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НА ПОСЛЕДЊОЈ СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА УБ

ОДРЕЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Општинско веће, на седници одржаној 25. јула, утврдило је
предлог Oдлуке о минималној висини износа за текуће и
инвестиционо одржавање зграда и накнаде коју плаћају
власници у случају принудно постављеног професионалног
управника у стамбеним и стамбено – пословним објектима.
Минимални износ месечног издвајања на име трошкова за
текуће одржавање је 270 динара за зграду без лифта за сваки
стан без обзира на величину, а са лифтом 351 динар.
Када је реч о инвестиционом одржавању заједничких
делова зграде, плаћа се по квадрату стамбеног или пословног
простора у зависности од старости објекта.
Највише ће морати да издвајају станари у зградама преко 30
година старости и то 9,36 динара по квадрату, а најмање у
зградама до десет година старости - 3,74 динара, односно 4,87
динара уколико има лифт. Минимални износ месечног издвајања
за трошкове инвестиционог одржавања за зграде старости од
десет до 20 година је 5,62 динара, а од 20 до 30 година старости
7,49 динара по квадрату.
Истом одлуком утврђен је и
месечни износ накнаде коју ће власници који нису изабрали своју управу,
плаћати за услуге професионалног
управника кога постави локална
самоуправа. За стан и пословни простор зграде до осам станова, месечни
износ накнаде за рад принудног
управника је 180 динара, за зграде од
осам до 30 станова 216 динара, а за
зграде са више од 30 станова 252
динара.
На територији убске општине,
пописано је 57 стамбених заједница,
Драган Радојчић
од којих је тек 11 регистровано, што
значи да би у преосталих 46 могло
доћи до принудне управе уколико они сами не изаберу своје
управнике. Принудни управници по стамбеним зграда неће
кренути пре септембра, када ће се о овом предлогу дефинитивно
изјаснити одборници локалног парламента.
Образлажући предлог Одлуке, секретар Скупштине
општине Уб Драган Радојчић је указао да према Закону о
становању, одржавање и управљање стамбеним зградама је од
јавног интереса.
„На основу такве законске одредбе, утвђена су нова
правила, како за оне који живе у стамбеним зградама, тако и за
јединице локалне самоуправе. Закон је увео обавезу да власници
станова и посебних делова зграда плаћају накнаду за текуће и
инвестиционо одржавање, као и да имају управу над стамбеном
зградом. Та управа може бити добровољна, да сами изаберу свог
управника, или принудна, и у том случају ће општина именовати
управника зграде, кога они морају плаћати. Закон је овластио
јединице локалне самоуправе и да утврде минималне износе за
текуће и инвестиционо одржавање, које су власници станова и
посебних делова зграде дужни да плаћају, а Влада Србије је
донела правилник о критеријумима за утврђивање минималног
износа и на основу тих елемената сачињен је предлог ове
одлуке“, објаснио је Радојчић.
На последњем заседању, већници су донели и План o
одређивању места и техничким условима за привремено
постављање монтажних и других објеката на јавним
површинама. У документу, који ће важити наредне четири године,
задржане су све постојеће локације за киоске, билборде, пултове,
тезге, тенде и друге објекте, с тим да је највише пажње посвећено
постављању летњих башти. Оно што је новина у односу на
претходни План јесте да ће се за постављање летњих башти на
новим локацијама, које нису дефинисане Планом, од инветитора
убудуће тражити идејно решење. Општнска управа добила је
дискреционо право да предложено идејно решење одбије
уколико процени да естетски изглед летње баште не одговара
траженој локацији.
Д.Недељковић

ДОБРО И ЗЛО

К

ад вам неко каже да сте га
разочарали - размислите! Можда
сте га разочарали тиме што је имао
неиспуњена нереална очекивања, а
можда сте, збиља, погрешили у нечему,
учинили нешто што није фер, нешто увредљиво,
понижавајуће, ружно... Али, ако ни по коју цену, чак
ни по цену вашег самопонижавања, не прихвати
искрено извињење - онда је тај обичан преварант,
душевни вампир, у сваком случају неко ко се храни
вербалним кињењем и повређивањем других... Од
таквих људи би требало бежати јер они нису у стању
да учине ништа добро. Они живе у неком свом свету
где све има ‘’онакве облике какве им даје њихова
душа’’ - онаква какву негују. Наравно, на своју штету
јер су лишени реалне слике света.
Е, сад! Велики Иво Андрић је, негде, записао: ‘’Не
можеш ти другоме лоше мислити, а добру се надати.
Не иде то тако, ако хоћеш поштено и ваљано живот
живети. Јер, живот ти увек враћа само оно што ти
дајеш. То ти је као огледало твојих дела. Да би добио
осмех, мораш се и ти насмешити, ако хоћеш да те
поштују мораш и ти поштовати друге...Ако желиш да
те воле - мораш и ти волети. Не можеш скрштених
руку стајати, а очекивати од других да их према теби
шире. Да би ти неко нешто даровао (а да то буде
богоугодно) - мораш и сам даривати... Треба свакога
саслушати, али не и судити по туђој причи...Опасно
је љутити се ако неко не следи твој пут или не слуша
твоје савете. Нешто што је за тебе добро, можда није
и за друге, или што је за тебе лоше, није и за
другога... Треба се туђој срећи радовати - исто као
својој, а туђу тугу поделити и учинити да се другоме
бол олакша... Другачије не иде, јер све што радиш теби се врати!’’
Нобеловац Андрић је писао о својим и искуствима
других. И - нигде није погрешио. Многи су се
уверили у сваку од његових наведених мисли и у
саму суштину онога што је желео да каже - добро
ради и добру се надај! То је тако лако рећи, а како
успети у томе?
Мораш знати право лице добра. Јер, није добро
само оно што ми верујемо да је то. Добро је добро,
само ако није на уштрб некога или нечега. Ако знамо
шта је заиста добро, онда нас нико и ништа не може
разочарати. Ако припадамо добру, онда и оно
припада нама, па, неспоразума нема. Све се креће у
добром смеру. Али, ако се сумња увуче, ако се крене
за одмаздама, осветом, бесом... Добро се истог
момента повлачи и - наступа зло.
Око нас је пуно зла које је сакривено и маскирано.
Лоши карактери немају границу, као и само зло. А
добро које сте учинили, често вам врати управо
онако како нисте заслужили. Али, крајњи исход је,
ако се добро погледа, ипак нека равнотежа. Зло,
разједа онога у кога се усели. Има примера када се
то догоди релативно брзо, али има и оних који су
уверени да њихово зло нема границе и да ће трајати
вечно. Они су изгубили реалне критеријуме и
"заменили лончиће" и нек` им је Бог у помоћи.
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НА УБУ ОТВОРЕН ХОТЕЛ „САРУНА”

ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ТУРИЗМА
Поред 25 смештајних јединица и ресторана, овај модеран објекат поседује
конференцијску салу, велнес и спа-центар
Након само десет месеци од почетка радова, на
некадашњем убском Вашаришту отворен је хотел са четири
звездице „Saruna wellness & business”, у који је уложено више
од сто милиона динара. Поседује 23 собе различитих
структура и два апартмана, где може да се смести 58 гостију,
потом ресторан „Barossа“, познат по италијалнској и интернационалној кухињи, конференцијску салу и две терасе. У
приземљу објекта налази се велнес и спа центар, који нуди
базен са сланом водом, парно купатило, финску и инфрацрвену сауну, два тепидаријума (грејни лежаји), теретану и
две собе за масаже и третмане.
У присуству бројних званица и гостију, почетак рада
објекта су заједничким пресецањем врпце, 7. јула, обележили
Марија Џопалић, директорка хотела и Дарко Глишић, председник убске општине.

Хотел "Саруна" и парк Раће Петровића
Говорећи на отварању, Марија Џопалић је рекла да
компаније „Саруна” послује већ 16 година, а овај туристички
објекат на Убу је „идеалан спој нашег дугогодишњег искуства
у области угоститељства, хотелијерства, спорта и велнес
индустрије на једном месту“. Такође је истакла да општина Уб
у последње време бележи „вртоглави раст и развој који је
препознат и ми желимо да им будемо подршка на том путу, а
сам почетка тога је овај хотел”.

Дарко Глишић је свечано пресекао врпцу
Обраћајући се присутнима, председник општине Дарко
Глишић је навео да је отварањем „Саруна” хотела Уб богатији
за „још један велелепни објекат који нам је био неопходан,
пошто је последњих година била велика потражња за
смештајним капацитетима овог типа”.
- Добили смо још један садржај који представља значајан
допринос развоју туризма, који је улепшао наш град и дао нове
могућности за бољи и бржи развој општине у којој живимо и у
којој смо претходних година марљиво радили, да бисмо
дошли до оваквих ствари. Јер хотел се не отвара тамо где нема
перспективе, поготово не овако луксузно опремљен. То нам
говори да смо на добром путу и поносан сам што је тако
реномирана компанија, као што је „Саруна”, дошла на Уб, казао
је Дарко Глишић.
Према његовим речима, фудбалска репрезентација и
многи други спортисти су овде већ резервисали или најавили
боравак.
„Наш Немања Матић је врло заинтересован, као један од
најугледнијих и најпопуларнијих фудбалера на свету, да Уб
стави у епицентар многих фудбалских дешавања. Осим
добрих спортских терена и Спортске хале најмодерније
опремљене, сада имамо и смештајне капацитете за такве
ствари, што је веома значајно, јер наш бренд одувек је био
фудбал и многи славни спортисти”, рекао је Глишић. уз
напомену да име убске општине нико није учинио славнијим
од фудбалера који су овде поникли, од Драгана Џајића и
Душана Савића, до Немање Матића и Раће Петровића.
Д.Н.

ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ДЕЧИЈЕМ ИГРАЛИШТУ НА ШЕПКОВЦУ

НОВО МЕСТО ЗА ИГРУ УБСКИХ МАЛИШАНА
У плану изградња још једног игралишта на некадашњем Вашаришту
Након изградње дечијег игралишта на Школарцу, које се
показало као "пун погодак", убски малишани ће добити још
један свој кутак на општинском брду Шепковац. Модерно
игралиште са справама, које испуњавају највише стандарде
безбедности, ових дана ће бити употпуности комплетирано и
спемно да прими прве посетиоце. Нови простор за игру ће
бити мањих димензија него онај на спортском центру, али ће
имати и неке додатне садржаје, попут малих дечијих
летњиковаца (брвнара) намењених нашим најмлађим
суграђанима.
- Игралиште, које смо направили на Школарцу, је под
неверованим притиском, јер стотине малишана ту проводе
време поготово у вечерњим сатима и тамо се практично не
може прићи- истиче Дарко Глишић, председник општине Уб. Наравно да нас радује та слика, јер на задовољство деце смо
то и урадили. Ипак, желимо да понудимо још неки садржај тог
типа, додуше, нешто мало мањи. На тај начин ће људи који
живе у непосредној близини Шепковца, или они који дођу
овде са својом децом, имати неки нови садржај и могућаност
да квалитетно проведу своје време.
Према његовим речима, цео овај простор је већ
обезбеђен камерама које су повезане са одељењем
Полицијске станице у Убу, што значи да ће сваки покушај да
се оштети јавна својина бити забележен и санкционисан.
Финансијска средства за изградњу овог дечијег
игралишта, као и још једног које ће бити постављено код

Ново дечије игралише на Шепковцу
новог парка на Вашаришту, обезбедила је Електропривреда
Србије, уз чију помоћ, али и донацију фудбалера Радосава
Петорвића, је већ направљено велико дечије игралиште на
Школарцу.
- Приметио сам да доста људи са стране и из нашег окружења, са својом децом, долази на Школарац. Са новим додатним садржајима ћемо свакако тај део растеретити и што је
најважније обезбедити да се деца безбрижно играју. То је још
једна сатисфакција за родитеље, а можда и додатни подстрек
за повећање наталитета у убској општини- поручује први
човек општине Уб.
Милован Миловановић
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ЛЕТО НА УБУ

"ЖИКИНА ШАРЕНИЦА" ГОСТОВАЛА НА УБУ

ТАМНАВА ИМА ШТА ДА ПОКАЖЕ
Поред председника општине Уб Дарка Глишића,
који је током читаве емисије одговарао на
питања водитељског двојца Ане Шупић и Жике
Николића, међу уваженим гостима "Шаренице"
нашли су се и прослављени фудбалери Драган
Џајић, Душан Савић и Немања Матић.
Популарна емисија колажног типа "Жикина шареница",
која се од фебруара месеца са Радио телевизије Србије
преселила на ТВ "Пинк", гостовала је на Убу у недељу, 15.јула.
Путујући караван предвођен водитељем Живорадом Жиком
Николићем, у трочасовном директном преносу са убског
Градског трга, многобројим гледаоцима крај малих екрана
представио је актуелне развојне пројекте, потенцијале, историју, као и богату културну и спортску традицију нашег места.
Поред председника општине Уб Дарка Глишића, који је
током читаве емисије одговарао на питања водитељског
двојца Ане Шупић и Жике Николића, међу уваженим гостима
"Шаренице" нашли су се и прослављени фудбалери Драган
Џајић, Душан Савић и Немања Матић.
У музичком делу емисије општину Уб су представљали
хармоникаш Марко Трифуновић, певачица Сања Савић,
певачи Немања Максимовић и Марко Петрић, као и оркестар
"Ко лепи сан". Културно наслеђе нашег краја презентовали су
Културно-уметничко друштво "Тамнава", Радован Пулетић
(директор Установе за културу и спорт општине Уб) , Зоран
Савковић (глумац Аматерског позоришта "Раша Плаовић") и
Јелка Панић (директорка Градске библиотеке "Божидар
Кнежевић").
Промо штандове на градском тргу имала су и угледна
убска предузећа ЗЗ "Трлић" и млекара "Др Милк", која су
многобројном аудиторијуму представила своје производе, док
су целокупан амбијент додатно украсили штандови убских
предузетница Цвећаре "Суза" и "Тортице Сузи". Своју понуду
представио је и новоотворени хотел "Саруна" који је гостима
поделио ваучере за коришћење велнес центра.
Током емисије емитовано је и неколико раније припремљених репортажа из Православног архијерејског намесништва Тамнавског, убске Фазанерије, АСП "Стрела", ОШ "Милан
Муњас", Гимназије "Бранислав Петронијевић", Техничке школе
"Уб" и пољопривредног газдинства Сретена Божића из
Совљака. У спортском делу представљени су ФК Јединство,
ФК Врело Спорт, ЖОК Уб, Спортски савез општине Уб и
маратонац Сретен Нинковић.
Поред Убљана, гости "Жикине шаренице" на Градском
тргу били су и музичари Зорана Павић, Бојан Маровић и Раша
Павловић, као и водитељке Весна Дедић и Сања Маринковић.
– Било је дивно и презадовољан сам реакцијом људи
који живе овде на Убу, где смо провели скоро два дана. У разговору са мештанима закључио сам да су веома љубазни, атмосфера је јако пријатна, а приче из вашег краја су јако занимљиве. Уб је богат историјским чињеницама, има доста лепих
објеката, а посебно се истиче по култури и спорту. Мислим да
смо пренели једну лепу слику из вашег места- поручио је аутор
и водитељ Жика Николић, по завршетку емисије.
Милован Миловановић

"Жикина шареница" на убском Градском тргу

Председник Дарко Глишић је представио
потенцијале општине Уб

Дуле Савић, Драган Џајић и Немања Матић

ЛЕТО НА УБУ

2.август 2018.г.
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НАЈАВА ПЕТОГ „LITTLE BEER FEST”

КОНЦЕРТ
ГРУПЕ "КЕРБЕР"
Овогодишњи фестивал пива, почеће
у 19 часова. „Кербер“ наступа од 21 час.
Уживо са Уба

Иако је, због нестабилних метеоролошких прилика,
нужно било померање највеће и најлепш манифестације за
децу „Златни дан“, заказане за 27. јули, из Установе за
културу и спорт обећавају, да ће Пети „Little beer fest“ бити
одржан у четвртак 2. августа, на Градском тргу. Као
најзначајнији догађај у оквиру малог фестивала пива,
најављује се концерт познате рок групе „Кербер“ који би
требало да почне у 21 час. Евентуалне промене, због кише
и лошег времена, биће у току дана објављене на фејсбук
страницама нашег листа и Установе за културу и спорт.

Окупљени грађани су уживали у програму

Штанд Цвећаре "Суза"

Ustanova za kulturu i sport opštine Ub
Манифестација „Златни дан“ биће одржана у
августу или септембру, када се буду усталиле
повољније временске прилике без кише, јер су
сва дешавања за децу предвиђена на отвореном.

Учесници квиза

Прошлогодишњи „Little beer fest“ није био одржан, а
овогодишњи фестивал пива, почеће у 19 часова. Планирано је, као и претходних година, уз звуке ди-џеја,
такмичење у „Beerpongu” и брзом испијању пива. Сви
заинтересовани се могу организаторима пријавити и уочи
такмичења. Посетиоци ће моћи да пробају пива познатих
брендова, као што су Никшићко, Зајечарско и Ваљевско
пиво..., као и домаће Убско пиво. Пре почетка концерта
групе „Кербер“ публика ће слушати и наступ једне
предгрупе, а након концерта, Убљани и многобројни
посетиоци, који су из других градова најавили свој
долазак, гледаће ватромет.
Д.К.

PRAVO MESTO
ZA VAŠU REKLAMU !

LED BILBORD
NA RASKRSNICI KOD UBSKE CRKVE
063/364-955
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ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛ „УБСКЕ ВЕЧЕРИ“

ОКОНЧАНО ЈУБИЛАРНО ИЗДАЊЕ
Установа за културу и спорт, као организатор, потрудила се да публици понуди пет
различитих и квалитетних програма за све генерације
Под покровитељством локалне самоуправе, летњи
фестивал Убске вечери успешно је окончао своје 20. издање.
Установа за културу и спорт, као организатор, потрудила се
да у години јубилеја ове културно-забавне манифестације,
публици понуди пет различитих и квалитетних програма за
све генерације, који су одржани у периоду од 12. до 20. јула.
Овогодишњи фестивал отворио је феноменални гитарски
трио Балканске жице, наступом у порти убског храма. Састав
је изводио своју оригиналну музику, синтезу српских, циганских, македонских, румунских, молдавских, мађарских, медитеранских, бугарских, грчких и оријенталних елемената, са
примесама џеза, свинга и класике.

Под отвореним небом, затим су наступили Небојша
Дугалић и Борис Пинговић, са својим чувеним и дуговечним
кабареом „Да, то су били дани”. Овај уиграни глумачко –
музички двоцај присутнима је приредио уживање у стиховима домаћих песника и анегдотама о њима и нашим глумчким легендама, а све то лепршано и лепо укомбиновано са
препознатљивим музичким хитовима.

"Да, то су били дани"

Балканске жице
Остала четири програма одржана су на Летњој сцени
Дома културе, а први на том месту био је концерт популарне
новосадске групе Гарави сокак. Покренули су многобројне
фанове, који су заједно са фронтменом Банетом Крстићем
отпевали њихове најпознатије песме: Скелеџија, Теци теци
Дунаве, Ти знаш, Биће боље ако будеш ту, Неко, неко ко је
далеко, Ко те има тај те нема,...

