се енергетски ефкасним
светиљкама са натријумовим сијалицама, где се
обезбеђује уштеда од око 40 одсто.
У општинама у којима су овакви пројекти
реализовани, по речима др Миомира Костића,
уштеде се крећу од 30, до чак преко 50 посто. У
питању су значајне инвестиције, а период враћања
уложеног новца је у просеку седам до осам година.
Активности са увођењем оваквих система, почеле
су пре седам година, а у Србији је систем
енергетске ефикасности примењен у око десет
градова и општина. Интересовање је из године у
годину све веће, а у 2016.години из републичког
бужета биће уложено 160 милиона динара за
подизање енергетске ефикасности у локалним
самоуправама у Србији, уз додатних пола милиона
евра за ту намену захваљујући Програму
Уједињених нација за развој (УНДП).
M.M.M.

У ЈЕДНОМ ДАНУ
ОСВОЈЕНА ДВА ВРХА
Традиционално зимско окупљање лајковачких планинара, које је одржано последњих
дана јануара, анимирало је око 50-так планинара
„Ћире” и њихових пријатеља. Да су у питању
прави ектузијасти говори подвиг који је направљен у зимским условима. Наиме, „лајковачка
дружина” у једном дану савладала је две
планине: врх Јабланик (1274 мнв) и врх
Медведник (1247 мнв). При повратку, планинари
су посетили Крушков дом на Медведнику, а
укупна пешачка стаза износила је око 30
километара.
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НАЈАВА АКЦИЈЕ ПСД „ЋИРА”

СРЕТЕЊСКИ СУСРЕТИ
(понедељак, 15.фебруар)
- Полазак у 6.30 са платоа жел. станице
- Одлазак до Опленца, обилазак цркве на
Опленцу и Карађорђевог града у Тополи.
- Одлазак у Орашац (Марићевича јаругу) где
је државна прослава, долазак до 10,30.
- Око 12.15 пешачка тура до Аранђеловца
(4,5км) са осталим планинарима,а затим
наставак ка врху Букуље.
- Око 15.00 долазак на врх, дружење са
домаћинима у њиховој планинарској кући.
Цена 500 дин, минибус, ограничен број места
Пријаве и контакт телефон:
Божа:064/8360924; Влада 065/2530254

ПСД „Ћира” на Јабланику (1274 мнв)

ЛАЈКОВАЧКА ГРАДИЛИШТА
Тендерска процедура за избор извођача радова у оквиру
пројеката битних за водоснабдевање месних заједница Ратковац,
Придворица, Маркова Црква и Словац је завршена, а до половине фебруара се очекује потписивање уговора за извођачем и
почетак радова, наглашава председник општине Лајковац Живорад Бојичић. Проблеми са водоснабдевањем месних заједница
на територији општине Лајковац, како се очекује, ускоро ће бити
решени реализацијом неколико капиталних пројекта.
Лајковац ће расписати и тендере за две групе локалних и
некатегорисаних путева укупне вредности 60 милиона динара.
По речима првог човека Лајковца започети радови на пројектима
као што су доградња предшколске установе '' Лептирић '',
модернизација и реконструкција локалних и некатегорисаних
саобраћајница, као и радови у Јабучју и Ратковцу нису прекидани
ни током лоших временских услова, а њихов завршетак ће како
се очекује бити у планираном року.
Тендерска комисија ће током ове недеље расписати тендер и
за избор извођача радова на затвореном базену, најавио је
Бојичић.

ОДРЖАНО МЕЂУОКРУЖНО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО У ОДБОЈЦИ

ЛАЈКОВЧАНКЕ ДРУГЕ, ИЗА БЕОГРАДА
Основна школа „Миле Дубљевић“, под покровитељством општине
Лајковац, организовала је Међуокружно школско такмичење у одбојци, у
четвртак 28. јануара. Турнир је свечано отворио председник општине Живорад
Бојичић, након чека су почела надметања три екипе: ОШ „Миле Дубљевић”
Лајковац (Колубарски округ), ОШ „Зага Маливук” Београд и ОШ „Бранко
Радичевић” Мали Зворник (Мачвански округ). Због неспоразума у распореду
такмичења, који је одредило Минстарство просвете, на турниру се нису
појавиле представнице Сремског округа.
Сва три дуела у лајковачкој Хали спортова обележило је френетично
навијање са трибина и неизвесност. Победник турнира је екипа из Београда, која
је после велике борбе у стартном мечу савладала домаћина након тај-брејка, а
затим истим резултатом (2:1) и екипу из Мачванског округа. У последњој
утакмици, за друго место, Лајковчанке су савладале Мали Зворник са 2:0.
Међуокружни турнир у Лајковцу био је уједно и квалификациони за
Државно првенство. Због неспоразума и недоласка екипе из Сремске
Миторвице, одлучено је да представмик Срекског округа у накнадном мечу
одмери снаге са победником лајковачког тунира ОШ „Зага Маливук” и на тај
начин реши питање екипе која ће наставиити даље школско такмичење. М.М.М.

Са отварања турнира: Лајковачке одбојкашице са организаторима и представницима локалне самоуправе
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КУЛТУРА - ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

ПРОГРАМ КЦ “ХАЏИ РУВИМ“ ЛАЈКОВАЦ- ФЕБРУАР 2016.
12.02.2016. године у Великој сали
oпштине Лајковац са почетком у 20.00
часова мешовити хор КЦ „Хаџи Рувим“
ће традиционално одржати годишњи
концерт.

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ
МЕШОВИТОГ ХОРА

19.02.2016. године у Великој сали
Општине Лајковац са почетком у 19.30
часова Драган Великић, добитник НИНове награде за 2015. годину ће представити књигу „ Иследник".

ИСЛЕДНИК

17.02.2016. године у Великој сали
oпштине Лајковац са почетком у 20.00
часова „Trio Amoroso“ ће одржати
концерт.

TRIO AMOROSO

„Трио Аморосо представља први
нестандардни камерни састав у Ваљеву, а уједно је и један од ретких
састава овог типа у нашој земљи. Чине
га професорке : Александра Миливојевић - ВИОЛИНА, Милица Продановић
- КЛАВИР и Невена Николић - ФЛАУТА,
које су се заједно окупиле око идеје да
обогате културну понуду, допринесу
развоју културне свести грађана, као и
да промовишу лепоту камерног музицирања“.
24.02.2016. године у Великој сали
Општине Лајковац са почетком у 19.30
часова Марко Мијушковић ће
представити књигу „Oднос система и
младих".

„Вест о мајчиној смрти затиче писца
у Будимпешти и постаје повод за отварање емотивне црне кутије, за расплитање вишеслојних прича и детективско
проницање у свакодневицу времена
које више не постоји. Ова књига садржи
оно по чему је Великић препознатљив:
савршен осећај за детаљ, језичку
прецизност, бриљантно избрушен
стил. Роман о мајци постаје аутопоетичка исповест али и повест о земљи
и људима којих више нема.
Без имало сумње, до сада најбоља
Великићева књига.

„Основно полазиштe за своје
књигу Марко Мијушковић, пронашао је
у стручној литератури и документима
која се бави проблемима младих а
његово истраживање трајало је око
четири месеца. Књига се састоји из три
целине, а у првом делу аутор описује
опште стање, где фокус ставља на
систем образовања, упоређујући
с и с т ем е о б р а зо ва њ а у С р б и ј и и
Финској. У наставку књиге аутор пише
29.02.2016. године у Великој сали о м л а д и ма к а о буд у ћ н ос т и о во г
Општине Лајковац са почетком у 20.00 друштва, стављајући акценат на
часова дуо гитара „Acoustica" ће одр- законодавство, посебно Закон о
жати концерт.
м л а д и ма ко ј и ј е д о н ет т е к 2 0 11 .
године."

