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КАНАЛИЗАЦИЈА

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

Уб
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ВИСОКА ПОЛИТИКА

ВАЖАН ЗАДАТАК
ЗА НАШЕГ ДАРКА
Дарко Глишић, којег смо већ видели на трону
најбољег председника убске општине свих времена,
ипак, одлази у високу политику. Порука: ’’Не брини,
бићу ту!’’ сада, после мале временске дистанце, ипак
звучи, некако, утешно. Не сумњам да ће он дати све
од себе да помогне убској општини, не сумњам ни да
ће максимално успети... Добићемо Коп Радљево,
Регионалну депонију и индустрију за прераду отпада
у Каленићу, пуно асфалта и свега осталог што бољи
живот значи... Али, ако Он не буде ту, мислим да ће се
ствари, ипак, мало другачије одвијати. Волео бих да
нисам у праву.
Памтим све убске председнике у последњих
пола века. Чак и дуже. Само један је остао ту Мирослав Селаковић. Да ли би и он отишао? То
никада нећемо сазнати, али с обзиром на друга
искуства, увек стигне понуда која се ‘’не одбија’’.
Вероватно би стигла и њему.

Глишић надгледа радове
на крову убске Средње школе
Дарко Глишић ће бити ту. Али, све мање ћемо га
виђати. Просто, не може ни он да постигне немогуће да буде истовремено на два места. А тамо где га је
његова партија поставила потребан је - и те како. Без
сумње се мора закључити да ће СНС-у бити
неопходно вођење сигурном руком и бистром главом.
Он је зато и изабран. А Уб? Велика је то ствар за
општину. То су изјавили, листом, сви наши саговорници и у анкети са овом темом (у прошлом броју).
Ипак, они који пажљивије сагледају актуелну српску
политичку сцену, видеће да Србију чека тешка борба
за очување резултата који су постигнути задњих
година, као и за јединство странке коју многи виде као
последњу шансу да ова земља остане свој на своме.
Глишићева улога биће велика и значајна. И то је
разлог за недоумице са почетка текста. Зато му треба
пожелети успех. Све што постигне биће од користи за
све у овој земљи. Чак и за политичке противнике.
Наравно, ако нису прекорачили ону танку црту која
живот и бизнис дели од криминала.
Милан Миловановић