Гарави сокак

Четврти програм организован је за најмлађе, који су са
одушевљењем одгледали представу „Сви треба да знају шта
другарство значи“, урађену по мотивима бајке „Принц жаба“.
Због кише, уместо на Летњој сцени, комад је одигран у сали
Дома културе.
Последње вечери, Убљани су имали прилику да чују
трубачки оркестар Марка Трнавца, који је направио сјајну
атмосферу својим шареним репертоаром, састављеним од
традиционалних и модерних српских мелодија, балканске
музике и обрада светских и домаћих хитова.
Осврћући се на протекло издање Убских вечери, директор Установе за културу и спорт Радован Пулетић указује да,
за разлику од претходних година, јубиларна манифестација је
„замишљена као скуп мањег броја, а квалитетнијих програма“.
- Хтели смо да изађемо из заморне серије од 13, 14 или 15
програма, од којих два или три буду плаћена, а остали буду
бесплатни, што уз сво уважавање наших драгих пријатеља,
који су нам омогућили да тако функционише,значи мање
професионалности, па ако хоћете и мање квалитета. Ове
године смо се одлучили за пет програма и сви они су имали
своју публику, за разлику од претходних година, када је
велики број онога што припремимо бивало са малим бројем
посетилаца. Не могу рећи да смо презадовољни посетом или
да је била изванредна, али је била оптимална и мало изнад.
Све то што смо урадили јесте у оквиру 660.000 динара за
извођаче, те стога верујемо да смо помирили потребу за
квалитетом, а мислим и да цена није била велика, закључује
Радован Пулетић.
Д.Недељковић

ОКО НАС
НОВА ПРАВИЛА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА
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ПО ДРУГИ ПУТ

СТРОЖА И СКУПЉА
ПРОВЕРА

„ПАСУЉИЈАДА“
У ТВРДОЈЕВЦУ

- Под посебном лупом биће делови који могу
највише да угрозе безбедност. - Уколико се у
току контроле исправности возила испостави
да постоји недостатак или квар, власнику се
даје рок у коме их може отклонити, и при том
неће поново морати да плаћа технички преглед

Такмичење у припремању најпознатијег
јела српске кухиње окупило 17 екипа, од
којих се 13 надметало за награду у
категорији најбољи чорбаст пасуљ

Од 5. јула, примењује се нови Правилник о техничком
прегледу возила, који је у историју послао претходни
правилник донесен пре више од три деценије. У пословници
АМСС Осигурања на Убу објашњавају да су овим документом предвиђене бројне новине, али су оне превасходно
везане за сам поступак, процедуре рада, услове и начин
вршења техничког прегледа, као и обрасце које се том
приликом примењују. Руководилац у убској пословници
АМСС, Тања Мимић наводи да су највеће промене - дужина
прегледа, строжи критеријуми и сликање возила.
Процедуре су сада ригорозније, а контрола исправности детаљнија него раније, јер је Правилником
прописано да технички преглед мора трајати 15 минута за
мотоцикле, мопеде и приколице, пола сата за путничка
возила и 45 минута за теретна. Под посебном лупом биће
делови који могу највише да угрозе безбедност. Неисправне
кочнице, оштећене гуме, велика напрснућа шофершајбне,
неисправни уређаји за управљање и светла, озбиљна,
дубинска рђа, оштећена или нечитљива идентификациона
ознака и прљаво возило неће бити толерисани, док ће моћи
да прођу само она оштећења која не утиче на безбедност.
Такође, новина је и што се мора документовати да је возило
било на линији техничког прегледа, те је обавеза да се том
приликом направи сет од пет фотографија, а на једној слици
треба да се види и контролор.
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У организацији Фудбалског клуба из Тврдојевца, 22. јула
је у том селу одржана друга „Пасуљијада“, такмичење у
припремању најпознатијег јела српске кухиње у котлићу.
Окупила је 17 екипа из убске и околних општина, од којих се 13
надметало за награду у категорији најбољи чорбаст пасуљ.
По оцени стручног жирија, својим умећем издвојила се убска
екипа „Отписани“, коју су чинили Деспот и Страхиња Сарић и
Драган Гајић. Друго место освојио је лазаревачки двојац
„Титаник“, у саставу Бранка Станковић и Катарина Миливојевић, а треће Тврдојевчани Немања Леонтијевић и Крста
Радовановић. За све екипе, организатори су обезбедили по

Лепо дружење у Тврдојевцу

Највеће промене - дужина прегледа,
строжи критеријуми и сликање возила
„Што се наших чланова, односно клијената тиче,
технички преглед за њих не доноси никакве новине, с тим
што ће морати имати мало више стрпљења, пошто је
трајање прегледа дуже него пре. Све остало остаје исто, што
значи да власник своје возило, наравно чисто и оправо и са
претпоставком да је технички исправно, довози на технички
преглед. Уколико се у току вршења техничког прегледа
испостави да постоји одређени недостатак или квар, даје се
рок у коме их он може отклонити и поправити и при том неће
поново морати да плаћа контролу исправности возила“,
каже Тања Мимић, уз напомену да неколико месеци уназад
траје континуирана едукација запослених, превенствено
контролора, како би се Правилник у потпуности испоштовао. Додаје да контролори на линијама техничког прегледа „Аладин турс“, који послује у систему АМСС, већ
поседују све потребне лиценце, док је сервисима дат рок од
три године да набаве новију и софистициранију опрему.
Пошто, према речима Тање Мимић, нови поступак
провере исправности возила захтева више времена и ангажовања, као и савременију опрему у коју се мора инвестирати, технички прегледи су од 1. августа скупљи. Тако, за
путничка возила нова цена износи 3.000 динара, за теретна
од четири до пет хиљада динара, у зависности од категорије, а за мопеде и мотоцикле две хиљаде динара.
Д.Н.

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

пола килограма пасуља и кобасице, као и награде у виду
котлића. Након кулинарске манифестације, настављен је
претходног дана започет турнир у фудбалу, играњем полуфиналних и финалних утакмица, а потом је одржан и сеоски
вашар, где су домаћини и многоброји гости наставили дружење уз музику и добро расположење.
Председник ФК Тврдојевац Љубомир Милошевић каже
да је презадовољан одзивом такмичара и посетилаца.
- Прошле године такмичило се седам котлића, док смо
ове окупили 17 екипа. Оцењивање је било регуларно и
професионално, посета велика и сви смо се лепо дружили.
Ова манифестација нам много значи, јер тада наше село
оживи, изјавио је Милошевић, који се захвалио предузећу
ЛСБ „Сточар“ и општинама Уб и Коцељева што су подржали
овогодишње такмичење.
Дан уочи „Пасуљијаде“, црква у Тврдојевцу обележила
је своју славу Свети Прокопије уз присуство великог броја
верника.
Д.Недељковић

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

Ub

064/47-44-865

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

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210
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УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА У УБСКИМ СЕЛИМА

БОЉИ УСЛОВИ У НОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
Радови на санацији и уређењу старих школских зграда тренутно се изводе
у Докмиру, Чучугама и Врелу
Општина Уб је, и ове године, одвојила значајна средства
за обнову и реконструкцију неколико школских објеката у
сеоским срединама. Радови се тренутно изводе у издвојеним
одељењима ОШ "Свети Сава" у Докмиру и Чучугама, као и у
Издвојеном одељењу ОШ "Рајко Михаиловић" у Врелу. Током
прошле недеље, председник општине Уб Дарко Глишић
обишао је, са сарадницима, све ове објекте како би се уверио
да све тече по плану и да ће малишани из ова три села у новој
школској години имати неупоредиво боље услове за
извођење наставе.

ДОКМИР
Најзахтевнији радови изводе се у Докмиру, где је у току
мењање комплетне столарије, обијање, глетовање и кречење
зидова, мењање подова и прилазних стаза. Вредност радова
на реконструкцији овог објекта износиће 2.100.000 динара.
- Стицајем околности се десило да смо, у свим радовима
које смо обављали у претходном периоду, школу у Докмиру
неправедно запоставили. Преко 30 малишана овде похађа
школу и зато смо решили да сада одрадимо један веома
обиман посао. Школа је била у изузетно лошем стању, радови
веома захтевни, али сам сигуран да ћемо до краја августа све
привести крају и да ће овај објекат 3.септрембра бити спреман
да прими своје ђаке- истиче Дарко Глишић.

Постављање столарије у Докмиру

У ПАМБУКОВИЦИ И БАЊАНИМА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ

ЗНАЧАЈНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Председник општине Уб Дарко Глишић најавило је и
потпуну реконструкцију ОШ "Свети Сава" у Памбуковици,
током наредне године, као и изградњу фискултурне сале у
Бањанима.
- Већ сада могу да најавим да ће школа у Памбуковици,
на лето 2019.године, бити комплетно реконструисана и
нова, од темеља до крова, чиме ћемо омогућити да та матична школа има идентичне услове као и други велики школски објекти на нашој територији, где смо много средстава
уложили. Радимо на пројектовању школске сале у ОШ
"Рајко Михаиловић" у Бањанима и надам се да ће, ако све
буде по плану, малишани у Бањанима ускоро имати прелепу фискултурну салу.
рађања деце. Надам се да ће ова школа поново заживети и
имати још већи број полазника- поручује учитељица Дајана
Симеуновић.

ВРЕЛО
Докмир

ЧУЧУГЕ
Школа у Чучугама је, до пре две године, била затворена.
Према речима учитељице Дајане Симеуновић од када је
школа поново почела да ради ништа није рађено на уређењу
овог објекта. Општина Уб финансираће овог лета комплетно
кречење, док ће донацијом Драгана Алексића из Чучуга бити
урађени нови подови.
- До сада смо имали јако лоше услове за рад, али смо
захваљујући доброј сарадњи са локалном самоуправом
успели да добијемо средства за реконструкцију школе.
Подови су урађени пре много година, тако да су прилично
дотрајали и готово небезбедни за рад са децом јер је било
доста влаге. Сада ћемо имати много боље услове, а самим
тим, надамо се и бољем успеху ученика. Њих је сада укупно
осморо, четири другака и три трећака, а добићемо и једног
првака. Следеће године очекујемо још три ученика а у
наредним годинама биће их још више, судећи по статистици

Чучуге

У Издвојеном одељењу ОШ "Рајко Михаиловић" у Врелу,
где наставу похађа око 90 ђака, у току су радови на санацији
свих недостатака како би објекат спремно дочекао почетак
школске године. У адаптацију ове школе локална самоуправа
је уложила 500.000 динара.

Врело
- Имали смо недостатак кабинета за информатику и
рачунарство, који се тренутно налази у подрумским просторијама, што је поприлично неусловно. Преграђивањем једне
учионице смо добили простор где ћемо га изместити, јер
дигитална писменост је нешто на чему се иначе инсистира и
што, свакако, мора бити један од приоритета у развоју школства. Поред тога радимо и реновирање подова у ходницима
који су били у јако лошем стању и тешки за одржавање. Ту
ћемо сада убацити керамику, тако да ће деца имати боље
санитарне услове, биће чистије и пријатније за ходање. Ово је
друга реконструкција у овој школи. Пре две године смо имали
радове на изградњи санитарног чвора и нових тоалета, као и
постављену нових врата- рекла је Весна Васић, директорка
ОШ "Рајко Михаиловић" Бањани током обиласка радова у
друштву председника општине Уб. Милован Миловановић
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ЈОШ ЈЕДНО РАДНО ЛЕТО У ОШ "МИЛАН МУЊАС"

КРЕЧЕЊЕ И ОБНОВА ВИДЕО-НАДЗОРА
У току је пројектовање изградње додатних учионица и затвореног базена који ће
у великој мери побољшати услове за извођење наставе у наредној школској години.
Основна школа "Милан Муњас" у Убу летњу паузу, као и
сваке године, користи како би побољшала материјалнотехничке улове рада објекта у којем наставу похађа преко
1.200 ђака. У току су радови на кречењу учионица и осталих
просторија, чија је пројектована вредност око милион динара.
Средства за ову намену обезбедила је локална самоуправа,
која ће финансирати и додатних 500.000 динара колико је
потребно за реконструкцију видео-надзора. У наредном
периоду постојеће камере ће бити замењене савременијим, а
укупан број ће бити проширен за још десет камера, што ће
умногоме повећати безбедност ученика у убској школи.
Ових дана, радове на уређењу школе, у друштву
директорке Живане Баратовић, обишао је и председник убске
општине Дарко Глишић.
- Пре две године смо у убској основној школи имали
озбиљну реконструкцију и уложили смо доста новца. Ипак, с

Живана Баратовић и Дарко Глишић у обиласку радова

обзиром да је ово матична школа кроз коју свакодневно прође
око 1.200 дечака и девојчица у две смене, потпуно је нормално
да свако лето морате да правите неке благе корекције. Да
нисмо толики новац уложили и урадили све те поправке, не
знам у каквом би стању сада била школа и колико би било безбедно за децу која овде уче. Зато смо одлучили да и сада
издвојимо милион динара и поправимо све што је оштећено.
Стање наших финансија је добро, а гледаћемо да и у будућности још више новца определимо у ту сврху јер се улагање
у децу и образвање увек и вишеструко врати- рекао је Глишић.

НАРЕДНЕ ГОДИНЕ ДОДАТНЕ
УЧИОНИЦЕ И ЗАТВОРЕНИ БАЗЕН
Према његовим речима, обимна улагања у матичну
школу на Убу се тек могу очекивати, јер је у току пројектовање
изградње додатних учионица и затвореног базена који ће у
великој мери побољшати услове за извођење наставе.
- Школу ћемо проширити за још шест учионица у три
нивоа, на сваком спрату по две, и са једним анексом који ће
бити наслоњен на тај новоизграђени део, где ће се налазити
затворени базен искључиво за школске потребе. Ту ће деца
моћи да уче пливање и имају садржај који можда није свима
доступан. Новац је обезбеђен што је најважније, само чекамо
да изађемо са пројектном документацијом, да у наредних
месец и по дана уђемо у тендер. Ако цео поступак буде завршен до краја године, значи да ћемо за школску 2019.годину већ
имати тај садржај који нам је неопходан. То су ствари које ову
школу стављају на мапу најмодернијих, најсређенијих и
најфункционалнијих школа- наглашава први човек општине
Уб.
Како је најављено, руковоство општине Уб ће 3.септембра посетити готово све школске објекте са пригодним поклонима за прваке и пожелети им успешну школску годину у много бољим условима него лане.
Милован Миловановић

У КАЛИНОВЦУ

ГРАДИ СЕ ШКОЛСКО ИГРАЛИШТЕ
Реч је о терену за мали фудбал и кошарку, који ће бити и осветљен
Ученици Издвојеног одељеља ОШ „Рајко Михаиловић“
у Калиновцу од 1. септембра имаће могућност да уживају у
спортским активностима на новом и савременом игралишту,
које се гради на месту срушене старе школе. Реч је о терену за
мали фудбал и кошарку, димензија 20 са 12 метара, где ће бити
постављена два коша и два гола са припадајућом опремом.
Игралиште ће бити и осветљено, тако да ће моћи да се
користи и у вечерњим сатима. Радове, чија је вредност 1,2
милиона динара, финансира општина Уб, а изводи их
предузеће „Урош 2016“.
Како смо сазнали од Дејана Брековића, учитеља у
калиновачкој школи, настава физичког васпитања и друге
спортске активности до сада су реализовани на неприкладном терену, насутом земљом и песком.
„Изградњом новог игралишта у школском дворишту,
наших 28 ученика имаће неупоредиво боље услове на
часовима физичког и квалитетнију наставу. Ми смо се пре две
године услели у нову и модерну школску зграду, имамо парно
грејање, компјутере, интернет, тако да услови не могу бити
бољи. Када се заврши спортски терен, решићемо и једини
проблем, а то је извођење наставе физичког васпитања.
Остало је још да променимо ограду око школског дворишта,
која чека спремна. Планирамо да организујемо акцију са
родитељима, са којима имамо дивну сарадњу и поставимо
нову ограду, што ће допринети повећању безбедности
ученика, али ће и улепшати изглед нашег дворишта“, нагласио
је учитељ Дејан Брековић.
Радове на игралишту у Калиновцу обишао је председник убске општине Дарко Глишић и том приликом подсетио
да је четвороразреда школа у том селу отворена у марту 2016.
године, те да је њену изградњу финансирала владина

Почетак изградње спортских терена у Калиновцу
Канцеларија за управљање јавним улагањима. Простире се
на површини од 207 метара квадратних и има три учионице,
кухињу, трпезарију, зборницу, котларницу и три тоалета.
- Када смо школу изградили уз помоћ државе, обећали
смо да ћемо урадити један терен и сад су се стекле
финансијске могућности да обећање испунимо. Тако ће
двориште ове школе добити место на којем ће не само ђаци,
већ и сви заинтересовани мештани Калиновца и околних села
моћи да се баве спортом и рекреацијом. Овде имамо завидан
број ученика за једну сеоску школу и на нама је да све што је
неопходно учинимо и урадимо, како би они у Калиновцу и
остајали“, навео је Глишић.
Према његовим речима, у плану је и изградња
фискултурне сале за потребе ученика матичне школе „Рајко
Михаиловић“ у Бањанима и локална самоуправа већ припрема пројектну документацију за тај објекат. Д.Недељковић
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АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У УБСКИМ СЕЛИМА

ПРИ КРАЈУ ПРВА ФАЗА, НАСТАВАК НА ЈЕСЕН
Овог пролећа и лета уређено је 26 путних праваца, асфалт још очекују и мештани
Стубленице, Паљува, Шарбана и Каленића
И поред лоших временских прилика, машине ПЗП
"Ваљево" нису посустајале ни током јула месеца. Прва фаза
изградње и уређења 30 локалних путних праваца у убској
општини, која се, овог пролећа и лета, реализује средствима
Путева Србије, налази се на корак до коначне реализације. До
сада је урађено укупно 26 сеоских путева, а у протеклом
периоду новом асфалту радовали су се мештани Рукладе,
Јошеве, Радљева и Бргула.
Према речима Дарка Глишића, председника општине Уб, у
наредним данима требало би да буду завршена још четири
путна правца у Стубленици, Паљувима, Шарбанама и Каленићу. Тиме ће бити закључена прва фаза асфалтирања у
убским селима, чији се наставак очекује већ на јесен.
- Захвалан сам држави, а пре свега њеном председнику
што разуме потребе обичних људи и даје нам могућности да
им помогнемо, као и Путевима Србије као неком ко нам је у име
државе омогућио да све ово урадимо. Ми своја обећања
испуњавамо, можда који месец пре или касније, али оно што
најавимо мора бити реализовано. Можда је моја жеља прејака
да нешто што пре урадимо, па предвидим и рок који није
реалан, јер то захтева додатну документацију и процедуру али,
ипак, се све реши пре или касније. Трудимо се да нашу општину што више развијамо и задовољан сам што ћу лето провести
са нашим суграђанима и нећу ићи на одмор, као ни претходних
година. Највећа сатисфакција за даљи рад ми је када видим да
су људи око мене задовољни и срећни и да имају поверење у
нас- истакао је Глишић током обиласка радова у Радљеву и
Бргулама.

РАДЉЕВО
У Радљеву су током јула асфалтиране деонице које
воде ка Лазарићима и Панићима. Одлуком месне заједнице
овог села, уређење пута је подељено на два крака у дужини
од 700 метара.
- Овај пут кроз Лазариће и Паниће се чека читавих 30
година. Сви су давали празна обећања, али сада се коначно
то и реализовало на радост оба краја села. Надамо се да
ћемо у наредном периоду успети да урадимо бар још један
километар пута, чиме би привели крају асфалтирање свих
путева у селу. Остало нам је још око 1.500 метара да се стави
под асфалт и око три километра земљаног пута да се преспе.
Ми имамо одличну сарадњу са локалним властима и све што
обећамо мештанима то и испунимо. Наше село има осмогодишњу школу, тако да има доста деце. Имамо око 250 ђака, а
људи око 500, јер је коп већ неке иселио- каже Аца Марић,
председник савета МЗ Радљево.

