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PERIONICA
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА

И ЈА СЕ БОРИМ

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
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ПОЛИТИЧКА СЦЕНА

25.фебруар 2016.г.

НА УБУ ОДРЖАН САСТАНАК ИЗБОРНИХ ШТАБОВА СНС-а

КАМПАЊА МОЖЕ ДА КРЕНЕ
Састанку присуствoвао и потпредседник
СНС-а Братислав Гашић
Изборни штабови Српске напредне странке из
Колубарског округа одржали су састанак у убском Дому
културе, у уторак 16.фебруара. Било је то, практично,
последње велико окупљање изборних штабова, пред
расписивање избора, на којем су дате смернице и
упутства за рад током изборне трке. Да се напредњаци
озбиљно спремају за републичке и локалне изборе
сведочи присуство потпредседника странке Братислава
Гашића на Убу, али и речи потпредседника ИО СНС-а и
председника општине Уб Дарка Глишића да је „упркос
добром раду и заслугама појединца у свим општинама
Колубарског округа, неопходна и најважнија карика која
треба да добије ове изборе- организација странке.”

Дарко Глишић, Братислав Гашић,
Бранислав Маловић и Кристијан Туцаковић
У препуној сали, поред представника изборних
штабова и многобројних активиста, нашли су се и челници
општинских одбора: из Уба- Александар Јовановић Џајић;
Ваљева- Слободан Гвозденовић; Лајковца- Влада Костић;
Мионице- Бобан Јанковић; Љига- Драган Лазаревић и;
Осечине- Драган Алексић.

ПАРАЛЕЛНА
’’СТВАРНОСТ’’

Д

авних година сам, после једног
оштрог текста о једној убској
фирми и јасних доказа да је
директор починио низ малверзација, упитао, на
седници Издавачког савета ’’Тамнавских новина’’,
тадашњег првог човека општинског ‘’широког фронта
радног народа’’, да ли ће одговарати директор или ја
због, евентуалних неистина у трексту? Одговор је
гласио: ‘’Ти си млад новинар, лепо пишеш, волим оне
твоје репортаже... а пусти то о малверзацијама. То је
сензационализам.’’ Већ сутрадан у ресторану ‘’Парк’’
(некадашњи ‘’хотел‘’ Шумадија са пар соба за дневне и
ноћне проводе Убљана, али и за путнике намернике),
видео сам тог партијског фунционера на ручку са
поменутим директором. Јасно је било на чији рачун, а
и шта је била тема... То је почетак осамдесетих година.
Новинари су имали своја удружења, савезно и
републичко, веровали у Југа Гризеља, председника,
који је умео чврсто да стане иза својих колега, а главна
девиза те професије тада је била ‘’Новинар мора да
служи истини’’... ‘’Вечерње новости’’ су звали
‘’револверашки лист’’,
јер је извештавао ‘’брзо,
кратко и јасно’’... Сензационализам у информисању је
био раван светогрђу. Било је и тада корупције, али све
се, углавном, сводило на ручкове и евентуалне
проводе у поменутим собама...
Е, сад! Како је данас. Млађе генерације новинара се,
просто, утркују ко ће да смисли већу сензацију. Није
важно из које области. Уредници се такмиче ко ће да
има провокативнију насловну страну, неизбежне су
слике голишавих старлета са полудуховитим порукама, крупним насловима се надомешта снага
чињеница, није важна истина, већ привлачење пажње
читалачке публике (бирачког тела). Ако нема догађаја
или ситуације која ће да остави утисак на масе - мора
се измислити, монтирати, направити... Концепт сваког
новог броја, начито у такозваној жутој штампи, мора
да буде испоштован по цену да се на страницама нађе
и потпуно искривљена слика...
И, ето! Имали смо, недавно, пример новинарске
душебрижности за дечака из Кожуара. Подигнута је
прашина, стигле су и неке поруке на општинске
мејлове, фејзбук странице су преплављене... Саосећање са дечаком који путује сам самцит на дијализу
(или нешто слично) достизало је врхунац.
Па, шта раде те службе за социјалну заштиту? Шта је
то са председником општине у чијој близини се
догађа толика небрига? Шта је са људскошћу у толико
хваљеној питомој Тамнави ‘’међу шљивама и другим
воћкама’’, баштама, пашњацима са белим стадима и
рогатом стоком? Кренула је канонада критике, а све са
лажним хуманизмом и душебрижничким сензационалним примером наводне небриге о тринаестогодишњем дечаку... Напротив, та брига итекако постоји. А
убудуће - биће још већа.
У овом броју Гласа Тамнаве је и председник општине
Уб Дарко Глишић дао посебан осврт на написе у
високотиражној новини. Једноставно, наводи новинара нису били тачни. Дечак ни једном није путовао
сам, добијао је сву помоћ која је тражена, нису
аутентичне ни фотографије које је требало да
илуструју беду... Дакле, неко је по раније опробаном
сценарију, нашао причу коју је прилагодио сензационалистичком начину извештавања и - несавесно
пласирао погрешну слику у јавност. Да ли је циљ био
да се убска општина прикаже као место небриге о
болеснима и сиротињи - или нешто друго, остаје да се
види? У сваком случају, некадашње време у којем су
‘’неки’’ имали заштиту (?) од новинарских оптужби је,
за ово што се сада догађа - ‘’мало дете’’.

ОПШТИНА УБ - АКТУЕЛНО

ПРИМОПРЕДАЈА ДОНАЦИЈЕ ВЛАДЕ ЈАПАНА

ЗА ВРТИЋ 53.800 ЕВРА
Одобрена средства искоришћена су за
термоизолацију објекта, обнову фасаде и
реконстркцију постојеће котларнице, на којој је
уместо пећи на лож уље, уграђен котао на пелет
У Предшколској установи „Уб“ прошлог четвртка одржана је
церемонија примопредаје донације Владе Јапана за спровођење
пројекта енергетске ефикасности у Вртићу, чија је вредност 53.800
евра. Одобрена средства искоришћена су за термоизолацију објекта, обнову фасаде и реконстркцију постојеће котларнице, на којој
је, уместо пећи на лож уље, уграђен котао на пелет.

Пријатељи се препознају у невољи:
Конференција за медије у убском Вртићу
Церемонији је присуствовао Масахиро Суга, министар амбасаде Јапана у Србији истакавши да је за отклањање последица
мајских поплава у убској општини, његова земља је обезбедила
помоћ у износу од близу 116.000 евра кроз програм за основне
потребе становништва (ПОПОС).
- Најпре смо са 62.000 евра финансирали набавку дигиталног
рендген апарата за потребе Дома здравља, а потом и реконструкцију котларнице и фасаде у Предшколској установи. Поплава је
једна од најгорих природних непогода, али та невоља и ова помоћ
су добра прилика која је зближила Јапан и Србију, рекао је
представник јапанске амбасаде Масахиро Суга и убским
малишанима поручио да негују пријатељска осећања према
Јапану, као што јапански народ гаји пријатељство према Србима.
Захвалност Абасади Јапана и јапанском народу упутио је
председник општине Уб Дарко Глишић, изразивши наду у наставак сарадње.
„Људи у Србији памте све добро што сте за нас учинили у
претходном периоду, јер прави пријатељи се препознају у невољи. Ми смо имали једну велику непогоду, која је директно
погодила и Вртић, а који се налази уз саму обалу реке Уб па је
претрпео велика оштећења у мајским поплавама 2014. године.
Захваљујући правим пријатељима, успели смо да санирамо
последице и отклонимо све што је вода оштетила“, казао је први
човек убске општине.
На донацији се захвалила и начелница Школске управе
Ваљево Зорица Јоцић напоменувши да је Влада Јапана помогла
обнову још неколико предшколских и школских установа на
подручју Колубарског и Мачванског региона.

Убски малишани са Масахиром Сугом, за успомену
У име колектива, деце и родитеља, речи захвалности упутила
је и директорка Предшколске установе Гордана Милосављевић
Марковић која је подсетила да је мајска поплава онеспособила
једини вртић на подручју убске општине, а највећа оштећења
била су на фасади зграде и котларници, где је ниво воде био
највиши, због чега донација јапанске владе има изузетан значај.
Церемонији примопредаје донације присуствовали су и
представници Дома здравља, Савета родитеља, васпитачи и
малишани, који су првом човеку Амбасаде Јапана, као уздарје,
поклонили своје цртеже.

25.фебруар 2016.г.
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УРБАНО НАСЕЉЕ „МУРГАШ“

УТВРЂЕН
ЈАВНИ ИНТЕРЕС
Ове године биће завршена комплетна пројектна
документација, а следеће ће започети први
радови у новом насељу на ободу Уба
Влада Србије је крајем јануара утврдила општи
интерес за изградњу урбаног насеља „Мургаш“, где ће
се организовано преселити становништво са простора
обухваћеног будућим површинским копом „Радљево“.
За експропријацију површина јавне намене (саобраћајнице и објекти друштвеног стандарда), предлог за утврђивање општег интереса поднела је општина Уб, а за
куповину парцела за расељавање домаћинстава Електропривреда Србије, која ће бити инвеститор. Утврђивањем јавног интереса, створени су услови за планиране изградње урбаног насеља у Мургашу, каже Звонко
Минић, координатор за економска и финансијска
питања у Центру за стручне послове ПК „Раљево“ у
оснивању и додаје:
- Ми смо већи део пројекта за изградњу започели
пре пар година, али због измене Закона о планирању и
изградњи и нерешених имовинско-правних односа
нисмо успели да их завршимо. У овој години имамо
времена да те пројекте приведемо крају, како бисмо
следеће кренули у изградњу урбаног насеља.

Звонко Минић показује план будућег
урбаног насеља на Убу

Направили смо и десетогодишњи план улагања у
инфраструктуру, који ће бити предмет споразума
између ЕПС и општине, где ће се тачно навести ко шта
финансира и гради. Основни циљ и наша обавеза је да
изградњу урбаног насеља уклопимо са масовнијим
расељавањем становништа, да бисмо имали шта да им
понудимо, а то су формирани плацеви и комплетна
инфраструктура, која укључује и систем даљинског
грејања. Мислим да ћемо благовремено стићи све да
урадимо, јер смо око 150 хектара земљишта откупили за
угљенокоп, а сада је у току откуп 30 домаћинстава.
Пошто домаћинстава нема много, већ сада смо спремни
за расељавање, пошто на локалитету урбаног насеља
постоји 15 до 20 плацева који су уз улицу ЈНА, где већ
постоји инфраструктура и они се одмах могу понудити,
објашњава Минић и додаје да је за расељавање планиран и Каленић, где је остало слободних плацева у тамошњем урбаном насељу. Према његовим речима, расељавање центра Радљева неће започети још пар година,
што оставља времена да се у новом урбаном насељу
изгради све што је потребно да би та локација била
примамљива за породице које траже нови дом.
- Мислим да је кључна ствар да се направи једно
комфорно и модерно опремљено насеље и да понуђени
услови буду, у најмању руку, једнаки или бољи него што
имају на другим странама, а фактор број један је систем
даљинског грејања, који је планиран у новој Студији
оправданости копа „Радљево“. Ако имамо топловод у
Мургашу, онда нема разлога да се наши људи расељавају ван подручја општине. Са друге стране, веома је
битно да управо њих општина привуче, да се новац
овде задржи и инвестира. На тај начин ће се упослити
грађевинска оператива, трговина и угоститељство, а
они остају ту да живе како су навикли, са својим рођацима, комшијама и пријатељима, истиче предности
новог насеља координатор Минић.
Изградња урбаног насеља тећи ће фазно и биће
синхронизована са динамиком и процедуром расељавања становништа из зоне Копа „Радљево“.
Д.Н.
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НАШЕ ТЕМЕ

25.фебруар 2015.г.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА

И ЈА СЕ БОРИМ
У Србији сваки дан од карцинома оболи једно
дете. Пуштањем стотину зелених балона, 15.
фебруара, у 13 часова, са тргова у 22 града, у
Србији је организована акција подршке и
прикупљања средстава за изградњу хематоонколошког одељења у Нишу.
Пуштањем стотину зелених балона Уб се прикључио
обележавању Светског дана деце оболеле од рака, 15.
фебруара, у организацији Удружења родитеља „НУРДОР“, под
слоганом „И ја се борим“.
У 22 града у Србији, организована је подршка оболелој
деци, као и сећање на децу која су битку против ове опаке
болести изгубила. Иницијатор ове хумане акције на Убу, која је
за циљ имала и прикупљање новчаних средстава за изградњу
дечјег хемато-онколошког одељења у Нишу, била је Ивана
Станојловић, мајка девојчице Лене оболеле од леукемије, која
је успела, уз помоћ лекара Института за мајку и дете у
Београду, да се излечи.
Акција, коју је на самом почетку омела киша, обухватала
је дељење балона, продају магнета и 3Д стикера, фотографисање уз Хулкове зелене рукавице, исцртавање на лицу и
писање порука подршке на паноу испред зграде општине Уб,
као и наступ чланица убске поп-рок групе „Худини“, које су
извеле неколико музичких нумера. Окупљени грађани су
остављали симболичан прилог, а тачно у 13 часова, ка небу је
полетело стотину зелених балона које су убски малишани
пустили, уз жеље да њихови другари што пре оздраве и
проведу срећно детињство.
Организацију акције су помогли Установа за културу и
спорт „Уб“, Предшколска установоа „Уб“, Црвени крст из Уба,
а током догађаја подељен је промотивни материјал Националног удружења родитеља деце оболеле од рака „НУРДОР“,
који позива све заинтересоване особе да постану њени
волонтери и помогну побољшању квалитета живота деце
оболеле од рака.
Д.К.

Ивана Станојловић

Лена се изборила !

Хумана акција испред зграде општине Уб

Одличан одзив Убљана

NAJPOVOLJNIJA CVEĆARA U GRADU !

Obradujte vaše dame za

8.mart

Zamija
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АКАДЕМЦИМА ИЗ УБСКЕ ОПШТИНЕ
ОТПУШТАЊЕ РАДНИКА

СКУПА
УШТЕДА
Од великог проблема и
планиране рационализације до
непланиране користи за
појединце- о трошку државе.
Свеопшта халабука око отпуштања радника у јавном
сектору, односно Одлука о одређивању максималног броја
запослених у општинским и држаним институцијама,
изгледа да се полако претвара у ону нашу народну „Сеци
уши, крпи д..е”. Толико смо кукали и јадиковали над
судбинама јадних људи, који ће, нажалост остати без посла
(читај: на улици), да смо заборавили на који начин и како се
последњих година и деценија запошљавало и колико тих
радних места је уопште потребно овој држави. Колико је
људи запослено у јавном сектору, то јест, колика је армија
државних чиновника, доскора је била непознаница у
Србији. Бројкама се баратало отприлике, било да су у
питању економисти, било да се тим питањем бави неки
министар из Владе Србије.
Ретки су они који су видели суштину ове одлуке и
њену стварну намену- УШТЕДУ. Ретки су они који су
спремни да, у овом тренутку, поднесу било какву жртву
зарад општег добра. Када то кажем не мислим на политичаре (на њих смо се већ навикли), већ директно на народ.
Онај народ који излази на изборе и за свој глас тражи нешто
сасвим лично- личну корист, услугу, запослење, новац...
У тако устројеном друштву, својеврсном пакту
(савезу) гласача и политичара, тешко је стићи до бољитка.
Сви смо ми жртве зачараног круга у којем влада „status
quo”. Реформе које нико није спреман да прихвати је, због
тога, јако тешко спровести. Најбољи пример за то је,
управо, најављено отпуштање радника у јавном сектору.
Врућ кромпир, који нико не жели у своје руке! Многи су се
због тога нашли у небраном грожђу, од председника
општина, директора јавних предузећа и установа, до самих
радника. Јер, закон се мора поштовати...
Како је у Србији једна од најраспрострањенијих
дисциплина „хватање кривина”, сви су се некако опредили
за ту методу. Кренуле су нове систематизације радних
места, односно смањење квота засполених по разним
институцијама и... Докле смо стигли? Шта смо урадили?
Није тешко погодити - ухватили смо кривину. Линијом
мањег отпора устремили смо се на најбезболнија решења.
Спасоносно решење пронађено је у отпуштању радника
који се налазе пред пензијом, јер они ће се већ некако
снаћи. До коначне заслужене пензије, они ће две године
примати „апанажу” од Националне службе за запошљавање, која ће, бар донекле, накокнадити део плате. Уз то,
можда и важније, примиће „дебелу” отпремнину за сваку
годину радног стажа. У питању су цифре до милионских
износа, које се стављају на терет државе и општина,
односно јавних предузећа. На тај начин, у већини случајева, проблем је безболно решен. О томе најбоље говори
чињеница да се велики број радника, без притиска и великог размишљања, јавио за овакав вид прекида радног
односа. Тако смо од великог проблема и планиране рационализације, направили непланирану корист за наше грађање. Али, и значајан трошак за државу.
И, шта смо уштедели? Ништа. Коме је још до штедње,
битно је да смо још једном „преварили” државу, или сами
себе... Свеједно.