ОСВЕТА ПРИРОДЕ

м

оја сећања из најранијег детињства садрже и слике Црквеног
потока који је ишао са Вучијака,
негде се рачвао и један крак водио поред
Сиљановића и Босиљчића, куће Момчила Ковача и иза
Стефановића, улазио под ћуприју уливајући се у поток
поред саме цркве, који је, опет, долазио са брда, поред
Двојаковића и Гавриловића (ковача), па поред
Мушицких, куће официра Живадина са сабљом из
Великог рата, Тодоровића и Пурића кућа, између
поповог пространог и лепог здања и црквене порте,
отицао, негде крај старог језгра вароши у - Убачу... Тим
потоком су, с пролећа, текле бистре бујице и носиле све
и свашта на радост многобројне горњанске деце... Чини
ми се да су тадашњи градски оци знали значај ове
варошке артерије у којој није било никаквог отпада, а
вода је, збиља, била бистра са понеком римском или
другом паром и комадом златног накита, које је, неким
подземним путевима, доносила из старих гробова.
Можда још из доба Римљана...
Е, сад! Деценијама су људи проширивали своје
плацеве на рачун тих варошких одводних канала. Тако
је било и на Вашаришту (Јозића њиве), где је и пролаз ка
улици Првог маја занемарен јер одговорни, својевремено, не да нису видели да се канали затрпавају, него
нису видели ни целу изграђену кућу на месту где су
планирали да саставе насеље са овом великом
градском саобраћајницом (некада се та улица звала
Сандићева).
Затрпавани су и други канали којима су се бујичне воде
сливале у Убачу. Она се изливала, плавила приобалска
насеља, али све је то, некако, било нормално и без
превеликог кукања и захтева за надокнадама штете.
Једноставно, била је то виша сила, а грађани су се
међусобно помагали у муци и удесу који их је снашао.
Ипак, није запамћено да је нека кућа на околним брдима
(Вучијак, Ђунис, Радовића шума и правац према
Тврдојевцу) била поплављена...
А, ових дана, у неколико објеката на Вучијаку, воде је
било и преко чланака на ногама. Страдали су паркети,
ламинати, намештај... Тешко је поверовати, али
поплављене су и куће које се налазе на местима где се
чини да је поплава од кишних падавина - немогућа.
Ипак, велику количину воде није могла да прими
загушена кишна канализација, остатак црквеног потока,
са решетком на којој су биле многобројне пластичне
кесе, флаше и разни други предмети, није функционисао као некада. Овог пута, ‘’цех су платили’’ и они
који су, својевремено, затрпавали мислећи да добијају
већи дворишни простор, а заправо, добијали су, само,
проблем у будућности.
И - ево! Такозвана кишна канализација има капацитет да
прими, тек, омању кишицу. Тако се водa усмерава
природним падом, на коловозе па смо добили и слике
Главне улице са реком воде уместо реке аутомобила,
простора испред Вртића са потопљеним аутомобилима и блатом до чланака, воду на саобраћајници
испред нове Полицијске станице која, чим падне већа
киша, стиже до подова возила.
И, ето! Као да смо узалуд подигли скупи зид за заштиту
од изливања Убаче. А Природа? Као да жели да узврати
ударац, да нам поручи да узалуд затрпавамо канале,
подижемо бедеме и постављамо решетке. Она налази
своје путеве и начине да нас, још једном, опомене.
Улази у објекте и узима свој данак. Они који су
доживели да гледају како им вода, испод улазних врата,
улази у куће, знају какав је то осећај. Као у оном научно
фантастичном филму, продирала је, као нешто живо, а
поруку нисмо добро разумели - ‘’Чувајте се добро!
Следећи пут ће бити још горе!’’ Ово је процес без краја.
Покренут давно, још пре оних бистрих вода у старом
Црквеном потоку. Као судбина планете која мора да има
свој крај... у бескрају пропадања. До неког новог
обнављања. А човек је ту - да се бори.

.
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ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

УГАШЕНА ТРИ ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
Послови из делокруга рада Дирекције за уређење и изградњу и Фонда за рурални развој
пренети су на општинску управу, која преузима и 12 радника, док делатност и једног
запосленог из „Енерго-Уба” преузима КЈП „Ђунис”
На другој по реду седници Скупштине општине Уб у
новом сазиву, одржаној 17 јуна, одборници су усвојили
одлуке о престанку рада и постојања Дирекције за уређење и
изградњу, ЈП „Енерго-Уб” и Фонда за рурални развој, чија ће
права, обавезе и послове преузети локална самоуправа. Они
ће бити угашени закључно са 31. јуном, а од 1. јула њихове
обавезе биће пренете на оснивача. Одлуке о укидању два
јавна предузећа и фонда донете су због усаглашавања са
новим Законом о буџетском систему, усвојеним крајем
прошле године, којим је предвиђено да се индиректним
корисницима буџетских средстава више не сматрају јавна
предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне
власти који се финансирају из јавних прихода.
Послови из делокруга рада Дирекције за уређење и
изградњу и Фонда за рурални развој пренети су на општинску
управу, која преузима и 12 радника, док делатност, као и
једног запосленог из „Енерго-Уба”, преузима Комунално јавно
предузеће „Ђунис”.
Гашење јавних предузећа и Фонда условило је и
потребу за првим ребалансом општинског буџета, који је
технички, јер је износ укупно планираних средстава остао
исти, док је само извршена прерасподела за плате 13
радника.