БРГУЛЕ

Засеок Рупљани у Бргулама добио је нову асфалтну
подлогу у дужини од 500 метара, која је подељена на два крака.
Милан Јовановић, председник савета МЗ Бргуле, посебно
наглашава да у овом крају има доста деце.
- Овим путем пролази аутобус који вози децу ујутро у
школу у Радљево. На овај начин омогућен им је много лакши и
Радљево
бржи превоз него до сада, а уједно желимо да наставимо
традицију да деца иду у Радљевску школу како се она не би
угасила. Наше село је прилично заостало, али је од 2012.године
ЈОШЕВА
доста урађено на путној инфраструктури. Добили смо пут
Новој асфлатној подлози радовали су се и мештани
према Колубари, Ранковића пут, пут у Рупљанима, пут поред
пруге, а до краја године очекујемо и изградњу око 500 метара у Јошеве. У питању је деоница која води од центра села ка
Лончанику у дужини од 500 метара, а посебан значај имаће за
Бегулића крају, где смо остали људима дужни.
једанаесторо малишана који овим првацем свакодневно
путују у школу.
- За овај пут смо се определили јер велики број деце
живи у овом делу села, што свакако заслужује да им се
посвети пажња и нађе начин да им се помогне. Тамо где има
деце не сме бити изговора, а у договору са председником
месне заједнице видећемо шта је то следеће битно да се
уради. Завршили смо овај пут и сада чекамо да се временске
прилике стабилизују, како би се и главни регионални правац,
који село повезује са београдским путем, коначно завршиорекао је председник Дарко Глишић током обиласка радова.

Бргуле
Председник Глишић је пред многобројим мештанима
овог села најавио изградњу главног пута на потезу од Цркве у
Радљеву, кроз Бргуле, до надвожњака у Лисом Пољу. У питању
је деоница која је уништена током изградње ауто-пута.
- Чекало се да ти радови утихну и да се та деоница изузме
из њиховог правца преко кога ће да превозе материјал. Сада,
када су се стекли услови, очекујем да већ током августа та
инфраструктура буде као нова. Неће бити враћена у првобитно стање, већ ће се изградити потпуно нов пут. Следи нам
наставак изградње Мајерове улице и део ка Шарбанама и то су
тренутни планови за август месец- нагласио је Глишић.

Јошева
(наставак на наредној страни)

ИНФРАСТРУКТУРА

2.август 2018.г.

(наставак текста са претходне стране)
Никола Тешић, председник савета МЗ Јошева, уз
захвалност председнику општине на разумевању и подршци,
истакао је и следеће:
- Годинама нисмо добили ништа у селу, а овај пут данас
много значи за мештане овог дела Јошеве. Када су временске
прилике лоше, на овој деоници постојало је једно улегнуће
где се скупљала вода, па је било немогуће кретање. Сада су
постављене цеви и више неће бити проблема. Сада смо сви
срећни и задовољни, а посебно деца која ће лакше путовати
до школе.
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ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА НА ВАШАРИШТУ

НОВИХ 54 МЕСТА
ЗА ПАРКИРАЊЕ
На некадашњем Вашаришту, које данас представља
нови административни центар Уба, али и место за
релаксацију (због недавно отвореног хотела и парка), у
току су завршни радови на изградњи новог паркинга. У
питању је простор укупне површине од 2.400 метара
квадратних, који ће у потпуности бити уређен. Поред
нових 54 паркинг места, овај део града добиће и ново
дечије игралиште површине 150 метара квадратних и око
700 метара квадратних лепо уређене зелене површине.

Председник Глишић у разговору
са мештанима Јошеве

РУКЛАДА
У Руклади су, почетком јула, асфалтирана два крака по
250 метара. Одлуку да се на овај начин подели уређење
путева у овом селу донела је месна заједница на челу са
председником Гораном Ивановићем. Према његовим речима,

Нови паркинг на Вашаришту
Прилаз на паркинг биће урађен је из улице Вељка
Влаховића, а паралелно са њим биће урађена и пешачка
стаза која ће спојити улице Вељка Влаховића и Немање
Матића. Вредност радова износи 11 милиона динара и
финансира се средствима локалне самоуправе.
М.М.М.

КИША НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА ПАДА

ВАРЉИВО ЛЕТО 2018.
Кишно и променљиво време током јула изазвало је
многобројне проблеме грађанима, посебно током великих
пљускова које у појединим деловима града канализација
није могла да прими. На фотографијама нашег репортера
видимо одбрану маркета "Трлић", код Дома здравља, од
налета велике воде. На срећу, радници су, уз помоћ грађана,
успели да спрече улазак воде у објекат.

Руклада
посебан значај једног од ових праваца је што повезује
Рукладу са Паљувима и што се на овом потезу налази око
тридесетак домаћинстава. Ипак, након што су угостили првог
човека општине Уб, мештани су се посебно обрадовали
обећању да ће до почетка школске године добити игралиште
за децу и омадину.
Милован Миловановић
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НАШИ АУТОРИ

Пише: Радован Пулетић

BRUCE WILLIS AND JACK RUSSEL (2)
Јесте ли чули за расу Велшки корги пемброк? Нисам ни ја. Ал`, постоји...
Ни на Убу нема спаса од ултрапоштовалаца псеће чистокрвности. Долазе
викендом, углавном из Београда, и бивају
гости рођацима из провинције познате им по
дуван чварцима и радушкој ракији. Али и по неколицини
``ликова`` који су се бавили спортом, позориштем и филозофијом (``не могу да се сетим како се зову ал` знам да су са
Уба``). Долазе фирмирани од главе до пете, почев од обуће
Cesare Paciotti која, ако је та, може и да жуља ``шта има везе``,
преко панталона Hugo Boss с којима се у Лондону иде у лов,
до мајице Lacoste с каквом се Ђоковић сликао у Мелбурну.
Успут, прати их облак Davidoff Cool Water–a, ``без ког је
бријање незамисливо`` и на ланцу вуче чистокрвни, да
чистокрвнији не може бити, Јоркширски теријер, Француски
булдог, Немачка дога, Аустралијски овчар, Амерички стафорд,
Енглески сетер, Аљаски маламут, Мађарска вижла или
Велшки корги пемброк... Живо ме интересује зашто ти људи,
поред толико наших паса, непогрешиво бирају ``странце`` за
домаће љубимце (?!). Стварно, кад се запиташ због чега је
некима толико важно да пас буде расан, дођеш до закључка да
се ту ради о онима који не воле дрво ако није шума. О онима
којима су важнија општа места од конкретних живота. О онима
који би све породичне албуме мењали за један једини селфи
са Бред Питом и Анђелином Жоли. О онима који би без
размишљања најурили сопствене супруге да их, неким чудом,
шалећи се, после бурета вискија, у по бурне црне ноћи,
запроси Наоми Кемпбел. О онима којима је форма све а
суштина ништа.
Такође ми није јасно како ти велеградски промотери
светских брендова, иначе, животно ослоњени на тамнавске
чварке и жестину, више од Убљана препознају благодет ране
суботње шетње уз Убачу. Оно када сунце оплави небо и
озелени земљу па се усамљеном човеку учини да је цео
Школарац његово приватно власништво с којим може шта
хоће... Та стаза уз Убачу, повременим викенд-Убљанима само
850 м камена и бетона за напирлитану променаду са псом
густог родослова, за нас убске Убљане је много више. Знамо је
блатњаву и зараслу у коров, када је служила за базичне
припреме фудбалерима и као пречица бабама које су носиле
тек помужено млеко на потезу Насип – Вучијак. Знамо јој
генетику насталу од милиона стопа пре него ју је ова бетонска
тоалета учинила пожељном и за италијанске ципеле са
кожним ђоном. Данас, суботом ујутро, када шетам по њој са
мојим мешанцем Цицом, шетам на врховима прстију не
желећи никога да сретнем ко би нас прекинуо у разговору.
Потајно хоћу да верујем у ексклузивно право коришћења
шетачке линије којој сам сведок како се, упркос руралном
пореклу, претворила у овакву градску госпођу. Ал` џабе, ту су
Београђани... И њихови балави пси на максимално затегнутом
поводцу...
Дакле, ишао нам је у сусрет један набилдовани
истетовирани ћелавац намазан Loreal Paris-ом од чега му је
теме сијало као рефлектор обалске страже, са наочарима
марке Prada. Једва је са обе руке држао краткодлаког
монструма са бронхијалном астмом, одсечененим репом и
њушком спљоштеном као после директног судара са Orient

Express-ом. Одмах се видело да између њих двојице не постоји
ништа више од обичног међусобног трпљења, јер човеку после
оваквог пса не треба теретана, а псу после оваквог човека већи
доказ о сопственом ропству у ланцима. За разлику од Цице и
мене који ходамо упоредо, разговарамо полугласно, а поводац
сматрамо средњевековном справом за мучење. Био је то сусрет
две различите школе, два животна стила, судар светова који се не
разумеју. Цица и ја, изложбени примерци традиционалног,
локалног и праштајућег, наспрам њих двојице, аутентичних
представника Новог светског поретка у ком за ћирилицу нема
места. Уместо поздрава, онај двоножни, показујући носом на
Цицу, упитао је са дугоузлазним на прво ``а`` - Друже, а која је
паааасмина? – Ма неее, то је мешанац, моја ћерка је донела пре
пар месеци, сада смо је заволели, знате како то иде... – Ааааааа,
помислио сам на тренутак да је Jack Russel..., рече београдски
надрикинолог и оде да не губи време са безвезњацима. – Није,
није Џек Расел, то је женка! Продужио је неосврћући се.
Следеће суботе поново смо се срели, он у комплетној Nike
опреми за дуге стазе, његов џукац са истим оним галопиурајућим
бронхитисом, моја Цица аристократског лица, и ја – у
међувремену самообавештен да Џек Расел није име него сорта.
Па, пошто је прошло само седам дана, мало ме зачудило његово
питање – Друже, мислим, извини, а која је пааааасмина? – Ма
неее, то је мешанац, моја ћерка је донела пре пар месеци, сада
смо је заволели, знате како то иде... – Аааааа, помислио сам на
тренутак да је Jack Russel... Онда сам и ја на тренутак помислио
да је тај момак или дементан, или наркоман. Нормалан био није...
Треће суботе за редом ствар је експлодирала! Како и неће...
Убеђен сам, само из разлога инфантилног уживања у расном
преимуђству сопствене животиње званичног имена Han Solo
Gulliver Capricho Obi-Wan (замислите, њега је немогуће дозвати),
фирмирани није попуштао: - Извините, а која је паааасмина? – Е,
буразеру, знаш која је пасмина... Ово је пасмина Албански
њуфаундлендер...Португалски краткорочни скакач...Бразилски
оштроумни крвоследник...Ово ти је брале Израелски спорогорећи штапин.. .Британски даблдекер...Словеначка шмизла...
Руска балалајка... Ово ти је друже мој Хонгкошки рин-тин-тин...
Знаш шта је ово? Ово ти је, бато, Напуљски мастиф, само се
смањи викендом. Jer, mоја жена укључује машину за прање у
петак на суботу и тада у њу стрпава шта стигне. Једном сам се и ја
једва извукао. Ал` зато да Цицу видиш радним данима – 95 кила,
колос! И још нешто, у поверењу: ни ја нисам ја, него сам Bruce
Willis, и повремено сам овде пошто ми је ћале родом из Совљака,
само ћути, немој да распричаш. Јеси` сад задовољан, љубим те у
те наочаре кроз које је стално облачно?
Четврте суботе, и свих осталих субота, Цица и ја више нисмо
срели брендирани београдски дубл. Мора да су се вратили у
своју улицу где одело чини човека а папири пса. Од 06,30 до 7,30
стаза поред Убаче поново је само наша. Опет растерујемо жабе,
прогањамо роде, тероришемо инсекте. И помало разговарамо. О
свему. О СП У Русији, о одвратном кишовитом лету, о годишњем
одмору на који не можемо, о ратама за стан, о републичкој
ревизији финансијског пословања, о дијабетесу и хипертензији.
С времена на време стварно помислим да Цица није пас него да
је човек, и дође ми да јој то саспем у лице. Али, не могу. Бојим се
увредиће се.

ЛОВАЧКА СЕКЦИЈА БАЊАНИ

ПРОСЛАВЉЕНО 120 ГОДИНА
Ловство у Тамнави има веома дугу традицију. Прво
организовано окупљање ловаца настало је пре 120 година
када је основано Ловачко удружење "Тамнава", а у
његовом саставу и Ловачка секција "Бањани". Довољан
повод да се велики јубилеј у Бањанима обележи заједничким ручком и дружењем ловаца. На менију је био неизоставни ловачки гулаш, а атмосферу, уз коју чашицу ракије
и пиво, подигла је и музика.
Један од организатора ове прославе био је Томислав
Јуришић, заменик председника Ловачке секције "Бањани", који истиче:
- Наша секција тренутно броји око 220 ловаца из
седам села: Брезовица, Калиновац, Тулари, Кожуар,
Вукона, Врело и Бањани. Иако смо некада имали и до 400
чланова, радује нас позитиван тренд последњих година у
ком нам се прикључује све више младих, тако да не
морамо да бринемо за будућност. Често учествујемо на
разним хајкама и окупљанима ловаца широм нашег региона, а једном годишње организујемо хајку у Бањанима.

Заједнички ручак и дружење ловаца
По његовим речима, у Бањанима и околини се највише
лове фазан, препелица, зец, срнећа дивљач, а падне чак и
понека дивља свиња. За лисицу каже да је у овим крајевима
"домаћа животиња", али да се у последње време појавио и
шакал.
Прослава у Бањанима представља и својеврсну увертиру пред главно обележавање јубилеја Ловачког удружења
"Тамнава", које је заказано за 30.септембар.
М.М.М.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

Тања Мимић,
дипломирани менаџер
Најдражи кутак на Убу
Биографија
Рођена 4.фебруара 1976.године у
или у Тамнави?

Сурдулици. Основну школу „Душан
Даниловић“ похађала је у Радљеву, а
Гимназију „Бранислав Петронијевић“
на Убу, у првој генерацији матураната
након укидања усмереног образовања. Завршила је Факултет за менаџмент „Браћа Карић“ у Београду и
стекла звање дипломирани менаџер.
Од 2000.године је приватни предузетник. Функцију директора Фонда за
екологију општине Уб обављала је од
2005. до 2008.године. У више прватних
фирми радила је као шеф рачуноводства, у Општинској управи на
пословима инспекције, затим као
регионални директор у ситему АМСС,
а данас је запослена у АМС Осигурању.
Еколошки је активиста и председник
удружења „УНЕКО Колубара“. Један је
од оснивача СНС-а на Убу.
Са породицом живи у Радљеву.
Мајка је двоје деце Емилије и Горане.

PRODAJA I SERVIS

065/6511-553
014/411-041

- Има их неколико. Најпре, школско
двориште и црквена порта у Радљеву.
За та места су ми везана сећања на рано
детињство, а сада су лепша и уређенија
него икада. Понос су свих мештана, а и
шире.
На Убу је то, свакако, градски парк.
У једном тренутку сам врло жалила због
сече старих стабала. Међутим, и ово
ново обличје парка ми све више
прираста за срце. Фазанерија и
Школарац су локације на које обично
изведем пријатеље који дођу са стране
и увек сам задовољна утиском који на
њих оставе оба амбијента. Поред тога,
људи на тим местима се труде да нас
стално обрадују новим садржајима.

Одрастање на Убу
памтим по...

живот и низ манифестација током године
којима нас Установа за културу и спорт
обрадује. Ни много већи градови то немају.

На Убу ми највише смета...
- Искрено, прво што ми пада на памет
су просторије РЗЗО, тамо где оверавмо
здравствене књижице или идемо на
лекарску комисију. Простор је неуслован,
мало је запослених, имам утисак да увек
чекам у погрешном реду... Мислим да
заслужују и да ће ускоро и они добити неки
бољи простор.
Некад ми смета и безразложна
нељубазност или грубост у опхођењу са
странкама. То није везано за институције,
већ за људе. Једноставно, неки људи су
променили простор, али не и себе.
Смета ми бацање смећа по улицама,
парковима , поред контејнера, кроз прозор
скупих аутомобила... Смета ми што нисмо
више утицали на еколошку свест.

- Моје одрастање, најпре, памтим
по Радљеву и томе колико је пуно деце
било у мом непосредном окружењу.
Данас моју ћерку до прве другарице
возим аутомобилом...
Уб је везан за моје гимназијске дане
и то је, свакако, најлепши период у
животу сваког човека. Памтим дивна
пријатељства, дружења, изласке у
дискотеку која је радила од 20 до 23
часа... Све чешће се сетим и својих
Перспективе развоја Уба
професора Параменте, Дуце, Маце,
и Тамнаве су...
Завише, Злате, Бранке, Медића ... Мање
онога што су предавали, а више по томе
- Рударство и све привредне гране
што су нас учили да будемо бољи које га прате. Оно ће бити локомотива и
људу...
покретач нашег развоја. Наравно, надам се
да ћемо водити рачуна да сви еколошки
Уб би требало да буде
стандарди буду испоштовани, у супротном
поносан на...
може да се деси да гледајући далекосежно
- Највише на људе који су из њега више изгубимо него добијемо .
потекли и прославили га у спорту,
Производња поврћа и сав тај напор и
уметности, науци , бизнису, политици... труд који наши суграђани, који се тиме
Они су Уб учинили препознатљивим и баве, улажу изискује заиста пажњу и помоћ
великим градом. Због њих је лепо и свих државних институција.
лако бити Убљанин где год се нашли.
Мислим да Уб са изградњом новог
Такође, треба да будемо поносни ауто-пута добија шансу за развој викенд,
што су јавне установе коначно добиле конгресног и спортског туризма. Наравно,
адекватне просторије, што имамо лепо да би трчали ту трку треба још много
уређену реку, дечја игралишта и што се улагања.
увек се нешто ново гради или уређује.
На Убу недовољно обраћамо
Поред тога, требало би да будемо
пажњу на...
поносни и на богат културно уметнички
- Мислим да нисмо били довољно
флексибилни
у избору образовних
KLIMA UREĐAJI
профила који су потребни фабрикама у
околним местима и који ће тек бити
потребни отварањем угљенокопа Радљево. Не знам зашто никад нисмо образовали
рударске техничаре, грађевинске техничаре, завариваче, ливце итд... Имам утисак
LED RASVETA
да нећемо моћи упослити толики број
туристичких и финасијских техничара...
Такође, морамо обратити пажњу на то да
OPREMA ZA TV
нам је у највећем броју становништво из
експроприсаних делова одлазило у
Лазаревац и Обреновац.
Треба их
задржати на Убу, јер Уб да би растао и
развијао се треба више људи... Људи су
кључ свега.
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ЗА СТО ВЛАСНИЧКИХ ПАСА

БЕСПЛАТНА
СТЕРИЛИЗАЦИЈА
И ЧИПОВАЊЕ
Циљ акције је да се смањи узрок великог
броја луталица
На територији општине Уб у току је акција бесплатне
стерилизације и чиповања сто власничких паса, коју
финансира организација „Animal Support Trust” из Ирске, а
спроводи Прихватилиште за псе у сарадњи са Удружењем за
заштиту животиња „Пријатељ”, уз чије посредовање је и
обезбеђена ова вредна донација.
Иако се већ дуже од месец дана, путем медија и
друштвених мрежа, позивају грађани да се пријаве и
искористе ову бесплатну услугу, одзив је далеко мањи од
очекиваног, предочава Марина Ђурђевић, оснивач Удружења
„Пријатељ”. Према њеном мишљењу, разлог томе је што нису
довољно информисани о значају стерилизације, чији је
основни циљ да се контролом рађања љубимаца смањи
прекомерна популација напуштених животиња. Јер,
опомиње, главни узрочник великог броја паса на градским
улицама и по селима је то што неодговорни власници
напуштају своје љубимце.
- Ајнштајн је рекао да не можемо решити проблем на
исти начин на који смо га створили, а ми проблем бескућних
паса, нећу да кажем луталица, јер то су пси који су остављени
од својих власника, стварамо вековима уназад. И то по истом
обрасцу преузима већина младих, тако да се многи пси
избацују, почевши од штенаца, преко женки са младима и
гравидних женки, до одраслих и старих животиња. Процењује
се да на улицама има свега пет одсто паса који никада нису
имали власнике, остали су некада били нечији пси,
објашњава Марина.