УРУЧЕНИ УГОВОРИ
О СТИПЕНДИРАЊУ
Општинске стипендије, од 6.000 динара
месечно, добило је 258 студената
Студентима основних и мастер студија из убске општине,
председник општине Дарко Глишић уручио је уговоре стипендирању за текућу академску годину. Стипендије, у износу од
60 хиљада динара, добило је 258 студената, којима ће ова сума
бити исплаћена у десет месечних рата. Честитајући академцима на оствареним резултатима, Глишић је истакао да посебно радује чињеница да се сваке године повећа број студената
који стичу право на стипендију.
„У 2015. години одобрили смо 233 стипендије, у овој 258,
што је за 25 више и веома сам поносан на ту чињеницу. Без
обзира на тешку економску ситуацију, због које смо принуђени
да сваку ставку и позицију у општинском буџету умањимо, ми
смо кризу мало гурнули у страну када је образовање у питању
и за стипендије планирали близу 15,5 милона динара, што је
више новца него прошле године. Желим вам да што пре завршите факултете и стекнете знања која ће вам помоћи да
корачате даље кроз живот, а ми ћемо увек бити ту да помогнемо колико год нам наше могућности допуштају, некад чак и
преко тога, поручио је Дарко Глишић стипендистима.

Са доделе стипендија
у клубу Дома културе
Прву, октобарску стипендија за текућу академску годину
студенти су примили срединим фебруара, убрзо ће им бити
уплаћена и друга рата, рекао је Глишић, уз обећање да ће се
општина трудити да у што краћем времену исплати све
заостале рате и редовно сервисира своје обавезе.
Д.Н.

ДОНАЦИЈА КАРИТАСА

ОГРЕВ ЗА ПОПЛАВЉАНЕ
За стотину најугроженијих породица
обезбеђено сто тона угљених брикета
Хуманитарна организација Каритас обезбедила је 100 тона
угљених брикета за
стотину најугроженијих
домаћинстава из убске
општине, која су
настрадала у мајским
поплавама 2014. године. Вредност донације
је око 1,8 милиона динара, а испорука је обављена крајем протекле недеље у
Мургашу. Спискове за доделу огрева сачинио је Каритас, који
има своју базу података о домаћинствима погођеним поплавама, указала је Маријана Марјановић, помоћник председника општине Уб.
„Ми знамо да има много више угрожених породица и да је
веома тешко време, међутим хвала и за ових сто тона брикета
и на томе што су огревом обезбедили сто најугро-женијих
породица. Општина Уб је у Каритасовом рехабилита-ционом
програму, тако да ће и у наредном периоду стизати помоћ за
поплављена домаћинства, каже Маријана Марјановић.
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ПРОИЗВОДЊА ЕКОЛОШКИХ БРИКЕТА У УБУ

ПОЧИЊЕ ИЛИ...
Да ли је ‘’кочница’’ у РБ Колубара?
Да ли се, још једном, показало да прво треба
скочити па, онда, рећи хоп ?!? Изгледа да је покретање
производње у новој фабрици ‘’Лађар промета’’ (хале
бившег ‘’Термоелектра’’ у Убу) показало да је било боље
прво скочити. Јер, неколико пута најављиван почетак (и
пријем радника) још једном је одложен. Најновија порука
директора Ранка Шћекића, на питање: ‘’Да ли почиње (?)’’,
гласи: ‘’Не, тек је данас ушла механизација, по израђеном
нашем пројекту и усвојеном од стране РБ Колубара, ја се
надам да ћемо приступни пут урадити за 15 дана, ако
дозволе временске прилике и тада (ћемо) почети
извлачење сировине, као и почетак пробне производње.
Ја имам госте, потенцијалне купце из Немачке.’’(19.фебруар 2016.године).

Велики труд и значајна средства уложени су
у уређење простора који је некада био под коровом
Ако се има у виду да је у овај привредни капацитет
уложено око милион и по евра, готово невероватно звучи
да се почетак производње одлаже већ готово три месеца
(?). Очигледно је да сировина касни иако би довожење
било могуће без одлагања. Прилаз је, изгледа, само
изговор за оне који би требало, и по раније склопљеним
уговорима, да омогуће преузимање угљене прашине.
Наиме, оправдана је сумња да ново руководство РБ-а,
најблаже речено, нема довољно разумевања за напоре
убске општине да отвори овај погон и, наравно, нова
радна места. Оправдано је још једно питање: Ко то, у
данашње време, омета реализацију ранијих договора и зашто? Има ли то везе са политичким комбинаторикама
неких моћника - ван Уба и, изгледа, ван СНС-а?
M.M.

НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗА РЕТКЕ БОЛЕСТИ

ЗАГРЉАЈЕМ ДО ГИНИСА
Национална организација за ретке болести Србије
(НОРБС), заједно са организацијама за ретке болести
Хрватске, Македоније и БиХ, позивају људе да се
укључе у акцију „Загрли за ретке болести“, тако што
ћемо што више фотографија загрљаја постављати у
онлајн галерији www.hugforrare.com или
www.zagrlizaretke.com, од 21. до 27. фебруара и тиме
оборити Гинисов рекорд од 108.121 фотографија.
Идеја овогодишње акције је ширење свести о ретким
болестима, а у општини Уб има неколико деце која су
чланови НОРБС-а. Међународни дан ретких болести
обележава се последњег дана у фебруару. Ове године
то ће бити 29. фебруар.

ДАН ЖЕНА 8.МАРТ

НОСТАЛГИЈА
Дан жена, па шта? То ће рећи неки - мушки. Други ће
одушевљени почети са честитањем, а све у очекивању ‘’да се
нечим и наздрави’’... Тај дан је још од свог установљења за
међународни празник изазивао контроверзне коментаре..
Мушки шовинисти су га игнорисали, они дволични су
користили ситуацију да се наједу и напију на рачун
прослављања тог великог датума - 8.марта. Некада су жене, у
оној омраженој, а сада тако прижељкиваној, тамници народа,
првој у другој Југославији, добијале поклоне или чекове са
износима који нису били за потцењивање. Куповало се,
женама, понекад и без мере, али - то није уздрмало
привредни систем нити фискално стање Народне банке. О
утицају на државни буџет да не говоримо.
Не сумњам да је гувернерка и ове године, за своје
‘’сапатнице’’ у НБС, обезбедила поклоне достојне назива ове
институције. Видећемо! Верујемо да ће медији, макар неки,
објавити бар део израза пажње према нежнијем полу... али,
неке озбиљније акције само се помињу с времена на време.
Рецимо, да се женама уистину помогне, на пример, да се
обезбеди, за њих, више радних места (сетимо се типичних
женских фирми као што је била ‘’Убљанка’’), бољи услови за
пензију, права бесплатна здравствена заштита, већи дечији
додаци (макар за самохране мајке) и друге погодности о
којима се годинама, па и деценијама, говори - све ово је
доведено до лицемерних апсурда... Речју, жене би требало да
игноришу и тај 8.март - кад су у свим преосталим данима у
години, мање или више, понижене баш као слабији пол.

Осми март, седамдесет и неке, ТРО ‘’ТАМНАВА’’: Рада Ранковић,
Мића Шипчић, Нада Лазић, Мића Живановић, Анђа Игњатовић,
Лепа Крстић, Мира Павловић, Предраг Тешић, Душица Ивановић,
Мирка Поповић, Драгица Гардиновачки, Савка Ђорђевић, Милеса
Лазић. Седе: дете Сузана (Анђина ћерка), Ратка Кузељевић, Стана
Лучић, Рада Бранковић, Лепа Лукић, Бранко Илић Мачак, Вера
Димитријевић, Рале Јовановић и Аца Митровић

Честитаћу, ипак, онима који буду прослављали. То су,
колико за сада знам - пензионерке... Честитаћу, уз неизбежно
сећање на некадашње прославе у ‘’Тамнави’’, ‘’Тамнавцу’’,
‘’Убљанци’’, ‘’Керубу’’, ‘’Бостону’’, циглани... Некада се знало,
јесте радни дан, али 8.март је био празник. Адвокати су
чашћавали у Суду, пословни пратнери (мушки) у низу
привредних колектива, Синдикат је имао средства за ту
намену, а панзионери били у другом плану.
А, ево, све се, нешто, променило. Као у оном вицу о томе
ко је шта некада радио... Али, ни тај виц није што је био. Они
који су радили, сада имају ‘’тамо своју’’ непризнату државу, а
како им је у њој - то они знају и ових дана показаују на
демонстрацијама... са женама или без њих.
Заиста, шта нас још чека? Да ли ће и 8.март ускоро бити
заборављен јер, ни овај празник, одавно није у функцији
новог светског поретка?
Милан Миловановић

ПОЉОПРИВРЕДА - СЕЛО
КАКО ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ПОГОДУЈУ БИЉКАМА

ПРОЛЕЋЕ У ФЕБРУАРУ
Цветови су мање отпорни од цветних пупољака. Неколико врста
мера: прскање кречним млеком или фитохормонима, успоравање
фазе цветања, димљење и прскање вештачком кишом.
Неуобичајено високе температуре за фебруар месец, могу утицати лоше на биљке, посебно воће.
Двадесет степени у зимском периоду,
изазвало је оживљавање, односно
цветање биљних врста и вегетацију,
што није добро у случају ако нагло
захладни и знатно се спусти температура.
Дипломирани пољопривредни
инжењер, власник расадника „Цврле“
у Памбуковици Горан Попадић, објашњава ову појаву:
– Ових дана се дешавају честа
температурна колебања, дошло је до
високих температура током фебруара
месеца. То ће утицати да биљке пређу
из стадијума мировања у активни статус, а ако се, после тога, јаве јаки мразеви, изазваће велику штету, нарочито код раностасног воћа. Цветови
су мање отпорни од цветних пупољака. Може се применити неколико
врста мера: прскање кречним млеком
или фитохормонима, успоравање фазе цветања, димљење и прскање
вештачком кишом.
Успоравање цветања врши се
хлађењем земљишта заливањем, на
свака три, до четири дана. Заштита
кречним млеком изводи се кречењем
дебла и прве рамене гране, при чему
бела боја одбија светлост, а креч је
уједно и дензификационо средство
против инсеката који, при високим
температурама, могу да се намноже.
Димљење се изводи паљењем сламе,
плеве или гуме, при чему се материјал
раније припрема и ра змешта по
воћњаку и пали пре него што температура падне испод нуле. Вештачку
кишу или орошавање треба употребљавати при нула степени, а не
раније, јер се лед не ствара када је

КОЛУБАРСКИ ОКРУГ

ХРАНА ПОВУЧЕНА
ИЗ ПРОМЕТА
Ветеринарска инспекција је,
ових дана, повукла из промета
значајне количине месних и млечних
производа.
Ветеринарски инспектори спровели су у Колубарском округу, у
периоду од 10. до 12. фебруара ,
акцијске контроле у циљу сузбијања
недозвољене производње и промета хране животињског порекла.
Како је саопштено из Управе за
ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине,
извршено је девет службених контрола угоститељских објеката у околини Ваљева, од којих су у пет
објеката утврђене неправилности,
па је из промета повучено 229 килограма меса, полупроизвода и производа од меса, као и 302 килограма
сира и кајмака.
Све количине хране које су
повучене из промета предате су на
нешкодљиво уклањање.
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Горан Попадић у свом
расаднику у Памбуковици
температура у плусу. Са прскањем се не
сме прекидати док траје мраз.
Савети Горана Попадића су, ако дође
до оштећења биљке од мраза, да пре него
што се почне са резидбом, стабла прегледају и утврди степен оштећења делова,
која се препознају по тамно чоколадној
боји и изгубљеној свежини. Оштећене гране и гранчице треба орезати до неоштећеног дела. Повређеним стаблима треба
побољшати исхрану, негу и заштиту, како
би се што пре регенерисали.
Д.К.

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

цене

кг
150
кг
200
кг
50, 60, 70
кг
600, 700
кг
40, 50
ком
20, 30
ком
50, 60
кг
50, 60
кг
40,50,60,70
кг
100, 120
кг
200
ком
20
кг
40, 50
веза
20, 30
ком
20
кг
500
кг
200
ком
8, 10, 15
кг
200
кг
200
кг
50, 60
ком
50, 80
веза
30, 40
веза
30, 40
веза
50
кг
30, 40, 50
кг 120,130,150
кг
60
кг 120,130,150
кг
700, 800
кг
200, 260
кг
120
кг
120

Приредила: Љ.Симановић, 5.фебруара 2016.