ACOUSTICA

ОДРЖАНА ТРИБИНА
„КУЛТУРНИ ШОК”

ИДОЛИ МЛАДИХ
НЕКАДА И САДА
У организацији општине Лајковац,
у Градској кући, 3.фебруара одржана је
трибина на тему „Идоли младих некада
и сада” у оквиру пројекта „Културни
шок“. Пред младим Лајкочанима о овоме су говорили музичари Милан Ђурђевић, фронтмен групе „Неверне бебе“ и
Дејан Цукић. Водитељ трибине био је
Карло Астрахан, књижевник и председник Удружења уметника Србије.

Цукић и Ђурђевић
Трибина „Културни шок“ је пројекат који има за циљ едукацију младих
људи и њихово усмеравање на праве
вредности. Идоли младих данашњице
су личности које не завређују пажњу и
својим понашањем лоше утичу и дају
негативан пример омладини. Млади
Лајковачни имали су прилку да у
разговору са два врхунска музичара
разговарају о актуленим темама, а
посебно је итакнут медијски простор
који такозвани идоли имају последњих
година.Ђурђевић и Цукић сложили су
се да је проблем и у конзументима али и
самим медијима, који такав садржај
пласирају. По њиховим речима, недостатак новца значајно утиче на избор
програма, а младима даје слику
погрешних идола. Незаобилазне су
биле и теме попут комерцијализације
музике, потрошачког друштва, поплаве
квази вредности, кризе емоционалности и мањка хуманости у пребрзом темпу данашњег живота.
Млада је била активан учесник
трибине, а централно место у сали, по
замисли организатора (општине Лајковац), били су чланови “Рафтинг клуба”
Лајковац, хероји “мајских поплава”, који
су спасили бројне животе и као такви
завређују да буду идоли младих.
Да ће и овај „културни шок“ проћи,
као и све друго што је дошло и
заборавило се после извесног времена,
надају се и музичари који су радо
одговарали на питања присутних и
упутили им корисне савете.

БИОСКОПСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
23.02.2016. године у сали биоскопа КЦ 23.02.2016. године у сали биоскопа КЦ
„Хаџи Рувим" у 18.00 часова биће „Хаџи Рувим“ у 20.00 часова биће приприказан филм
казан филм

ДОБРИ ДИНОСАУРУС

„Дуо гитара „Аcoustica" чине два
професора гитаре из Крагујевца, Никола Миловановић и Милан Маринковић.
Класична музика, фламенко, латино,
етно па и блуз провлаче се кроз њихов
репертоар, чинећи га питким за сваког
слушаоца. Музика са пуно динамике,
виртуозних комада, правилних и неправилних ритмова, импровизације...“

Епско путовање у
свет диносауруса
гд е ј е д а н а п а т о с а урус п о и м е н у
А рло п р о н а л а з и
људског пријатеља.
Док буде путовао
кроз немилосрдне и
мистериозне пределе, Арло ће научити како да се
избори са својим
СИНХРОНИЗОВАНО ! страховима.

ПОВРАТНИК
„Инспирисан истинитим догађајима,
Повратник је узбудљиво филмско
ремек дело које приказује епску авантуру преживљавања једнога
мушкарца и изузетну моћ снаге људскога духа. Главна
улога: Леонардо Ди
Каприо.

КУЛТУРА - ОПШТИНА УБ

11.фебруар 2016.г.

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ УБ

РЕПЕРТОАР ЗА ФЕБРУАР
Петак, 12. фебруар у 19 h,
Галерија „Свети Лука“

СЛИКА – ПОЕЗИЈА
– СЛИКА
Свечано отварање пете
самосталне изложбе слика Јованке
Божић (Врело, 1953), професора
социологије у Ваљевској гимназији.
Поред сликарства, бави се и писањем. Објавила
неколике књиге
прозе, хаику поезије, истраживачких пројеката.
Добитник је награда за ликовну
уметност и књижевност. Изложбу ће
отворити Миломир Романовић,
сликар и профеЈованка Божић сор из Ваљева.

Недеља, 14. фебруар у 21 h,
Клуб Дома културе

ПЕСМА ЉУБАВИ

Петак, 19. фебруара у 19 h,
Сала Дома културе

КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ
СТУДИЈА „АТЕНА“

Музички програм поводом Дана
заљубљених. Млади оперски певач
божанског гласа Марко Томић, уз пратњу
хармонике Марка Танасковића, изводиће
популарне руске, македонске, италијанске, босанске и српске песме. Прославите своју љубав са стилом, уз мелодије
непролазне вредности, које интерпретирају врхунски музичари. Улаз је бесплатан.
Традиционални годишњи наступ
балерина свих узраста. Цена улазнице
150 динара. Приходом од продаје
карата финансираће се одлазак чланица Балетског студија на такмичење
у Италију.

Марко Томић

ПОЗОРИШТЕ „РАША ПЛАОВИЋ“

ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ ПРЕДСТАВУ
Премијера комада „Туђ живот“ Милана Миловановића
у режији Александра Тадића очекује се крајем априла
Глумци позоришта „Раша Плаовић“ припремају комедију „ Туђ
живот“ аутора Милана Миловановића
из Новог Сада, у режији доајена убског
глумишта Александра Тадића и продукцији Установе за културу и спорт.
Прве читалачке пробе на новом позоришном тексту кренуле су 1. фебруара, а већ средином месеца почеће и
сценске пробе, док се премијера очекује крајем априла.
Радња комада „Туђ живот“ дешава се
у Србији која се свела на један солитер,
додуше огроман, а ову занимљиву
причу на сцену ће донети 12 глумаца
убског позоришта: Влада Тадић, Славица Малетић, Мишел Капларевић,
Зоран Аврамовић, Мира Симић, Воја
Раонић, Александар Петровић, Милан
Марковић, Жикица Милошевић, Снежана Јовановић, Драгана Јанковић и
Никола Миливојевић. У сарадничкој
екипи су и Немања Јовановић (музика)
Зоран Ристић (светло) и Зорица Сибиновић (шминка).
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Након непуних годину дана од премијере „Урнебесне трагедије“ Душана
Ковачевића, коју је такође режирао
Александар Тадић, позориште „Раша
Плаовић“ започело је рад на новом
драмском тексту, овога пута неафирмисаног аутора. Тадић истиче да је „Туђ
живот“ прочитао на препоруку својих
колега глумаца и да му се комад допао,
након чега је ступио у контакт са Миланом Миловановићем, који је радо пристао да његово драмско дело поставе на
сцену, јер има написаних седам, осам
позоришних текстова, а ни један до сада
није игран. Тадић подсећа да је пре пар
година позориште „Раша Плаовић“ побрало многе награде на фестивалима са
представом „Портрет“ тада неафирмисаног Зорана Мијаљевића, те се нада да
ће и „Туђ живот“ постићи исти успех као
ова, али и многе друге представе убских
аматера. Као режисер, осим „Урнебесне
трагедије“ и „Портрета“, Александар
Тадић потписао је и представу „Пазарни
дан“ Александра Поповића.
Д.Н.

БИОСКОПСКЕ
ПРОЈЕКЦИЈЕ
Петак, 12. фебруар у 16 h,
Сала Дома културе

ПИКСИЈИ
МАЛИ ВИЛЕЊАЦИ
Приказујући неваљалост и раздраганост малих вилењака Пиксија, ова
оригинална фантазија намењена целој
породици је духовита, али опет емотивна са крајем који ће сваког родитеља
одушевити. Спремите се да повилените! Синхронизовано на српски језик.
Цена улазнице 250 динара.

Петак, 12 фебруар у 18 h

ДЕДПУЛ
Акциона авантура заснована на
Марвеловом стрипу говори о бившем
агенту специјалних снага Вилсону који
након ригорозних експеримената стиче
натприродну моћ исцељења и претвара
се у његов алтер его, Дедпула. Наоружан новим способностима и смртоносним смислом за хумор, Дедпул креће у
потрагу за човеком који му је замало
уништио живот. Играју Рајан Рејнолдс,
Ед Скрајн, Т.Ј. Милер, Морена Бакарин,
док је глас Колосусу позајмио Стефан
Капичић. Цена улазнице 250 динара.