ОКО НАС / ПОЉОПРИВРЕДА
ЖЕТВА ПШЕНИЦЕ У ТАМНАВИ

РОД СОЛИДАН,
КВАЛИТЕТ ЗРНА СМАЊЕН
Просек приноса је задовољавајући и износи
5,5 тона по хектару, али су учестале кише
знатно смањиле хектолитарску тежину зрна
Неуобичајено дуга жетва пшенице, која је трајала више
од месец и по дана због учесталих падавина, приведена је
крају на тамнавским пољима. Просек приноса је солидан и
износи 5,5 тона по хектару, али су кише знатно смањиле
квалитет зрна и то пре свега хектолитарску тежину. Према
речима Марине Марјановић, технолога у предузећу "ЛСБ
Сточар", које врши откуп и складиштење житарица у својим
силосима, жетва је почела доста раније у односу на
претходне године и обећавајуће.
„Први прилив пшенице имали смо 15. јуна и она је
била одличног квалитета, па смо се порадовали да ће тако и
да остане. Међутим, већ од 20. јуна, због неповољних
временских услова креће и пад квалитета, који је доста
слабији, не само у односу на претходну, већ уназад најмање
пет година. То се првенствено односи на много ниску
хектолитарску тежину, што значи да су зрна поприлично
штура, тако да ће квалитет брашна и хлеба бити драстично
лошији него ранијих година” истиче Марјановић.

Марина Марјановић,
технолог у предузећу "ЛСБ Сточар"

Марина Ђурђевић, оснивач Удружења "Пријатељ"
Животиње се континуирано избацују, што осим њиховог неконтролисаног парења, а самим тим и сталног увећања
луталица, за последицу има и све већи број инцидената.
„Ти пси, наравно, морају да једу, формирају се чопори,
траже храну, упадају у сеоска домаћинства, нападају грађане
и онда наступа општи хаос. Настаје хајка на њих и једна
површна интерпретација, где су једини извор проблема ти
пси који морају да нестану на некакав начин, без задирања у
стварну срж проблематике. Зато смо захваљујући донацији из
Ирске обезбедили сто бесплатних стерилизација искључиво
за власничке псе, пошто је постојећа популација напуштених
животиња на улицама последица, пре свега, неодговорног
власништва. Раније се старилизација плаћала и ја разумем да
многи људу немају новца за то. Али, сада имају прилику да их
бесплатно стерилишу, а уз то добијају и чип, тако да више
нема изговора. Њихово је само да плате вакцину против
беснила, која кошта хиљаду динара, како бисмо покрили све
законске основе. Од ове акције сви ћемо имати добробит“,
поручује Марина Ђурђевић, уз позив власницима паса да
закажу бесплатну стерилизацију на телефон 064/2777-149 и
тако помогну да на улицама Уба и по селима има мање
напуштених паса.
Додаје да се и у Закону о добробити животиња изричито наводи да је сваки власник одговоран за свог пса, да
мора да га чипује и да је дужан да спречи рађање нежељених
животиња кастрацијом мужјака и стерилизацијом женки. Д.Н.

Влага пшенице је варирала у зависности од падавина
и креће се од 13 до 16 посто, док је примеса било мало, јер
су парцеле добро обрађене и третиране.
„Тамнавски пољопривредници сада много више примењују агротехничке мере, те су примесе сведене на минимум. Уз то, сама машинска обрада је доста боља са новијим
комбајнима, ратари више воде рачуна, тако да је и лома
доста мање него претходних година”, каже наша саговорница.
Додаје да је после последњих киша запажено доста
проклијалог зрна и таква пшеница не може да се користи у
људској исхрани, већ само за производњу сточне хране.
- Једна од предности ове фирме је што поседујемо
мешаону сточне хране, па ћемо што год будемо више могли
откупити такву и пшеницу лошијег квалитета, како бисмо
изашли у сусрет пољопривредницима, који не знају шта ће
са њом. Иначе, пшеницу смо раздвајали по квалитету и
видећемо како ћемо даље и колико уопште можемо из
овогодишњег рода извући брашна. Жито које је примљено
са већим процентом влаге је измешано са оним које има и
испод 13 процената и свакодневно ћемо га пребацивати из
ћелије у ћелију и на тај начин покушати да га сачувамо. Ако
буде било потребе, морамо ићи на сушење, које ћемо услужно извршити, пошто сопствену сушару немамо, наводи
Марина Марјановић.
Предузеће „Сточар” до сада је ускладиштило око осам
хиљада тона пшенице, што је више него прошле године,
када је откупљено 6.500 тона.
Д.Недељковић

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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ВРАЋА СЕ СРЕЋА... БИЛА ЈЕ ВЕСЕЛА
Пре двадесетак година у Срећковићима у Радуши
двориште је ‘’врвело’’ од деце...
Пре неколико година породицу Драгомира
Срећковића у Радуши задесила је велика материјална
штета коју је направио пожар. Изгорела је комплетна
механизација са прикључним машинама и свим другим без
чега пољљоприведно домаћинство не може да функционише.. Обећана му је, тада, помоћ од око милион динара.
Ових дана, када смо га посетили, трагом старе вести, рекао
нам је да му је исплаћено око 180.000,оо... Ипак, задовољан
је јер, како рече, ‘’ко зна шта је, тадашња, несрећа’’
заменила (?). Полако се опорављају Срећковићи и
захвални су свакоме ко им је помогао.
- Инспектори су закључили да је ватра кренула од
прегрејаног олука на сенари, пренела се на сено, а затим на
све што се ту налазило. Ваљевска ватрогасна јединица је
спасла оно што се спасти могло- каже Драгомир,. - А морам
рећи и то да ме председник Глишић, у оно време, позвао и
обећао помоћ... Захвални смо на свему, али ће нам бити
потребно још пуно врмена да обновимо све оно што смо
имали. Неопходан нам је берач, елеватор, атомизер...
Срећковићи су се 1811.године доселили у Радушу
из Јеленче код Шапца, са 38 ‘’глава’’ у задрузи. Одавде је
пореклом и Љуба Срећковић, гувернер Краљевине
Југославије од 1927 до 1929.године.
У дворишту је темељ старе куће, а поред стоји и
први вајат са две просторије које се, као породична
реликвија, чува од пропадања. У плану је и надстрешница,
као и олуци, прилаз, заштита дрвета...

Њено име говорило је довољно била је убско ‘’враголасто девојче’’

У песми ‘’Уб небески’’ записани су и
стихови:
Весела Самарџић, тако је памтимо,
враголасто девоче, које срца слама,
на Небеском Убу шета се корзоом,
а сигурно је једно: никад није сама...
Остала је у сећању Убљана по
изузетној лепоти, веселој природи и својој
плодној активности у ‘’Абрашевићу’’, улогама у позоришним комадима, фолклору, ритмици... У првој генерацији
убске гимназије била је међу најлепшим пупољцима
младости, али, није имала среће да се развије у раскошну
ружу. Погинула је, седамдесетих прошлог века, у саобраћајној несрећи прелазећи ауто пут у Београду.
Као гимназијалка, у
својој свестраности, стигла је
да се бави и новинарством.
Била је члан редакције омлад и н с ко г л и с т а ‘ ’ П о гле д и ’’
(штампаног на гештетнеру, уз
помоћ канцеларијских матрица добијених од тадашег Комуналног предузећа ‘’Ђунис’’ и
директора Рада Поповића).
Први новинарски задатак јој је
био, заједно са Микицом Ђунисијевићем, интервју са Драганом Џајићем...
Из гимназијских дана
Многу чувају лепе
успомене на дружење са њом.

Слађана и Драгомир Срећковић
Пре двадесетак година аутор ових редова је био
гост на преслави у овој кући. Три брата: Драгутин,
Драгомир и Војислав, у то време, били су тек започели
своје самосталне животне путеве. Драгомир је остао на
родитељском огњишту са супругом Слађаном, сином
Стефаном и ћерком Бојаном која се у међувремену удала и
већ им подарила унука. Заправо, приликом наше посете
журили су на прве, мале бабине... А ми, задовољни
поклоном - старом ракијом, препеченицом, обећасмо да
ћемо опет да дођемо. Добри људи се увек препознају. Па и
после 20 година.
М.Миловановић

РАЈКОВ ТОЧАК У ЈАУТИНИ

Весела наше веселе
младости

На убској
калдрми

НАРОДНИ САБОР КОД ИЗВОРА
Посетили смо село Јаутину, негде иза Дружетића,
на подручју очуване здраве природнме средине

Кренули смо на место које је у народу
познато као Точак. Знали смо да је ту извор испод
буковог корења и лош путни прилаз. Кад смо стигли
били смо задивљени уређеним местом погодним за
излете, са извором хладне питке воде и опремљеним
столовиме и клупама за већи број гостију. Али,
домаћина - нигде. Читамо на спомен плочи да су ово
место уредили мештани Јаутине у знак поштовања
према свом рано преминулом комшији Рајку
Митровићу. И тек што смо начупали папрат за саксије,
наишао је и Младен, сестрић покојног Рајка. Добили
смо позив да дођемо на то место 5.августа, јер је
заказан народни вашар уз такмичење у спремању
бесплатног гулаша... Каже, дође ту и по 500 гостију,
али пиво, није бесплатно...
М.М. и З.В.

Младен Митровић
и Зоран Васиљевић
у Јаутини
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УБСКА ГИМНАЗИЈА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“

УПИС СРЕДЊОШКОЛАЦА
Техничка школа „Уб“ имаће шест одељења прве
године, а Гимназија „Бранислав Петронијевић''
два. У оквиру реформе гимназија, ученицима ће
бити понуђени нови изборни предмети.
Ученици осмог разреда, који су после завршног испита
остварили потребан број бодова за жељене средње школе,
приступили су упису 9. и 10. јула. Двадесетак ученика успело
је да упише средње стручне школе у Београду, Новом Саду и
Ваљеву, а они који су желели да своје средњошколско
образовање стичу на Убу, примљени су у Гимназију
„Бранислав Петронијевић“ и Техничку школу „Уб“.
Директор Техничке школе „Уб“ Зоран Бабић истакао је да
је одзив ученика за упис у Техничку школу био изнад
очекиваног, па се тражило место више за смер мехатроничар
и финансијски техничар. Сва места су попуњена, осим на
смеру трговинско-хотелијерски техничар и месар, где је у
првом уписном кругу, остало слободно по два места. Други
уписни круг, одржан је у четвртак, 12. јула.
Деветоро ученика имало је испод 50 бодова, потребних
за упис на четврти степен, па је за те ученике Техничка школа
„Уб“, од Министартства просвете, тражила одобрење за
проширење одељења за још по два места на смеровима:
кувар, конобар, машинбравар и аутомеханичар.
За убску Гимназију, конкурисао је и уписао се сличан број
ученика као прошле године. Још увек има слободних места, а
ученици ће бити распоређени у два одељења, за које је
предвиђено 60 места, као и претходних година. У Техничкој
школи „Уб“, у оквиру прве године, ученици ће бити
распоређени у шест одељења, по смеровима трећег степена:
машинбравар и аутомеханичар (по 15 ученика), кувар (30
ученика), конобар и месар (по 15 ученика), а четвртог степена:
финансијски техничар (30 ученика), техничар мехатронике (30
ученика), трговинско-хотелијерски техничар (30 ученика).
Коначан број ученика по смеровима знаће се у септембру
месецу, када почне школска година.
Новина у свим гимназијама у Србији, па и у убској
Гимназији, је да ће, од септембра, ученицима прве године
бити понуђено шест нових изборних програма, за које ће моћи
да се определе, а који ће се оцењивати и улазити у општи
успех. У оквиру реформе гимназије, Министарство је
предложило: у првој и другој години ученици ће моћи да
изучавају предмете – Језик, медији и култура, Појединац,
група и друштво, Здравље и спорт. Предмети који ће моћи да
се изучавају током четворогодишњег школовања су: Одрживи
развој, Уметност и дизијан и Примењене науке. Групе ученика,
за изборне програме, не могу имати мање од 15 ученика. Д.К.

ДАН ПОСВЕЋЕН ИКОНИ ПРЕСВЕТЕ
БОГОРОДИЦЕ ТРОЈЕРУЧИЦЕ

СЛАВА КРСТИОНИЦЕ
И ЦРКВЕНОГ ХОРА
У Храму Христа Спаситеља, свечаном Литургијом, у среду
25. јула, обележен је дан посвећен икони Пресвете Богородице
Тројеручице. Овај дан се у убској цркви и међу верницима
празнује свечано јер је посвећен слави црквице крстионице, а
уједно је и слава убског црквеног хора, који носи име „Пресвета
Богородица Тројеручица“. Литургију је служио Архијерејски
намесник тамнавски, протојереј Станиша Ђокић, који је и духовник убског црквеног хора. Свету службу су помогли и протонамесник Владимир Терзић и јереј Марко Рафаиловић.
- Пресвета Богородица, радује се данас заједно са нама
овде, окупљеним на Убу, што прослављамо помен њене чудотворне иконе, што се радујемо са мноштвом анђела Божијих,
присутних овде са нама на Светој Литургији и са овом дивном
децом која певају данас овде са нама- део је беседе оца Станише Ђокића на крају Литургије.
У присуству верника, освештано је жито и пресечен славски колач, након чега су присутни приступили славској трпези
љубави, у сали црквеног дома. Убска црква поседује две копије
иконе Пресвете Богородице Тројеручице, једну која је по величини верна оригиналу, димензија 110 са 97 центиметара и другу
нешто мању, која се налази у цркви крстионици.
Црквеним хором ће поново руководити професор музике
Тамара Ристић Тешић, а позив за нове чланове хора, узраста 15
година и старији, је увек отворен.
Д.К.

РАДИОНИЦА „ВЕСЕЛИ ПЕТАК У БИБЛИОТЕЦИ“

МЕСТО ЗА КРЕАТИВНО
ОДРАСТАЊЕ
За децу организоване бројне активности, кроз
које су исказали своју машту и таленте, али и
стекла нова знања и вештине уз игру и забаву
У убском храму књига, 27. јула одржана је креативна
радионица под називом „Весели петак у библиотеци“, у оквиру
које су за предшколце и ученике млађег основношколског
узраста организоване бројне активности. Кроз читање бајки,
бојење, цртање, прављење стрипова, честитки и колажа, деца
су исказала своју машту и таленте, али и стекла нова знања и
вештине уз игру и забаву, а слободно време на распусту
попунила на користан и квалитетан начин. Градска билиотека
„Божидар Кнежевић“ обезбедила је сав материјал за рад –
бојанке, шаблоне за стрипове, разне врсте папира (колаж, у боји,
са шљокицама, бели), дрвене бојице, фломастере, лепак,
апликације и цветиће, док је преко двадест малишана радило
под стручним менторством професорке разредне наставе у
бањанској школи Ане Илић. Са децом су се током радионица
дружили и запослени, као и поједини родитељи.

Креативне радионице
у Градској библиотеци "Божидар Кнежевић"
Ово је била прилика да најмлађим суграђанима покажемо
да библиотека није установа у којој се само позајмљују књиге,
већ и место за креативно одрастање и дружење, каже Јелка
Панић, в.д. директора убске библиотеке. Према њеним речима,
до краја распуста биће још радионица, али ће се и током јесени
организовати сличне активности.
„Креативне радионице су нешто што деци јако прија, што
им је занимљиво, пријемчиво и блиско, а ми желимо да им
приближимо библиотеку, да код њих развијемо интересовање
за читање и боравак у нашој установи. Библиотека треба да
постане место окупљања најмлађих суграђана, где ће стицати
знања, развијати креативност, иновативност, моторику и,
уједно, размењивати искуства и дружити се са вршњацима“,
каже Јелка Панић и додаје да је у разговору са родитељима и
децом приметила да су одушевљени „Веселим петком у
библиотеци“, због чега ће ова манифестација следеће године
највероватније прерасти у „Лето у библиотеци“.
Д.Н.
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БАЛЕТСКИ СТУДИО „АТЕНА“

ВЕЛИКИ УСПЕХ
У ШПАНИЈИ
Од седам наступа на међународном
такмичењу у Љорет де Мару, убске балерине
освојиле су – пет првих и два друга места.
Део убских балерина, Балетског ст удија „Атена“
представио се веома успешно на међународном такмичењу у
прелепом каталонском туристичком градићу Љорет де Мар,
који је удаљен 70 километара од Барселоне. Учешће на плесном
фестивалу у Шпанији, балеринама је донело не само награде,
већ и безброј прелепих утисака, јер су током путовања обишле
доста туристичких и културних атракција.
- То је била једна лепа туристичка тура која је била
пропраћена такмичењем. Провели смо 12 дана, а такмичење је
трајало два дана, силом прилика, јер нас је првог дана
такмичења задесило невреме. Утисци су феноменални,
презадовољни смо. Ово је јако велики успех за убску децу и
Балетски студио 'Атена'. На првом месту, најважније ми је да су
деца срећна и задовољна – рекла је Јелена Благојевић, педагог
и кореограф БС „Атена“.
Балерине су, осим припрема за такмичарски део
фестивала, уживале у рагледању великих градова попут
Барселоне, Нице, Монака и Кана, а пре самог доласка у Љорет
де Мар, обишли су Венецију и Вићенцу. На самом такмичењу,
учешће је узело преко 1.000 плесних играча, у оквиру групних и
солистичких наступа. Из Србије су се такмичили плесни
клубови из Београда, Новог Сада и Крагујевца, а остали
такмичари дошли су из других држава - Француске, Турске,
Италије, Бугарске, Грчке, Малте и других европских држава.

Награђене убске балерине

За успомену из Каталоније

Убске балерине су имале укупно седам наступа: четири
групна, један пар и двоје солиста. У изузетно јакој конкуренцији, са
солистичким наступом Анђелка Продановић је освојила прво место,
а Дуња Мартић друго место. Као пар, врло успешно су наступале
Невена Станојловић и Јелена Благојевић и освојиле прво место.
Најстарије групе извеле су две групне кореографије „Лудница“ и
„Fallout”, и такође освојиле два прва места. Млађа група деце, са два
групна наступа су освојила – прво и друго место. Укупно је од седам
НА ГРАДСКОМ БАЗЕНУ
наступа освојено – пет првих и два друга места. Добијене награде
биле су у виду диплома, медаља и пехара, а чланови жирија
углавном су били из Србије. Жири је био одушевљен понашањем
убских балерина, пре свега према другим такмичарима, јер су
колегијално навијале и бодриле своје конкуренте.
На пут су кренуле 22 особе, од којих је било и неколико
родитеља, који су неизоставна подршка.
Курс похађа око 60 полазника – деце и одраслих
– Користим прилику, пре свега, да се захвалим родитељима на
непливача и полупливача.
помоћи и деци која су слушала, као и јединим спонзорима који су
У организацији школице спорта „Малци Тамнавци“ и помогли део путовања – Синдикату „Колубаре“.
Д.Капларевић
Фитнес центра „Spartans Gym“, за непливаче, полупливаче и
пливаче одржано је неколико тренинга пливачке обуке, а због АЦО ПЕЈОВИЋ ОДРЖАО КОНЦЕРТ НА УБУ
нестабилних временских прилика ове летње сезоне, завршетак
обуке планира се за август, када то временски услови дозволе.
Курс пливања, похађа око 60 полазника, већином деце,
узраста од три до 15 година, као и неколико одраслих одлучних
да науче веома важну спортску активност која је не само
забавна, већ је и корисна. У организацију обуке укључено је 12
тренера. Иницијатори и главни тренери Школице спорта
И овог лета, општина Уб је наставила традицију
„Малци Тамнавци“ су Дејан Младеновић и Марија Тешић, а
организовања бесплатних концерата за своје суграђане. Пред
осим њих обуку изводе: Иван Петровић, Драгана Мичев Павломногобројном публиком у убској Спортској хали, 7.јула,
вић, Никола Лукић, Стефан Марковић, Мика Радојичић, Алексанаступао је фолк певач Ацо Пејовић. Лепо расположење и
ндар Стојковић, Филип Лишанин, Кристина Миливојевић,
атмосферу на наступу популарног музичара нису успеле да
Софија Ђукић и Тамара Димитријевић.
покваре ни лоше временске прилике, због којих је концерт са
Градског трга премештен у затворени простор.
Играло се и певало уз многобројне хитове, а приметан је
био и велики број посетилаца из суседних општина.