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

ЖИВОТ НА СЕЛУ

СВИ ГА ХВАЛЕ, АЛИ...
Вечита тема: тежак живот на селу.
Много посла, рано се устаје, касно леже,
напорно ради... И - што више имаш, чини
се, више се мучиш. Таман се средиш,
окућиш, опремиш машинама, организујеш производњу и пласман - а, оно,
дође старост. Стара је изрека:’’Не да се
сељаку да проживи’’. Тако је увек било,
па су се људи одавно већ навикли да се
жале, да набрајају своје тешкоће, да куде
живот на селу, а хвале онај у граду...
И тако, имамо парадоксалне слике
на електронским медијима. На пример,
репортажа из пољопривредног домаћинства. Жена средњих година са
позамашном килажом, као да нариче,
прича у камеру како од живота у селу
нема ништа, како млади немају будућност, како морају да се жене са Албанкама (јер наше девојке беже у град, а неке
би и у Кувајт). Просто, да се човек расплаче. Али, камера затим иде до штале
са десетак крава, успут снима и механизацију, музилице, цистерне за млеко,
велелепну кућу, велики аутомобил и,
поред њега - џип. Ништа није спорно.
Све је стечено поштеним радом. Испоручене су тоне млека, продате хиљаде
гајбица и џакова поврћа и воћа...
Ипак, каже, неће млади да се
сликају, неће пред камеру. Сати су

преподневни. Не виде се ни у штали, ни у
башти, ни у пољу, ни у воћњаку...
Камера снима задње секвенце,
крупан план, а онда, панорамски. Све
лепо, да лепше не може да буде. Ипак,
нешто је запарало уши, Зашто се толико
понавља да млади немају будућност на
селу? Има примера који показују да су се,
управо из града, вратили на дедовска
имања и започели неки исплативи посао.
Само, да је више таквих примера, да је,
нешто, и држава нашла начина да такве
добро стимулише. Рецимо, бескаматним
кредитима и слично. Снимљено је и тако
нешто у оној репортажи на Великој
Телевизији.
А увече, нешто касније, онај џип паркиран пред кафићем. И још много
сличних скупих аута. Нису то градска
деца. Што би у кафић долазили аутомобилима, варош је мала? Мало истраживање показује да је већина младих, који су
у ‘’ноћним’’ угоститељским објектима,
заправо, она младеж која се не ‘’слика’’ у
репортажама. Разуме се, екипа је дошла
пре подне да сними прилог, а сеоски
татини и мамини синови (и ћерке) још спавају. Чека их тешка будућност, па да
мало проживе, сада - док су млади...
Кажу, најтежа је тешкоћа!
М.М.
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НАШИ АУТОРИ
У ОСНОВНОМ СУДУ У УБУ

НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ЕЛЕКТРОНСКИ
ПАПИР (2)
… Нисам ништа слагао. Све је прешло на „електронику“, у овом
или оном облику па и грађевинске дозволе. Сама процедура у неку
руку јесте лакше за оног што већ има рачунар и зна шта треба да на
њему уради, ал' да се не лажемо, у целини посматрано просечном
житељу Тамнаве ни ова формална писменост у комуникацији са
администрацијом није ишла од руке, а тек на струју?
Шта треба да поседује просечан инвеститор у електронској
комуникацији? Све лепо пише на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Рачунар са инсталираним
Microsoft Internet Explorer 10 (подразумева да је инсталиран
Microsoft Windows 7 или новији) и најмање Java 8, 32-bitna. Интернет
веза свакако – 1 мегабит у секунди за DOWNLOAD и 512 килобита у
секунди за UPLOAD. Активан Емаил на који ће стизати одговори у
вези са поднетим захтевом. Квалификовани електронски потпис у
неком од важећих сертификационих облика издат на посебној
картици: МУП-ов уз чиповану личну карту, Привредне коморе
Србије, Министарства одбране и Војске Србије, Поште ...Активиран
приступ Порталу за електронско подношење захтева за грађење.
Извесна доза стрпљења. Појачана доза концентрације. Пожељно
почетно сазнање о износу такси за пријављивање на систем,
републичке таксе, таксе за катастар, таксе за подношење захтева.
На пример: решио сам да нешто зидам. Имам плац, новац,
тачно знам шта бих хтео - и пројектанта који ће све то да лепо нацрта.
Одем у Катастар, платим таксу, узмем Копију плана, поднесем
Захтев за информацију о локацији, наведем за које потребе ми је
потребна, платим административну таксу и чекам одговор. Стигне
Информација од Општинске управе у коме пише да ли могу да
градим, шта могу да градим, коју површину, спратност, висину
објекта ... и све то уз израђени катастарско-топографски план лепо
дам пројектанту.
Пројектант уради Идејно решење у електронском облику,
електронски потпише па уз моје писмено пуномоћје оверено у Суду,
ако ја нисам рад да електронски комуницирам, све то преко АПР-а и
рачунара поднесе надлежној Општинској управи. Скенира
уплатницу са новом таксом Катастру, таксом за подношење захтева,
таксом за електронску обраду предмета, изјавом да ли одмах
прихвата плаћање трошкова издавања локацијских услова или ће
са тим да мало сачека, приложи идејно решење, све лепо
електронски потпише а ја се прекрстим у нади да је процедура
комплет испоштована и чекам електронске локацијске услове.
Кад стигну електронски услови проследим их пројектанту и
командујем: „Дедер, Пројекат за грађевинску дозволу!“ а он брже
боље крене да „чвакиће“ по тастатури и „кликће“ мишем до
изнемоглости па каже: „Изволте, пројекат готов!“. Следи обрачун
доприноса за уређење грађевинског земљишта, изјава дал' се исти
плаћа из цуга (уштеда 30%) или на рате ( средство обезбеђења
меница или хипотека), плаћање такси, скенирања, електронска
потписивања, прилагања електронских докумената у PDF формату...
Опет се прекрстим и помолим да све буде комплетно, јер у
супротном поднети Захтев за грађевинску дозволу се одбија.
Ако добијем грађевинску дозволу, а планирани објекат није из
категорије „А“, спремам Пројекат за извођење, јурим мајсторе и
електронски пријављујем радове, доказујем да сам платио бар прву
рату доприноса за уређење и гаранцију за отплату остатка дуга.
Опет таксе, скенирања, електронска потписивања, чекање одговора.
Урадио сам темељ. Зовем геометра да темељ сними, плаћам
таксе, скенирам уплатнице, електронски потписујем па чекам
потврду на Емаил.
Завршавам објекат у конструктивном смислу. Опет пријава,
уплатница, скенер, електронски потпис, чекање.
Покрећем поступак за прикључење објекта на комуналну и
други инфраструктуру, дајем изјаву и потписујем пројекат за
извођење заједно са надзором и извођачем радова да нисам
одступио од пројектне документације, зовем геометра да спреми
елаборат геодетских радова за изведени објекат и подземне
инсталације, енергетски сертификујем објекат, формирам комисију
за технички преглед објекта, доказујем да сам поплаћао таксе и
накнаде. Надам се да је све у реду и чекам употребну дозволу, јер ће
њу по службеној дужности пет дана по правоснажности примити
Катастар, уписати право својине и доделити ми кућни број. Још да
се разреже порез на имовину и еколошка такса па процедура
завршена.
Електронски растерећен одлазака у Општинску управу помало
жалим некадашње инвеститоре. Није им било лако са свом том
папирологијом.

ОКОНЧАНА ПАРНИЦА
ПОСЛЕ 37 ГОДИНА
Спор око наследстава
решен поравнањем
Једна од најдужих грађанских парница у Колубарском округу, а можда и у целој земљи, која је
безмало трајала 37 година, завршена је 11. фебруара у
Основном суду на Убу. Маратонско спорење око наследства - хектара и по земље у Совљаку, окончано је
пред судијом Драгомиром Димитријевићем поравнањем чланова фамилије Ненадовић, односно наследника тужилаца који су у међувремену преминули.
- И учесници у спору и адвокати доста су помогли суду, јер су показали разумну вољу и жељу да се
парница заврши. На суду је само било да води рачуна
да приликом поравнања не буде оштећена ниједна
страна и да све буде у границама закона, рекао је
судија Димитријевић након окончања ове, по његовим речима изузетно компликоване парнице.

Зграда Основног суда Уб
Од 1979. године, када је парница започета, поднето је низ поднесака и захтева за вештачење, промењено је неколико судија и по неколико адвоката с обе
стране. Суђење је чак седам година било прекинуто
због смрти једног од учесника у поступку. Доношене
су пресуде, које је на основу жалби незадовољних
страна виша инстанца поништавала и враћала на
поновно одлучивање... Тек ове године, странке у
поступку успеле су да, уз договор, ставе тачку на
вишедеценијско спорење око имовине.
Д.Н.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА
У БАЊАНИМА И БРГУЛАМА
Фонд за рурални развој општине Уб у оквиру
„Зимске школе“ организује стручна предавања у
следећим терминима и у сарадњи са:
1. Високом Пољопривредном школом из Шапца
у понедељак 29.фебруара 2016. године са почетком
у 10 часова у основној школи у БАЊАНИМА са
следећим темама и предавачима:
- „Припрема за сетву кукуруза“ – др. Вера Рашковић
- „Ђубрење кукуруза“ – др. Младен Дугоњић
-„Корови у окопавинама“ – др. Вера Милошевић
- „Заштита ратарских култура од проузроковача
болести и штетних инсеката и корова“ – др. Мирко
Веселић
- „Заштита воћарских култура и винове лозе“ – др.
Раденко Степић
- „Савремене тенденције у сточарству“ – др. Горан
Станишић и др. Мирољуб Милић
2. И у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Ваљево, у четвртак
03.марта 2016. године са почетком у 11 часова у
основној школи у БРГУЛАМА са темама везаним за
нове технологије у ратарској, сточарској и воћарској
производњи и мерама аграрне политике.
Позивају се заинтересовани пољопривредни
произвођачи да присуствују предавањима и узму
активно учешће кроз дискусију и постављање
питања предавачима.

ОПШТИНА УБ

25.фебруар 2016.г.
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КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ ПОВОДОМ ОБЈАВЉЕНИХ НЕИСТИНА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ „БЛИЦ”

ДАРКО ГЛИШИЋ ТРАЖИ ИЗВИЊЕЊЕ
Председник општине Уб Дарко Глишић сазвао је, у суботу 20.фебруара, ванредну конференцију за
штампу на којој су демантовани наводи објављени, дан раније, у дневном листу „Блиц”. Текст под
насловом „Има 13 година, а на хемотерапију мора да путује ПОТПУНО САМ”, који говори о несрећном
дечаку Немањи Леонијевићу из Кожуара, који је оболео од рака, подигао је на ноге целу Србију, али и
дијаспору. По речима првог човека убске општине, поједини директори локалних установа и он, пре
свих, стављени су на стуб срама због очигледних неистина које су на овој конференцији демантоване,
а које је потврдила и стрина дечакове мајке Дивна Ђукић. У наредним редовима преносимо обраћање
председника општине Уб локалним медијима.
Дарко Глишић, 20.2.2016.године:
„Овом конференцијом за штампу желимо
да одбранимо дигнитет и част општине Уб
и установа које су њен део, а које су угрожене након грубих неистина и клевета
које су изнете у дневном листу „Блиц“ у
јучерашњем броју. Након јако узнемирујућих реакција многобројних људи, који
су мејлом контактирали општину Уб, ми
једноставно морамо да реагујемо и да
наведеном листу, који по ко зна који пут
лаже и износи неистине, кажемо да су у
тексту који су написали, поступили тенденциозно не поштујући основна начела
новинарства, а то је да испитају обе
стране и провере информације пре него
што их објаве. Да ли свесно или не, у то не
желим да улазим, корисили су несрећу
једне породице и болест једног дечака.
Волео бих да верујем да нисам у праву,
али ми све ово изгледа као обрачун, или
са мном лично, или са некимa од људи
који седе данас са мном овде за овим
столом. Истина је потпуно другачија од
онога што је у датом тексту наведено.
Дакле, што се тиче малолетног Немање Леонтијевића, за кога је у дневном
листу „Блиц“ наведено да сам путује, да
је општина као и Дом Здравља, одбила да
га вози, једина истина је следећа. Поседујем документ у коме је јасно наведено
Жељу да се обрати јавности имала је и дечакова баба (стрина његове
мајке), која је небројано пута обилазила институције на Убу тражећи помоћ.
- Многи људи су помагали приликом прикупљања средстава и помоћи
за малог Немању. Тешко ми је да их све
набројим, почев од КЈП „Ђунис”, Градске библиотеке Уб, Ане Пурић, школе,
обданишта... Директор школе у Бањанима Бошко Сарић је, чак, из свог џепа
издвајао новац за намернице и ствари,
и доста нам помагао. Знам и то да
породица није плаћала никакве трошкове приликом превоза и набавке лекова, и да је све то било обезбеђено.
Много је неистина написано у поменутом тексту, чак су и фотографије направљене у објекту у којем породица не
станује. Није ми јасно због чега је све то
тако објављено, јер знам да су људи из
општине Уб, као и многи други, помагали нашем Немањи- истакла је Дивна
Ђукић
Током конференције, јавности су
се обратиле и директорка убског Дома
здравља Биљана Николић и директорка Центра за социјали рад Уб Снежана Петровић. Оне су, у својим изјавама, још једном истакле да је Немања
до Београда редовно превожен санитетским возилом, као и да је породица
Леонитијевић, у складу да важећим
законом, добијала додатак за помоћ и
негу другог лица у износу од 10.000
динара, јер за новчану социјалну помоћ није испуњавала услове због имовине коју поседује.

Биљана Николић, Дарко Глишић,
Снежана Петровић и Дивна Ђукић на конференцији за медије
да Дом Здравља, са лекарском комисијом у саставу Биљана Дуњић и Горан
Јевтић, већ годину дана то дете превози
сваки пут, по сопственој потреби, на
заказану хемотерапију у Београд. Документ, који је испред вас, издат од РФЗО
филијала Ваљево то потврђује, са оценом, мером и потписом компетентних
људи који су то одобрили. Исто тако, као
потврду да Дом Здравља то заиста обавља, дајем вам на увид документ са
свим датумима, почев од 29.децембра
2014. године, потписан и оверен при
сваком одласку детета на заказану
хемотерапију, у пратњи одговорних
лица, санитетом а не било каквим
другим возилом.
Наведено је, такође, да сам ја рекао
да нема пара, не дамо новац, не желимо
да помогнемо и не знам још како је све
то протумачено у поменутом листу.
Општина не може да даје новац из буџета како се коме ћефне, већ онако како то
закон налаже, решењем које је испред
мене а донео га је Центар за социјални
рад. У њему је јасно наведено да је дечаку одобрено 10.000 динара на месечном
нивоу. Већ од 20.априла 2015. године тај
новац се њему исплаћује.
На све то, обзиром да се родитељи
мени никада нису обраћали за помоћ,
сведок је стрина дечакове мајке госпођа
Дивна Ђукић која је једина из те фамилије долазила и тражила помоћ од мојих
сарадника, који су одмах реаговали и
помоћ упутили малолетном дечаку.
Исто тако, овде присутни Радован Пулетић је у дужем временском периоду
обезбеђивао храну за то дете, 20.000 динара месечно у једном временском
периоду, Вртић са Уба у једној својој
акцији је прикупио преко 40.000 динара.
Многи добри људи, као на пример Ана
Пурић, да не набрајам друге активисте и
моје сараднике, су прилкупљали и носили храну и одећу за боленог дечака.
Заиста не разумем шта је неком
требало да онаквим текстом, покуша да
уруши пре свега ове честите људе који
су то врло одговорно радили. Ја лично
сам навикао да се то сасвим случајно
дешава у предвечерје неких избора, и
углавном то некако „Блиц” напише и
стави ми на терет да сам монструм. Овај

текст, у преводу, треба да ономе ко прочита, јасно стави до знања да је председник убске општине монструм, јер неће
да помогне једном болесном детету.
Сада сте чули истину.
Докле иде та перфидност доказује
и чињеница да слике које су се појавиле
нису настале у кући у којој живи та породица, већ у неком помоћном објекту
који би требало да послужи као илустрација свих горе наведених измишљотина, и начин на који су желели да ме
дискредитују. Ја сам добио позив од
људи из „Блица” у току јучерашњег
дана. И мени и директорки Дома здравља Биљани Николић су објаснили да
су то мало више издрамили да би добили одређена новчана средства за помоћ
тој породици. Зашто на тај начин? У
општину су стизали мејлови не само из
Србије, из Европе, већ је и из Аустралије стигла порука у којој сам ја приказан као зликовац, јер не желим да пружим помоћ тешко оболелом детету.
Нисам задовољан накнадно објављеним текстом „Блица” и питам те
новинаре јесу ли постигли циљ? Очекујем њихово извињење. У најмању
руку да кажу: извините мало смо претерали, хајде сви да помогнемо тој породици, и никакав проблем. Само се
надам да неко није искористио несрећу
једне породице у сврху политике, јер су
избори у априлу месецу ове године. Ову
конференцију за штампу смо сазвали
да њима и неким будућим авантуристима који би износили гнусне лажи и
блатили нас, ставимо до знања да ћемо
експресно одговорити и изнети истину.
А они нека пробају да, на било који
начин, покушају да доведу у питање сву
приложену документацију коју смо Вам
дали на увид. Побијам сваку тезу коју су
они навели у том тексту. Ако то треба да
буде средство да се са неким обрачунате пред предстојеће изборе, мислим
да смо ми, као друштво, потпуно
пропали. На крају, малом Немањи бих
хтео да пожелим све најбоље у животу,
добро здравље и дуг живот. Помоћ ће
увек имати од убске општине, као што је
и до сад имао”, закључио је Глишић у
свом обраћању јавности поводом овог
догађаја.
М.М.М.
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДМИ „ЧУЧУГЕ”

КАМП НА МЕДВЕДНИКУ
Друштво младих истраживача „Чучуге“ одржало је
тродневни еколошко-едукативни камп на Медведнику, на
коме је учествовало двадсетак чланова овог удружења.
Током трајања кампа, млади су имали организоване радионице на теме из области заштите животне средине и
органске производње, о којима је говорио стручни сарадник Друштва Немања Илић, дипломирани инжењер
пољопривреде. Поред учења у Планинарском дому, где су
били смештени, истраживачи из Тамнаве освојили су
врхове Медведника и Јабланика, упознали се са изузетним
природним лепотама овог краја, дружили се и уживали у
чистом планинарском ваздуху.