Петак, 12.фебруар у 20 h

ПЕДЕСЕТ
НИЈАНСИ ЦРНЕ

Читалачка проба убских глумаца

Од глумца Марлона Вејанса и афирмисаног комичарског тима стиже пародија на мелодраму „Педеет нијанси –
сива“. Милионер опседнут контролом
Кристијан упознаје стидљиву студенткињу Хану с чарима „романсе”, након
што га она интервјуише за школске новине. Њихова урнебесно настрана веза
развијаће се упркос Кристијановим
недостацима као љубавника... Играју
Џејн Сејмор, Вејанс, Кели Хок,... Цена
улазнице 250 динара.
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ОБЕЛЕЖЕНА НЕДЕЉА
БОРБЕ ПРОТИВ КАРЦИНОМА
ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

„ДАН ЗА
ЗДРАВЉЕ” ЖЕНА
Дом здравља „Уб“ и ове године је
учествовао у обележавању Европске
недеље превенције рака грлића материце. Докторка гинекологије Весна
Никићевић свакодневно прими на десетине пацијенткиња које стрпљиво чекају на преглед, који није болан, а може да
спаси живот ако се болест открије на
време.
- Рак грлића материце је на трећем
месту по учесталости у свету, а код нас
је на другом месту, после карцинома
дојке. Развија се кроз низ промена на
епителу грлића, такозване цервикалне
лезије. Најчешће се јавља код жена
између 35. и 49. године живота, због
инфекције хуманим папилома вирусом.
Зато су важни редовни гинеколошки
прегледи, уз колпоскопију и „ПАП“ тест,
бар једном годишње, док се код жена
после 65-те године, обавља преглед на
три године – наводи др Весна Никићевић.

Др Весна Никићевић
У прошлој години, у убском Дому
здравља, откривено је десетак случајева карцинома грлића материце. Неке
од жена, успешно су оперисане и добро
се опорављају. У 2009. години, у Колубарском округу, откривено је чак 40
случајева злоћудног тумора цервикса
(грлића), а 2013. године, 33 новооткривених случајева.
Симптоми карцинома грлића материце су: контактно крварење при полном односу или прегледу, сукрвичав
исцедак, неправилна менструална крварења, а када се јаве болови у доњем
делу стомака, крстима и ногама, може
указивати на касне симптоме.
Д.К.

ЗА УЧЕНИКЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ У МУРГАШУ

СВЕТОСАВСКИ ПАКЕТИЋИ
Свештеници убске цркве,
предвођени архијерејским намесником тамнавским, протојерејомставрофором Митром Миловановићем, и овог Савиндана посетили
су Издвојено одељење специјалне
школе „Љубомир Аћимовић“ у
Мургашу. Након молитве за здравље, посвећене деци са посебним
потребама, уручили су им светосавске поклон пакетиће, које је
приложио Зоран Шимшић са својом породицом. У знак захвалности
донатору и свештенству, ученици
су извели мини програм посвећен
Светоме Сави, коме су присуствовали и њихови родитељи.

Поклон пакетиће је обезбедио
Зоран Шимшић са породицом

У СУБОТУ, 13.ФЕБРУАРА

КОНЦЕРТ „БАЊАНСКИХ ИЗВОРА”
Публици у Бањанима ће се представити чланови
дечјег и првог фолклорног ансамбла
Дечји ансамбл Културно-уметничког друштва „Бањански извори“ у
суботу, 13. фебруара, са почетком у 19
часова, организује целовечерњи годишњи концерт у школској сали у Бањанима. Поред најмлађих чланова КУД-а,
наступиће и први фолклорни анасамбл,
а на програму су игре из Шумадије,
Колубаре, Влашке, Шопске и Српске
игре,... Осим у играма, публика ће моћи
да ужива и у народним песмама из разних делова Србије.
КУД „Бањански извори“ основан је
у фебруару 2009. године са циљем да
развија културни аматеризам, окупља
младе и негује изворну народну уметност. За ово кратко време његови чланови имали су бројне наступе не само у
земљи, већ и у иностранству. Представљали су свој завичај и фолклорну

баштину Србије на фестивалима у
Румунији, Бугарској и Грчкој, имали
концерте широм земље и учествовали
на домаћим манифестацијама „Коло
мира, „“Златни опанак“, Прела и посела“,.. Последњих пет година, уметнички руководилац фолклорног ансамбла је Ненад Мандић, кореограф из
Обреновца. Окосницу удружења чине
деца из осам тамнавских села, али у
својим редовима окупља и многобројне старије играче из Бањана и
околине.
Цене улазница за целовечерњи
концерт КУД „Бањански извори“ су 100
динара за децу до 12 година и 150
динара за остале, док је за предшколце
улаз бесплатан. Карте се могу купити
непосредно пред почетак концерта у
школској сали у Бањанима.
Д.Н.

НАШЕ ТЕМЕ
„КЊИГА СОЛИДАРНОСТИ”
У ПАМБУКОВИЦИ

ОБНОВЉЕН
ФОНД ШКОЛСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ
У акцији Радио Београда, ОШ
„Свети Сава“ уручено више
од хиљаду наслова
У оквиру програмске акције Радио
Београда „Књига солидарности”, ОШ
„Свети Сава” у Памбуковици на Савиндан је добила преко хиљаду наслова за
школску библиотеку. Осим ученика,
драгоценом поклону обрадовали су се и
мештани Памбуковице, који такође користе услуге школске библиотеке. Према
речима библиотекарке Сање Кузмановић, књиге сакупљене у програмској
акцији Радио Београда значајно су допуниле скроман библиотечки фонд, који је
из школске зграде прошле године измештен у реновиран и наменски простор
оближњег сеоског Дома културе.
„Међу поклоњеним књигама је углавном белетристика, што свакако значи
наслеђеном библиотечком фонду, јер од
око 6.000 наслова, колико тренутно поседујемо, више од половине су архивска
грађа, односно књиге о НОБ-у, Савезу
комуниста и слично. Кроз ову акцију
Радио Београда, осим што смо обогатили фонд популарне књижевности,
добили смо и велики број књига за децу,
као и корисну стручну литературу намењену наставницима. Тренутно имамо око
120 чланова и наши корисници нису само
деца. Школска библиотека је на располагању и мештанима и без обзира што је
ово рурална средина, имамо доста
читалаца и међу старијим Памбуковчанима, што је за сваку похвалу”, каже
Сања Кузмановић.

11.фебруар 2016.г.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ДА ЛИ ВАМ СМЕТАЈУ ЧЕСТЕ
ТЕМПЕРАТУРНЕ ПРОМЕНЕ ?
Бранислав Петровић, пензионер из Уба:
- Мислим да нема човека коме ове нагле промене у температури пријају. И мени свакако смета нагли скок или пад температуре и највише би ми одговарало да је умерено, значи ни
превише топло ни превише хладно. Али, шта је ту је, морамо
издржати. Ја имам проблем са високим притиском и осећам
тегобе и гушења. Мој организам боље подноси хладно време.
Све што је претерано, није пријатно то знамо сви, али морамо
издржати.

Иванка Параментић, пензионер из Уба:
- Ја се максимално трудим да се прилагодим овим наглим
променама температуре. С обзиром да сам пензионерка, користим слободно време да себи обезбедим оптималне услове за
живот. Слојевито се облачим, кад је топло ја шетам и помажем
свом организму да успостави потребну равнотежу, како би што
боље функционисала. Иначе имам терапије које редовно користим, иначе волим лето. Дала бих целу зиму, за један летњи
дан.

Миле Перић, трговац из Уба:
- Мени лично не смета пуно овај нагли скок температуре.
Можда зато што ја већ имам терапију, којом регулишем своје
здравствено стање. Имам проблем са притиском и кад не бих
користио прописане медикаменте, вероватно бих и ја осећао
промене. А то што најављују захлађење! Ја сам дуго година
радио у специфичним условима, у доста хладном амбијенту и
ваљда сам се прилагодио, те тако више волим зиму. Све у
свему, за мене ово није неки проблем...