„МАЛЦИ“ НА
ПЛИВАЧКОЈ ОБУЦИ

СПОРТСКА ХАЛА
КАО АЛТЕРНАТИВА

Пливачка обука на Градским базенима Уб

Резање славког колача

Курс школице пливања на Градским базенима обухвата 15
тренинга у трајању од 45 до 60 минута, а почиње у 19 часова.
Деца су подељена у четири групе: најмлађи, две средње групе
и најстарији полупливачи и пливачи, као и група одраслих
полазника. Сваку групу воде и надгледају по два или три
тренера.
Д.Капларевић

Фото: Ранко Антонић

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

РЕВИЈАЛНА УТАКМИЦА "ЖЕЉИНИХ" ВЕТЕРАНА

ЛЕГЕНДЕ БОКСА БОРАВИЛЕ У ЛАЈКОВЦУ
На идеју Лајковчанина Мирка
Милиновића, некадашњег боксера
ваљевског Металца, легенде југословенског бокса боравиле су, 27.јула, у
Л ајковцу и одиграле ревијалну
фудбалску утакмицу са ветеранима
Железничара. На такав начин они се и
даље повремено састају, друже и
евоцирају успомене на златне дане
српског и југословенског бокса. Боксерске рукавице копачкама заменили су:
Тадија Качар, Драгомир Вујковић,
Мирко Пузовић, Живорад Јелесијевић,

Миливојe Лабудовић, Драган Димић,
Фазлија Шаћировић, Јосип Фајшман и
Мирко Милиновић. У улози селектора
ревијалне екипе био је легендарни
тренер са Олимпијских игара у Лос
Анђелесу 1984. године, када је репрезентација освојила четири медаље Ваљевац Слободан Лазић Цимер.
Председник општине Лајковац
Андрија Живковић приредио је пријем
за боксерске легенде, уручивши притом Тадији Качару сабрана дела Радована Белог Марковића. Председник

Тадија Качар
и Андрија Живковић

Легенде југословенског бокса и Жељини ветерани на фудбалском терену

Спортског савеза Лајковца Бојан Богдановић покренуо је иницијативу да се
оснује боксерски клуб у вароши на
Колубари. Ветерани нашег бокса обишли
су град и Халу спортова и сликали се
поред чувеног „ћире“. Резултат утакмице
са ветеранима Жеље био је, наравно,
сасвим небитан. Већ данас легенде ринга
су у Пули на обележавању десетогодишњице смрти Мате Парлова, најбољег
југословенског боксера свих времена.

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОХВАЛУ

"ИВА АГРАР" УРАДИЛА
ПУТ У БАЈЕВЦУ
Компанија „Ива аграр“ из Лајковца
финансирала је реконструкцију и
асфалтирање 1,6 километара пута у
селу Бајевцу, до свог каменолома. Пут
вредности око 30 милиона динара
ширине је шест метара, дебљине
асфалта 12 цм и горњег хабајућег слоја
четири центиметра, што су стандарди
за аутопутеве. Од новог пута велику
корист имаће и мештани јер пролази
поред школе, олакшава прилазе њивама, воћњацима и кућама. Пре неколико година „Ива аграр“ је финансирала изградњу бунара и чесме на
постојећем извору, чиме је мештанима
олакшала снабдевање водом.
Асфалтирањем пута кроз Бајевац
угледни лајковачки привредник Живорад Лазаревић, власник компаније „Ива
аграр“, још једном је показао друштвену одговорност. Широј јавности је
познато да је Лазаревић оснивач и
председник женског одбојкашког клуба
„Железничар“, који је вишегодишњим
улагањем довео до освајања Купа
Србије и Балканског купа.

Изградња одличне саобраћајнице
учиниће каменолом у Бајевцу једним
од конкурентнијих у региону. „Ива
аграр“ је већ позната по снабдевању
грађевинских фирми агрегатима
камена, остварујући одличну сарадњу
и са страним фирмама на изградњи
Коридора 11. Поседује каменоломе у
Степању, Бајевцу и однедавно у Осеченици. Послује 20 година и позната је по
производњи обогаћене земље за
цвеће „Чаробна земља“, да би последњих 10 година развој базирала на
обради и продаји камена.

Чесма у Бајевцу

Новоизграђени пут у Бајевцу
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ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА "ДАНИ ЛАЈКОВЦА"

БОГАТ ПРОГРАМ ЗА СВЕ УЗРАСТЕ И УКУСЕ
Концертом групе "Црвена јабука", пред неколико хиљада Лајковчана и њихових гостију,
обележена градска слава Огњена Марија и "спуштена завеса" на многобројна дешавања
у организацији КЦ "Хаџи Рувим", током "Дана Лајковца", у јулу месецу
КЦ „Хаџи Рувим“ је, и ове године, у оквиру обележавања
Дана Лајковца и Градске славе Огњене Марије, осмислио
богат, разноврстан и јединствен програм у ком су готово сви
посетиоци могли да пронађу садржаје који одговарају
њиховим интересовањима. Највеће звезде које су забављале
Лајковчане и публику из суседних градова биле су сарајевска
група „Црвена јабука“, чији је концерт одржан 30. јула, и
певачи народне музике Илда Шаулић и Милан Топаловић, који
су наступали два дана раније.

2.август 2018.г.

ГРАДСКА СЛАВА ЛАЈКОВЦА

ОБЕЛЕЖЕНА
ОГЊЕНА МАРИЈА
У Лајковцу је обележена варошка слава Света Великомученица Марина, у народу познатија као Огњена Марија,
која се као градска слава Лајковца обележава се од
2001.године. У храму Светог Димитрија, бројно свештенство,
служило је свету архијерејску литургију а потом је обављено
и освећење чесме, која се налази у дворишту сркве. Чин
резања славског колача обављен је у порти храма, где је
одржан и пригодан културно уметнички програм.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЈКОВАЦ

КОЛУБАРСКИ КОТЛИЋ
Туристичка организација је, током овогодишње
манифестације "Дани Лајковца", реализовала је
неколико занимљивих програма, попут „Дана
воденица“ и „Исток-Запад лајковачком пругом"
Код ловачке брвнаре на реци Колубари, у недељу 22.јула, у
организацији Ловачке секције ”Драган Радовић” и Туристичке
организације општине Лајковац, одржано је девето по реду
кулинарско такмичење ‘’Колубарски котлић“. Надметала се 21
екипа са око 150 учесника из Лајковца, Лазаревца, Београда и
Великих Црљена. Одлуком стручног жирија прво место
освојила је екипа ‘’Студенти’’ , предвођена капитеном Немањом
Аћимовићем. Други је био ‘’Ловачки подмладак’’ на челу са
Николом Виторовићем, док је треће место припало екипи
Мирка Поповића, за коју је везан куриозитет да је била
сачињена од четири генерације Поповића: у кувању су
учествовали прадеда, деда, син и праунук!

Лајковачка публика током заврше вечери

Концерт групе "Црвена јабука"
Међу истакнутим програмима ове традиционалне
манифестације нашла се и изложба скулптура и промоција
књиге „Колубарске јагљенице“, која је, 24.јула, одржана у
галерији и сали биоскопа Културног центра. У питању је трећа
књига коју је написао врстан вишестрани уметник Живорад
Циглића Цигла, родом из Скобаља. Цигла је познати вајар и
књижевник, по мишљењу многих познаваоца његовог дела,
један од најзначајнијих стваралаца 20. века, који се бави се
богатом прошлошћу колубарског краја.
Други пут за редом у оквиру манифестације „Дани
Лајковца“, 27. јула, Лајковчани су имали прилику да уживају у
концерту класичне музике, који ће на гитари извео
маестрални Момчило Александрић, млади и успешан
Лајковчанин који похађа докторске студије у Америци, а
недавно је освојио прво место на престижном светском
такмичењу у Хонг Конгу.

је завршен концертом фолклорног ансамбла КЦ, први пут у
пратњи оркестра Зорана Марковића из Ћелија.
Истогаг дана изведен је и мини мјузикл „Вилинска
заврзлама – приче из мастошуме“ , у извођењу „Хепи театра“
из Београда. У питању је модерна бајка, намењена како деци,
тако и њиховим родитељима а говорила о томе како у време
прекомерне употребе савремене технологије поново оживети
дечју машту. Главни ликови у представи су принц Милован и
принцеза Ана, затим дадиља Дада, вила Маштојла, морнар
Мика, Аждајица Ждеравица и други а у представи су глумили
Моника Ромић, Никола Угриновић, Јована Младеновић,
Славица Љуји, Урош Милојевић и битбоксер Филип Марковић.
Цео тај дан деци су улепшали бројни аниматори, кловнови,
штулаши, мађионичари и по први пут у Лајковцу, статуе.

Мини мјузикл „Вилинска заврзлама
– приче из мастошуме“

Милан Топаловић Топалко

Илда Шаулић

Љубитељи народне музике су 28. јула имали прилику да
запевају са Миланом Топаловићем Топалком и Илдом
Шаулић. У питању су два квалитетна певача, коју су својим
раскошним гласовима и широким репертоаром направили
лепу и пријатну атмосферу те вечери у Лајковцу.
Ни овога пута нису заборављени најмлађи Лајковчани,
па је недеља, 29. јул, била посвећена управо њима. Програм је
започет у 17 часова, а учешће су први пут узели ученици
Средње школе „17. септембар“ Лајковац. У богатом
репертоару, тог дана, наступиле су и балерине Балетског
студиа „Идеа“ који ради под окриљем КЦ, а као солиста је
наступала чланица хора КЦ Анђела Милосављевић. Програм

Разноврстан програм за малишане
Финално вече на дан Градске славе Огњене Марије, 30.
јул, било је резервисано за једну од најпознатијих група бивше
СФРЈ. У питању је састав „Црвена јабука“, која је својим
хитовима пробудила много лепих емоција, јер је у питању
музика за сва времена и све генерације. Као предгрупа те
вечери наступио је свима добро познати чланови групе „Најт
плежрс“ на челу са Лајковчанком Ведраном Теофиловић.
Током финалне вечери, уз звуке "Црвене јабуке",
лајковачко небо улепшао је и велики ватромет, који је највише
обрадовао најмлађе посетиоце.

Ломљење славског колача

"ДАНИ ЛАЈКОВЦА"
У ЗНАКУ СПОРТА
У најупечатљивијем догађају, у организацији
Спортског савеза Лајковца, током "Дана Лајковца", домаћа
публика имала је прилику да види легенде југословенског
бокса у петак, 27.јула, на фудбалском стадиону Железничара. Том приликом, од 18 часова, одригран је ревијални
фудбалски сусрет између
Легенди бокса и Легенди
лајковачког фудбала.
Изузетан догађај био је и Кошаркашки мини камп, који
је у суботу, у Хали спортова, одржао Немања Јовановић
Joги. Рођени Лајковчанин крупним корацима гради светску
тренерску каријеру. Радио је у многим европским земљама, а
последњих година живи и ради у САД, где је ангажован у
бројним камповима, али и у стручном штабу универзитетског тима у Даласу и сарађује са врхунским стручњацима
попут Лерија Брауна.
На стадиону „Железничара“, 26. и 27.јула, одржан је
турнир млађих фудбалских селекција овог клуба. У петак је
организован тениски турнир на новом тениском терену код
Хале спортова, на којем се уобичајено надмећу и добро
друже заљубљеници у бели спорт - рекреативци из Лајковца, Ваљева, Лазаревца и Уба. Традиционални турнир у
одбојци на песку одржан је у суботу, у 16 часова, на терену
код стадиона ФК Железничар.
Спортска такмичења у оквиру манифестације “Дани
Лајковца” традиционално су започета фудбалском утакмицом лајковачких ветерана Горњани-Доњани, коју су
извођењем пенала добили ветерани који живе „испод
пруге“, а настављена гађањем летећих мета на стрeлишту у
Скобаљу.

"Колубарски котлић":
Освајачи награда
Туристичка организација општине Лајковац је за ову
прилику обезбедила пехаре за прво, друго и треће место,
мајице за капитене екипа, захвалнице за све који су допринели
организацији ове манифестације и богат културно-уметнички
програм. Наступили су вокална група “Шапчанке”, хармоникаш
Благоје Пекмезовић-солиста ансамбла “Свилен Конац”,
кларинетиста професор Петар Гојковић - председник Одбора за
културу Савеза Срба Француске и књижевник Радован
Калабић. У предивном амбијенту крај реке Колубаре приређена
је и излозба слика Лајковчанке Снежане Јовановић и младих
руских сликара.
Културно-уметничким програмом и изложбом завршена је
и манифестација “Исток-Запад лајковачком пругом”, коју
Туристичка организација општине Лајковац организује од 2010.
године.
Нешто раније, 15. јула, код Јолића воденице је
организована традиционална манифестација "Дани воденица".
У разноврсном уметничком програму учествовали су певач
народне музике Бора Бојић, академска сликарка Весна Каракаш
и други. Том приликом одржана је и промоција књиге "Црква и
парохијски живот у селу Вреоци" аутора Небојше Ђокића, Ане
Костић- Ђокић и Зорана Антонијевића.

ПРОГРАМ ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ ЛАЈКОВАЦ
Градска библиотека Лајковац је прошле недеље
организовала неколико занимљивих гостовања. Проф. др
Радивоје Радић је био гост вечери посвећене Византији, док
је ходочасник и планинар Ненад Андрић представио своју
књигу ,,Пешке кроз Свету гору”, у разговору је учествовао и
протојереј Радомир В. Поповић. На крају серијала, који се
нашао у програму манифестације "Дани Лајковца", гостовао
је Александар Гајшек, аутор познате емисије „Агапе“ која се
годинама емитује на ТВ Студио Б.

Агапе- трпеза љубави у Лајковцу
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"ДИЗЕЛКА"
У ТЕШКОЈ СИТУАЦИЈИ

СКУПШТИНА
КРОЈИ
СУДБИНУ
Нимало ружичаста ситуација у
лајковачком Железничару, до пре
неколико дана тињала је нада да ће се
проширењем на српсколигашком
"Западу" наћи места и за "дизелку",
али је коначна одлука ФС РЗС да у
сезони 2018/19. лига броји 16 чланова.
Значајан дипломатски труд уложио је
ФС Колубарског округа да "Жељи"
сачува српсколигашки статус, ипак у
Крагујевцу није било слуха за лајковачке и тополске (Карађорђе) вапаје,
па се Железничар преселио у новоформирану Колубарско-мачванску
зону.
Имала је та одлука далекосежне
последице, будући да се у ишчекивању добрих вести, посла прихватио Александар Лазаревић, стручњак који је више пута доказао да
одлично плива у немирним српсколигашким водама. Почели су да
пристижу играчи на лајковачки стадион, Лазаревић је одрадио прве
тренинге, али је епилог из Крагујевца
окренуо ситуацију за 180 степени.
Млади тренер је рекао да нема
енергију да у зонским биткама диже
екипу из пепела, био је то сигнал и за
играче да потраже друге средине, па
се Железничар тако нашао крајем јула
и без тренера и без играча.

ЛАЈКОВАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЛАЈКОВАЦ

ЗА ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА
870.000 ДИНАРА
Одлуке које је Општинско веће
донело на седници одржаној, 18.јула,
махом су процедуралне природе, а
међу њима издваја се Одлука о расписивању Јавног конкурса за расподелу
буџетских средстава општине Лајковац
за ову годину, намењених подршци
програмима удружења (невладине
организације и друга удружења).
-Укупан буџет за ове програме је
870.000 динара, а конкурс ће бити
отворен наредних 15 дана, па позивам
све заинтересоване да се јаве. Битно је
да се програми и манифестације којима
се конкурише одржавају на територији
лајковачке општине. У односу на прошлу годину буџет је нешто мањи јер је
новац преусмерен на другу страну, али
опет нису битно смањена издвајања за
програме удружења, a ово су средства
која су за ову сврху преостала за другу
половину године - рекао је Андрија
Живковић, председник општине Лајковац.
Нови шеф Службе за инспекцијске
послове је Злата Жујовић, дипл. инж.
грађевине, која је уједно и грађевински
инспектор. Решење је наложено од
стране управног инспектора јер Злата
Жујовић једина у Општинској управи
Лајковац испуњава законом прописане
неопходне услове за шефа инспекцијске службе .
Председник Живковић је напоменуо и да има видних помака на плану

Руководство општине Лајковац
уређења обала, које стварају велике
проблеме приликом проласка са пољопривредном и грађевинском механизацијом. Комисија коју је недавно оформило Општинско веће, са циљем да
помогне комуналном инспектору на
терену у обиласку атарских путева, у
сарадњи са председницима месних
заједница, дала је значајне резултате, а
неколико месних заједница је већ
доведено у ред по питању уређења
обала. И прве опомене несавесним
власницима парцела већ су уродиле
плодом, ситуација на терену се сређује,
а ако опомене не уроде плодом,
уследиће, ако то буде неопходно, и
новчане казне свима који то не учине на
својим парцелама.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ЛАЈКОВАЧКОГ ГИТАРИСТЕ

АЛЕКСАНДРИЋ ЛАУРЕАТ
ТАКМИЧЕЊА У ХОНГ КОНГУ
Млади лајковчанин је имао свој концерт и у склопу
минифестаације Дани Лајковца 2018.

Какава ће бити судбина лајковачког зонаша- можда ће донекле разјаснити Скупштина клуба, која је одржана у време штампања овог броја
"Гласа Тамнаве", у уторак 31. јула.
Према најавама, доћи ће до смене
управе на челу са председником
Милованом Миловановићем, али за
сада нема наговештаја ко ће узети
"врућ кромпир" у руке. Постоје наговештаји да би ипак Лазаревић могао
да се прихвати посла, уколико исход
Скупштине донесе корените промене у
владајућој структури. Тренер млађих
селекција Марко Радовановић покушао је да одржи какав-такав ниво рада
са домаћим играчима- Радивојевићем,
Гавриловићем, Матићем, Шалипуром..., добра је ствар да у општинском буџету има довољно средстава
за зонско такмичење, али са каквим
снагама и амбицијама ће Железничар
ући у првенство- велика је енигма и за
најбоље познаваоце фудбала у лајковачком крају...