РЕКРЕАЦИЈА УБСКИХ ЖЕНА

ВЕЖБАЊЕ УЗ МУЗИКУ
Вања Илић је тренер аеробика више од десет
година на Убу. Већина Убљанки нема навику
да редовно вежба.
Наш организам још није спреман за изненадне температурне скокове и топлије дане. Да бисте што лакше поднели
нагле временске осцилације, смањили стрес и затегли мишиће пред летњу сезону, потребно је да тренирате, бар три
пута недељно, како бисте смањили масне наслаге стечене
током зимског периода, али и због бољег здравственог
стања.
Вања Илић, виши спортски тренер, преко десет година
(од 2004. године), сваким радним даном, држи тренинге
аеробика и пилатеса, у два термина (од 19 и од 20 часова).
Тренинг, који траје 60 минута, почиње вежбама благог интезитета, укључујући истезање, као и лагано трчање и марширање. Кроз постепени рад, долази до подизања интензитета
вежби, које помажу женама у сагоревању калорија. Њене
тренинге похађа тридесетак жена различите животне доби,
девојчице које су у основној школи, девојке, као и жене у зрелим годинама. Истиче да је важан елемент сваког тренинга,
добра музика, јер од ње зависи мотивација вежбача. Сваке
недеље се мења тип тренинга и реквизита: лопте, мотке,
палице, тегићи.

ДМИ „Чучуге”

ПРВА ОВОГОДИШЊА АКЦИЈА
ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

РЕКОРДАН РЕЗУЛТАТ
Одазвало се 89 Тамнаваца, а њих 75 дало крв,
што је рекордан број давалаца у оквиру
зимске кампање
Општинска организација Црвеног крста и републички
Институт за трансфузију крви, крајем прошле недеље, у
центру Убa, су организовали прву акцију добровољног
давања крви у овој години, која је по одзиву била
најмасовнија у Србији. Пријавило се 89 грађана, а након

Добровољни даваоци
лекарског прегледа њих 75 је дало крв у специјалном
трансфузиолошком аутобусу, што је рекордан број
давалаца у оквиру зимске кампање. Према речима
надлежних из Института, Тамнавци су, као и небројано пута
до сада, показали велику хуманост и солидарност, јер је
ова акција веома значајна.
- Тренутно имамо довољне резерве крви, али смо
мало у дефициту са РХ негативним крвним групама, које
с ада покушавамо да надокнадимо. Велико хвала
Убљанима на изузетном одзиву, рекао је Игор Бубања из
Института за трансфузију крви, најављујућу следећу,
редовну акцију за март месец.
То к о м 2 0 1 6 . г о д и н и , у у б с к о ј о п ш т и н и б и ћ е
организовано осам акција добровољног давања крви у
оквиру летње и зимске кампање, како би се обезбедиле
довољне количине драгоцене течности за лечење
болесних и повређених грађана убске општине у ваљевској болници и београдским здравственим центрима.
Према речима Слободана Моловића, секретара ОО
Црвеног крста Уб, све акције организују се уз помоћ и
сарадњу даваоца и донатора, од којих посебно истиче СТР
„Костадиновић“ и Фото студио „Пани“.
Д.Н.

Увек расположене и насмејане:
Вања Илић и полазнице аеробика на Убу
- Два пута недељно држим пилатес, који истовремено равија мишићну снагу, као и флексибилност мишића и зглобова.
Издужује и тонизира тело. Акценат се ставља на мишиће
стомака и кичме. Да бих могла да контролишем како жене вежбају, у групи не сме бити пуно вежбача, јер је прецизност покрета најбитнија. Важно је да ми жене кажу да ли имају неки
здравствени проблем, како бих им прилагодила вежбе.
Веома сам строга као тренер, указујем на грешке, исправљам
их, мотивишем, али и хвалим. Због тога имам чланове који су
уз мене више од десет година – каже Вања Илић, уз констатацију да жене из Уба немају навику да редовно тренирају.
Искуство спортског тренера стекла је на Спортској академији у Београду, што је, како наводи, веома важно, јер у последње време има доста школа у којима раде недовољно стручна лица, која угрожавају здравље оних који вежбају.
- Такође, на Интернету и у новинама се пишу свакакви
чланци, опет од стране нестручних људи, па упозоравам вежбаче да се сами не упуштају у тренинг, већ да иду код школованог лица, који ће правилно осмислити тренинг, режим
исхране и пратити рад оног који тренира, истиче Вања.
Можда је прави тренутак, да мушкарци својим дамама за
Дан жена, уместо цвећа, парфема и бомбоњера, уплате
часове аеробика.
Д.Капларевић

ТЕЛЕВИЗИЈСКИ ШОУ
„ПИНКОВЕ ЗВЕЗДИЦЕ“

САЊА СЕ
ПЛАСИРАЛА
У ШЕСТИ КРУГ

НА СЦЕНИ ДОМА КУЛТУРЕ

КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ
СТУДИЈА „АТЕНА”
Стотину играча свих узраста из шест група извело
је двадесет тачака, од чега шест премијерно

Преко баража до шестог круга.
Без подршке породице, наставника
и пријатеља, успех није могућ.
Певачки таленат четрнаестогодишње
Сање Савић, ученице осмог разреда ОШ
„Милан Муњас“ Уб запазили су продуценти и
жири једног од најгледанијих телевизијских
шоуа „Пинкове звездице“. Сања је препознатљивим мецосопраном и бојом гласа већ
прошла ригорозну аудицију на којој се пријавило неколико хиљада деце, а у протеклим
месецима, гледаоци су имали прилику да је
чују како пева песме Гоце Тржан, Александре
Радовић, Тошета Проеског и осваја симпатије жирија.
Сања је направила велики помак, у
петом кругу, који је емитован 12. фебруара,
песмом „Златни дан“ Бисере Велетанлић,
после које је добила четири столице и са још
две девојке у баражу, изборила се да буде
она која ће проћи даље. После њене интерпретације „Златног дана“, певачица Гоца
Тржан рекла је да је, по њеном мишљењу,
ово најбоље извођење те песме и да је Сања
доста напредовала.

Анђеоски глас Сање Савић

Такмичење је све напетије и захтевније,
па се Сања увелико спрема за следећи круг.
Вредно вежба са наставницом музичке
културе Дуњом Капларевић, која јој на основу својих певачких искустава на фестивалима и студијском певању, помаже да научи
певачку технику, која ни мало није лака, јер
захтева свакодневно вежбање, гласовну
поставку, технику дисања, правилну дикцију
и интерпретацију.
Иако је без протекције и са минималним
финансијским средствима (јер нема спонзоре) стигла до шестог круга, задовољна је
постигнутим и захваљује се мајци Верици
која је подржава све време такмичења, породици, наставницима, школи, граду Убу и
новинарима и медијима који су све заинтересованији за интервју са њом и осталом
децом која су се приближила финалу.

www.glastamnave.com
facebook.com/glastamnave

Лепота покрета
Протеклог петка, Балетски студуо „Атена“ је у Дому културе приредио
полугодишњи концерт свих својих полазника, којим је одушевио многобројну домаћу публику и побрао громогласне аплаузе. Стотину играча свих
узраста из шест група извело је двадесет тачака, од чега шест премијерно.
Кроз кореографије Штребери, Циркус, Дадиље, Принцезе, Воћна салата,
Егзодус, Дворске луде, Египат, Реквијем, Кан-кан, Пица мајстори и многе
друге, показали су своје балетско умеће, уиграност, креативност, енергију,
као и атрактивност и лепоту покрета модерног плеса.

Осим што је традиционалан, овај концерт је организован и како би се
прикупила средства за одлазак 30 убских балерина на фестивал модерног
плеса у Италији, које ће се одржати у мају у граду Римини. Главни кореограф и председник Балетског студија „Атена“ Јасмина Станчић каже да су
добили позив и за учешће на такмичењу из класичног балета у Београду,
али и за шпански фестивал модерне игре, заказан почетком лета.

Највећи апалуз, ипак, су добиле најмлађе балерине

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA

novo!

novo!

- IZRADA FOTOGRAFIJA VELIKOG FORMATA
- IZRADA TAPETA (reljefne, peskarene...)
- IZRADA FOTOGRAFIJA NA KANVAS PLATNU SVIH DIMENZIJA
- [TAPMANJE CRTE@A
- IZRADA REKLAMA NA PVC FOLIJAMA I CIRADNOM PLATNU VELIKIH FORMATA NA PAPIRU

ОПШТИНА МИОНИЦА

25.фебруар 2016.г.
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НА ОСМОЈ СЕДНИЦИ СО МИОНИЦА

УСВОЈЕН ПРВИ
РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Скупштина општине Мионица је на својој осмој седници донела Одлуку о првом ребалансу општинског буџета
за 2016. годину. Према речима шефа рачуноводства
Општинске управе Мионица Јелене Читаковић, предложени
ребаланс се пре свега односи на измене у износима планираних средстава за реализацију пројеката и програма
индиректног корисника Општинске дирекције, као и планираних средстава за програм активне политике запошљавања и организовање зоохигијенске службе.
Пре усвајања ребаланса буџета општински парламент
је прихватио Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара'' за 2016. годину. Технички
директор ''Колубаре'' Милан Милутиновић је обраћајући се
одборницима, између осталог, истакао да је ово предузеће у
претходном периоду урадило пројектну документацију и
обезбедило грађевинску дозволу за извођење радова на
изградњи цевовода за транспорт чисте воде у оквиру
регионалног система за водоснабдевање на деоници ДивциМионица и резервоар ''Светлак'' и да се у овој години планира аплицирање код фондова како би се обезбедила
средства за извођење радова у износу од 150 милиона
динара.
На седници је усвојен и Локални акциони план запошљавања за 2016. годину, а према речима координатора
Канцеларије за младе општине Мионица Жељка Радосављевића у оквиру програма и мера активне политике
запошљавања за ову годину су планирани јавни радови,
стручна пракса и субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима.
Скупштина је у даљем раду донела Одлуку о дугорочном кредитном задуживању општине у износу до 60
милиона динара за финансирање капиталних инвестиција, а
задужење се врши уз добијено мишљење Министарства
финансија. Такође, усвојена су Решења о избору Љиљане

Са Осме седнице СО Мионица
Митровић за правобраниоца и Ане Мештеровић и Јелене
Јанковић за заменике правобраниоца Заједничког правобранилаштва Града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и
Осечина. За вршиоце дужности директора Библиотеке ''Милован Глишић, ЈКП ''Чистоћа Мионица'' и ЈКП ''Водовод Мионица''
на период од шест месеци су постављени Весна Марковић,
Зоран Читаковић и Миливоје Павловић, именован је нови састав Школског одбора Средње школе Мионица, а донете су и
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора
''Водовода'', Решење о образовању Комисије за именовање
директора овог мионичког предузећа, као и Одлука о изменама
и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити
која се финансирају из буџета општине Мионица и то у вези
социјалног становања у заштићеним условима.
A.K.

ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

О КАБАСТОЈ ХРАНИ
И ВОЋНИМ ЗАСАДИМА
Стручњаци Пољопривредне стручне и саветодавне
службе ''Ваљево'' су, у сарадњи са општином Мионица, 12.
фебруара, у скупштинској сали, одржали предавање за овдашње пољопривреднике. Бројне произвођаче мионичког краја
је у уводном делу поздравио директор ПССС ''Ваљево'' Радиша Панић и позвао их на традиционалну Зимску школу, коју ће
ова установа приредити 2. марта у Мионици.

МИОНИЦА НА САЈМУ ТУРИЗМА

У НАЈБОЉЕМ СВЕТЛУ
Носиоци туристичке понуде мионичког краја су, уз
пуну логистичку и финансијску подршку локалне самоуправе, у најбољем светлу, представили своје потенцијале
на 38. Међународном сајму туризма, који је од 18. до 21.
фебруара, под слоганом ''Где још нисте били ?'' одржан у
Београду. Поред представника Општинске управе и
Туристиче организације на челу са директором Браниславом Антонијевићем, гост-домаћин мионичког штанда првог дана био је и директор Хотела ''Врујци'' Милијан Васић.

Са мионичког штанда
Са предавања за мионичке пољопривреднике
Саветодавни део скупа је протекао у излагањима
дипломираних инжењера Славице Петровић, Светлане
Јеринић, Јована Милинковића и Светислава Марковића.
Предавачи су обрадили теме везане за производњу кабасте
сточне хране на ораницама, технологију производње луцерке,
подизање воћних засада, а било је речи и о новом Закону о
задругама. Поред тога, представник Института за кукуруз
''Земун поље'' Марко Тадић је промовисао хибриде из
овогодишњег програма Института за предстојећу сетву. A.K.
Подршку туристичким прегаоцима је дао и председник
општине Мионица Бобан Јанковић који је приликом обиласка мионичког штанда истакао да је у фази израдe Стратегијa развоја туризма општине Мионица за наредних пет
година и да ће се у складу са њом обезбедити плански развој туристичких потенцијала на територији Општине. Он је
нагласио и да су прошле године уложена значајна средства у Бању Врујце, најважнију туристичку дестинацију
мионичког краја, како би се у надалеко познатој бањи обезбедило стабилно снабдевање водом и струјом. Према
Јанковићевим речима, инвестиција у комуналну инфраструктуру ће бити и у 2016. години, а приоритети су изградња канализационе мреже и уређење путева.
А.К.

ЗА ВИШЕ СОЛИДАРНОСТИ
ПРЕМА СТАРИЈИМА
Министар Александар Вулин и шеф Делегације ЕУ
Мајкл Давенпорт су почетком фебруара на свечаности у
Краљеву доделили сертификате добитницима грантова у
оквиру пројекта ЕУ "Европска подршка инклузивном друштву''. Међу 28 додељених грантова налази се и пројекат ''За
више солидарности према старијима - Кластер Колубарског
округа за услугу Помоћ у кући'', који спроводи Каритас Ваљево у партнерству са Међуопштинским центром за социјални
рад ''Солидарност'' и општинама Мионица, Лајковац и Љиг, а
члан пројектног тима испред општине Мионица је помоћник
председника Ивана Ковачевић.
опширније на 16.страни
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КРОЗ ЛАЈКОВАЦ

25.фебруар 2015.г.

Lajkova~ka panorama

РАДНИ САСТАНАК СА ДИРЕКТОРОМ
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ЛАЈКОВЦУ
Лајковачка општина је, у 2015.години, из буџета издвојила десет милиона динара за
подстицај запошљавања, док ће у овој години цифра достићи тринаест милиона.