Друга седница СО Уб
Зелено светло добиле су и одлуке о изради планова детаљне
регулације бране „Памбуковица” на реци Уб и везног канала
Грачица-Уб у Совљаку, чијом реализацијом ће се спречити
поплаве на тим подручјима.
Одборници су на другој седници локалног парламента
продужили мандат вршиоцу дужности директора КЈП „Ђунис”
Саши Милићевићу, који ће у том статусу бити до 4. марта 2017.
године, када истиче рок за спровођење конкурса о избору
директора тог комуналног предузећа.
Из обимног дневног реда од 30 тачака, издвајамо и да је
прихваћен захтев Предшколске установе „Уб” за повећање
броја деце за 20 посто у свим васпитним групама, потом
Извештај и Програм рада Центра за социјални рад, друга
измена овогодишњег финансијског плана Установе за културу
и спорт, допуна програма Пословања КЈП „Ђунис” за 2016. и
завршни буџет општине Уб за прошлу годину.
Због радова на санацији крова средњих школа, који је
оштећен у олујном невремену од 1. јуна, друга седница СО Уб,
уместо у свечаној сали Гимназије, одржана је у Дому културе.

СЕДАМ НОВИХ ОДБОРНИКА
Седница СО Уб, због радова на крову Средње школе,
одржана је у сали Дома културе

ДЕО ОПШТИНЕ УБ ПОНОВО ЗАХВАТИЛО НЕВРЕМЕ

ОШТЕЋЕНИ УСЕВИ
Захваљујући деловању противградне
одбране, ублажено дејство градоносних
облака и спречена већа штета
Олујно невреме, праћено пљусковима, суградицом, градом и грмљавином,
захватило је Уб и неколико
околних села 18. и 19. јуна.
Интензитет града и суградице
био је највећи у Звиздару,
Трлићу, Совљаку, Паљувима,
Бргулама и Шарбанама, где
су оштећени пољопривредни
усеви. Захваљујући благовременом деловању противградне одбране, ублажено је
дејство градоносних облака и спречена већа штета.
Невреме је поново изазвало бујице у четири
брдовита градска насеља: Браће Ненадовић, Вучијак,
Ђунис и Горњи Трњаци према Стубленици, угрозивши
домаћинтва која су била поплављена и 1. јуна, када је Уб
погодила незапамћена олуја са јаком кишом. И проблеми
су били исти: запушена канализација и каналска мрежа и
улице под водом. Последице су брзо саниране, а надлежно
предузеће наставило је радове на чишћењу корита
Црквеног потока, који је и овога пута направио највише
проблема.

На другој седници СО Уб, потврђени су и мандати седам
нових одборника, који су положили заклетву. До промена у
скупштинским клупама дошло је због избора Дарка Глишића и
Александра Јовановића Џајића са листе СНС-а на функције
председника и заменика председника општине Уб, Зорана
Костића (ДСС) и Иване Катанић (СНС) за чланове Општинског
већа и постављења Верке Лукић (СНС) на место помоћника
председника општине. Одборница из редова ДСС Маријана
Марјановић поднела је оставку због именовања за заменика
председника Надзорног одбора КЈП „Ђунис”, а Љиљана
Ристовић (СДПС-Драган Јелић) због заснивана радног односа
у том комуналном предузећу. Њихове одборничке мандате
преузели су Даница Павловић, Владимир Петковић, Пера
Живановић и Бојана Новаковић са листе „Александар ВучићСрбија побеђује”, Миломир Ђокић и Александар Станимировић из ДСС-а, док је Томислав Јанковић нови одборник са
изборне листе СДПС-Драган Јелић.
Д.Н.