Талентовани гитариста из Лајковца
Момчило Александрић, освојио је прво
место на престижном светском такмичењу у Кини, на Hong Kong Altamira
International Guitar Competition. Део
награде представљају концерти у Кини,
које ће Момчило одржати следеће
године. Фестивал је трајао од 10. до 14.
јула и окупио је извођаче класичне
музике на гитари из целог света, највише из Азије, чији такмичари у последње
време освајају награде на светским
фестивалима. Фестивал су организовали „Хонг Конг академија за извођачке
уметности“ и корпорација „Алтамира
гитаре“.
- За разлику од такмичења у
Мајамију, где сам био трећи и свирао на
својој средњошколској гитари, у Хонг
Конгу сам свирао на одличном инструменту, који ми је за ту прилику позајмила моја професорка Маја Радованлија
са Универзитета у Минесоти, којој дугујем неизмерну захвалност за сву подршку коју ми пружа – изјавио је Александрић за портал „Лајковац на длану“.
Наступу у Кини претходио је својеврсни десетодневни тренинг у виду
серије овдашњих концерата и прива-

Момчило Александрић
тних наступа, укључујући и наступ у
Ваљеву, који су му уприличили његови
пријатељи и сарадници. Момчило каже
да бољи рођендански поклон није
могао пожелети и да ће се идуће године
са задовољством вратити у Кину да
одржи концерте, који су део његове
награде управо освојене на овом
такмичењу.

18

2.август 2018.г.

МИОНИЦА

''МИШИЋЕВЕ ДАНЕ'' ОТВОРИО ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ

ДОДЕЉЕНА ОПШТИНСКА ПРИЗНАЊА
Генерални секретар председника Републике Србије
Александра Вучића Никола Селаковић је у суботу 14. јула на
свечаности на Војводином тргу прогласио отвореном
традиционалну манифестацију ''Мишићеви дани'' у Мионици,
која је ове године трајала до 21. јула.
- О величини вашег најчувенијег суграђанина војводе
Мишића који је одавде кренуо у борбу за слободу сведоче
многе ствари. Једна од њих је да мото специјалних јединица
британске и француске војске чине Мишићеве речи ''Ко сме,
тај може''. Настављамо стопама војводе Мишића, вођени
његовом снагом и љубављу као народ који ће свакоме
његово дати, али своје никоме дати неће. У име председника
Републике Александра Вучића, чији сам вечерас изасланик,
уз пуно среће и још већег напретка проглашавам 22.
''Мишићеве дане отвореним ! – поручио је између осталог
генерални секретар председника Републике Никола
Селаковић отварајући мионичку манифестацију.
Присутнима се претходно обратио председник општине
Мионица Бобан Јанковић, који је сумирао резултате рада у
протеклих годину дана.
- Сваки пут у последњих неколико година на
''Мишићевим данима'' са поносом излазимо пред наше

КОНЦЕРТОМ МАРИЈЕ ШЕРИФОВИЋ

ЗАВРШЕНИ
22. ''МИШИЋЕВИ ДАНИ''
Током осам дана манифестације одржани
бројни концертни и спортски програми
Концертом Марије Шерифовић на Тргу војводе
Мишића у суботу 21. јула су, у присуству великог броја
посетилаца, завршени 22. ''Мишићеви дани'' у Мионици.
Интересовање за гостовање победнице ''Песме Евровизије'' у Мионици било је незапамћено, а Марија Шерифовић је приредила незабораван музички спектакл увеличан ватрометом који је обележио завршетак осмодневне
манифестације у славу најчувенијег Мионичанина војводе
Живојина Мишића.

Организатори традиционалне манифестације
одржане под покровитељством општине Мионица су се и
ове године побринули да концертни програми буду за све
укусе. На свечаном отварању гостовали су Лена Ковачевић и хор ''Viva vox'', гошћа Великог дечијег маскен-бала
била је Леонтина, а на великој сцени на Војводином тргу
концерте су имали и група ''Легенде'', бенд градске музике
''Рубато'', позната поп група ''Амадеус бенд'', ваљевска рок
група ''Демоде'' и звезде ''Гранда'' Мирјана Мирковић и
Милош Бркић, док је за љубитеље фолклор-ног стваралаштва концерт приредило Културно-уметни-чко друштво
''Војвода'' из Мионице. Одржана су и бројна спортска
такмичења, па је по 14. пут организована атлетска трка
Струганик-Мионица и уличне трке основаца и предшколаца, а љубитељи спорта су могли да уживају и у турнирима у фудбалу, кошарци, одбојци, малом фудбалу ''3 на
3'' и такмичењу у шутирању тројки.
А.К.

суграђане са оним што смо урадили у периоду између две
манифестације. Прошле године смо имали прилику да део
програма пратимо у новоизграђеној сали Културног центра, а
ове године део програма биће већ од сутра у новој Хали
спортова на коју смо чекали четврт века. Са задовољством
истичем да је завршена последња деоница пута ка Равној гори
у дужини од пет километара. Изводе се радови на санацији
два велика клизишта, а у пет села се ради сасвим нова
водоводна мрежа. Очекујемо почетак радова на санацији
неколико објеката школа основног образовања, као и објекта
Средње школе, инвестицију коју је подржала Влада Републике
Србије и Канцеларија за јавна улагања. Померамо границе и
стратешки планирамо, баш као наш велики Живојин Мишић.
Ова манифестација на неки начин представља меру нашег
труда и заједничког рада и уверен сам да ћемо се следеће
године у ово време срести у још бољим околностима са новим
садржајима у још лепшој и просперитетнијој Мионициистакао је Јанковић.
Први човек Мионичке општине је овом приликом уручио
традиционално општинско признање Златну плакету Војвода
Живојин Мишић бригадном генералу Душку Жерковићу,
команданту РВ и ПВО Војске Србије и потпуковнику саши
Петровићу, првом у рангу полазника 61. класе Генералштабног усавршавања Школе националне одбране, као и плакету
са ликом Војводе Мишића генерал пуковнику Љубиши
Величковићу постхумно, затим Националној алијанси за
економски развој (НАЛЕД) и ликовном уметнику Слободану
Јевтићу Пулики.
На свечаном отварању у уметничком програму је
наступила позната интерпретаторка џез музике Лена
Ковачевић која је на почетку вечери отпевала химну ''Боже
правде'', као и глумци Народног позоришта у Београду
Лепомир Ивковић и Бошко Пулетић у улогама војвода Мишића
и Степе Степановића. По завршетку церемоније свечаног
отварања уследио је концерт хора ''Viva vox'' којим је
стартовао овогодишњи концертни програм на ''Мишићевим
данима''. Исте вечери је у згради општине Мионица отворена
изложба слика познатог уметника који већ неколико деценија
живи и ствара у Француској Слободана Јевтића Пулике, a у
наредним данима манифестације приређен је већи број
занимљивих уметничких програма попут представе Крушевачког позоришта ''Тамо далеко на остртву спаса'' и промоције
књиге писца и новинара Владе Арсића ''Кад звона занеме''. А.К.

ТРЕНИНГ БЕЗБЕДНЕ ВОЖЊЕ
МОТОЦИКЛА У МИОНИЦИ
У организацији Савета за безбедност саобраћаја
општине Мионица и Aсоцијације за безбедност
мотоциклиста, 28. и 29. јула, у згради општине Мионица
одржана су предавања, као и тренинзи безбедне вожње
мотоцикла на полигону код Средње школе Мионица.
Основни циљ тренинга је едукација возача мотоцикла
и мопеда, као и будућих возача двоточкаша у области
безбедног учествовања у саобраћају и безбедног управљања мотоциклом и мопедом, на територији општине
Мионица.
У ту сврху, у оквиру дводневне обуке, организоване
су мото радионице посвећене актуелним темама и тренинг
безбедне вожње.

МИОНИЦА
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ПОСЛЕ 25 ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА ИЗГРАДЊЕ

ОТВОРЕНА СПОРТСКА ХАЛА У МИОНИЦИ
Председник Вучић поручио: ''Да буде препуна деце''
После 25 година од почетка
изградње, у недељу 15. јула је свечано отворена спортска хала у
Мионици у присуству председника
Републике Србије Алекс андра
Вучића, који је поручио да је циљ да
хала буде препуна деце и да морамо
да градимо нове хале.
- Деца ће овде моћи да тренирају, да се развију у спортском духу,
да буду шампиони, да науче како се
спортски губи. Децо, шта год вам
говорили, нема лаког успеха. До
њега се стиже тешким радом. Молим вас да радите више, снажније,
да се борите, да нас учините поносним, да из ове хале изађу шампиони-рекао је председник Вучић коме
је овом приликом поклоњен рукометни дрес на којем пише "Вучић 1"
и лопт. Дрес и лопту добили су и
министар омладине и спорта Вања
Удовичић, који је такође присуство-

мице, а грађани овог краја моћи ће
да навијају за Србију. Такође је истакао да му је када је пре три – четири
године долазио у Мионицу мало ко
веровао када је тврдио да се озбиљно и одговорно ради и да ће плате
и пензије бити веће. Навео је и да
жели да обиђе свако место у Мионици, да "Мишићеви дани" живе боље него раније, да деци овде треба
обезбедити будућност, а за то је
потребан напоран рад.
- Задовољан сам како Мионица
сарађује са владом и државом, али
мора још да се ради, да се ради још
улица, да се обезбеди још посла за
младе. За две до три године у
Мионици је урађено више озбиљних
пројеката него у претходних 30
година. То смо могли само уз вас и
вашу подршку. Због вас, озбиљних и
одговорних људи, који сте веровали у рад, а не у нерад, који сте

Бобан Јанковић
и Александар Вучић

Обраћање председник Вучића на отварању спортске хале у Мионици
вао отварању најмодерније хале у
Западној Србији и први човек општине Мионица Бобан Јанковић.
Председника Србије су на терену
дочекали мионички малишани који
се баве спортом и којима ће хала
н а ј в и ш е з н ач и т и , к а о и м л а д и
рукометаши-будући репрезентативци пошто ће у Мионици бити
Национални тренинг центар за
рукомет.
Вучић је додао да нова хала
има ФИБА и ИХФ сертификате и у
њој ће се играти међународне утак-

ве р о ва л и о н и ма ко ј и ва м н и с у
обећавали куле и градове, али који су
испуњавали оно што обећају. Сутра
идем у Париз, прекосутра у Брисел,
али ми је важно да пре тога одем у
Мионицу, Врњачку бању, јер све што
радимо – радимо због вас, због наше
деце- рекао је председник Србије.
Председник општине Мионица
Бобан Јанковић захвалио је председнику Србије што је подржао изградњу хале спортова у Мионици и што
је препознао колико је важно улагати
у омладину и будућност.

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
У ШЕСТ МИОНИЧКИХ СЕЛА
Ус л е д о б и м н и х п а д а в и н а и
поплава које су крајем јула погодиле
мионички крај, на предлог команданта
штаба за ванредне ситуације општине
Мионица Бобана Јанковића 24. јула је
сазвана седница Штаба на којој је
услед наступања елементарне непогоде-поплаве проглашена ванредна
ситуација у шест мионичких села и то у
Горњем Лајковцу, Планиници, Гуњици,
Берковцу, Попадићу и Доњем Мушићу
. Ванредна ситуација је у тренутку
закључења овог броја ''Гласа Тамнаве''
и даље била на снази. Можда и највеће
последице претрпео је туристички
центар Бања Врујци, јер је у Горњој
Топлици у ноћи између 23. и 24. јула

дошло и до изливања потока Глумач на
главну улицу у Бањи, а вода је продрла
и у поједине објекте. Велика количина
падавина је изазвала и појаву одрона,
због којих је деоница пута Миловановића брдо - Брежђе – Козомор за сада
затворена за саобраћај. За сада нема
прецизнијих података о насталој штети
на путној инфраструктури и обје-ктима.
Штету по пријавама грађана евидентирају стручне комисије Општинске
управе Мионица које су истог дана упућене на терен. Такође, на отклањању
последица елементарне непогоде ангажована је сва опрема и механизација
оспособљених правних лица за заштиту
и спасавање.

-Без председника Вучића и његове подршке не бисмо могли да
завршимо овај пројекат, као ни све
остало што смо урадили у претходном периоду. Председник је све
време био уз нас-рекао је Јанковић.
Мионици је сада отворен пут за
учешће и организацију бројних
спортских догађаја и постаће место
окупљања многобројних спортиста
и рекреативаца, а спортска хала у
Мионици укупне површине 2.900
квадратних метара ће бити и Национални тренинг центар рукометаша.
Радови на изградњи су почели још
1993. родине и потом стали, а недовршена хала спортова је дуго била
ругло Мионице све док прошлог
лета Министарство омладине и
спорта, Рукометни савез Србије и
локална самоуправа нису постигли
договор о њеном завршетку. Реновирање и завршни радови су почели крајем прошле године, што је за
локалну самоуправу био најзначајнији инфраструктурни пројекат. У
те радове је уложено 113,7 милионa
динара, од чега је 44 милиона динара издвојило Министарство омладине и спорта, а преостали део
општина Мионица.
А.Ковачевић
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ОПШТИНСКА И ЦРКВЕНА СЛАВА - ПЕТРОВДАН

ЛИТУРГИЈА И ЛИТИЈА

ВЕЛИКИ ФУДБАЛСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

МАКЕВИЋ У "ЗВЕЗДИ"
Душан Макевић, ученик четвртог разреда
је најпознатији дечак у општини Владимирци,
тренира свакодневно, недељно на два места

Петровдан у Владимирцима
Поводом Општинске и Црквене славе Петровдана,
у Владимирцима је, 12.јула, у девет часова, у цркви Светог
Апостола Петра и Павла, пред многобројним верницима,
одржана служба и свечана литургија, а затим је литија
кренула од цркве до зграде Општине Владимирци. Испред
зграде пред окупљеним грађанима руководство општине
обавило је свечано ломљење славског колача.

СЕЛО МЕСАРЦИ

ОВДЕ ТРЕНИРАЈУ
ШАМПИОНИ
А све је почело са једног тавана, који је
послужио као - стрељана

Екипа из Месараца
Марковићи - Златомир и Невена из Новог Села су
таленти у стрељаштву. Њихов тренер Љубиша Јовановић
није дозволио да прођу незапажено, а за "Посавотамнавске новине" је рекао:
- Златомир Марковић је почео да се бави стрељаштвом 2013. године уз помоћ садашњег тренера Јовановића (својевремено долазили и наши познати стрелци
Дамир Микец и Зорана Аруновић)...Одакле да се крене кад
не постоје услови? Тада смо напољу пуцали, ставимо мету
на дрво и пуцамо. Онда се присетим да имам простор на
тавану, купим два аутомата наместим, онда дође Златомир
са својих 11 и Невена са десет година. Тако смо кренули...
Почели смо прва такмичења са Златомиром који је пуцао
из серијске пушке за пионире у ‘’Лиги Београда’’. У првом
такмичењу је "упуцао" 162 круга и тада даје до знања да се
са њим може озбиљно радити.
Придружила су се остала деца, њих четворо.
Напредовали су и онда, 2017.године, Златомир постаје
првак Београда за кадете. Био је и трећи у Србији,
стандардни ваздушни пиштољ, трећи на финалу ‘’Купа
Србије’’ за кадете. Ови резултати су омогућили да буде
стрелац године за кадете..
Следеће године Златомир наставља са резулатима и пласманима, на лиги Београда је пуцао шест кола и
победио! Био је првак на регионалном такмичењу Београда. На првенству Србије, у гађању стандардним
ваздушним пиштољем, постигао је резулат 541 круг и био
првак државе за кадете и други за млађе јуниоре. Испед
њега је био јуниорски репрезентивац из Смедерева Петар
Адамовић.Невена Марковић је у лиги Београда била међу
три кадеткиње, а у првенству Србије је ушла у финале за
млађе.
У Међувремену је основано ново спортско Удружење "Сава - Месарци" у Месарцима. Доведена су и друга
деца, па је реална нада да ће у будуће бити још запажених
резултата .

Први клуб у којем је Душан Макевић заиграо, са
своје три године (ТРИ - ?) је ФК "Јединство" из
Владимираца. Посредством тренера Мише Станковића,
прешао је у "Чивију" из Шапца и ту освојио бројне
турнире у селекцијама петлића. Затим, запазили су га из
ОФК "Шабац" и тренер Јан Гаваловски. Ту је провео три
године и за то време, са својим клубом, освојио
првенство Србије, заправо
постао првак јединог признатог
турнира од стране Фудбалског
савеза Србије.
А онда, запазила га је и
‘’Црвена звезда’’. Тренер Урош
Урошевић позвао га је да тренира на "Маракани"...
Освојили су турнир у
Загребу победивши домаћи
‘’Динамо’’. Следе победе над
‘’Бајерном’’ у Минхену, а победа
је забележена и против "Порта",
као и освајање турнира у Словенији. На "Чемпион Трофи" турниру у Сарајеву освојили су
друго место, где су учествовали
Душан Макевић
као најмлађа екипа, а у финалу
су изгубили од Ливерпула.’
Занимљиво је да Душан Макевић и даље тренира у
ОФК-у ‘’Шабац’’ са својим тренером (Драгана Гуштиклу),
али и у ‘’Црвеној звезди’’ - петком и суботом.
Током досадашње плодне каријере Душан је
стекао много пријатеља, а сви су јединствени у тврдњи да
‘’Звезда’’ није имала скоро тако талентованог играча и тако
талентовану генерацију, као што је 2007.годиште.
Душан каже да су му идоли хрватски репрезентативац Лука Модрић и Тони Крос, као и играчи ‘’Реал
Мадрида’’ и Роберт Фирмино, нападач ‘’Ливерпула’’.
Велика жеља овог младог фудбалера је да, једног
дана, заигра за први тим ‘’Звезде’’ и да постигне гол на
дербију. Иначе, омиљени играч матичног клуба му је Ненад
Крстичић.
Учитељица Весна Марковић пружа му максималну
подршку, а испред оптине Владимирци за његову каријеру
посебно се залаже помоћник председника Раде Ковачевић, велики фудбалски ентузијаста.
Мајка Јелена нарочито је поносна на свог Душана.
Несебично му помаже у сваком погледу и, заједно са њим,
пролази кроз све његове тренутке у борби за велику
фудбалску каријеру. А кад се толико и тако добро ради на
припремама, онда је сигурно да блистава фудбалска
каријера Душана Макевића неће изостати.
(Коришћен материјал са сајта општине Владимирци)

Са најмлађим фубалерима ‘’Звезде’’

НАШЕ ТЕМЕ
СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

ЗБРИЊАВАЊЕ
ХИТНИХ СЛУЧАЈЕВА
Протеклих дана, у Хитну службу највише се
јављају пацијенти са повишеним крвним
притиском, астмом, реумом, цревним тегобама,
дијабетичари и психијатријски болесници
Служба за хитну медицинску помоћ Дома здравља Уб
постоји од 2012. године и свакодневно збрињава тешко
повређене и критично оболеле пацијенте. Рад службе,
организован је, по одлуци Министарства здравља, тако да
постоји само једна дежурна екипа у смени, која уједно излази
на терен по хитности позива – губитак свести, престанак
дисања, рада срца, крварење, било која акутна бол. Када је
екипа одсутна, пацијенте преузимају и прегледају лекари са
опште медицине.
- Служба за Хитну медицинску помоћ је веома
оптерећена пацијентима, који по правилу, треба да буду
прегледани од стране изабраног лекара. Пацијенти који нису
витално угрожени, потребно је да се јаве опредељеном
лекару опште медицине, а не да Хитну службу користе да
што пре заврше свој преглед. Тренутна организација Хитне
службе, у смислу броја лекара, медицинских сестара, возила
и нивоа опреме, која је одређена условима Министарства
здравља, не дозвољава конфоран рад, те је неопходно да
сви пацијенти буду стрпљиви и толерантни, јер ће бити
адекватно и најбоље збринути у најкраћем року - објаснио је
специјалиста ургентне медицине др Драган Живковић,
начелник Службе за хитну медицинску помоћ,.