ОДЛУКОМ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЛАЈКОВАЦ

ЉУБИЦА НОВАКОВИЋ
НОВИ НАЧЕЛНИК
На седници је поднет и Извештај
о спровођењу јавног огласа, а Веће је
разматрало још седам тачака дневног
реда
Општинско веће је, на 130. седници, за
новог начелника Општинске управе Лајковац
изабрало дипломираног правника Љубицу
Новаковић, досадашњег руководиоца Одељења за општу управу и друштвене делатности.
Одлука је донета после спроведеног јавног
огласа, имајући у виду да је претходни
начелник Живота Молеровић поднео оставку из
личних разлога. На седници је поднет и
Извештај о спровођењу јавног огласа, а Веће је
разматрало још седам тачака дневног реда.
Председник Живорад Бојичић је истакао да
је место начелника задужење, а не функција,
тако да је изабрана особа која има дугогодишњи стаж у Општинској управи, још од 1992.
године, притом је дипломирани правник и
потпуно је упозната са функционисањем
Управе. „Нисмо желели да поновимо грешке
неких претходника, који су ангажовали људе са
стране“, подвукао је Бојичић.
Дата је сагласност ЈП „Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац“ за
изградњу цевовода са пратећим објектима за
снабдевање водом насељених места Словац,
Ратковац и Придворица. Радови ће почети у
наредне недеље, а њихова вредност је 60
милиона динара. То је још једна од крупних и
значајних инвестиција општине Лајковац у овој
години, поготово имајући у виду проблеме са
водоснабдевањем.
Усвојен је Извештај о извршењу програма
рада Црвеног крста Лајковац за 2015. годину.
Договорено је да се током 2016. године сагради
адекватан магацински простор за потребе
Црвеног крста. Парцела је откупљена крајем
прошле године, следе укњижба и издавање
грађевинске дозволе. Општина је преко Црвеног крста Србије обезбедила део средстава,
преостали износ обезбедиће општина Лајковац
када буде завршена техничка документација,
тако да ће магацин бити изграђен до краја 2016.
године.
Усвојен је и споразум о сарадњи општине
Лајковац и Асоцијације координатора за ромска
питања. Таква одлука ствара основ за обезбеђење средстава за наставак рада ромског
координатора Општине Лајковац (Никола
Јосиповић) и то без захватања из општинског
буџета. Како је истакнуто на седници, рад
координатора је значајан за живот ромске популације у лајковачкој општини и решавање
бројних проблема ове заједнице.
Веће је одобрило и девет захтева за
надокнаду нематеријалне и материјалне штете
настале уједом паса луталица.

Руководство општине Лајковац одржало је,
11.фебруара, својеврстан радни састанак са директором Националне службе за запошљавање Зораном
Мартиновићем на којем се говорило о Локалном
акционом плану запошљавања у општини Лајковац и
активним мерама запошљавања које је долена Влада
Србије за 2016. годину. Лајковачка општина је, у 2015.
години, из буџета издвојила десет милиона динара за
подстицај запошљавању, док ће у овој години цифра
достићи тринаест милиона. Председник општине
Живорад Бојичић уручио је Мартиновићу ЛАП
запошљавања као документ, а директор НСЗ-а се
захвалио општини Лајковац што ће кроз програм
приправништва или јавних радова упослити значајан
број људи. У разговору су учествовали и заменик
председника Андрија Живковић и начелница Општинске управе Љубица Новаковић.

Бојичић, Мартиновић и Живковић
На конференцији за медије Мартиновић је, пре
свега, истакао да је Лајковац једна од општина које су
препознале значај локалних политика запошљавања,
чиме је Стратегија запошљавања доживела реализацију у пракси. Преко 100 локалних самоуправа је
прошле године издвојило око 500 милиона динара за
програме запошљавања, што Мартиновић сматра
озбиљним подстицајем. Директор Националне службе је представио резултате у овој области у претходном периоду, као и планове Републике Србије у
2016. години.

НАПРЕДУЈЕ
ИЗГРАДЊА ВРТИЋА
Радови на изградњи новог објекта Предшколске установе „Лептирић“, започети средином
децембра, одлично напредују. У току је изградња
спољашњих и преградних зидова. Ово је једна од
најзначајнијих инвестиција у општини Лајковац у
2016.години. Вредност пројекта је 60 милиона
динара, а рок за завршетак 12 месеци. Носилац
доградње вртића „Лептирић“ је ГП„Грађевинар“ из
Уба, у сарадњи са ГП „Греда“ Ваљево.

- У овој години из државног буџета Влада
Србије је издвојила 2,8 милијарде динара за
финансирање различитих мера активне политике
запошљавања, а у које ће бити укључено преко
25.000 незапослених. Додатних 550 милиона
динара је предвиђено за запошљавање особа са
инвалидитетом. Ако се томе додају средства која
издвајају локалне самоуправе кроз своје планове
запошљавања, долази се до цифре од близу 4
милијарде. Влада је ову годину прогласила
годином предузетништва, а данас је усвојила Програм рада Националне службе за запошљавање
који дефинише услове за јавне позиве. Вероватно
ћемо већ следеће недеље расписати јавне позиве
за све програме запошљавања. Неки од најважнијих су: програми за младе као што је стручна
пракса, програм самозапошљавања за оне који
желе да отворе сопствени бизнис, програми јавних
радова за лица која су теже запошљива ( у 2015.
укључило се њих 10 хиљада). Захваљујући свим
средствима која су прошле године била на
располагању, Национална служба је у финансијске
мере активне политике запошљавања укључила
скоро 30 хиљада људи. Ако имамо у виду да
тренутно на евиденцији НЗС-а има око 740.000
незапослених лица, онда видимо да је то ипак
значајан број- изјавио је Мартиновић.
Последња анкета о радној снази, за трећи
квартал прошле године, коју је представио Републички завод за статистику, показује да је стопа
незапослености 16,7 одсто. Ако имамо у виду да је
у априлу 2012. била близу 26 одсто, онда можемо
закључити да постоји прогрес на тржишту рада,
иако проблем запошљавања и даље представља
један од највећих социјално-економских проблема
у Србији, рекао је Мартиновић. Остварили смо
задатак који смо добили од Владе, да спустимо
стопу незапослености испод 20 одсто, а сада
имамо додатни циљ: да буде испод 15 одсто. Онда
бисмо могли да кажемо да смо се изборили са
озбиљним проблемом, а то је незапосленост, закључио је директор Националне службе за
запошљавање Републике Србије, приликом посете
Лајковцу.

АСФАЛТ У ДОЊЕМ
ЛАЈКОВЦУ, ПРИДВОРИЦИ
И ЈАБУЧЈУ-ТЕЈИЋИ

25.фебруар 2015.г.
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АСФАЛТИРАНА „ТРИАНГЛА“
Напокон је решен деценијски проблем
великог броја становника с десне стране пруге,
односно између пруге и реке Колубаре, а то је већ
чувена „Триангла“! Реконструкција је одлагана
још од 2005-те због нерешених имовинскоправних односа. Актуелно градско руководство
било одлучно да тај проблем реши и то је
учињено на најефикаснији начин. Захвљујући
повољним временским условима завршена је
реконструкција и асфалтирање три улице које
чине „Трианглу“: Димитрија Туцовића, Миладина
Илића и Хајдук Вељкове. Вредност радова је око
20 милиона динара, а изабрани извођач била је
београдска фирма „Инграп-омни“.
- Искористили смо повољне временске
прилике, иако је званично зима, тако да су после
скоро два месеца од почетка радови завршени.
После прикупљених неопходних сагласности од
„Железница Србије“ радови су кренули у

децембру, иако је тендер уговорен пре скоро три
године, далеке 2013. Комплетирали смо те три
улице, које су иначе врло незгодно постављене
и мештани су били у неповољном положају. То
је скоро 1000 метара нових саобраћајница и
новог асфалта, у пуном профилу, са тротоарима
и стазама за бициклисте. тако је тај део Лајковца
од пруге Београд-Бар комплетно спојен са
реком Колубаром.
Грађани Лајковца између реке Колубаре и
пруге Београд-Бар могу очекивати реализацију
сличних пројеката и у наредном периоду.
Заменик председника општине Лајковац
Андрија Живковић издвојио је изградњу
тротоара даље према Колубари, као и спајање
улице Димитрија Туцовића са „Елмонтом“, тако
да грађани који гравитирају ка Ибарској
магистрали неће морати да прелазе пругу и пут
ће им бити краћи.

Асфалтиране три улице које чине „Трианглу“: Димитрија Туцовића,
Миладина Илића и Хајдук Вељкове

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЈКОВАЦ

ЗАПАЖЕНИ НА САЈМУ
ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ
И ове године, од 18. до 21. фебруара,
Туристичка организација општине Лајковац
учествовала је на Међународном сајму Туризма у
Београду. Представљени су туристичка понуда и
потенцијали Лајковца: од културно-историјских
споменика попут Боговађе, спомен-костурнице у
Ћелијама, Враче брда и Маркове цркве, затим
воденица на Колубари, преко лајковачке пруге
која са Ложионицом, бузометром и другим
објектима представља музеј на отвореном, до
најновијег Спортско-рекреативног центра.

Завршена је реконструкција и асфалтирање три локална некатегорисана пута: у
Доњем Лајковцу од Дома према месту Грабовац,
дужине 300 метара, у Придворици (Богдановићи) урађена је деоница од 580 метара, док је у
Јабучју-засеок Тејићи изграђено 350 метара
новог пута. За ова три пута из буџета локалне
самоуправе, преко Дирекције за уређење и
изградњу општине Лајковац, уложено је
једанаест милиона динара. Извођач радова био
је „Шумадија пут“.

Штанд општине Лајковац:
Милутин Ранковић и Снежана Савић

Директор Туристичке организације
Милутин Ранковић све време сајма био је на
располагању гостима са
занимљивим и
неоткривеним причама о колубарској вароши и
околини. Промотери лајковачког штанда били
су глумци Снежана Савић и Александар Дунић и
фрулашица Биљана Пауновић.

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА,
БРИГА О ДЕЦИ И МЛАДИМА
Општина Лајковац је у складу са
дугогодишњом праксом обезбедила средства за сва социјална давања и током 2016.
године. До краја фебруара или почетком
марта општина Лајковац ће исплатити све
заостале стипендије најбољим студентима,
најављује Андрија Живковић,
заменик
председника општине Лајковац. Крајем 2015.
године усвојено је и решење председника
опшине о једнократној новчаној помоћи
породиљама. Као и прошле године, запослене мајке добиће износ од 60.000, а незапослене од 120.000 динара. Програм финансирања трошкова вантелесне оплодње
наставља се и у 2016. години, а током 2015.
рођено је 3 бебе у оквиру овог програма.
Живковић је истакао да ће у фебруару бити
исплаћена и квартална надокнада од 4.000
динара за пензионере са најмањим примањима. Као део бриге о најмлађима током ове
године биће завршена и доградња предшколске установе „Лептирић“.

16

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

25.фебруар 2016.г.

У САРАДЊИ СА СРПСКИМ СПАСИЛАЧКИМ ТИМОМ ИЗ БЕОГРАДА

ЛАЈКОВАЦ ДОБИЈА
СПАСИЛАЧКУ ЈЕДИНИЦУ
У суботу, 20. фебруара, председник
Општине Лајковац, уједно и командант
Општинског штаба за ванредне ситуације,
био je домаћин састанка коме су присуствовали челни људи Српског спасилачког тима из Београда, Данило Будимир и Никола Ковачевић, као и Милош
Ђурђевић из Лајковца и Младен Бучевац
из Лазаревца, чланови Рафтинг клуба
Лајковац. Циљ састанка је оснивање
локалне Спасилачке јединице у оквиру
локалне јединице Цивилне заштите, која
би била активна првенствено на територији општине Лајковац, а по потреби и ван

Лајковца, на територији целе Србије, у
оквиру активности Српског спасилачког тима.
Основу за формирање Спасилачке јединице у Лајковцу чиниће
чланови Рафтинг клуба Лајковац, али
и сви други заинтересовани Лајковчани, будући да је Рафтинг клуб Лајковац био на висини свог задатка у
мајским поплавама 2014. године.
Општина Лајковац ће обезбедити из
свог буџета све материјалне предуслове за формирање и активности
Спасилачке јединице.

Основу за формирање Спасилачке јединице
чиниће чланови Рафтинг клуба Лајковац

ПРОЈЕКАТ КАРИТАСА

ПОМОЋ У КУЋИ - И У ЛАЈКОВЦУ
Министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Александар
Вулин и шеф Делегације Европске уније
Мајкл Давенпорт доделили су у Краљеву
10. фебруара сертификате добитницима
грантова кроз пројекат "Европска подршка инклузивном друштву“. Међу 28
одобрених пројеката који ће се спроводити на подручју 36 градова и локалних
самоуправа налази се и пројекат „За
више солидарности према старијима Кластер Колубарског округа за услугу
Помоћ у кући“, који спроводи „Каритас
Ваљево“ у партнерству са Међуопштинским центром за социјални рад „Солидарност“ и општинама Мионица, Лајковац и
Љиг.

ПСД „ЋИРА” ЛАЈКОВАЦ

СРЕТЕЊСКИ
СУСРЕТИ
Трећу годину заредом ПСД
„Ћира” учествовало је у акцији коју
организује ПД Букуља из Арањеловца,
поводом Дана државности.
Лајковачки планинари посетили
су Задужбину династије Карађорђевић на Опленцу у Тополи, а затим су
се придружили домаћину у Орашцу,
где је одржана централна свечаност.
Заједно са осталим планинарима учествовали су на пешачкој тури до Буковичке бање, а затим наставили успон
до врха Букуље (696 мнв - укупно око
12 км) где је у врло пријатној атмосфери домаћин организовао дружење
у планинарској кући.
На добро посећеној акцији учествовало је 23 планинара из ПСД „Ћира”, а у повратку обишли су и етно село Бабина река.

- Главни циљ пројекта који ће се
спроводити наредних 20 месеци је
обезбеђивање одрживости бриге о
старим лицима у општинама Лајковац,
Љиг и Мионица у циљу смањења
потражње за акутном и дугорочном
институционализацијом. Поред тога,
радиће се на подизању нивоа свести
појединаца и институција у циљу
обезбеђивања одрживости социјалних услуга и обезбеђивању квалитетнијег
живота старих и њихових
породица. „Каритас Ваљево“ пренеће
своја вишегодишња знања и искуства
из области дневних услуга у заједници, односно услуге „Помоћ у кући“ и
дати менторску подршку Центру за
социјални рад да покрене и лиценцира
ову услугу.Наредних месеци биће
обучено стручно особље и неговатељице које ће у јулу започети пружање
услуге у све три општине Колубарског

РАДИО „ПРУГА” ЛАЈКОВАЦ

ПОДРШКА
ОПШТИНЕ
На иницијативу Живорада
Бојичића, председника општине
Лајковац, средином фебруара је у
Градској кући одржан заједнички
конструктиван састанак руководства
општине Лајковац и нових власника
Радио „Пруге“. Руководство општине
дало је пуну подршку новим власницима радија, као и новом директору и
главном и одговорном уреднику Снежани Билић из Лајковца, у решавању
нагомиланих проблема и заштити
права радника.
Руководство општине ће на све
законом расположиве начине помоћи
функционисање јединог медија у
Лајковцу, пре свега, кроз пројектно
финансирање и помно пратити развој
ситуације. Новим власницима „Пруге“
је дата пуна подршка, а у случају
неиспуњења договорених корака биће
предузете неопходне мере. Радници
Радио „Пруге“ ће остварити сва своја
права из радног односа и добити
заостале зараде, а од Пруге се очекује
да испуни своју превасходну улогу у
информисању грађана Лајковца и
подигне ниво информативног
програма.
Овим састанком су постављени
темељи за решење великог, за све
непријатног, проблема који је настао,
претходном, неуспешном приватизацијом Радио „Пруге“.
округа за 100 старих лица“ каже Душан
Перић, менаџер пројекта.
Пројекат „За више солидарности
према старијима - Кластер Колубарског
округа за услугу Помоћ у кући“ финансира ЕУ, а имплементира „Каритас
Ваљево“ уз подршку Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална
питања као главни корисник пројекта, и у
партнерству са Међуопштинским центром за социјални рад „Солидарност“ и
општинама Мионица, Лајковац и Љиг. Ова
акција је део пројекта „Европска подршка
инклузивном друштву“, који се спроводи
уз подршку Европске уније са укупним
фондом од 4.331.275,56 милиона евра и
којим руководи Делегација Европске
уније у Републици Србији.