Милена Ђурђевић, домаћица из Слатине:
- Осећам итекако настале промене у температури. Таман
се организам прилагоди на зиму, температура скочи и обрнуто. Код мене се то одражава на бол у глави. Боље подносим
хладноћу него превише топло време, али ту се не може ништа
осим да се трудим да се прилагођавам новонасталој ситуацији. Ја, иначе, немам неких већих здравствених проблема,
доста се крећем, и можда је то и рецепт за све људе који осећају потешкоће. Више се крећите, размишљајте позитивно и
само се смејте...

Милијан Драксимовић, сервисер моб. тел. из Уба:
- Наравно да ми смета нагла промена у температури, као и
сваком човеку, али највише ме иритира киша. Кад је лепо време све ми је супер, што је и природно. Лако се прилагођавам,
тако да и ове честе промене времена не представљају неки
већи проблем. Можда зато што спадам у групу млађих људи,
мој оптимизам ми не даје за право да од тога правим драму.
Ваљда је у мојој природи да лако прихватам промене на свим
пољима, па тако и најављени хладан талас. Морамо бити
спремни на све...

Ратка Кузељевић, економиста из Уба:
- Ништа нам друго не преостаје, него да се прилагодимо
условима какви јесу. То подразумева да се обучемо адекватно
временским приликама. Много тога се променило у атмосфери
а ми на то не можемо утицати, али зато свој организам морамо
довести у равнотежу. Треба се више кретати и ако постоји
терапија, мора се редовно користити како би себи олакшали
промене у температути. Лично, више ми одговара хладно време и не оставља ме равнодушном најављена драстична промена времена јер сваки организам, поготово крвни судови,
различито реагују на то. За старије људе то је велики проблем.

Слободан Гајић, возач из Уба:
Сања Кузмановић
Књиге je памбуковачкој школи
уручио Михаило Шћепановић, уредник
Програмске акције „Књига солидарности”, подсетивши да је Радио Београд ову хуману, културну и просветитљску мисију покренуо у јесен 1972. године. Тада је, у јутарњем програму тог
радија, слушаоцима упућен позив да
донесу књиге које су прочитали и које
желе да поклоне. У акцији даривања, до
сада је допуњено и основано преко 1.300
сеоских, варошких, школских и манастирских библиотека, којима је поклоњено око три милиона књига.
Д.Н.

- Ја у принципу немам неких здравствених проблема,
самим тим сам у предности у односу на људе који користе неку
терапију. Можда због тога и не осећам никакве потешкоће у
свом организму, када дође до овако драстичних промена у
температури. Више волим лето него зиму, али с обзиром да
сам у средњим годинама, не смета ми најављена промена
времена, боље рећи, потпуно сам равнодушан. То и није тако
страшно у односу на друге недаће које могу да нас задесе у
овом времену.

Зоран Костић, пензионер из Трлића:
- Можда нисам прави саговорник на ову тему јер сам
специфичан и потпуно сам имун на нагли скок или пад температуре. Било топло или хладно, ја се осећам исто. Можда је
мало чудно, јер већ дуги низ година имам шећер па сам морао
и да посећујем лекаре, али временске промене за мене не
представљају проблем. И кад је температура далеко испод
нуле и кад је у плусу, код мене нема разлике ни у здравственом
погледу нити у расположењу.
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ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

Слободан Марјановић- Бокин, из збирке прича “УЛИЦА КОЈА СЕ ЗОВЕ ВАРОШ“

КАФАНЕ РАЗНЕ, АЛ` ДУХОМ ПРАЗНЕ
Остало ми је као навика или сећање да увече
прошетам убском главном улицом. Девет је сати,
а тамо готово ни живе душе. Клинци и они мало
старији излазе тек око једанаест, на моћним или
мање моћним машинама са два или четири
точка. Ко шта има, а важно је да се има. Шкрипе
кочнице, цепају се гуме, протерају по два, три
круга некадашњом штрафтом (штрафта је
тренутно превазиђена), где им је тата поцепао бар два пара
ципела удварајући се мами. Флекице да не бројимо.
Онда те своје симболе татине моћи паркирају пред неким
од убских кафића. А тих кафића, дискотека, казина, пицерија и
осталих СУР - ова има на овом малом простору преко
четрдесет. Не воле људи да раде, воле да седе по кафанама па
новокомпоноване кафеџије рачунају да ће тако најпре да згрну
велику лову. Маме шљаштећим неонима, као да сте у некој
црначкој четврти Њујорка, музика до даске „Алај би се
шикицала“ па ред „изворних“ родољубивих, а они са
„истанчанијим“ укусом већ су стигли до Џеја, Цеце и Драгане.
Брена изгледа више није у моди. Има и оних дискретнијих, са
лаганом музиком, обележених неупадљивим месинганим
плочама, као аристократски клубови затворенога типа у
Лондону.
Највише ових објеката за масовно напијање има на
аутобуској станици, да путници не дангубе, и око убских школа,
да ђаци из оне досадне, одмах прекоа пута сврате у ону праву
школу живота, с ногу. У дискотеци ТАШ 202 тренирају пионири и
кадети. У спортском жаргону то су такмичари од 12 до 16
година. Тренирају богами фест. Прво следи напијање и то по
систему дај шта даш, онда дође лупање чаша, флаша (штос је
да буду пуне) и осталог стакла, са обавезном тучом на крају.
Тада убске шибаџије испробавају мишиће и то у групи, а
страдају углавном сеоски момчићи који су тракторима или
украденим очевим колима свратили са неке игранке да виде
како изгледа диско. Е, па видели су. Музика се и овде базира на
Џеју „национале“. И у осталим кафићима где седи наша
будућност, сценарио је готово исти. Понекад са окусом (што би
рекао бивши Арсен Дедић) крви на крају.
Иначе кафана има разних. Од ових пионирских и
омладинских до спортских. Ту се обављају трансфери
локалних фудбалских звезда, ту седе судије да се договоре
какви ће резултати у недељу бити и да формирају ценовник за
један или три бода, зависно од могућности тима и места на
табели. Затим комшијске. Отворио човек кафану у комшилуку,
да не иду комшије сваки час једни код других на кафу.
Гурманске. Воли наш човек да се инати па и у ово време једе ко
никад. Дођу страначке, на оне за напијање. Тако је у
популарном Стакленцу где седе углавном механичари из
Стреле и Ауто-мото друштва. Размењују искуства, пиће
најјефтиније у граду, а може и на вересију ако је газда Серђо
расположен.
А некад, некад је било по оној што је рекао један песник, да
човек не мора да има своју кућу, али мора да има своју кафану.
И имали су је. Знало се где и кад ко седи, за којим столом, којом
столицом. Они виђенији седели би пре подне у великом

‘’Јадран’’ је био култна кафана, а друштво -разнолико
ресторану, најотменијем са собама за намернике и са
новинама на бамбусовим рамовима које су висиле о
чивилуцима и у којим смо ми клинци ишли недељом да за
ручак донесемо пиво у бокалима. „Зеленгора“ је лети имала
башту са музиком и мирисала је на бехар и липе. Они који су
предвече излазили на пићенце и мезенце седели су код
Рибице или чика Мила Бегеша (узгред данас у кафанама нико
и не мезети, немају времена па ждеру на кило), а газде су
знале њихове навике и шефове, приче и згоде па су тако једни
с другима живели: кафане с људима и људи с кафанама.
Кафане су биле домаћинске, гости гостински, а кућа части и
може и на вересију, био је као ред чаршијски. Из тога времена
сиромашних џепова и великог богатства духа је и она чувена
анегдота још чувенијег убског боема, професора Антића, који
је једном свом ђаку дао тројку да му код газда Доце у пивници
Мајдан избрише део вересије са табле на којој се она
исписивала.
Врата убске боемије заувек су се затворила са
некадашњом, а не данашњом кафаном на стадиону од кад су
своје столове оставили и преселили у вечност, а што је још
важније у анегдоту Мира Фаља, Драгољуб Џаја, Брана Дека,
Забу. Оне још живе да не помињем, јер они тамо више и не
долазе. Одатле је онај чувени Драгољубов штос. Летње
предвече, седи се напољу и прича, о чему другом него о
фудбалу. Некако у то време Партизан заглавио на табели,
само што не испадне, а треба да игра са Звездом. Драгољуб
онако незаинтересован каже како би граобари требало да
буду улепо са њима, јер он је бог у Звезди, може за толико да
им учини да добију утакмицу.
-А ј... сам ти мајку, ја сам чуо да ће и онај мали што је
директор у Звезди бити најурен.
-Само ми још и то фали, да и он остане без посла, па да ми
падне на леђа да га издржавам – рече као забринуто
Драгољуб.
Данас тога доба можемо да се сећамо само са сетом,
данас нови босови, руку масних до лаката, седе где је млако
прасеће и ладна овчетина, данас по многим кафанама седи
где ко стигне и колико пара има, кућа више не части, а част
свакоме вересија никоме, данас по кафанама има свега само
се дух негде затурио.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

11.фебруар 2016.г.