Др Драган Живковић прегледа пацијенткињу
Протеклих дана, због нестабилног времена, појачан је
рад екипа Хитне помоћи, коју најчешће посећују пацијенти са
повишеним крвним притиском, астмом, шећерном болести,
психијатријски болесници, реуматичари и болесници са
цревним тегобама.
- Екипе службе, којих има пет, на дневном нивоу
прегледају 60 до 70 пацијената. Највећи број прегледа се
изврши у амбуланти Службе. На терен се излази у просеку
око 10 до 15 пута, када се интервенише на јавном месту или у
кући болесника. У ноћним сатима, кроз Хитну службу прође и
знатан број деце. У овом периоду смо запазили већи број
пацијената са знатно повишеним крвним притиском,
нарочито у ноћним сатима и поред адекватне терапије. На
летњим врућинама, погоршавају се и тегобе са проширеним
венама – истиче др Драган Живковић.
Временске прилике утичу и на оболеле од астме, јер се
тело бори да одржи нормалну телесну температуру и то
захтева већу потрошњу кисеоника. Услед удисања топлог и
влажног ваздуха, који иритира дисајне путеве, долази до
сужења бронхија и накупљања слузи. У овом периоду лета,
могуће су и појаве алергијских реакција, због повећане
концентрације полена дрвећа, трава и корова. Како
објашњава др Живковић, у летњим данима, може доћи и до
наглог пада шећера – хипогликемије, колапса, али и до
других здравствених тегоба узрокованих уједом инсеката
(оса и стршљена), као и тровања храном и кварљивим
намирницама, што узрокује цревне тегобе. Тада се симптоми
јављају брзо, за два до шест с ати од конзумирања
контаминираних намирница.
Препорука из Хитне службе је да се на сунцу обавезно
треба заштити од УВ зрачења, због могућег настајања иритација коже, као и сунчанице која почиње јаком главобољом,
поспаношћу и повраћањем.
Д.Капларевић
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НЕСВАКИДАШЊИ УСПЕХ
АЛЕКСАНДРЕ ЛАТИНОВИЋ

НАЈМЛАЂИ СТУДЕНТ
АКАДЕМИЈЕ У БЕРЛИНУ
Од 1. октобра, вансеријски талентована убска
виолинисткиња наставаља усавшавање на
престижној музичкој академији „Ханс Ајслер“
Убска виолинисткиња Александра Латиновић од 1.
октобра ће своје усавршавање наставити на Високој школи за
музику „Ханс Ајслер“ у Берлину, где је положила пријемни
испит и тиме постала њен најмлађи студент. Јер, најбоља,
најталентованија и најнаграђиванија ученица у четири деценије
дугој историји убске Школе за основно музичко образовање
„Петар Стојановић“, ову престижну академију је уписала као
седамнаестогодишњакиња, након завршеног другог разреда
београдске Средње музичке школе „Даворин Јенко“. Невероватан успех, којим ретко ко може да се похвали у Србији,
постигла је не само захваљујући вансеријској даровитости и
љубави према музици, већ и огромној вољи, труду, одрицању,
преданом и континуираном раду и сталним усавршавањем,
што самосталним, што на многобројним мастер класовима које
је похађала у земљи и иностранству. На управо једном таквом
семинару, Александру је приметио чувени музички педагог
Стефан Пикард и позвао је да дође у Берлин и конкурише за
академију „Ханс Ајслер“, где је он предавач. Крајем јула
писмено су је обавестили да је положила пријемни испит
(виолину, клавир, солфеђо и теорију музике), честитали на
успеху и пожелели добродошлицу. Тиме је Александра наставила свој пут ка врху, којим је кренула још као шестогодишњакиња, када је први пут узела виолину у руке. Недуго
потом добила је и епитет мали виртуоз и већ поодавно је
виолинисткиња светског калибра, овенчана са преко 60
најзначајнијих домаћих и иностраних награда.
- Мени је одувек био сан да одем у Немачку и да се тамо
школујем, тако да је ово највећи успех који сам постигла. То ми
је подстрек да још више вежбам, радим и остварим свој
животни циљ, а то је да постанем врхунски солиста. Поносна
сам на себе и надам се да ће школовање на берлинској
академији оправдати моја очивања и помоћи ми да стигнем до
свог циља. Захвалила бих се својој професорки Марији
Никитовић, која је са мном радила у основној и током две
године средње школе, као и професорки Лидији Ранковић, која
ми није предавала, али је увек била уз мене. Без њих две не бих
толико постигла и ово успела, каже Александра, која ће на
академији „Ханс Ајслер“ првих пест месеци имати статус
младог студента, док ванредно не заврши другу и трећу годину
средње школе, као и интензивни курс немачкој језика, који ће
бити организован уоквиру факултета. Од ње сазнајемо да у
првој години нема право на стипендију, али се нада да ће већ у
другој добити материјалну потпору или од академије или од
Немачке државе, што јој је и те како потребно.

Александра Латиновић
На Александрин успех подједнко је поносна и њена
дугогодишња професорка Марија Никитовић.
„Цела Србија зна за Александру Латиновић, јер већ има
изграђено име и синоним је за квалитет и један висок ниво
извођаштва. Својим резултатима и вансеријским талентом
добила је прилику која се ретко коме пружа и коју само одабрани заслуже, а она је заслужила да буде најмлађи студент чувене музичке школе у Берлину. То је академија са дугом традицијом, једна од најцењенијих не само у Немачкој, него и у Европи и једна од најбољих у свету, где ће она похађати не нулту
или припремну годину, већ основне академске студије, што
само по себи довољно говори о њеном квалитету, јер је селекција веома строга, а критеријуми високи“, рекла је професорка
Никитовић о својој најбољој и најдражој ученици. Д.Недељковић
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УБ И УБЉАНИ НЕКАДА
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У ФИЛИЈАЛИ ПИО ФОНДА НА УБУ

ПОЧЕЛА ПОДЕЛА
ПЕНЗИОНЕРСКИХ КАРТИЦА
Расподела пензионерских картица почела је и на Убу. Реч
је о врсти помоћног документа који ће, уместо последњег
пензионог чека, пензионерима убудуће служити за доказивање свог статуса и обезбеђивати им одређене повластице.
Додељује се бесплатно, без накнаде, а право на њу остварују
корисници пензија свих категорија.
Како смо информисани од председника Удружења
пензионера Драгана Јовановића, у убској општини тренутно је
око 5.100 пензионера, који своје персонализоване картице могу
подићи без икаквог ограниченог рока у Филијали ПИО фонда
(такозвано Социјално), у Главној улици на Убу. Да би је
преузели, неопходно је да са собом понесу личну карту или
пасош. Породични пензионери, родитељи, старатељи и
хранитељи приликом доласка по картицу требало би да понесу
последњи чек од пензије, односно извештај корисника из
банке.
Картица је пластична и садржи име и презиме корисника,
регистарски број и филијалу где прима пензију и важи само уз
личну карту или пасош. Иницијативу за њену израду
покренуло је Министарство за рад, борачка и социјална
питања са идејом да уз картицу која има идентификацион број
сваки пензионер увек може да докаже свој статус, где год да се
нађе и, што је важније, оствари бенефите и попусте.
Након израде и расподеле картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради овог документа и за нове
кориснике, то јест за оне који су укључени у исплату после 26.
фебруара 2018. године.

Услужно
бушење и
чишћење
бунара

Мија Ранковић,
Брезовица

014/463-213
064/160-71-60

БРАНКО КЕЗА САВИЋ

ИГРАО ЗА "ИНТЕР" (?)
Пред утакмицу "Интер"- ЈНА (6:4), на игралишту
Пеђина, 21.фебруара 1952.године. Стоје, с лева:
симпатизер Бранко Милиционер, затим, Бесеровац,
Богутовић, Савић (Убљанин Кеза), Митровић Бели,
Томић, Милошевић и Веса Пајић. Седе: Костић, Митровић,
Штаплер, Митровић Тома, Милошевић Н. и Грујић...
Ову фотографију са новинским текстом је
показао Душан Савић у једној ТВ емисији, када је
направио шалу тврдећи да је његов отац играо за ФК
’’Интер’’ (!?,) а у Ваљеву је, тада, заиста постојао тај клуб...

ТРАГОМ ФОТОГРАФИЈЕ

ФУДБАЛСКЕ
ЛЕГЕНДЕ
Фотографија из албума једног нашег
суграђанина датира из 1951.године и на њој
се налази трио убског Јединтсва, који ћете
најпре препознати по њиховим синовима,
односно Убљанима које готово сви знају.
Горе лево (стоји): Мика Цикуша, отац
једног од најбољих убских фудбалера икада,
десне полутке Јединства седамдесетих и
осамдесетих година- Бате Цикуше.
Горе десно (стоји): Жика Пурић (спортски радник и благајник у ФК Јединсво), отац
Аце Пурића, ватреног навијача Јединства.
Доле (чучи): Мија Марковић- Црни, отац
легендарног голмана Јединства Драгана
Марковића- Бронзе, који је у историји убских
црвено-белих најдуже наступао у првом
тиму без прекида (пуних 16 година, 19721989).

ДРУГИ ПИШУ - "ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ"

2.август 2018.г.
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ПРОПАО ПОКУШАЈ ПОВРАТНИКА ИЗ ШВЕДСКЕ ДА ПОЧНЕ ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ КОД УБА

СТИЖЕ АРОНИЈА ДО СТРАЗБУРА
Драгомир Зујаловић тврди да његово лековито биље вене због загађења са копа.
Рудник: Нисмо криви
Када је Драгомир Зујаловић у Радљеву код Уба, пре
пет година, започео органско узгајање ароније, ни слутио
није да ће ова лековита биљка са његове плантаже да доспе
у иностранство. Али, не на тржиште већ на Међународни суд
за људска права у Стразбуру, коме је вели, приморан да се
обрати, јер је због, како су анализе показале, загађења са
оближњег површинског копа „Тамнава- Западно поље”
Рударског басена „Колубара“, аронија осушила а одговорност за огромну штету коју је претрпео, нико не прихвата.
У савремену плантажу ароније на хектар и по, опремљену по светским стандардима, са системима наводњавања кап по кап, заштитом од града и видео надзором,
уложио је више од 170.000 евра. Чак четири године се борио
да испуни потребне услове и добије сертификат о органској
производњи.
- Дошао сам из Шведске, да капитал уложим у моју
вољену Србију и родни Уб. Одлучио сам се за органску
производњу, која овде на жалост није много заступљена и
проучавајући примену биљака у лечењу људи, подигао сам
плантажу веома лековите ароније – каже Зујаловић.
Мукотрпно и тешко сам радио, јер органска производња не
дозвољава употребу хемикалија и већине механизације.
Плаћао сам све таксе и доприносе општини и држави,
ангажовао акрадитовану установу за добијање сертификата, а ни једном ми нико није рекао да локација није погодна
за органску производњу.

Спор: Имање на ком узгаја аронију
тик уз копове "Колубаре"
Зујаловић истиче да је 2013. године, када је засновао
плантажу, на сајту Рударског басена „Колубара“ писало да
„загађења нема“, осим појаве појачане буке. Аронија је
рађала до лета прошле године, плодови су били веома
квалитетни а онда је нагло почела да вене.
- Плод је био ситан, лошег квалитета а пољопривредни
вештак ког сам ангажовао, утврдио је да је аронија оболела
због загађења ваздуха и киселог земљишта – каже Драгомир. - Да сам знао истину, аронију бих засадио на другом
месту.

Драгомир Зујаловић: До прошлог лета плодови
били добри, а онда су нагло почели да се суше

ДУПЛО ЗАГАЂЕЊЕ
Планирао сам у Радљеву да изградим фабрику сока од
ароније. Надлежни у „Колубари“ рекли су ми да то могу без
икаквих бојазни да урадим, јер нови површински КОП до те
локације неће стићи ни за пола века – каже Зујаловић. На
крају испоставило се да ће нови КОП, који ће од моје
плантаже бити удаљен мање од километар, бити додатни
извор загађења! Страшно је што у таквом окружењу људи
живе а и не знају каква опасност из загађеног ваздуха и
земљишта прети.
Рударски басен „Колубара“, у одговору на тужбу
Зујаловића, наводи да концентрација укупних таложних материја прелази дозвољену вредност, али да то није последица
сктивности Површинског копа „Тамнава – Западно поље“, чији
је обод на 150 метара од плантаже, где је уклањање јаловине
завршено пре седам-осам а експлоатација угља пре пет година,
те да се рударски радови постепено удаљавају од парцеле.
Такође, да установљене вредности киселости не указују на
загађење земљишта.
- Тврде да Површински коп није извор загађења
ваздуха и земљишта а 50 км унаоколо од моје плантаже нема ни
једног другог постројења или фабрике и да је аронија увенула
јер је прошла година била сушна а имам најсавременији систем
за наводњавање – каже Зујаловић. Поднео сам тужбу Вишем
суду у Београду, али ћу морати да се обратим и Међународном
суду за људска права у Стразбуру. О свему је обавештена и
Европска комисија. Уз све морам да плаћам и пенале на основу
уговора о испоруци сока и чаја од ароније. Стручњаци су утврдили да појава сулфата у ваздуху и земљишту, угљене прашине, штетног атмосферског талога, канцерогене чађи, представљају еколошку катастрофу, загађену животну средину и
уништење биљног, животињског и воденог света.
Б.Пузовић ("Вечерње новости", 21.јул 2018)
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13.јула 2018. г. навршила се
година од смрти наше
драге

ЗОРИЦE
МИЈАИЛОВИЋ
(1962 – 2018)
Не постоји време које може
избрисати љубав и сећање
на Тебе.
Твоји: супруг Јоле
и ћерка Мирјана

Тужно сећање на нашег

СЕЋАЊЕ НА НАШЕ
РОДИТЕЉЕ

ТОМИСЛАВА
ПАРИПОВИЋА
(26.07.2014 – 26.07.2018)
Прошле су четири године од
како ниси са нама. Али, остали
су трагови који се на бришу,
дивна сећања која не бледе
и доброта која се не
заборавља...
Супруга Олга и син
Василије са породицом

САНДИЋ
ЈОВАН
ДАНИЦА
1932 - 1963

1938 - 2016

Владета и Ђорђе

22.јула 2018. г. навршила
се 21 година од смрти

2.08.2018. г. навршава се
40 дана од како није са
нама моја сестра

2.08.2018. г. навршава се 40
дана од како није са нама
моја вољена супруга

ВЕЛИМИРА ВЕЉЕ
ЂУРИЋА

СЛОБОДАНКА
ЈАНКОВИЋ – БЕЛА

СЛОБОДАНКА
ЈАНКОВИЋ – БЕЛА

(1948 – 1997)
Заувек у нашим срцима
Син Пеђа, ћерка Слађа
и супруга Рада

(1950 – 2018)
Заувек у нашим
срцима и мислима...
Брат Томислав
са породицом

(1950 – 2018)
Хвала Ти за све.
Остаћеш заувек у мом срцу
Супруг Веља

2.08.2018. г. навршава се 40
дана од како није са нама
моја вољена мајка

2.08.2018. г. навршава се 40
дана од како није са нама моја
вољена мајка

СЛОБОДАНКА
ЈАНКОВИЋ – БЕЛА

СЛОБОДАНКА
ЈАНКОВИЋ – БЕЛА

(1950 – 2018)
Мајко, опрости што су те
украли! Сви ћемо једном бити
сами у тами...
Ћерка Љиља са породицом

(1950 – 2018)
Живећеш вечно у мом срцу,
јер вољени никада не умиру...
Ћерка Биља са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

2.август 2018.г.

12.августа 2018. г. навршиће
се четири године од смрти
моје мајке
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18.07.2018. год преминуо је
наш драги отац и деда

СЛАВКО (Радованов)
ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЋ
из Шарбана
(1921 – 2018)
Носилац Партизанске
споменице 1941, Медаље за
храброст, Ордена заслуге за
народ са сребрном звездом
и један од последњих
преживелих норвешких
интернираца...

ДРАГАНЕ
УРОШЕВИЋ

Заувек у срцима

(1931 – 2014)
Твојих најмилијих:
сина Велисава, ћерки Зорице
и Станице, унука Јована,
унука Олге, Невене и Јелене

Од заборава Те чувају
Твоја деца
6.08.2018. г. навршава се тужна
година од како нас је напустио
наш вољени

28.07.2018. г. навршилa се година од када није са нама наш
драги супруг, отац, деда и таст

МИЛИСАВ
КОСТАДИНОВИЋ
(1951 – 2017)
Прошла је већ година, a као да
си јуче био ту. Време не лечи
тугу,сећања непрестано навиру
и сливају се низ образе...
Недостајеш у сваком нашем
тренутку. Тешко је кренути
даље без твоје подршке и
пажње коју си нам несебично
пружао. И даље боли много...

ЉУБИША
ИВАНОВИЋ
наставник српског језика
Драги Љупче, много нам
недостајеш. Волимо те много и
чувамо дубоко у нашим срцима.
Супруга Милованка, син
Драгутин, кћи Ирена, унуци
Огњен и Вук и зет Видан

Твоји: супруга Мира,
ћерке Слађана и Снежана,
унучад Лука, Вања и Вук
и зет Ненад

31.07.2018.г. навршило се шест
месеци од смрти нашег драгог

СЕЋАЊЕ

СЛАВКО
САВЕ
ВЕЛИМИРОВИЋА
С поштовањем и љубављу
сећају Те се Твоји
Супруга Споменка, син
Драган и ћерка Јелена
са породицама

ДРАГОМИР

(3.12.1925-13.07.1994)

ВЕРКА

(13.08.1950-26.07.2008) (27.02.1930-13.09.2007)

МИЛИЋЕВИЋ
из Бајевца
С љубавву и поносом, вечно ће чувати успомену на Вас
Ваши Немања, Љиљана и Слађана
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Прошло је 19 година туге од
твог прераног одласка

21.07.2018.г. навршава се 40 тужних
дана од преране смрти нашег драгог

Сећање на нашег најмилијег

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА

ДРАГАНА ГАГУ
ЖИВАНОВИЋА

(1966 – 2018)
Оставио нас је добар син, супруг
и отац, великог срца, у коме је
било места за све људе овога
(1978 - 1999)
света.Никада нећемо заборавити
Сломио си наша срца и нашу
тај страшни дан, када се угасила
љубав што си нас оставио.
светлост у његовим очима. Нека
Пожелимо да ти чујемо глас,
Те Анђели чувају...
само још једном...
Твоји најмилији: отац Мирослав,
Твоја мама Стоја и сестра
мајка Живана, супруга Славица,
Данијела са породицом
ћерка Слађа и син Марко

ДУШАН МАТИЋ
КАРЕЛИ

1.07.2018.г. навршава се 40 тужних
дана од преране смрти нашег драгог

21.07.2018.г. навршава се 40 тужних
дана од преране смрти нашег драгог

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА

(1966 – 2018)

(1966 – 2018)
Дани пролазе, време не лечи
бол и тугу, сузе теку, срце јеца,
сваким даном празнина је све
већа. Ако је твој живот морао
стати, наша љубав и сећање на
тебе вечно ће трајати.