ПСД „Ћира” на церемонији поводом Дана државности

НАШЕ ТЕМЕ
НОВЕ МЕРЕ МИНИСТАРСТВА
ЗДРАВЉА И МУПА РС

ПАТРОЛЕ ИСПРЕД
ДОМА ЗДРАВЉА
Полицијске екипе обилазиће
Дом здравља Уб, Хитну
службу и амбуланте у
Радљеву, Памбуковици и
Бањанима више пута дневно.
Oд четвртка, 18. фебруара, примењује се мера заштите здравствених
радника у домовима здравља широм
Србије. Полицијске патроле биће стално или повремено присутне у здравственим установама, како би се зауставио талас насиља, којима су здравствени радници изложени у последње
време. Овај предлог је договорен директном комуникацијом министра здравља
асс. др Златибора Лончара и министра
унутрашњих послова др Небојше Стефановића, након још једног напада
лекара на радном месту.
Биљана Николић, директорка Дома
здравља Уб, потврдила је да је стигао
допис из Министарства здравља и да је
одмах успостављен контакт са Полицијском станицом Уб. Биће организовано патролирање полицијских
екипа, више пута дневно у Дому здравља Уб, Хитној служби и амбулантама у
Радљеву, Памбуковици и Бањанима.
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ИМАЈУ ЛИ МЛАДИ
ПРЕСПЕКТИВУ НА УБУ ?
Владимир Ђурђевић, дипл. економиста из Уба:
- За разлику од других места, мислим да млади на Убу
имају перспективу. Првенствено због отварања копа Радљево,
као и близине Београда као огромног центра, а то су ствари које
чине живот, пре свега, у економском смислу. Исто тако, индустријска зона, о којој се доста прича, а везана је за ауто-пут, може
нам донети бољитак. Ситуација је свуда тешка, али код нас постоји шанса за боље сутра само ако, у одговарајућем тренутку, одговорни људи буду адекватно реаговали. Са друге стране, за друштвени живот, мања места попут Уба можда нису најбоље
решење, али за све друге области то може да буде и предност.

Марија Бојић, туристички техничар из Уба:
- На Убу је веома тешко наћи посао, али за оне који хоће
да раде и не стиде се да раде било коју врсту посла, нема зиме.
Такве особе ће увек наћи начин да зараде новац за сопствене потребе. Уб, као мала средина, не нуди неке превелике могућности.
Просек плата је јако низак, али моје мишљење је да је боље
радити за мање новца, него не радити уопште. Живети овде није
предност, просто избор за посао је скучен нарочито за девојке.
Мушки део популације лакше се сналази, наравно, ако то жели.
Доста мојих другарица је отишло да потражи посао у већим
центрима. Да ли је то исплативо? Време ће показати. А дотле,
остаје нам само да се надамо светлијој будућности. Ја сам
оптимиста.

Јован Ашковић, радник из Трлића:
- Моје мишљење је да млади на Убу немају никакву
перспективу у мало дужем временском периоду унапред. Првенствено, ситуација је јако тешка свуда око нас, а чињеница је да
мала места, као што је Уб, немају неке могућности запослења а,
самим тим, и друштвени живот није баш на завидном нивоу. У
великим градовима, попут Београда, концентрисани су сви
центри моћи, па је живот младих разноврснији у свим сегментима. Нисам песимиста, али није за очекивати је да овако мало
место даје неку превелику наду за боље сутра...

Лидија Јеремић, трговац из Уба:
- Мислим да су мања места, као што је Уб, хендикепиранa
у много чему у односу на веће градове. Првенствено мислим на
могућност запослења, јер већи центри нуде већу шансу за нова
радна места, а то Убу итекако фали. То је, опет, уско повезано и са
друштвеним животом младих. Све је то један зачарани круг, из
кога не видим излаз у ближем временском периоду. Ипак, не
спадам у ону групу омладине која размишља о одласку на неке
друге дестинације, јер нада последња умире. Можда се нешто и
код нас преокрене на боље: пролазак ауто-пута, коп Радљево и
слично.

Марија Милутиновић Кандић – стр. инж. геодезије из Уба:
Др Биљана Николић
Иако се запослено особље Дома
здравља Уб труди да сваком пацијенту
изађe у сусрет, дешавало се да незадовољни појединци изазивају инцидентне
ситуације, долазе у директорску канцеларију, а највећи притисак је на лекарима запосленим у Хитној служби, која
дежура 24 часа. Пацијенти се понекад
агресивно понашају, ако не могу одмах
да закажу преглед специјалисте или ако
дуже чекају на преглед, али има и уживаоца наркотика и алкохола, као и
психијатријских болесника, које је понекад потребно смиривати сталоженим
разговором, што директорка Николић,
заједно са медицинским особљем и
чини.
- Сваки болестан човек је по мало и
незадовољан, али се ми, као установа
примарне заштит,е трудимо да им изађемо у сусрет и тако што смо довели
велики број лекара специјалиста, како
не би морали да путују на прегледе на
секундарном нивоу. Приметивши понашања појединих пацијената, због безбедности, увели смо да портир ради у
поподневној смени, да води рачуна о
згради и да је закључава – наводи др
Биљана Николић.
Д.Капларевић

- Дефинитивно, млади имају мотив да остану у овом
граду јер је у најави отварање нових фирми што ће донети више
нових радних места, а то је, ваљда, решење многих проблема
житеља Уба. Завршава се ауто-пут који ће, самим својим постојањем, спојити нас са већим градовима, а то нешто значи. Мислим
да млади не треба да одлазе из овог града, већ да се боре да га
изграђују и своје знање улажу баш овде. То ће се једног дана
вишеструко исплатити. Друштвени живот је прилично развијен.
Имамо доста кафића за изласке, организују се разноврсне културне манифестације, биоскоп се враћа на велика врата. Заступљене су и разне спортске активности, а све у сврху бољег живота
младих.

Слађана Петровић, студент из Уба:
- Мислим да је највећи проблем младих на Убу незапосленост. Немамо развијену индустрију, а и привреда није на
завидном нивоу. Само пар приватника прима раднике за послове
продавца и то на пар месеци без пријаве, плате су понижавајуће,
а услови никакви. Поготово ако живите на селу, нема шансе да се
финансијски уклопите у зараду, па друга смена до касно, док је
превоз неадекватан. Све то је јако тужно и ниподаштавајуће за
младу особу пред којом је каква-таква будућност. Ја студирам и
радим истовремено. Тренутна ситуација не обећава, бар овде ,на
Убу.

Виолета Живковић, предузетник из Уба:
- Перспектива младих на Убу је готово никаква. Тренутно
на посао чека велики број младих, помака нема, а једину наду
полажемо у коп Радљево. Свесни смо чињенице да и ту посао
може да нађе само одређени број људи, а и то је питање да ли ће
се челни људи изборити да Уб добије шансу за запослење својих
кадрова. Ми велике наде полажемо у нашег председника Дарка
Глишића и надамо се најбољем. Мала места, попут Уба, јако су
ограничена у сваком смислу те речи, и ја ћу се трудити да моја
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ИЗЛОЖБА ЈОВАНКЕ БОЖИЋ У ГАЛЕРИЈИ „СВЕТИ ЛУКА”

СЛИКА - ПОЕЗИЈА - СЛИКА
И док изложене минијатуре припадају различитим тематским
целинама, хаику стихови, у највећој мери, подстакнути су
и надахнути завичајем и знаменитим Убљанима
У галерији „Свети Лука” 12.фебруара отворена је изложба „Слика –поезија
–слика” Јованке Божић, родом из Врела,
са сталном адресом у Ваљеву. Ово је
њена пета по реду, а прва самостална
изложба у завичају и представља преплет њених креативних импулса и
дугогодишњег уметничког стваралаштва, сликарског и песничког. Из тог споја настало је преко 150 ликовних радова
малог формата, који су илустрације хаику поезије, што заједно чини својеврсни
уметнички дневник Јованке Божић. И
док изложене минијатуре припадају различитим тематским целинама, хаику
стихови, у највећој мери, подстакнути су
и надахнути завичајем и знаменитим
Убљанима. Због тога, посетиоци Галерији „Свети Лука” први имају прилику да
виде изложбу „Слика – поезија – слика”.
- Ја сам са завичајем и из завичаја
кренула и управо из тог осећаја почетака, узбуђења одрастања и школовања
у овом амбијенту и свега осталог, настали су многи хаику стихови инспрасани
завичајем, које до сада нигде нисам
објављивала. Осим тога, први пут се
представљам минијатурама, које су
новина и у мом стваралачком опусу, с
обзиром да минијатуре, а нарочито не
као илустрације хаику поезије, никада
нисам излагала, каже о свом најновијем
уметничком опусу Јованка Божић.
Отварање прве самосталне изложбе Јованке Божић у њеном родном
крају изазвало је велико интересовање

ПРОГРАМ
Четвртак, 3. март у 19,30 h,
Сала Дома културе

Питка, весела и гледљива комедија нарави, бравурозног Љубомира
Бандовића, у улози непоновљивог
П о њ а ве – б и в ш е г вул к а н и зе р а ,
симпатизера и „самоука интелектуалца“ у оба правца. Аљкавог хроничара, пристрасног историчара и лајавог полемичара, овдашњег!

Миломир Романовић
и Јованка Божић
и Убљана и Ваљеваца, који су с подједнаким интересовањем гледали минијатуре и читали хаику стихове ове ауторке, иначе већ четири деценије професорке социологије у Ваљевској гимназији. Изложбу је отворио њен колега и
пријатељ, академски сликар Миломир
Романовић истакавши да је проф. Божић „пример онога што би данас морали видети као елиту: узор, мета, лик!”
Јованка Божић се са истим успехом и надахнућем бави просветним
радом, сликарством и књижевношћу.
Објавила је неколике књиге прозе, хаику
поезије и истраживачких пројеката,
превођена је на десетак језика. Добитник је неколико значајних награда за
књижевност и сликарство.
Д.Н.

СЛИКЕ МИЛА ПЕТРОВИЋА
''Кевића кафана'' на дар - гост изложбе Коста Петровић

Миле Петровић у друштву
председника општине Бобана
Јанковића и новинара РТС-а
Радована Лазаревића

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ
И СПОРТ- УБ

КОНТРАШ

МИОНИЦА -РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА
У КЛУБУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Половином фебруара у Клубу
Културног центра је отворена ретроспективна изложба академског сликара,
Убљанина Миодрага Мила Петровића.
Изложба је логичан наставак дугогодишње сарадње Мила Петровића и мионичке установе културе. Између осталог,
Петровићевом изложбом 1993. године је
званично отворен Клуб Културног цен-
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тра, док је захваљујући овом врсном
уметнику и педагогу Мионица угостила
бројна позната имена и уживала у радовима уметника попут Милића од Мачве,
Драгана Мартиновића и других. Слово о
уметнику је изрекао позоришни редитељ Мирослав Трифуновић, а изложба
је отворена громогласним аплаузом
како Мионичана, међу којима је био
приличан број овдашњих основаца и
средњошколаца, тако и бројних гостију
из Ваљева, Уба и околине, који су на тај
начин још једном указали поштовање
аутору и његовој посвећености ликовној уметности. Такође, присутне на
отварању изложбе је обрадовала вест
да ће убски уметник Општини поклонити слику са мотивима чувене ''Кевића
кафане'' која представља један од симбола старе Мионице.
Поставком од четрдесетак изложених слика представљене су Петровићеве различите стваралачке фазе, све
до најновије коју одликује сликање
истог мотива различитим колоритом,
као и радови Миловог сина Косте Петровића. Ретроспективна изложба Миодрага Мила Петровића биће отворена
до почетка марта.
А.Ковачевић

„Представа је настала као омаж
свима онима (нама незнанима) нашим
безнадежно наивним суграђанима, а
понекад и нама самима. Нама, који
животе проведосмо бавећи се свим и
свачим другим, а шта ћеш, и то се
мора. Далеким историјама, великим
прекретницама, честим странпутицама, многим изнудицама, вечитим
раскрсницама… а најмање оним, што
је ту, пред нама: својим духом, животом и сопственим послом“, речи су
редитеља ове монодраме Душка Премовића.

Уторак, 8. март од 20 h,
Клуб Дома културе

УБЉАНКАМА
С ЉУБАВЉУ
Музичко-поетско вече поводом
Међународног Дана жена.
Улаз слободан.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

С Е Ћ А Њ Е

АНДРИЈА МИЛОВАНОВИЋ
професор математике у пензији
(1947 - 2016)
Незаборавни су тренуци проведени у друштву са
тобом. Топлину и пријатељство, којима си зрачио,
још дуго ћемо осећати у нашим дружењима,
као да си и ти ту...
То ће нам враћати сећање на твој
драги лик...
Твоје комшије и пријатељи са друштвом из пензионера:
Јуришић Драгољуб, Петковић Томислав, Томић Милојка,
Гоцев Гордана, породица Перић, Јевтић Јагода, Матовић
Слободан, Миловановић Милан, Гардиновачки Милена,
Живановић Мара, Јаковљевић Гроздана, Бекчић Драгица,
Јовичић Нада,Стефановић Милка, Милошевић Илија
и Живковић Даница
27.02.2016. г. навршава се 40 дана
од смрти нашег вољеног

ВЕЛИЧКА ЈЕРЕМИЋА
из Радљева
(1955 - 2016)
Нека твоја племенита душа
почива у миру, на понос прецима
и узор потомцима...
Твоји најмилији:
супруга Гара са децом,
браћа Зоран и Славко
са породицама

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

25.фебруар 2016.г.
24.фебруара 2016 г. навршава се
четири године од смрти нашег
драгог
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23.02.2016. навршило се 40 дана од
смрти нашег супруга и оца

Богдана Петровића
Бонета
(1950 – 2012)
Празнина настала твојим
одласком, испуњена је
сећањем на велику радост и
љубав коју си нам несебично
давао, и поносом на поштен и
частан живот. Твој осмех и
доброта, живе у нашим срцима,
и вечно нас прате...
С тугом и љубављу: супруга
Нада, син Драган, снаја
Слађана, ћерка Љиљана, зет
Миша, унуке: Сања, Милица,
Наталија, Анђела и Андреја
21.фебруара 2016.г. навршило се
20 година од смрти

ПАУНА ЈАНКОВИЋА
(21.02.1996 - 21.02.2016)
С љубављу,
поштовањем и поносом
чувамо те у својим срцима
Супруга Зора,
ћерке Љиљана и Снежана

25.02.2016.г. навршиће се
18 година од смрти моје маме

ДЕСАНКЕ ПЕРИЋ

КОНСТАНТИНА
МИЛОШЕВИЋА ЛОЛАНА
(1941 - 2016)
Вечно ћеш живети у нашим
срцима, јер вољени никад
не умиру...
Твоја супруга Милена
и ћерка Снежана
23.02.2016. навршило се 40 дана
од смрти нашег оца, таста, деде и
пријатеља

учитељице у пензији
(28.06.1934 – 25.02.1998)

КОНСТАНТИНА
МИЛОШЕВИЋА ЛОЛАНА

Заувек ћеш живети у нашем
сећању.
Вољени не умиру никада...