ПРОИЗВОДЊА ЕКО БРИКЕТА НА ЧЕКАЊУ

ЧЕКА СЕ КВАЛИТЕТНА
СИРОВИНА
Незванично смо сазнали од извора из ужег руководства нове фабрике еколошких брикета у некадашњем
погону „Термоелектра” у Убу да су радници послати на
одмор до даљњег јер сировине које су раније допремљене
и лагероване немају квалитет који је потребан за најављену
производњу.
Како сазнајемо, интензивно се ради на обезбеђивању
угљене прашине задовољавајућег квалитета како би
почела са радом припремљена производна линија. Такође,
незванична је и информација да Ранко Шћекић, који је био
носилац постављања нове технологије са смањеним
процентом сумпора током сагоревања ове врсте брикета,
није више на том радном месту. У наредном броју донећемо
шири извештај о овој теми. Централно питање је: како,
ипак, покренути производњу с обзиром на уложена
средства и број ангажованих радника (око 30).
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ЈОШ ЈЕДНО ВЕЧЕ ЗА ПАМЋЕЊЕ

МИРОСЛАВ ИЛИЋ
ОТВОРИО ЛЕТЊУ СЕЗОНУ
Као увертира пред концерт главне звезде вечери, публику
је загрејао Немања Максимовић са својим бендом.
Један од најпопуларнијих певача данашњице Мирослав
Илић одржао је бесплатан солистички концерт 17.јуна на
платоу испред убског Дома културе. Био је то други наступ
познатог „Славуја из Мрчајеваца” на Убу у последње три
године. Поред домаће публике, концерту је присустовао
велики број љубитеља народне музике из околних општина.
Поздрављајући окупљени
народ дуж целог Градског трга, који је
и овога пута био поприлично испуњен, Илић је, још једном, поручио да
је увек ту за своје пријатеље Дарка
Глишића, председника општине Уб, и
продуцента Мирослава Гајића - Гају,
али и све Убљане који воле његове
песме и праве одличну атмосферу на
његовим концертима. И поред одређених здравствених
проблема, који се током Илићевог наступа ни у једном
тренутку нису осетили, одржавање концерта није доведено у
питање. Популарни певач још једном је показао своје велико
срце, Убљани су певали и ђускали до поноћи, а угоститељи и
трговци су задовољно трљали руке призивајући још
овакавих манифестација .
Као увертира пред концерт главне звезде вечери,
публику је загрејао Немања Максимовић са својим бендом.
Миљеник Убљана отпевао је неколико песама са својих
наступа у „Пинковим звездама”, а најупечатљивији утисак
оставила је песма „Само ову ноћ”, која је испраћена бурним
аплаузима. За техничку реализацију концерта побринула се
Установа за културу и спорт општине Уб, која се полако припрема и за остале манифестације које нас очекују овог лета,
попут „Златног дана”, „Убских вечери” и „Бир-феста”. М.М.М.

Градски трг на Убу

Мирослав Илић још једном одушевио Убљане

Миљеник убске публике: Немања Максимовић

UGRADNJA I REPARACIJA
VETROBRANSKIH STAKALA
AKCIJA
vetrobranskih stakala
do kraja jula:

066 447 477
063 71 83 474

FIAT Punto(2000-09) 6.500VW Golf 2 4.800PEUGEOT 206 4.800-

SERVIS I PUNJENJE AUTO-KLIMA

Piljarnica

DISKONTNE CENE

Janković
Ul. Školska br.6, Ub
(kod „Ubljanke”)

Domaći krastavac

Nektarine

99Crni luk

Mladi crveni krompir

35Boranija

Dobar kom{ija !

Sve vrste
integralnog brašna:
pšenično, ovseno,
heljdino, speltino, ražano...