Прошло је 40 дана од како си нас
напустио, а тугу у нашим срцима
не може време да избрише, јер
увек си био део нашег живота и
вечно ћеш остати у нашим
срцима
Твоји: стрина Снежана,брат
Драгољуб и сестра Љубинка
са породицама
9.08.2018. г. навршава се десет
година од смрти нашег драгог

СЛОБОДАНА БОБЕ
МИЛОШЕВИЋА
(12.01.1989 – 09.08.2008)
„Једне очи, један поглед, један
осмех и хиљаде успомена, остају
записане у глави и у срцима...
И нема тих година које их могу
избрисати
Мајка Десанка, сестре Биљана и
Ивана са породицама

Твоји најмилији: Буки,
Љиља, Зоки и Анка

(1966 – 2018)
На жалост, Анђели не могу дуго
остати међу нама, али зато
њихов кратак боравак,
неповратно промени свет на
боље, а сећање на њих траје
заувек...
Ожалошћени: брат Милан,
снајка Гордана, синовац
Влада и синовица Рада
21.07.2018.г. навршава се 40 тужних
дана од преране смрти нашег драгог

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА
(1966 – 2018)
Отишао је диван човек,
наш кум, чији ће драги лик,
изузетан дух и доброта,
заувек остати у нама...
Твоји кумови: Драган,
Клаудија, Марко и
Никола са породицама

ФУДБАЛ

2.август 2018.г.

27

УБСКИ ОМЛАДИНЦИ СЕ ВРЕДНО СПРЕМАЈУ ЗА ДЕБИ У ЕЛИТИ

БРОДАРАЦ
НА СТАРТУ
После кратког уживања у историјском успеху, пулени
Мирослава Билића средином јула почели су припреме за
наступ у Квалитетној лиги Србије. Вољом жреба, први меч
играће испод београдске Газеле, у дому екипе која је прошле
сезоне осетила барут омладинске Лиге шампиона- Бродарца.
Тај меч је на програму 18. или 19. августа, а већ у среду 22.
августа на стадиону "Драган Џајић" гостује Чукарички. Следи
пут у Ниш на мегдан Радничком, а поново ће црвено-бели бити
домаћину у четвртом ванредном колу- гост на Убу у среду 29.
августа биће им Динамо из Панчева. "Вечити" ривали стижу тек
на пролеће на "Џајин" стадион, у 12. колу гостује се Партизану, а
два кола касније и на терену иза јужне трибине стадиона "Рајко
Митић".
У току је и склапање коцкица за историјски деби, тренер
Мирослав Билић резимира учињено у прелазном року:
- На списку појачања налазе се офанзивац Јеремић и
везиста Павловић из Колубаре, такође везни Симјаноски који је
стигао из обреновачког Радничког, као и крилни нападач
Живојиновић који је прошао школу Црвене звезде. Могуће је
још једно појачање са којим бисмо комплетирали летњу пијацу,
а одлична вест је да у елитном рангу могу да се у протоколу
нађу и двојица момака рођена 1999. - потврђује Мирослав
Билић да је екипа практично формирана.
Убски омладинци нису успели да пруже озбиљнији отпор
првотимцима, у отвореном мечу са пуно шанси играли су без
голова са Радником на Школарцу, а одличан утисак оставили
су против јаког Врело спорта кога су савладали на "вештаку" са
3:2 головима Грујичића (пенал), Павловића и Илића. Следе
тестови против Брезовице и Гуњевца, а 8. и 9. августа путују на
мини-турнеју у дрински крај- ривали ће им бити први тим
Јединства из Малог Зворника и комбиновани тим Слоге из
Бајине Баште.
Б.Матић

РАСПОРЕД ОМЛАДИНСКЕ СЕЛЕКЦИЈЕ
ФК ЈЕДИНСТВО У ПРОЛЕЋНОМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ:
1.коло (18.08.2018): Бродарац - Јединство (Уб)
2.коло (22.08.2018): Јединство (Уб) - Чукарички
3.коло (25.08.2018): Раднички (Н) - Јединство (Уб)
4.коло (29.08.2018): Јединство (Уб) - Динамо 1945
5.коло (01.09.2018): ОФК Београд - Јединство (Уб)
6.коло (08.09.2018): Јединство (Уб) - Војводина
7.коло (15.09.2018): БАСК - Јединство (Уб)
8.коло (22.09.2018): Вождовац - Јединство (Уб)
9.коло (29.09.2018): Јединство (Уб) - Интернационал
10.коло (06.10.2018): Рад - Јединство (Уб)
11.коло (13.10.2018): Јединство (Уб) - Спартак ЖК
12.коло (20.10.2018): Партизан - Јединство (Уб)
13.коло (27.10.2018): Јединство (Уб) - Трајал
14.коло (03.11.2018): Црвена звезда - Јединство (Уб)
15.коло (07.11.2018): Јединство (Уб) - Инђија
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ЈЕДИНСТВО У ЈЕКУ ПРИПРЕМА ЗА НОВУ СЕЗОНУ

У ПОБЕДНИЧКОМ РИТМУ
Није било звучних трансфера под Шепковцем овог лета,
одлазак петорице искусних играча пробаће да надоместе
млади момци жељни афирмације. Убске навијаче ће
обрадовати повратак два играча из домаће школе- Милош
Мијатовић је показао у Дивцима да је сазрео као играч и
заслужио повратну карту, а из Лајковца се вратио Игор
Милановић, нападач изузетних физичких предиспозиција. На
списку појачања је и доскорашњи јуниор Партизана Урош
Арсовић (2000), као и Димитрије Костадиновић (1996), везиста
ФАП-а у протеклој сезони:
- Јасно је да нам требају још два-три проверена играча за
српсколигашко такмичење, на руку нам не иду проблеми са
повредама Панића, Рајовића и Сајића, али се надам да ћемо
се ускоро комплетирати. Верујем да ћемо наћи заједнички
језик са штопером Томићем који је играо у Железничару
прошле сезоне, а желимо да из Земуна на позајмицу доведемо
младог крилног нападача Андреју Стојановића. Имамо
квалитетан костур екипе од 13-14 играча, нема потребе да
преплаћујемо играче који не праве разлику, тако да ћемо
пажљиво одабрати наредна појачања- рапортира тренер
Јединства Верољуб Дуканац.
Црвено-бели су први тест имали против омладинаца које
су убедљиво савладали са 6:0, а много озбиљнији отпор
пружио им је нови зонаш Врело Спорт. Головима Поповића и
Николе Радојичића српсколигаш је имао предност на паузи од
2:0, али су пулени Милоша Гаврића одличном игром стигли до
изједначења. Поповић је у финишу још једном погодио за
минималан тријумф Јединства, али је утисак да је поражени
тим био задовољнији овом провером.
Најбољи утисак црвено-бели су оставили у Прову,
течном и брзом игром створили су доста прилика за гол, а
стрелци у победи 2:1 били су Никола Радојичић из пенала и
Зоран Радојичић на изузетно ефектан начин. Томић је показао
зашто је жеља Дуканца у штоперској линији, а импоновала је
зрелост у игри дојучерашњих јуниора Којића и Радивојевића.
У среду, 1. августа, Убљани су ишли пут Сурчина, а за викенд
ће одмерити снаге са Првом искром из Барича:

Поново у старом јату: Игор Милановић (у скоку)
- "Генералку" играмо са обреновачким Радничким на Убу
11. августа, а 6. августа знаћемо ко нам је противник на старту
првенства. Без обзира што смо млађи у новој сезони,
очекујем да играмо брже и покретљивије, а сви бисмо били
презадовољни да поновимо резултате из претходног
првенства. Новина је да ћемо суботом играти првенствене
утакмице на Убу, верујем да ће навијачи и у новом термину
пружати подједнако добру подршку као у прошлој сезоникаже лазаревачки стручњак на клупи Убљана.
Б.Матић
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ПОЧЕО ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

ДЕВЕТНАЕСТИ ПУТ
У КАРЕЛИЈЕВУ ЧАСТ
Школарaц у никад лепшем издању дочекао је
традиционални Меморијални турнир "Душан МатићКарели"- по 19. пут екипе из Уба и околине играће у част
трагично настрадалог фудбалера Јединства. Као што је
уобичајено, турнир је почео 1. августа, дана када је, сада
већ далеке 1999, прерано угашен живот студента ДИФ-а и
брзоногог нападача црвено-белих.

Реновирани терен на Школарцу
Категорије за 19. Карели су подељене на следећи
начин: сениори уз учешће од 6.000 динара, ветерани
(рођени 1978. и старији) уз уплату од 2.000 динара, а
омладински део турнира подељен је у две категоријејуниори узраста од 2000-2003. и пионири рођени 2004.
године и млађи (по 1.000 динара у обе категорије).
Бранилац пехара је обреновачка екипа КМФ Палеж, у
сјајном прошлогодишњем финалу савладали су екипу
организатора, а до закључења броја у главној
конкуренцији било је пријављено десет екипа.
Б.М.
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ОДРЖАН 40. ИВАЊДАНСКИ ТУРНИР

"ХЕПИ СТАР" ЧЕТВРТИ
ПУТ ДО ПЕХАРА
Као никада у 40 година дугој историји турнира, кишовити
јул је задао организаторима силне проблеме, али је традиција
ипак настављена у готово немогућим условима за игру.
Ивањдански турнир у Радљеву је имао две такмичарске
вечери- петак 6. и 13. јул, у суботу 7. јула одржана је и
Чорбаријада на којој је тријумфовао Дрим тим из Бргула на
челу са Селимиром Перићем, а велику помоћ у организацији
ове манифестације пружио је Милан Лештарић из Бањана.
У конкуренцији осам екипа, до тријумфа је стигла екипа
Хепи Стар, већ четврти пут на бетону радљевске основне
школе. У финалном мечу, савладали су "домаћи" Галакси са
4:1, головима Срђана Ристића (2), Владе Симића и
Александра Радовановића. Уз Николу Радојичића, Стеву
Максимовића и голмана турнира Љубишу Ракића- била је то
чета која је заслужено стигла до пехара и прве награде од
30.000 динара. Најтежи посао имали су у полуфиналу када су
играли нерешено 1:1 против екипе Треси меси из Великих
Црљена, а Ракић је са два одбрањена пенала трасирао пут ка
завршници. Све похвале иду и на рачун Галаксија, у
полуфиналу су надиграли Обреновчане из екипе З-Даса
резултатом 5:2, а имали су у својим редовима и најбољег
играча турнира- Бошка Аћимовића.

Победник турнира: Екипа "Хепи Стар"
Колико је турнир одигран у фудбалско-ватерполо
амбијенту, показује чињеница да су актери метлама
одстрањивали огромне количине воде са терена, али је и у
таквим околностима близу две стотине гледалаца уживало у
квалитетном малом фудбалу. Комплименте заслужују и
млади арбитри Марко Ранковић и Филип Ђорђевић,
ауторитативном арбитражом изнели су турнир до краја без
иједног инцидента...
Б.Матић
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ТАЛЕНТОВАНИ ВРЕЉАНИ ИДУ СТОПАМА
СВОГ СЛАВНОГ БРАТА

КОШИЦЕ ПОНОВО
ПРИЧАЈУ СРПСКИ
Већ је излизана прича колико су Кошице значиле у
фудбалској каријери Немање Матића, а сада су на истој стази
два његова брата од ујака- Никола и Лазар Ристовски. Старији
Никола (рођен 1997.) се још прошлог пролећа одлучио за прву
инострану епизоду, а одскора друштво му прави млађи Лазар
(1999.) који је дао снажан печат историјском успеху убских
омладинаца- уласку у Квалитетну лигу Србије.
Прва Николина година је била прилично турбулентназбог великих финансијских проблема, ВСС Кошице је отишао у
стечај, па је старији Ристовски пробао да ухлебљење нађе у
Локомотиви, такође из града хокеја. Ипак, тренер Алберт
Руснак је префињеном везисти давао шансу на "кашичицу",
али су од зиме ствари почеле да се боље одвијају за бившег
играча Јединства и Железничара из Лајковца. Нађена је
формула за поновно формирање клуба ФК Кошице фузијом
два клуба, а Никола је отишао на позајмицу у један од њихтрећелигаша Висне Опатске. Тренер Мирослав Сович је
препознао његов потенцијал, Ристовски му се одужио са пет
голова и пет асистенција, а за савршено пролеће фалила је
само промоција у виши ранг- клуб је завршио на другом месту,
са три бода заостатка за прваком.
Ипак, није то ништа променило у плановима озбиљне
управе која је преузела бригу о клубу, а потврда тога је и уговор
о пословно-техничкој сарадњи са премијерлигашом из
Енглеске- Вест Хемом:
- "Генералку" смо играли против У-23 тима из Лондона, у
мечу првог кола првенства савладали смо Слован Гиралтовце
са 4:0, а на терену сам провео 80 минута. Прву званичну
утакмицу нови клуб је играо нешто раније у Купу против
Одорина, добили смо 9:0, а остаће уписано да сам постао први
стрелац у новој историји Кошица. Амбиције су да се ове сезоне
пласирамо у Другу словачку лигу, амбициозна управа је већ
покренула пројекат о изградњи новог стадиона, а планирају да
се најкасније за четири године вратимо у елитно друштво.
Изборио сам се за статус првотимца, носим број 5 на дресу, а
Лазаревим доласком сигурно да ће и мени бити још лакшекаже левоноги везиста Кошица Никола Ристовски.

Никола и Лазар Ристовски
Млађем Ристовском није требало много времена да се
наметне Словацима, у току ове недеље стигао је и сертификат
из Србије којим је стекао право за званичне утакмице, али је
Лазар свестан да ће требати пуно труда да се избори за
минутажу:
- За почетак, жеља ми је да изборим место у
такмичарској екипи и да стрпљиво чекам шансу. Екипа је доста
искусна, има ту и неких играча који су играли са Немањом, а на
мојој позицији игра заменик капитена. Ипак, верујем у себе,
иде ми на руку правило о пет измена, па се надам ускоро и
првим минутима у званичним утакмицама. Помоћ старијег
брата је непроцењива, уз њега ми је период адаптације био
врло кратак, а услови за живот и тренинг су на највишем нивоу.
Због Немање смо сигурно под додатном пажњом, а надамо се
да ће Кошице и убски фудбалери поново бити срећан спој за
обе стране- поручио је млађи од браће Ристовски.
Б.Матић

СПОРТ
АКТУЕЛНОСТИ ИЗ КОЊИЧКОГ СПОРТА

АТИЛ ТРЛИЋ РУШИ РЕКОРДЕ,
ТОРИНО ХИЛ НИЖЕ ПОБЕДЕ!
Иако је први класик за трогоце "Трајал Стејкс" трчан још
у јуну, свој епилог добио је недавно за "зеленим столом"победник Парти Флеш није прошао допинг-контролу, па је
прво место и награда од 200.000 динара припала Атил Трлићу,
другопласираном на стази! Тако је сјајни трогодац наставио
ниску победа која је ипак прекинута 8. јула на Београдском
хиподрому, у другом класику сезоне. Обистиниле су се
претпоставке да би влажан београдски песак могао да донесе
неочекиване резултате у "Дербију", а сензацију је направила
Мис Мази (квота на победу 26!) која је искористила повољно
место у машини (прво стартна позиција) и ушла у циљ са шест
дужина предности испред Смајлинга и Атил Трлића. Добру
трку истрчао је Џо-Џо власника Дражена Дунђера на четвртој
позицији, док је лоше стартно место (13) коштало Трибала
бољег пласмана од пете позиције.

Фуриозна завршница Торино Хила
Био је то, ипак, кратак предах за Атила, у Шапцу је у трци
"Омице и ждрепци" најближу конкуренцију оставио 12 дужина
иза себе, притом поставивши рекорд трке 2:02,4! У истој трци,
Красива (5.), Џо-Џо (шести) и Криптон (девети) нису могли до
награда, али је зато Криптон у Београду славио у "Утешном
дербију" у седлу са Гораном Крстићем. Квелиндо Сур
породице Арсенић био је трећи, док је Огон у "Интернационалној трци" за пола дужине закаснио за победником
Алкатразом. Калина Лејди је завршила шеста у првој трци
сезоне, али је зато заблистала већ у Шапцу- у изузетно
узбудљивој "Женској миљи", Пјур Перл је проглашена
победником, али је прегледавањем фото-финиша утврђено
да пехар ипак иде породици Вујковић! Вреди истаћи да је у
трци дана "Меморијал Краља Алексан-дра" четврти пут за
редом славила штала Интергај из Бијељине, овога пута
Мерион је свом власнику донео 400.000 динара. Огон је
завршио као пети, док је Саншајн Грл стигла седма на циљ.
Када превазиђе пехове, Торино Хил је незаустављив!
Шестогодо грло Александра Ашковића је најпре славило у
Београду у трци "Нувел Рок", Тика Вујковић га је водио ка
сигурном тријумфу испред Блек Монка. Још импресивније је
деловао у шабачком "Супер Спринту" на 1000 метара- само
једна десетинка делила га је од рекорда стазе, а у леђа му је
гледала Тринити Ривер којој за утеху остаје рекорд- 0:57,6.
Била је то четврта победа Торино Хила у шест стартова и
одлична увертира за традиционалне трке у Врелу за Огњену
Марију, одржане у понедељак 30. јула.
Б.Матић
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СУПЕРЛИГАШКО РЕНОВИРАЊЕ
Стигла појачања, најзвучнија имена: Александра Петровић и Зорица
Живановић. - Почетком септембра припремни турнир у убскох хали.
Под командном палицом Дејана
Стојковића, одбојкашице Уба су 1. августа
почеле припреме за историјску сезону у
којој ће одмерити снаге са најбољим
екипама српске женске одбојке. Судећи
по променама у играчком кадру, може се
рећи да је заокружена једна шампионска
ера и да се неколицина искусних
играчица преселила у "златне књиге"
ЖОК Уба. Заслужен статус легенди клуба
стекле су Марина Петровић, Миа Вуло-

Зорица Живановић

вић, Ана Лазић и Јована Николић, сјајне
одбојкашице су током последњих
година оставиле срца и тела на убском
паркету и постале неспорне и вечите
љубимице публике. Дрес Убљанки
раздужила је и Анђелија Драшковић,
талентовани техничар се није изборила
за значајнију минутажу и потражиће
клуб где ће имати већи простор за игру.
Стручни део екипе добио је
значајно појачање- осим тренера Дејана
Стојковића и стручњака за кондицију
Слободана-Боке Петровића, улогу првог
помоћника и статистичара обављаће
Лазаревчанин великог искуства Жарко
Цицмил. Стојковић каже да прелазни
рок није завршен за Убљанке, али се
назиру контуре тима који би требао да
буде конкурентан у Суперлиги:
- На позицији техничара, Ани
Поповић и Ивани Иванковић придружила се Зорица Живановић, интернационалка из Француске која би требала
да буде прва опција на најосетљивијем
месту. Сигурно је да смо најзвучније
појачање добили у средњем блокубивша репрезентативка Александра
Петровић, уз још једно појачање Анђелу
Стојковић из Ваљева и Соњу Каришик,
представљаће бедем на мрежи. Ирена
Дробњак је померена на "либера" где ће
делити минутажу са Иваном Јаковљевић која је стигла из Лазаревца.

Александра Петровић
Ту није крај појачањима, на
дефицитарно место коректора дошла је
Миљана Трајковић из ОК Београд:
- На тој позицији за сада имамо
само Ана Марију Митровић, рачунали
смо да је долазак интернационалке Маје
Јовановић готова ствар, али се она
предомислила у последњем тренутку.
На месту примача, староседеоцима
Бојани Мартиновић, Јелени Јелић и
Сањи Јаблан придружила се Кристина
Бјелић из ТЕНТА. Вероватно ће током
августа стићи још један примач, а за
почетак септембра планирамо да
организујемо припремни турнир у нашој
хали. Средином септембра учествујемо
на турниру у Ваљеву, тако да се надам
да ћемо спремно дочекати почетак
Суперлиге, заказан за крај септембранајављује план припрема за елиту
Лазаревчанин Дејан Стојковић. Б.Матић
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