Три године су прошле од
изненадне смрти нашег вољеног
брата, ујака и шурака

Две године су прошле дана од
изненадне смрти нашег вољеног
брата, стрица о девера
који умре у Бечу

ДРАГАНА ВАСИЉЕВИЋА
ВАСКЕТА

ПРЕДРАГА ЈЕРЕМИЋА
БОБАНА

(11.02.2013 - 11.02. 2016)
из Трњака

(10.02.2014 - 10.02.2016)
из Црвене Јабуке

Много је лепих успомена да Вас памтимо,
да о Вама причамо, али да Вас никада
не заборавимо...
Твоја сестра Мира, зет Драган
и сестрић Мартин са породицом
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25.01.2016. године премунуо је

АНДРИЈА
МИЛОВАНОВИЋ
(1947 – 2016)

Брат Драган, снаха Мира и
братанац Мартин са породицом

Последњи поздрав
вољеном оцу
од ћерке Андријане

11.02.2016. год. навршава се
три године од изненадне
смрти мог вољеног сина

17.фебруара 2016.г.навршава се
година дана од смрти нашег
вољеног брата

ДРАГАНА
ВАСИЉЕВИЋА
ВАСКЕТА
из Трњака
(11.02.2013. – 11.02.2016)
Три године како сузе лијем,
тужна желим свога сина да
умијем. Ви Анђели
са висина,
раширите Ваша крила и
однесите поздраве до
јединог мога сина.
До гроба неутешна
Твоја мајка Боја

ЖЕЉКА
ТЕШИЋА
(1974 - 2015)
Са великим болом и тугом...
Твоје сестре:
Љиљна и Гордана
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ФУДБАЛ

11.фебруар 2016.г.

УБСКИ ФУДБАЛСКИ БИСЕРИ

ЈОЛАЧИЋ НА СКЕНЕРУ
ОФК БЕОГРАДА
Синиша Јолачић је био најбољи стрелац пионирског турнира у
Будимпешти где га је запазио тренер Дејан Симић, па је брзо
уследио позив да се опроба у кампу ОФК Београда. Какав је
утисак оставио, говори чињеница да је тренутно у Грчкој на
припремама "плаво-белих”.
Убско поднебље је непресушно
врело талената, а један од оних који
прави прве кораке на трновитој фудбалској стази јесте и везиста пионирске
селекције Јединства Синиша Јолачић.
Овај дечак је рођен 2001. године, са
снажном фудбалском генетиком- отац
Зоран је био дугогодишњи капитен
Јединства и узданица лајковачке "дизелке" у друголигашком друштву, а уз
мало бољи сплет околности и његова
каријера имала би много веће домете.
Није онда чудо што је фудбал незаобилазна тема у породици Јолачић, и најмлађи Стефан (рођен 2005.) је већ увелико "инфициран фудбалским вирусом" и тресе мреже у селекцији коју
предводи тренер Срђан Ристић.
Јунак наше приче је већ са седам
година учио прве фудбалске лекције од
Жарка Анђића, а последњих неколико
сезона о његовом развоју брину тренери Мирослав Билић и Александар
Аћимовић. Да то раде на прави начинпотврде стижу са многих страна.

Синиша Јолачић, у дресу
ОФК Београда, са својим
фудбалским идолом
Немањом Матићем

Синиша је незаобилазни члан репрезентације округа коју селектира Предраг
Симић, а летос су приче о његовом
таленту стигле и до суперлигаша са
Карабурме. Јолачић је био најбољи
стрелац пионирског турнира у Будимпешти где га је запазио тренер Дејан
Симић, па је брзо уследио позив да се
опроба у кампу ОФК Београда. Какав је
утисак оставио, говори чињеница да је
тренутно у Грчкој на припремама
"плаво-белих", али његов отац Зоран не
жури са преласком у Београд:
- Завршиће овде основну школу у
јуну, у октобру ће напунити 15 година и
добро ћемо до тада размислити о
наредном кораку. Најбитније је да добро
учи, да је заљубљен у фудбал и да иде
на сваки тренинг пун ентузијазма.
Оно што родитељ сигурно неће
рећи, а сви би се апсолутно сложилијесте да је реч о изузетно васпитаном
дечаку, омиљеном код својих другара и
тренера, а најпозванији да га фудбалски
"скенира" јесте његов тренер Мирослав
Билић:
- Реч је о везисти беспрекорне технике, сјајног прегледа игре и изузетних
радних карактеристика. Подједнако
успешан је и на позицији нападача, има
изузетно прецизан и снажан шут, у овом
тренутку га само физичка конституција
спречава да буде доминантан на терену.
Сјајно функционише у колективу, никада
нисам имао ни најмањи проблем са
њим, уз мало среће- чекају га неслућени
фудбалски домети- каже Билић.
Кад год играју пионири Јединства,
подразумева се армија навијача на
трибинама- отац, мајка Марија, брат,
један деда, други деда, ујак... Синиша је,
за крај, желео да спомене своје другаре:
- Уживање ми је да играм са Лазом,
Кићом, Ацом Петровићем, Белим и
осталима, где год нас фудбалски путеви
одведу- памтићемо овај период као
најлепши у животу. Велику захвалност
дугујем и свим тренерима, трудићу се да
буду поносни на мене- каже "осмица"
убских пионира Синиша Јолачић, узгред
буди речено одличан ученик осмог
разреда у одељењу разредне Гордане
Гаћиновић.
Б.Матић

ФУДБАЛЕРИ МИОНИЧКЕ РИБНИЦЕ ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ

ОПСТАНАК У ПРВОМ ПЛАНУ
Фудбалери Рибнице су почели припреме за други део првенства Зоне ''Дрина''
са жељом да сачувају статус у овом рангу
такмичења. Тренер Мионичана Срђан
Јовановић у односу на први део првенства
неће моћи да рачуна на капитена Симовића
због тешке повреде, Симанића који је на
раду у иностранству, Ж. Максимовића
(Спартак) и Ђурђевића (Осечина), док је још
увек неизвестан статус голмана Ранковића
и левоногог Јовановића који су протеклих
шест месеци дрес Рибнице носили као
позајмљени играчи Будућности-Крушика

2014. Предстојећа борба за опстанак и мали
фонд играча су приморали управу мионичког клуба да посегне за појачањима од
којих су најзвучнија имена доскорашњи
капитен Јединства са Уба Марјановић и
Крстић који је стигао из лазаревачке Колубаре. Из Толића је стигао млади Урошевић,
а на листи повратника су искусни Ваљевци,
голман В. Драгићевић (Јединство Уб) и
Кнежевић (Слога Баточина) и Мионичани
Ћосић (Дивци), А. Драгићевић (ЗСК) и Старчевић (Команице). Појачан је и стручни
штаб повратком Зорана Алексића.