Od srede
DOMAĆE LUBENICE

39Kajsije

39Sve vrste
domaćih paprika

69-

69Paradajz

Domaća supa

100-

49-

72-
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ОЗБИЉАН ПРОБЛЕМ ЗА ХИТНО РЕШАВАЊЕ

ЦРКВЕНИ КАНАЛ ПОНОВО ИЗЛИО
Представници општинског руководства и Штаба за ванредне ситуације општине Уб, у сарадњи
са републичким водним инспектором и представницима ЈВП „Србијаводе” и ПД „Ерозија”,
приступили решавању проблема бујичног изливања Црквеног потока
Након великог невремена, које је 1.јуна задесило
општину Уб, када је бујично изливање канала код убске Цркве
поплавило 36 стамбених и 22 пословна објекта, обимна киша
поново је, 19.јуна, направила проблеме становништву овог
дела града. По идентичном „сценарију”, Црквени поток се
поново излио поплавивши, овога пута, 16 стамбених и 15
пословних објеката.
Заменик председника општине Уб Александар Јовановић Џајић, тим поводом, организовао је састанак којем су
присуствовали најодговорнији извршиоци задужени за
спречавање изливања вода приликом непогода. Поред
представника општинског руководства, Општинског штаба за
ванредне ситуације, начелника одељења за урбанизам и
просторно планирање и руководилаца локалних јавних
предузећа, састанку су присустовали и Весна Вујић (републички водни инспектор), Зоран Вучковић (ЈВП „Србијаводе”) и
Жељко Милићевић (ПД „Ерозија” Ваљево). Након упознавања
са тренутним проблемом, као и обавезама спровођења раније
донетих закључака, непосредни извршиоци су дали своје
стручне предлоге за што хитније решавање честог изливања
Црквеног потока.
- Најбитнији од свих закључака са овог састанка је да
„Србијаводе” хитно дају стручан предлог санације и поправке
уливног колектора, микролокација „Црквена порта”, мост у
улици ЈНА у дужини од десет метара, а који се налази у
дворишту оближње породичне куће. Значи, трајно да се реши
и обезбеди површина изнад колектора, ради чишћења и
отклањања будућих последица, потпорни зид или неко друго

Бујична поплава, 1.јуна

Црквени поток након бујице
стручно решење. Носиоци задатка су Зоран Вучковић из
„Србијавода” и Ђорђе Малешевић испред „Ерозије”, а рок
им је петнаест дана- каже за „Глас Тамнаве” Бранислав
Сарић, руководилац ОШВС Уб, и додаје:
- Такође, с тим у вези, неопходно је дати стручну оцену
зацевљења паркинг простора у улици Браће Ненадовића –
зграда „Бегеш” у дужини од 68 метара. Да ли је довољна пропусна моћ и да ли може да издржи хидраулички притисак
великих вода, које смо имали током јуна. Док се то преиспита, да се уради уливна шахта испред паркинга и постави
накосо решетка, као превентива за следеће воде. Пошто смо
већ започели чишћење потока, да се код Мендрагића, такође,
постави коса решетка и уради сливна шахта.
По Сарићевим речима, у питању су привремени
радови који треба да буду урађени у што хитнијем року, како
би поток спремно дочекао наредне падавине, пошто је
прогноза да се до 15. јула неће стабилизовати метереолошка
ситуација. Како је најављено, ових дана биће извршено
чишћење и профилисање Црквеног канала у дужини од 300
метара, узводно од Мендрагића. Послови чишћења муља,
наноса шута, сечање шибља и растиња са одвозом на
депонију поверени су КЈП „Ђунис”, које ће организовати и
наменску екипу за редовно обилажење, чишћење и
одржавање сливних и уливних шахти, решетки и такозваних
жабљих поклопаца.

Радници КЈП „Ђунис” чисте паркинг од наноса муља

НАШЕ НАРАВИ
Један од разлога изливања Црквеног потока свакако је
и људски фактор. На слици је приказана решетка на уласку у
зацевљени део канала, пре и после бујичних вода, на којој
се очигледно виде значајне количине муља и смећа које су
донеле бујичне воде. Редовно чишћење и одржавање овог
потока морале би коначно да преузму надлежне службе, али
би и грађани требало да дају свој допринос. Бацање разног
отпада у овај канал, о којем сведоче приказане слике,
значајно је доприло смањењу његове проточне моћи. Било
какви будући пројекти уређења овог потока неће имати
смисла уколико не станемо на пут бахатом бацању смећа !