Вечно ћемо чувати успомену
на твој драги лик, јер су вољени
бесмртни

(1941 - 2016)

Ћерка Љиљана са децом Твоји: ћерка Слађана, зет Жељко,
унука Таша, унук Мика
Јасмином и Радом
и прија Ковиљка

10.фебруара 2016.г. навршило се
две године од када није са нама
наш драги брат

23.02.2016. навршава се 40 дана
од смрти мог брата

ПРЕДРАГ ЈЕРЕМИЋ БОБАН

КОНСТАНТИНА
МИЛОШЕВИЋА ЛОЛАНА

из Црвене Јабуке
(1952 - 2014)
Драги брате! Прошло је две
године туге и бола за тобом, а ти
ћеш остати вечно вољен и
незаборављен...Са поносом те
помињемо и чувамо успомене
на тебе
Твоје сестре Слободанка и
Верица са породицама

(1941 - 2016)
Остаћеш заувек
у мојим мислима и сећањима.
Никада те нећу заборавити.
Твоја сестра Јелена Симић
са породицом

ЗИМСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК НА ТЕРИТОРИЈИ ОФС УБ

НАЈПРОМЕТНИЈЕ У СОВЉАКУ
Јединство(Уб), Брезовица и Совљак у измењеним
саставима у наставку првенства
ЈЕДИНСТВО (УБ)

БРЕЗОВИЦА

ДОШЛИ: И.Јовановић, Радивојевић
(Железничар(Л)), Бранковић (Задругар), И.Јовановић (ФАП), Мијатовић
(Брезовица)
ОТИШЛИ: С.Илић (Будућност-Крушик 2014), Марјановић, Драгићевић
(Рибница), Петрашевић (Раднички
(ВА)), Рашић (Мачва), Кремић,
Матић (Железничар (Л)), Јеремић
(Тулари), Бојић (Слога (К)), Пурешевић, Симеуновић (двојна, Брезовица), Петровић

ДОШЛИ: Пурешевић, Симеуновић
(Јединство Уб, двојна), Вучетић
(Совљак), Илић (Степање), Лазић
(Рудар 1945), Баљевић (Звездара),
Кнежевић (Шећеранац), Добрић (Чобанче), Рајак (Борац (ВЛ)), Шћепановић
(Славија), Јоцић (Младост (Ц)), Маринковић (Озрен), Мишић (Војводе)
ОТИШЛИ: Мијатовић (Јединство Уб),
Радовановић (Спартак (Љ)), Бранковић
(Слога(Л)), Јовић (Радник), Богићевић,
Руменић, Вуканић, Симић

ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ "УБ"
ГРУПА "ИСТОК"
ГРУПА "ЗАПАД"
ПАЉУВИ
ДОШЛИ: Јолачић, Новаковић (Трлић)
ОТИШЛИ: Стојић

ЧУЧУГЕ

ВРЕЛО СПОРТ
ДОШЛИ: Шаиновић (Јошева), В.Милошевић (Гуњевац)
ОТИШЛИ: -

ВРЕЛО
ДОШЛИ: Петровић (Ђорђе Бодиновић)
ОТИШЛИ: Ковачевић (Докмир), Радова- ДОШЛИ: Велимировић (ОФК Таково),
новић (Звиздар), Богићевић, Мило- Брдаревић (Шарбане), Матић (КМФ
шевић (Памбуковица), Лазић
Карели)
ОТИШЛИ: Анђелић (Памбуковица)
КАЛЕНИЋ
СЛОГА (ЛОНЧАНИК)
ДОШЛИ: Костадиновић (Д.Туцовић
(Ш)), Радовановић (Полет (М)), ДОШЛИ: Бранковић (Брезовица)
Иванковић (Вреоци)
ОТИШЛИ: Бркић (Јошева), Богуновић
ОТИШЛИ: Васић, Рафаиловић (Бргуле)
ОМЛАДИНАЦ (КАЛИНОВАЦ)
ПАМБУКОВИЦА
ДОШЛИ: Стефановић, Петровић
ДОШЛИ: Анђелић (Врело), Богићевић, (Јошева)
Милошевић (Чучуге), Балиновац (Твр- ОТИШЛИ: Радовановић (Тврдојевац),
дојевац), Исић (Докмир)
Бојић (Вукона), Ковачевић
ОТИШЛИ: Симић, Нешковић (Докмир),
ЈЕДИНСТВО (МИЛОРЦИ)
Гаус
ДОШЛИ: Поповић (Задругар (О))
МУРГАШ 2012
ОТИШЛИ: Младеновић (Вукона)
ДОШЛИ: Јовановић (Рубрибреза),
ОФК ТАКОВО
Димитријевић (Пролетер (Б)), Савић ДОШЛИ: Глишић (Полет (Т)), Н.Тодоро(Д.Туцовић (Ћ))
вић (Докмир), Ранковић (Вукона)
ОТИШЛИ: ОТИШЛИ: Илић, Ненадовић, Бранковић
ШАРБАНЕ
(Полет (Т)), Велимировић (Врело)
ДОШЛИ: Б.Тодоровић (Докмир)
СТРЕЛАЦ 001 (КОЖУАР)
ОТИШЛИ: Гајић (Рудар 1945), Јовић, ДОШЛИ: Лукић (Вукона), Панзаловић,
Илић, Петровић (Бргуле), Брдаревић Антић
(Врело)
ОТИШЛИ: Ковачевић (Вукона)
ЗВИЗДАР 2012

БРГУЛЕ

ДОШЛИ: Икић (Слога (В)), Рададо- ДОШЛИ: Јовић, Илић, Петровић (Шарвановић (Ч)
бане), Васић, Рафаиловић (Каленић),
ОТИШЛИ: Илић
ДОКМИР
ОТИШЛИ:ДОШЛИ: Обрадовић (Совљак), КоваКОЛУБАРА (ЛИСО ПОЉЕ)
чевић (Чучуге), Симић, Нешковић ДОШЛИ: (Памбуковица)
ОТИШЛИ: Богићевић
ОТИШЛИ: Петровић (Радник), Б.ТодоВУКОНА
ровић (Шарбане), Исић (Памбуковица),
Н.Тодоровић (ОФК Таково), Јездими- ДОШЛИ: Лукић (Борац (Ш)), Димитријевић (Задругар (О)), Бојић (Омладировић
нац), Ковачевић (Стрелац 001), МладеСЛОГА (ВРХОВИНЕ)
новић (Јединство (М))
ДОШЛИ: ОТИШЛИ: Лукић (Стрелац 001), РанкоОТИШЛИ: Икић (Звиздар 2012), вић (ОФК Таково), Марковић
Бошковић

ОКРУЖНА ЛИГА
"КОЛУБАРА"
ТУЛАРИ
ДОШЛИ: Јеремић (Јединство Уб)
ОТИШЛИ: Вићентић

ТРЛИЋ
ДОШЛИ: Софронић, Танасијевић (Јошева), Петровић (Пепељевац), Давидовић
(Полет (Т)), Веселиновић (Рад)
ОТИШЛИ: Јолачић, Новаковић (Паљуви), Весић, Гаврић

СОВЉАК
ДОШЛИ: Милошевић (Торлак), Николић,
Ристић (Ц.звезда (ММЛ)), Важић (Купиново), Прља (Комграп), Миленковић (В.
Борак), Сиљаноски (Пиносава), Маслаковић (Звижд), Марјановић (Полицајац)
ОТИШЛИ: Луковић, Величковић (Јошева), Обрадовић (Докмир), Поповић,
Рафаиловић, Грбић, Кемевиш, Ђокић,
Арсенић

БАЊАНИ
ДОШЛИ: Вујковић (Вукићевица), Живановић (Јединство (Д)), Мерџић (Љубинић)
ОТИШЛИ: Бабић

ТВРДОЈЕВАЦ
ДОШЛИ: Радовановић (Омладинац),
Љубомировић, С.Ранковић
ОТИШЛИ: Балиновац (Памбуковица),
И.Ранковић

ЈОШЕВА
ДОШЛИ: Луковић, Величковић (Совљак), Тешић (Задругар (О)), Николић
(Љубинић), Бркић (Слога (Л)), Лукић
(Сопот)
ОТИШЛИ: Стефановић, Петровић (Омладинац), Софронић, Танасијевић (Трлић),
С.Вукић, Г.Вукић (Ц.Јабука), Шаиновић
(Врело спорт), Павловић

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА
"КОЛУБАРА" - ИСТОК
РАДНИК
ДОШЛИ: Јовић (Брезовица), Ђукић
(Гуњевац), Петровић (Докмир)
ОТИШЛИ: Ђурђевић (Рудар 1945), Хаџић
(Липолист), Митровић, Нешић

ГУЊЕВАЦ
ДОШЛИ: Богићевић, Билић (КМФ Карели), Тешић (Посавина)
ОТИШЛИ: Боројевић (Пролетер (Б)),
Ђукић (Радник), Спасојевић, Јоксимовић, Јовановић (Стубленица), Вујић
(Ц.Јабука), В.Милошевић (Врело спорт)

ПОЛЕТ (ТАКОВО)
ДОШЛИ: Илић, Ненадовић, Бранковић
(ОФК Таково)
ОТИШЛИ: Давидовић (Трлић), Глишић
(ОФК Таково), Јовић

РУДАР 1945 (РАДЉЕВО)
ДОШЛИ: Ђурђевић (Радник), Гајић
(Шарбане), Радовић (Јабучје), Павловић
(Колубара (Ј))
ОТИШЛИ: Ристовски, Панић (Липолист),
Лазић (Брезовица), Аћимовић

СТУБЛЕНИЦА
ДОШЛИ: Спасојевић, Јоксимовић,
Јовановић (Гуњевац)
ОТИШЛИ: -

ЦРВЕНА ЈАБУКА
ДОШЛИ: С.Вукић, Г.Вукић (Јошева),
Вујић (Гуњевац), Нишавић, Павловић,
Кузмановић (Звездара), Димитријевић
(Љубинић)
ОТИШЛИ: Младеновић, Сејфи, Тођераш,
Мл.Јефтенић

ФУДБАЛ

25.фебруар 2016.г.

ФК ЈЕДИНСТВО (УБ) У СЕРИЈИ ЗИМСКИХ ТЕСТОВА

ОЧЕКИВАНЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ
- Земун прејак за црвено-беле, слабо издање против Мачве из
Богатића. - Обећавајући периоди игре против Колубаре и Прова.
- У суботу гостовање у Јакову.
Убљани су у претходних 15 дана
одрадили 4 теста- испробали су лазаревачки "вештак" у дуелу са Колубаром
(1:1), против Земуна доживели минималан пораз, а сигурно најслабију партију
пружили су против Мачве из Богатића (2:3
за госте на Матићевом терену). Последњу
проверу имали су против амбициозног
зонаша из Прова, много бољом игром у
наставку црвено-бели су били надомак
победе, али су гости у финишу изборили
реми.
Прволигаш из Лазаревца је у првих
20-ак минута искористио збуњеност
Убљана и пропустио да реши утакмицу,
али су играчи Јединства одиграли боље у
наставку и голом Ранковића успели да
избегну пораз од квалитетнијег ривала.
Потом је гост црвено-белима био Земун
предвођен бившим стратегом Јединства
Небојшом Максимовићем, тим из Горње
Вароши је контролисао већи део меча и
славио голом Љубомирца.
Најлошије издање пружено је против
шабачког окружног лигаша Мачве из
Богатића, уз ограду да се гост представио

Велики адут у борби за опстанак:
Урош Јовановић, кадетски
репрезентативац Србије
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БРЕЗОВЧАНИ НЕ ПОМИШЉАЈУ
НА ПРЕДАЈУ

БОГАТ ПАЗАР
ЗА ОПСТАНАК
- 11 новајлија на зимској пијаци,
Ненадовић најављује жесток рад.
- Порази од Врело спорта (1:2) и
Будућности из Звечке (0:1)

Жарко Јовановић,
тренер Убљана
као изузетно квалитетан ривал који
игра брз и допадљив фудбал. Одсуство Тадића и два Јовановића- Дејана
и Уроша, показало се као озбиљан
хендикеп за убског српсколигаша, ни
голови Томића и Стојановића нису
променили утисак о врло лошој партији целог тима, а Мачва је заслужено
славила са 3:2.
Иако нису забележили победу ни
против зонаша Прова, црвено-бели су
одиграли обећавајућих пола сата
након примљеног гола у 55. минуту.
Показало се да без креација Дејана
Јовановића, Убљани тешко могу до
голова- овога пута је сву тројицу нападача "частио" асистенцијама, ипак
Ранковићев гол је поништен због
офсајда:
- Против Прова је меч пропустио
Радивојевић због лакше повреде, а
наредни тест имаћемо у Јакову против
српсколигаша Срема. Не изненађују
осцилације, видели смо против Мачве
шта се деси кад се потцени противник,
а у дуелима са прволигашима пружили смо отпор у складу са могућностима. Ипак, битно је да будемо прави
средином марта, играчи вредно тренирају и сигурно ћемо кроз наредне
тестове подићи форму- није претерано забринут Жарко Јовановић,
тренер Јединства.
Б.Матић

Иако су све прогнозе ишле у
правцу да ће Брезовчани на пролеће
бити "топовска храна" у дринском
каравану- управа на челу са председником Вишњићем и секретаром Марјановићем успела је да направи конкурентну екипу за "немогућу" мисију.
"Врућег кромпира" се прихватио
Зоран Ненадовић-Ефе под чијим је
вођством и остварен историјски пласман у зону, а иза његове екипе су већ
два теста:
- Доживели смо два пораза- од
Врело спорт и Будућности из Звечке,
али далеко од тога да сам песимиста.
Има ту доста добрих играча, можда
мало запуштених, али квалитетним
тренингом можемо да израстемо у јаку
екипу. Познајем менталитет ове средине, мој је задатак да искористим све
потенцијале и да са много страсти и
жеље одиграмо наставак сезоне. У том
случају- ни чудо није немогуће- шири
оптимизам Ненадовић.
Навијаче Брезовице обрадоваће
повратак искусног везисте Шћепановића, а на њихову велику жалост Предраг Симић још није званично појачање због "затезања" његове бивше
екипе из Цветовца. Стигла је и колонија београдских играча- Бољевић,
Кнежевић и Рајак, затим одлични дриблер Маринковић, прекаљени везиста
Добрић, ветеран Мишић из Мионице, а
штопер Јоцић и млади Лазић ојачаће
конкуренцију у одбрани. За крај, из
Јединства је стигла позајмица у виду
Пурешевића и Симеуновића, а након
лакшег оперативног захвата у строј ће
се вратити и један од најбољих играча
у последње две сезоне Предраг
Мирчета.
Б.Матић

ЛАЈКОВЧАНИ ГУРАЈУ ПО ПЛАНУ У ЗИМСКИМ ПРИПРЕМАМА

У ВИТРИНАМА НОВИ ПЕХАР
- "Дизелка" у финалу турнира у Лазаревцу савладала комшијски Задругар. - 27. фебруара
Лајковчани се прикључују турниру на Чукарици. - Повреда Стефана Јовановића једина главобоља.
Тренер Железничара Александар Лазаревић постао је
прави специјалиста за турнире у зимском периоду. Пре две
године, Лајковчани су били најбољи у Обреновцу, прошле
зиме "покорили" Чукарицу, а ове тријумфовали и на турниру у
Лазаревцу, одиграном на вештачкој подлози. У финалу,

ФК Железничар (Лајковац)

Лазаревићеви пулени су головима Недељковића из пенала и
Владе Симића савладали комшијски Задругар, а куриозитет
меча је да је голман Николић одбранио два пенала, односно
чак три ако се узме у обзир да је први једанаестерац поновљен! Пре овог меча, "дизелка" је савладала Бродарац (3:1) и
Турбину (2:0) и тако наговестила да је врло близу праве форме пред наставак првенства.
Већ наредног викенда, Лајковчани почињу одбрану
пехара на Чукарици, а као прошлогодишњи победник укључиће се у турнир од четвртфинала. Дан пре финала,
Железничар је на Матићевом "вештаку" савладао Осечину,
посетиоци су могли да виде ретко леп гол кадета Жељка
Павловића, као и доминацију "дизелке" у наставку када је
играо можда и најјачи састав:
- Све иде по плану, уплашила нас је једино повреда
новајлије из Звижда Стефана Јовановића, али срећом пауза
неће бити дужа од 10 дана. Наравно да нас чека још пуно
посла, али бирали смо новајлије које ће се по квалитету и
људским карактеристикама лако уклопити у тим. Моја је процена да ћемо бити јачи него јесенас, остаје да то и потврдимо
у наставку сезоне- стреми највишим циљевима Лазаревић. Б.М.
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СПОРТ

25.фебруар 2016.г.

КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ У ОДЛИЧНОЈ ФОРМИ

ПОБЕДА ПОСЛЕ
ДРАМЕ У ЛАЈКОВЦУ
- Милош Јевтић "тројком" у последњим
секундама решио комшијски дерби.
- Сигуран тријумф против Рађевца.
- Лозница стиже на Уб у мечу за позицију 2.
Тренер Младости Владимир Урошевић доживео је пре
десетак година на лајковачком паркету, оном школском, да
"тројком" са центра изгуби меч у последњим секундама као
активан играч КК Уба. Овога пута, улоге су се промениле, а кош
Милоша-Зеке Јевтића ван линије 6,75 метара омогућио је
Урошевићу да се као тренер радује "најслађој" победи, и то
пред пуном лајковачком халом. Имали су домаћи шест
секунди да дођу до победе или продужетака, искусни Радовић
је изгубио лопту, па је славље бројних убских навијача могло
да почне...
Није мирисало на такав исход, гледајући ток комшијског
дербија. Предвођени маестралним Јовчићем, Лајковачни су
имали и +18 у трећем периоду и чинило се да иду ка сигурном
тријумфу. Међутим, одлучио се тренер Младости да у послеДруга регионална лига "Запад", 9.коло

ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац)- МЛАДОСТ 014
89:91 (30:19, 19:25, 20:19, 20:28)
Спортска хала у Лајковцу. Гледалаца: 500. Судије:
Гавриловић (Ваљево), Дуловић (Чачак).
МЛАДОСТ 014: М.Јевтић 28, Ћирковић 26, Васиљевић 12,
Кекић 12, Ж.Јевтић 10, Пантелић 1, Јагодић 2, Раковић,
Миливојевић, Ивковић
Друга регионална лига "Запад", 10.коло

МЛАДОСТ 014- РАЂЕВАЦ (Крупањ) 95:74
(32:18, 16:24, 24:14, 23:18)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100. Судије: Дуловић,
Капетановић (Чачак).
МЛАДОСТ 014: Кекић 3, Пантелић 8, Милуровић 3, Васиљевић 9, Јанковић 6, Ивковић 3, М.Јевтић 16, Драксимовић
20, Раковић, Ж.Јевтић 15, Ћирковић 12 Миливојевић.

УБСКИ РАГБИСТИ БИЛИ ДОМАЋИНИ ТУРНИРА

„ГВОЗДЕНИ” БОЉИ
ОД „ВЕЧИТИХ РИВАЛА”
Захваљујући необично лепом времену на Трифундан,
рагби турнир пионира и кадета, предвиђен за затворени
простор (тач варијанта), одржан је на теренима Школарца. У
обе конкуренције појавило се по три екипе, а домаћин,
Гвоздени строј, однео је победе у обе категорије.
Кадети су играли са по девет играча у пољу, два пута по
девет минута. Убљани су у неизвесним мечевима савладали
Партизан и Раднички истим резултатом- 20:12 и освојили прво
место. Њихове млађе колеге имале су још тежи посао, будући
да је код пионира (играло се седам на седам) свака екипа
забележила по победу- "гвоздени" су добили Партизан са
24:16, изгубили од Црвене звезде са 20:28, али су због
најбољег есеј-количника заузели прво место у коначном
пласману.

Детаљ са првог
овосезонског сусрета
Убљана и Лајковчана
дњој четвртини опроба већ неколико пута добитну тактикупресинг по целом терену у коме су предњачили најмлађи
Ивковић и Пантелић дао је резултат, кошаркаши Железничара су погубили конце игре, а Милош Јевтић је у стилу
великих мајстора, са карактеристичним кораком уназад,
ставио тачку на драматичну утакмицу.
Да су у успону форме, "младосташи" су потврдили и
против Рађевца, предвођеног "плејмејкером" са КЛСлигашким искуством- Немањом Перићем. Већ у на самом
старту, домаћи су засули кош ривала рафалом од пет "тројки", а предњачио је Марко Драксимовић који је можда
одиграо и партију каријере. Мало је стао шут почетком друге
четвртине, поново је Драксимовић прекинуо пост после три
минута, а последњи прикључак гости из Крупња имали су
почетком треће четвртине (-4).
Међутим, још једном дугом серијом поново се разлика
попела на двоцифрену, а закуцавање Милоша Јевтића за
78:56 био је сигнал да може да се прославља и седма победа:
- Растемо као екипа из меча у меч, мени као најстаријем
припада улога да клинцима помогнем у сазревању, а када је
густо- да узмем лопту у руке. За сада, добро функционишемо,
а прави тест наших вредности биће дерби са Лозницом која је
на другој позицији са истим бројем победа и мечом мањенајављује Милош Јевтић меч са Лозничанима, заказан за
среду 3. март у убској хали.
Б.Матић

ФУТСАЛ - УБЉАНИ ПОРАЖЕНИ
У ПРВОМ МЕЧУ ТРЕЋЕГ КРУГА

ТЕШКО БЕЗ ИЗМЕНЕ
Бајина Башта - Карели 8:4 (2:2)
Екипа Карелија на меч у Бајиној Башти отпутовала је
у десеткованом саставу- у један ауто "спаковали" су се
голман Симић, Срђан Ристић, Влада Јечеменица, Марко
Којић и још један голман Иван Стефановић (играо у пољу),
па су били принуђени да свих 50 минута одиграју без
измене! Међутим, скупо су Убљани "продали кожу",
расположени Ристић и Јечменица су играли симултанку и
донели предност Карелију од 2:0, а на паузу се отишло са
нерешеним резултатом.
И средином другог дела, гости су још увек имали
активан резултат- 4:3, али је пад снаге и концентрације био
неминован, па су играчи Бајине Баште остварили на крају
сигурну победу. Пуно мука Убљани су имали да одбране
игру преко "сидраша", већину кључних голова домаћин је
постигао из непосредне близине.
Карели је изашао у сусрет екипи Флеша, па је меч у
Ваљеву померен за среду 24. фебруар, а у суботу Убљани
на свом паркету дочекују ужичку екипу 92 (почетак у 16.30).

Рагбисти Гвозденог строја, Црвене звезде и Партизана на убском Школарцу

КОШАРКА
УБСКИ КОШАРКАШИ НАСТАВЉАЈУ ДА „МЕЉУ” ПРОТИВНИКЕ

Прва српска лига "Запад", 17.коло

УБ - ПРВА ПЕТОЛЕТКА
90:67 (36:12,18:26,16:19,20:10)

БЕЗ НАДЕ ЗА РИВАЛЕ
- Два везана меча кући, Убљани искористили за убедљиве
тријумфе. - Јадранин и Боричић лакше повређени, без одсуства
са паркета. - У суботу Уб гостује у Рачи екипи Зекаса.
Мало се шта ново може рећи за игре
кошаркаша Уба. Иако су два унутрашња
играча, Боричић и Јадранин, доживели
непријатне повреде, није их то спречило
да забележе велики допринос новим
победама.
Сада већ редовно пуна убска хала
видела је два меча који су се разликовали
у детаљима, али је суштина иста. Домаћи
су од старта стварали велику предност,
имали повремено "празне" минуте због
огромног трошења малог броја играча,
али тријумфи нису долазили у питање.
Поново је било мноштво лепих акција,
закуцавања, далекометне паљбе, бацања
по паркету, јаке одбране...- све што краси
озбиљну и јаку екипу.
У мечу против Прве петолетке
кошгетерски учинак равномерно је
распоређен, чак шест играча је имало
двоцифрен број поена, па су Убљани
одржали просек од преко 91 коша по
утакмици, што их чини најефикаснијом
екипом лиге. Већ у првом периоду
остварено је великих +24, али су гости
ипак пришли на 58:51 почетком трећег
периода. Ту су и нестале све дилемеПоповићево закуцавање, па везаних
Хускићевих осам поена угасили су сваку
наду борбеног госта, остаје им за утеху да
су после дужег времена убску "машину за
кошеве" свели испод 100 поена.
Слична је прича била и против
Бајине Баште, а добра је ствар да су
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Спортска хала на Убу. Гледалаца:
350. Судије: Илић, Варагић (Кг).
УБ: Јагодић, Милосављевић 10,
Јадранин 11, Поповић 18, Марковић,
Веселиновић 17, Боричић 4, Даниловић 15, Хускић 15, Пећинар.
Прва српска лига "Запад", 16.коло

УБ - СТУДЕНТ (ББ) 102:77
(32:16, 19:25, 27:18, 24:18)
Спортска хала на Убу. Гледалаца:
300. Судије: Милојевић (Крушевац),
Пантић (Ваљево)
УБ: Јадранин 8, Хускић 18, Милосављевић 12, Поповић 26, Мојсиловић, Веселиновић 25, Јагодић,
Боричић 7, Даниловић 2, Марковић
4, Пећинар.

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD

Одличне партије у континуитету:
Јадранин (КК Уб)
Ружичићеви пулени успевали да приштеде
и мало енергије за наредне битке. Стиче се
утисак да би Убљани могли да играју и
завезаних очију, од играча са мањом
минутажом шансу најбоље користи центар
Влада Марковић, а наредни испит екипа
Уба имаће у суботу у Рачи против Зекаса.
За крај, и један статистички податак- Иван
Поповић је са скоро 26 поена по мечу први
стрелац у свим групама републичких лига.

Б.Матић

1. Radni~ki (K)
2. Ub
3. Priboj
4. Novi Pazar
5. @elezni~ar (^)
6. Crnokosa (K)
7. Klik (Ariqe)
8. Zlatar (NV)
9. Prva Petoletka
10. Zekas 75 (Ra~a)
11. [abac
12. Student (BB)
13. Polet (Ratina)
14. Svilajnac

15
14
13
11
11
9
8
8
7
6
5
5
5
2

18.коло (27.фебруар 2016):
Зекас 75 (Рача) - Уб
19.коло (6.март 2016- 19ч):
Уб - Полет (Ратина)

2
3
4
6
6
8
9
9
10
11
12
12
12
15

32
31
30
28
28
26
25
25
24
23
22
22
22
19

26

КОШАРКА

25.фебруар 2016.г.

ЖОК УБ УСПЕШАН НА ПОЧЕТКУ ДРУГОГ ДЕЛА СЕЗОНЕ

УБЉАНКЕ СИЛОВИТО
КРОЗ ЉИГ
- Домаћин освојио само почасни сет, први период добијен на
разлику. - Повратак на паркет техничара Иване Јаковљевић.
- Стиже Мали Зворник у суботу (19 часова).
Јесенас је екипа Марине Петровић имала доста мука са неугодним
Љижанкама, тек у "тај-бреку" Убљанке
су дошле до прве победе. Ни овога
пута није било лако, али су убске
одбојкашице још једном потврдиле да
су далеко квалитетније од Спартака:
- Не леже нам екипе као Спартак,
фанатично борбене и покретљиве.
Немају екстра појединце, не прете
толико из смеча, али вредно сакупљају
поене, махом на блок-ауте и грешке
ривала. Пресудан је био први сет који
протекао у знаку резултатске клацкалице, у финишу је Миа Вуловић

периоду са ТЕНТ-ом улио ми је велики
оптимизам, играле смо одлично, али
против екипе која чисто смечује и
напада. Мало нам је проблем кад
ривали играју на одбрану и борбеност,
али имамо индивидуалан квалитет да
решимо и те проблеме.
Наредне суботе у убску халу стиже
Мали Зворник (19 часова):
- Надам се да ћу имати прилику да
укажем шансу девојкама са мањом
минутажом, али морамо бити опрезни.
Пробаћемо да их јаче нападнемо
сервисом, јер сматрам да морамо
имати агресивнији почетни ударац, по
цену и неке грешке. Са четири сата
недељно тренинга не стижемо да
увежбамо све елементе, али сматрам
да смо на добром путу- задовољна је
после првог меча Марина Петровић. Б.М.

Друга лига "Центар", 10.коло

СПАРТАК (Љиг)- УБ 1:3
(27:29, 19:25, 25:13, 13:25)
Спортска хала у Љигу. Гледалаца: 100.
Судије: Милан Милетић и Милица Мирчетић
(Београд)
УБ: Лазић, Јаковљевић, Марковић, Илић,
Петровић, Јелић, Глишић, Вуловић, Пузовић, Недовић, Јаблан, Киселчић.

ДРУГА ЛИГА - ЦЕНТАР
1. Roda
2. Ub
3. Sterija
4. Lazarevac
5. Spartak (Q)
6. Mali Zvornik
7. Zaslon ([)
8. [umadija (A)
9. Srbijanka 014
10. Mladi radnik

9 1
9 1
7 3
7 3
6 4
3 7
4 6
3 7
2 8
0 10

29:07
29:11
22:12
23:15
23:15
14:24
16:25
14:24
12:26
07:30

27
26
21
20
18
10
9
9
7
3

Наредне утакмице ЖОК Уб:
11.коло (27.фебруар 2016):
ЖОК Уб - Мали Зворник
12.коло (5.март 2016):
Шумадија (А) - ЖОК Уб

ЖЕЉА СЛАВИО НА ГОСТОВАЊУ ЦРВЕНОЈ ЗВЕЗДИ

ИСТОРИЈСКА ПОБЕДА
Црвена звезда – Железничар 2:3 (16:25, 25:23, 19:25, 25:23, 13:15)

Миа Вуловић
освојила кључне поене што нам је
омогућило да мирније играмо у
наставку.
На паркет се после дуге паузе
вратила техничар Ивана Јаковљевић,
повремено ју је мењала Анђела
Марковић, а тренер Петровић се
одлучила да Ану Лазић помери на
место примача. Оливера Недовић и
Емилија Илић су се мењале на
"либеру", а прве поене у новом дресу
одиграла је Татјана Пузовић:
- Други сет је убедљиво припао
нама, а онда смо се дефинитивно
опустиле што су домаће знале да
казне. Пореметиле су нам пријем, али
срећом тај пад није дуго трајао. У
четвртом сету није било дилеме, тако
да морам бити задовољна победом и
бодовима. Сусрет у припрмном

Први пут у историји клуба ЖОК Железничар је савладао Црвену звезду! На
Бањици, после драме која је трајала више од два сата, Лајковчанке су
тријумфовале са 3:2 и потиснуле Београђанке на седму позицију, а оне заузеле
шесту на табели „Винер Штедише суперлиге”. Феноменална је била Јовичићева са
чак 30 поена, уз одличну подршку Мартиновићеве, Андрићеве, Ракићеве,
Вељковићеве и осталих саиграчица. И Звезда је пружила максимум, али то није
било довољно да прекине низ од пет првенствених пораза. Чак пет одбојкашица у
редовима Железничара имало је преко 10 индексних поена: пре свега јунакиња
победе Јована Јовичић са 30, а затим Мартиновић са 15, Андрић 13, Ракић 12 и
Вељковић 10 поена. Допринос победи дале су и Филиповић и Лазаревић, као и све
првотимке Николе Јерковића које су улазиле у игру.
Лајковчанке су протеклог викенда паузирале, с обзиром да се играо финални
турнир Купа Србије, на којем је славила Визура. Предстојећег викенда Жеља
дочекује екипу МД Зрењанин и у случају победе, преузеће пету позицију на табели.

SVE ZA ZAVR[NE RADOVE
U GRA\EVINARSTVU
014/414-847, 014/414-849 UB - Kolubarska 23 (preko puta „Knez Petrola”)
014/ 343-3369 LAJKOVAC - Vojvode Mišića 104

LEPAK ZA KERAMIKU, 25kg:
- Unitra{nji.............. od 352- Spoljni................... od 450- Fleksibilni.............. od 645MASA ZA FUGOVANJE, 2kg
(vodootporna, elasti~na,
otpotna na alge i gljivice,
za unutra{nju i spoljnu upotrebu)

295-

GIPS PLO^E
i prate’}a
oprema
TERMOIZOLACIONI
MATERIJAL
po izuzetno
povoljnim cenama

Novi program
DEKORATIVNIH
TEHNIKA
LEKSAN

АКТУЕЛНО

25.фебруар 2016.г.

27