МЛАДИ ГОЛМАН УБСКОГ
ЈЕДИНСТВА НА ПРАГУ
ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ

„МАРАКАНА”
МАМИ СИМИЋА
Иако још нема пуних 13 година,
млади голман Ђорђе Симић привукао
је пажњу нашег најтрофејнијег клуба.
Јуна прошле године, на адресу његовог оца Дарка, стигао је позив тренера
Катића да млади чувар мреже дође на
два пробна тренинга "петлића" Црвене
звезде. Није се Симић уплашио изазова, показао је да су га тренери Радован
Ђурђевић и Милош Урошевић добро
обучили, па је жеља тима из Љутице
Богдана била да га ове зиме већ
региструју:
- Проценили смо да је за њега
најбоље да и овог пролећа брани гол
Јединства у екипи Радована Тадића, а
вероватно ће на лето приступити екипи са Маракане. Ове јесени је одиграо
четири пријатељске утакмице за
Црвену звезду, а у току распуста сваки
дан путује за Београд где тренира два
пута дневно. Кад не могу ја, вози га
мајка, углавном, има пуну подршку
родитеља да се голмански усавршавакаже његов отац Дарко, и сам чувар
мреже убске футсал екипе Карели.

Ђорђе Симић (лево)
са саиграчима из Јединства
Симић је један од најзаслужнијих
што се мрежа "петлића" Јединства
први пут затресла тек у финишу јесени,
а на недавно одржаном турниру у Гучи
заслужио је епитет голмана турнира. У
последњих годину дана пуно је напредовао на плану координације и покретљивости, поседује добру ножну технику, а године тренирања џудоа код
тренера Драгана Јелића су му пуно
помогле на плану флексибилности.
Захваљујући разумевању разредног
старешине Зорана Марковића- Ћефте,
успева да усклади спортске и школске
обавезе, а не треба ни истицита да су
му мајка Слађана и отац Дарко највећа
подршка са трибина. Симић сениор
каже за наследника да су му највећа
мана падови концентрације, неизбежни за његове године, а идола међу
стативама Ђорђе је нашао у легендарном Буфону. Чека се још само да
физички "букне", подлога за одличног
голмана је већ увелико постављена...

СПОРТ
МЛАДОСТ 014 УСПЕШНА ПОСЛЕ ЗИМСКЕ ПАУЗЕ

ПРЕОКРЕТОМ ДО
ПЕТЕ ПОБЕДЕ
- Убљани надокнадили 14 кошева из првог
дела, Милош Јевтић потврдио класу.
- Следи комшијски дерби у Лајковцу.
Пулени Владимира Урошевића су у тврдој, правој
рововској борби на крају убедљиво савладали Шапчане, али
пут до тријумфа није био лак. Трагови паузе су били видни на
Убљанима, промашили су чак пет слободних бацања у раној
фази меча, а гости су полако градили предност која је стигла
и до +14. У тим тренуцима, једино је млади Кекић био на
висини задатка, али је "тројка" Драксимовића у последњем
нападу наговестила је да следи буђење "младосташа" у
наставку.
Агресивном одбраном, поремећена је организација
напада М-015, а њихов тренер Исаковић је у наставку више
енергије потрошио на свађу са судијама него на вођење
екипе. Младост је изједначила, потом и повела након пет
минута игре у трећој четвртини и није испуштала предност
до краја. Милош Јевтић је далекометном паљбом иницирао
преокрет, Јанковић је загосподарио под обручима, а
Шапчане је дотукао капитен Васиљевић. За крај, неколико
лепих потеза Пантелића, уз мрљу на утакмицу коју су
ставили гости двоминутним напуштањем паркета на пет
минута до краја утакмице:
- Ништа специјално нисам рекао у паузи, момци су
подигли концентрацију и борбеност, па смо у другом
полувремену много боље изгледали. Пробаћемо да добар
резултат направимо и у Лајковцу, то је специфичан меч који
доноси притисак више, али то су утакмице за којима "чезне"
ова екипа. Гурамо преко плана, ако наставимо са победамаможда ни пласман у разигравање није немогућ- најављује
Урошевић потеру за позицијом два.
Б.М.

РУКОМЕТАШИ УБА ЗАПОЧЕЛИ
ПРИПРЕМЕ У ТЕШКОЈ СИТУАЦИЈИ

БЕСПАРИЦА
УГРОЖАВА ОПСТАНАК
Рукометаши Уба су у претходној недељи почели
припреме за наставак сезоне, изузетно играчки ослабљени. Клуб су напустили Ђокић (Немачка), Зарин
(Кикинда) и голман Илић (Обилић), а средстава за
појачања нема. Том приликом, председник клуба Владислав Крсмановић се обратио јавности:
- Кулминирали су
вишегодишњи проблеми, пре
свега због изгубљених играча
у генерацијама 92-93., затим
96-97., као и момака рођених
98-00. Сада нам се то враћа
као бумеранг, па бих, овим
путем, позвао те младе људе,
који имају жељу да помогну,
да се врате клубу у којем су
почели спортске каријере. Да
забораве увређености и
Владислав
сујете, да одвоје део времена
и поред факултетских и друКрсмановић
гих обавеза које имају. Играчи
клуба нису плаћени, регулисани су само трошкови
превоза са стране, али питање је докле ћемо и то моћи.
Велика су дуговања по том питању, овом приликом се
јавно захваљујем „МБМ Трансу” на разумевању. Наравно,
Установа за спорт и културу и општина Уб помажу колико
могу, али су и њихове могућности ограничене. Позивам
све пријатеље клуба, публику, предузетнике, бивше и
садашње играче, да се укључе у акцију прикупљања
неопходних средстава куповином чланских карата за
2016. годину чија је цена 500 динара. РК Уб игра у Првој
лиги Србије, млађе селекције у Регионалној лиги Босне и
Србије, управо због њих апелујемо да сви помогнемо да
се на Убу и даље игра рукомет и да опстанемо као клуб!
Б.М.

11.фебруар 2016.г.
Друга регионална лига
"Запад", 8.коло

МЛАДОСТ 014 - М-015
(Шабац) 75:59
(18:20, 14:20, 22:9, 21:10)
Спортска хала на Убу.
Гледалаца: 200.
МЛАДОСТ 014: Пантелић
4, Кекић 8, Милуровић 5,
Васиљевић 15, Драксимовић 8, Ивковић, М.Јевтић 18, Јанковић 5, Ж.Јевтић 5, Ћирковић 6, Јагодић 1, Миливојевић.
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DRUGA SRPSKA LIGA *ZAPAD*
Група А
1. Radni~ki VA
8 0 16
2. Loznica
6 2 14
3. Mladost (Ub)
5 3 13
4. M015 ([)
4 4 12
5. Ra|evac
4 4 12
6. @elezni~ar(L) 2 6 10
7. Student 014
2 6 10
8. Vladimirci
9
1 7
Наредне утакмице КК Младост:
(9) Железничар(Л) - Младост 014
(10) Младост 014 - Рађевац

Лајковчани наредни ривал:
Ђорђе Васиљевић (КК Младост 014) са лоптом

ЗАНИМЉИВА МАНИФЕСТАЦИЈА У ТАКОВУ

ДОНАТОРСКА
ЗАБАВА ФК ПОЛЕТ
Председник ФК Полета из Такова
Александар Радовановић-Беча организатор је Донаторске забаве чији је циљ
да се прикупе средства за функционисање старијег клуба из Такова. Манифестација се одржава у ресторану "Беча
2" у Такову, а осмишљен је и богат
културно-забавни програм за све посетиоце. Уз фолклораше КУД "Тамнава",
глумце позоришта "Раша Плаовић",
трубаче из Бајине Баште, Перишин бенд
и специјалног госта Немању Максимовића- пријатељи ФК Полета ће моћи да уживају и да се лепо
забаве, а почетак дружења је заказан за суботу 20. феб-руар
од 19 часова.
Није тајна да су сви спортски клубови на територији
општине у незавидној ситуацији због смањења буџета, па
ће на овај начин прикупљена средства и те како добро доћи
клубу који се налази у врху Међуопштинске лиге Колубаре.

ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

УБЕДЉИВА ПОБЕДА
Желeзничар – Крагуј Волејформ 3:0 (25:18, 25:21, 25:14)
У 14. колу „Винерштедише лиге“ лајковачки Железничар
је остварио очекиван тријумф против Крагуја. Екипа Николе
Јерковића је од старта наметнула свој ритам и до краја меча
држала резултатску супериорност на терену. Најефикасније у
редовима Жеље стандардно су биле: Јовичић са 16, Ракић и
Мартиновић са по 12 поена.
Овим тријумфом Железничар је по броју победа на
суперлигашкој табели стигао Динамо и Црвену звезду, али и
даље има мањи број бодова. Жеља је и даље осми, има 18
бодова, док Београђанке и Панчевке имају по 19. Победом у
Панчеву МД Зрењанин је скочио на пето место са 20 бодова.
Ова четири тима ће и одлучивати о распореду од петог до
осмог места. На чело табеле избио је ТЕНТ, захваљујући
убедљивој победи од 3:0 над Црвеном Звездом на Убу, и
неочекиваном поразу Визуре од Спартака истим резултатом.
Лајковчанке у наредном колу гостују Звезди, а затим ће у
Лајковцу гостовати екипа МД Зрењанин.
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СПОРТ

11.фебруар 2016.г.

ЛАЈКОВЧАНИ У РЕНОВИРАНОМ САСТАВУ ЧЕКАЈУ ПРОЛЕЋЕ

ПРОМЕТНА ЗИМСКA
ПИЈАЦА КРАЈ ПРУГЕ
Млади лајковачки стручњак
Александар Лазаревић 25. јануара
окупио је на прозивци играче Железничара, а већ на самом старту јасно је да је
састав "дизелке" претрпео значајне
промене. Сјајни голман Јовановић се
вратио у матично Јединство, а са њим је
кренуо и везиста Радивојевић. Турбобек Цветковић појачао је Шумадију,
Кувељић и Рокса су отишли у редове
Пролетера из Вранова, док је вођа
напада Дринић нови играч Полета из
Љубића. Одлични бонус Младеновић и
високи Ристић пробаће да се изборе за
место у Лучанима, а суперлигашку
страницу каријере отварају и Османовић (Јавор) и Радојевић (Спартак).
Окрњен је тандем браће Матића одласком Зорана у Лозницу, капитен омладинаца Никола Спасојевић калиће се у
дресу Задругара, а Ивановић је због
факултетских обавеза прешао у Рубрибрезу. Списак одлазака закључује Митровић који је тренутно у Бежанији, али
се управа клуба побринула да стигну
адекватне замене:
- Голмани Николић из Звижда и
Анђелковић из Степојевца бориће се за
место међу стативама, а из Кучева је
стигао и Стефан Јовановић. Дошао је и
неуништиви ветеран Пирке Стојановић,
поново ће Лајковчанима аплаузе мамити Ненад Недељковић, а из Ваљева су
стигли Софронић и Миловановић. Нови
играчи "дизелке" су и Митровић из
Јавора, Миљковић из Чукаричког, Плојовић из Новог Пазара, Јеремић из Задругара, Плећић из ИМ Раковице, а улагање у будућност су доласци младих
Кремића и Дарка Матића из убског
Јединства- сумира биланс зимске
пијаце Лазаревић.

Ново појачање Лајковчана:
Зоран Пирке Стојановић
Иза Лајковчана су већ две провере
на лазаревачком "вештаку":
- Поражени смо од Колубаре са 3:0,
док смо ИМ Раковицу савладали са 3:1
головима Јовановића, Владе Сими-ћа и
Плећића. Наредни ривал нам је ЧСК
пивара на убском "вештаку", од 12.
учествујемо на турниру у Лазаревцу, а
27. фебруара ћемо се укључити од
четвртфинала на турниру "Чукарица
2016". Наставак првенства показаће да
ли смо јачи или слабији, верујем да
ћемо склопити коцкице кроз припремни
период и изборити се за врх српсколигашког "Запада". Предност лидера је
9 бодова, ни мало ни много, ако
поновимо пролеће прошле године- ни
чудо није немогуће...- стреми увек
највишим достигнућима млади тренер
Железничара.
Б.Матић

УБСКА ФУТСАЛ ЕКИПА КАРЕЛИ ВЕЗАЛА ДВА ПОРАЗА

ЛОШ ПОЧЕТАК ДРУГОГ ДЕЛА
Други део сезоне, момци из Карелија отворили су у реновираној хали у
Бајиној Башти. Тај меч је јесенас одложен због оштећења крова хале, Убљани
су пут Дрине отишли у ослабљеном саставу и пружили једну од најслабијих
партија у сезони- коначан резултат 4:2 за
домаћина.
Нову прилику да се домогне другог
места, екипа Александра Аћимовића
имала је на домаћем паркету против
Косјерића. У првом делу, оба ривала су
добро затворили прилазе голу, а неколико одличних интервенција забележио
је голман Карелија Иван Стефановић.
Бољу игру, Убљани су ипак крунисали у
финишу полувремена- Влада Благојевић је лепо упослио Мирка Ћургуза, а
овај показао да се и у пољу подједнако
добро сналази као и међу стативама.
Први минути наставка су наговестили преокрет, али је одлични Стефановић чувао предност све до 28. минута
када га је матирао Страхиња Кијачић.
Играло се спуштених гардова, а поново
су до предности стигли домаћи- Владимир Благојевић је заустављен у првом
покушају, али је потом лопта опет стигла
до њега и уследила је рутинска реали-

БРЕЗОВЧАНИ ПОЧЕЛИ
ПРИПРЕМЕ ЗА ПРОЛЕЋЕ

НЕМА ПРЕДАЈЕ
У понедељак 8. фебруара, поново
се закотрљала лопта у Брезовици.
Мисија- наизглед немогућа, ни играчки
ни финансијски тамнавски зонаш не
стоји сјајно, али "беле заставе" нема.
Бранко Зујаловић који је оставио
дубок траг на кормилу Брезовчана
повукао се са клупе, а његов наследник је добро познато лице- ЗоранЕфе Ненадовић. Мионичанин је већ
водио "црвене" ка титули у Окружној
лиги Колубаре, али га сада чека много
тежи задатак. Председник Радојко
Вишњић, са ненуништивим ентузијазмом, најављује борбу до последње
"капи крви":
- Дрес Брезовице задужио је
поново везиста Предраг Симић, а
друге средине потражили су Радовановић, Бојић, Чавић и голман Бајовић.
Први тест имаћемо 17. фебруара против Врело Спорта, очекујемо да ће нам
Јединство позајмити два млада игра-

Поново у старом јату:
Предраг Симић
ча, а једино што нам је забрањено
јесте да се предамо. Имаћемо око 1718 играча у ротацији, до краја прелазног рока потражићемо још једног
голлмана с обзиром да је Станковић
тренутно једини чувар мреже. Хвала
Зујаловићу на одличној сарадњи,
пуно се потрошио ове јесени, а у
Ненадовићу видимо човека који ће
удахнути нову енергију, неопходну у
борби за опстанак у Зони "Дрина"рекао је председник Брезовчана на
почетку припрема.
Б.М.
Регионална лига "Дрина", 10.коло

КМФ КАРЕЛИ - КМФ
КОСЈЕРИЋ 2:3 (1:0)

Срђан Ристић

Спортска хала на Убу. Гледалаца: 70.
Судије: Поповић, Ћургуз (Уб). Нагомилавање прекршаја: Карели (3+6),
Косјерић (1+4). Стрелци: Ћургуз у 17. и
Благојевић у 26. за Карели, а С.Кијачић
у 28., Милићевић у 47. и Топаловић у
49. минуту из пенала за Косјерић.
КАРЕЛИ: Стефановић, Ристић, Павић,
Благојевић, Јечменица, Ћургуз, Миличић, Којић, Ивковић, Симић.

зација са 8 метара за 2:1. Када је деловало да су бодови надохват руке,
уследио је шокантан преокрет- најпре
Милићевић из близине поравнава
Двокружни део лиге је завршен,
резулата, а због нагомиланих фаулова
Топаловић је добио прилику да из следи још један круг од 5 кола до краја
казненог ударца реши меч и, на жалост, сезоне, у току недеље биће познати и термини наредних утакмица Карелија... Б.М.
није погрешио...