Друга поплава за непуних двадесет дана:
Стан Драгице Ћирић

Решетка на Црквеном потоку, пре и после бујичних вода

На овом састанку покренуто је и дугорочно решавање
овог проблема, које подразумева одређивање микролокација за две ретензије (бујичне уставе) на оба крака овог
канала. Идејни предлог решења за противерозионо уређење
слива Црквеног потока биће поверено Институту „Јарослав
Черни”.
Милован Миловановић
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ЗАХВАЉУЈУЋИ СРЕДСТВИМА ВЛАДЕ СРБИЈЕ

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ПОД НОВИМ КРОВОМ
Комплетно замењена дотрајала кровна
конструкција, покривач и рожњаче
До краја недеље биће завршена реконструкција крова
зграде средњих школа, који је у невремену од 1. јуна у
целости оштећен, а преко 300 квадратних метара лименог
покривача ветар однео у Градски парк. Пројектом, чији је
извођач убско предузеће „Грађевинар“, радови су подразумевали комплетну замену дотрајале кровне конструкције,
рожњаче и покривача и вредност инвестиције износи око пет
милиона динара.
-Да честе кише нису прекидале радове, кров на згради
Гимназије и Техничке школе био би и раније обновљен,
рекао је Дарко Глишић, председник општине Уб,приликом
прошлонедељног обиласка градилишта.
-Одмах након непогоде, започета је санација крова
средњих школа, а средства смо обезбедили захваљујући
премијеру Александру Вучићу и Канцеларији за јавна улагања Владе Србије. Осим крова, комплетно ће бити реновирани и мокри чворови, учионице, подови и столарија, тако да
ћемо имати потпуно уређене средње школе, баш као и основну „Милан Муњас“, где су такође почели радови на реконструкцији зграде. Обимне радове на оба објекта, који ће се
изводити током лета, финансира држава Србија, преко
Канцеларије за јавна улагања“, навео је Глишић, уз напомену
да је општина обезбедила средства и за санацију ШОМО
„Петар Стојановић“ и Амбуланте у Бањанима.

ОШ „МИЛАН МУЊАС“

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЗГРАДЕ
Првог септембра, ученике и наставнике
очекује ново рухо школске зграде
Најављивана реконструкција зграде матичне школе
„Милан Муњас“ почела је 20. јуна, одмах по завршетку
редовне наставе и полагања завршног испита за ученике
осмог разреда. Иако је било планирано да санација кровне
конструкције почне 1. јуна, сачекало се, због безбедности
деце, да се школска година заврши.
Извођач радова је фирма „Експортуниверзал“из Београда, са чијим директором Александром Николићем је, у
марту, потписан уговор вредан 21,4 милиона динара, а одобрила га је Канцеларија за управљање јавним улагањима
Владе Републике Србије. Надзор обезбеђује Звонко Ракић са
Уба, а почетак радова изводи се прво на фискултурној сали
школе.

У току су радови на кровној конструкцији
До 1. септембра, када је крајњи рок за завршетак радова,
обавиће се замена крова, санација и реконструкција свих
мокрих чворова, замена дела пода, унутрашње столарије и
кречење комплетне зграде школе. Новина у убској највећој
школи, биће и уградња лифта за ученике са тешкоћама у
кретању, како би се ученицима, учионице на првом и другом
спрату школе учиниле доступним. Потребама ових ученика
прилагодиће се и санитарни чвор који ће бити урађен по
посебним стандардима.
- Потписници уговора о извођењу радова били су
представници Канцеларије и председник општине Уб Дарко
Глишић, који нас је, са својим сарадницима, охрабривао да
конкуришемо за средства и све време био спона између
школе и Кацеларије. Имајући у виду обим наведених радова,
можемо рећи да ћемо, од 1. септембра 2016. године, наставу
изводити у потпуно реновираној, готово новој, школској
згради – каже је Живана Баратовић, директорка школе.
Д.К.