ФУДБАЛ

11.фебруар 2016.г.
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ЈЕДИНСТВО ИМАЛО ПРВИ ТЕСТ У ЗИМСКИМ ПРИПРЕМАМА

РАСПУЦАНИ СТОЈАНОВИЋ
- Искусни голгетер једини стрелац у победи над Задругаром- 3:1.
- Новајлија из ФАП-а Урош Јовановић се прикључио екипи, повратак
Немање Бранковићa под Шепковац.
Истиче последња недеља прелазног
рока, али с обзиром на скромне финансијске могућности, Јединство је највероватније већ формирало тим за пролећну
борбу за опстанак. Екипи се недавно
прикључио везиста Урош Јовановић (17),
бивши играч ФАП-а који је на списку
кадетске репрезентације, а повратну
карту је "чекирао" Немања Бранковић,
јесенас играч Задругара. Из редова лајковачког Железничара стигла су два капитална појачања- голман Иван Јовановић
и везни Немања Радивојевић, а за своје
место под сунцем пробаће да се избори и
Милош Мијатовић, момак који је прошао
комплетну школу убског српсколигаша.
На вештачкој подлози СЦ "Матић",
пулени Жарка Јовановића су одрадили
први зимски тест. Недостајали су Гавриловић због пословних обавеза, голман
Ракић због здравствених проблема, а

реконвалесцент Мирко Андрић се
полако враћа у тренажни процес. Прву
проверу обележио је Бобан Стојановић,
голгетер који ускоро пуни 38 година још
једном је демонстрирао како са лакоћом ради најтежу ствар у фудбалупогађа мрежу ривала. Рутински изведен
пенал, вешт ударац из окрета и сјајна
акција са Дејаном Јовановићем најава
су да легендарни фудбалер има још
пуно тога да покаже под Шепковцем.
Тренер Жарко Јовановић је задовољан
првом фазом припремног периода пред
тест-ове са прволигашима:
- Колубара и Земун ће нам бити
показатељ на ком смо нивоу спремности, за сада момци вредно раде у
заиста правој атмосфери. Тешка материјална ситуација нас је приморала да
се "стегнемо", у таквој ситуацији неопходно је изградити тимски дух и ство-

Бобан Стојановић
рити јак колектив. Иако можда фали још
један нападач у ротацији, мислим да
нисмо слабији у односу на јесен, а
новајлије су се брзо и лако уклопиле.
Сусрет са Земуном ће бити прилика
да убски љубитељи фудбала поздраве
Небојшу Максимовића, тренера који
постизао велике успехе на клупи Јединства, а сада предводи тим из Горње
вароши. Меч се игра у суботу на СЦ
"Матић", са почетком у 13 часова. Б.М.
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КОШАРКА

11.фебруар 2016.г.

УБСКИ КОШАРКАШИ БРИЛИЈАНТНИ У НАСТАВКУ СЕЗОНЕ
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Прва српска лига "Запад", 15.коло

ПОПОВИЋ БРОЈАО ДО 50 !

КЛИК (Ариље) - УБ 99:104
(25:16, 22:23, 20:30, 20:18,
пр. 12:17)

- Крило Убљана величанственом партијом водио тим ка победи у
дербију против Прибоја. - Реванш Клику након продужетака. - У
недељу (19 часова) гостује Студент из Бајине Баште.

Спортска хала у Ариљу. Гледалаца:
400. Судије: Марковић, Ђурић
(Крушевац).
УБ: Јадранин 10, Милосављевић 24,
Хускић 6, Поповић 25, Веселиновић
20, Даниловић 3, Марковић, Боричић
16

Ако је неко помислио јесенас да су
феноменалне игре убских кошаркаша
случајност, прва два кола наставка
сезоне су потврда да је грдно погрешио!
Екипа која практично целу сезону игра са
седам играча у ротацији, једним "плејмејкером" и тренингом мало јачим од рекреације- наставља да руши законе спорта и
логике и озбиљно се укључује у борбу за
улазак у Прву Б лигу.
Пуна убска хала на дербију са
Прибојем потврда су да игре Ружичићевих пулена нису прошле незапажено.
Противник са Лима води се као један од
главних ривала за врх табеле, али се то
на убском паркету није видело. Домаћи
су одиграли једну од најбољих партија у
историји клуба, а Иван Поповић је имао
звездано вече и одржао праву "шутерску
клинику" пред разгаљеном публиком.
Момак који је у претходним годинама, уз
Веселиновића, себи изградио статус
иконе убске кошарке, испалио је рафал
од 50 поена, уз 10 "тројки" и ниједан шут
са линије слободних бацања! Све укупно,
Убљани су 18 (!) пута били прецизни ван
линије 6,75 метара, а серијом од 22:0 при
крају друге четвртине решили све дилеме
око победника. Уз раме чудесном
Поповићу, био је и луцидни "плеј" Лука
Милосављевић, а ни непријатна повреда
није спречила Веселиновића да пружи
свој допринос. О игри "професора"
Боричића сувишно је причати, начин на
који Обреновчани Даниловић, Јадранин
и Хускић изгарају на паркету никог не
оставља равнодушним, па кад се
подвуче црта- није чудо што је име КК Уба
при самом врху српсколигашког "Запада". На крају НБА резултат, јер су се и
гости потрудили да ова утакмица бројем
постигнутих поена заузме вероватно
челно место у аналима убске кошарке.
После реванша "камионџијама",
враћено је и Клику за јесењи пораз пред
пуном халом у Ариљу! Кренуло је
феноменално, серијом 12:0 за Убљане,
али је већ почетком другог дела домаћин
водио 30:16, пре свега далекометном
паљбом. Домаћин појачан бившим

Прва српска лига "Запад", 14.коло

УБ - ПРИБОЈ 125:102
(29:21, 35:16, 36:32, 25:33)

Иван Поповић (КК Уб)
капитеном ОКК Београда Митровићем је
претио да преломи меч, али су се гости
стабилизовали и после паузе кренули у
контраофанзиву. Млађани Милосављевић
је играо као да има десет сезона у ногама,
али се драма није могла избећи. Убљани су
кренули у последњи напад 20 секунди пре
краја регуларног дела, спетљали се и
изгубили лопту, срећом отворен шут
Живановића три секунде пре краја није
прошао кроз обруч...
У продужетку дилеме није било- Уб се
брзо одлепио, Веселиновић и Милосављевић су мирно "пеналима" чували капитал, па је победа прослављена уз доста
убских навијача:
- Настављамо без императива, нико
нас није видео у борби за сам врх, али су
добре игре донеле самопоуздање које је
све израженије на паркету. Само да физички издржимо, велика је потрошња играча,
а победничку серију настављамо, верујем,
у недељу пред нашим навијачима против
Студента- зрело размишља убски кошгетер
Иван Поповић.
Б.Матић

Спортска хала на Убу. Гледалаца: 350.
Судије: Ћировић (Чачак), Варагић
(Крагујевац).
УБ: Јадранин 15 (7 ск.), Милосављевић 21 (7 ас.), Хускић 11, Поповић
50 (4 ск., 3 ас.), Веселиновић 13, Боричић 8 (6 ск., 4 ас.), Даниловић 5 (6 ск., 2
ук. л.), Марковић 2, Симић, Јагодић

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD
13 2
1. Radni~ki (K)
2. Ub
12 3
3. Priboj
11 4
4. Novi Pazar
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7. Zlatar (NV)
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6
9
10. [abac
5 10
11. Polet (Ratina)
5 10
12. Zekas 75 (Ra~a)
5 10
13. Student (BB)
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14. Svilajnac
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Наредне утакмице КК Уб:
16.коло (14.фебруар 2016- 19ч):
Уб - Студент (Бајина Башта)
17.коло (21.фебруар 2016- 19ч):
Уб - Прва Петолетка (Трстеник)
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