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA

Глишић у разговору са Ракићем
током обиласка радова на крову Средње школе
Према речима Звонка Ракића, директора ПП „Грађевинар“, узрок рушења крова 1. јуна је дотрајала лимена конструкција, која није мењана неколико деценија.
-Сада је конструкција урађена од ламелираног дрвета, а
рожњаче од дрвета одговарајућег квалитета. Поред тога,
комплетно је замењен кровни покривач и уместо алуминијског лима, стављен је челично- пластифицирани“, рекао
је о обављеним радовима Ракић.
Стручни надзор над извођењем радова на крову средњих школа врши Дирекција за уређење и изградњу.
Директор Дирекције, Живорад Лазаревић рекао је да су
радови обављени квалитетно, те појаснио да урађена носећа конструкција од леменираног сувог и заштићеног дрвета
спада у савремене кровне конструкције.

novo!

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

КУЛТУРА
У ГАЛЕРИЈИ „СВЕТИ ЛУКА“
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УСЛЕД ЛОШИХ ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА

СТВАРИ КОЈЕ
НИСУ НА ПРОДАЈУ

ОДЛОЖЕН
„ЗЛАТНИ ДАН”

Несвакидашња поставка аутора Љубомира
Крстоношића и Сање Кузмановић

Четврто издање манифестације померено
за другу половину јула

Шта је заједнички именитељ за Албанску споменицу
Радомира Кузмановића из Брезовице, писаћу машину
марке Ремингтон од пре Другог светског рата, сгару шкрињу,
гусле, нецано миље, везени пешкир на платну од свиле
домаће израде, тацну Алпака, роман „Рат и мир“ из 1899. у
издању СКЗ, фигурину из Беча, пеглу на жар, породичне
фотографије и накит, уметничке слике, албум за пош- Ваза, поклон
танске маркице и вазу – породици
поклон краљице Наталије Крстоношић од
Обреновић породици Крст- краљице Наталије
оношић из Совљака? То Обреновић
што су „Ствари које нису на
продају“ и део су истоимене изложбе отворене у
Галерији „Свети Лука“.
Аутори ове јединствене и
несвакидашње поставке су
Љубомир Крстоношић и
Сања Кузмановић, из чијих
личних и породичних заоставштина је већи део раритетних експоната, док су мањи
део уступили њихови пријатељи, колеге и други грађани.
Идеја о изложби потекла је од Љубомира Крстоношића, родом из Совљака, са адресом у Београду, који је
читајући поетизовани роман „Ствари које нису на продају“
Сање Кузмановић, књижевнице и професорке српског језика из Брезовице, помислио како би било добро уприличити
изложбу са таквим именом. Иако је одзив био лошији од
очекиваног, успели су да великим ангажовањем и сопственим снагама прикупе мношто занимљивих предмета, који
се не могу видети на сваком кораку и који, пре свега, имају
сентименталну вредност за њихове власнике, те стога и
нису на продају.

Културно-забавна манифестација Златни дан, чије је
одржавање било предвиђено за 25. јун, због нестабилних
временских прилика у том месецу, одложена је за другу
половину јула. Радован Пулетић, директор Установе за културу и спорт, која је организатор манифестације, каже да је померање датума одржавања четвртог издања Златног дана логичан потез.
„С обзиром на лоше временске услове у јуну и честе и
непредвидиве падавине, одлучили смо да одложимо Златни
дан и избегнемо непотребне трошкове. Јер, уколико би извођачи дошли, а време било такво да Златни дан не може да се
одржи, то би значило да смо направили дугове, које бисмо
морали да платимо, без обзира што реализације програма не
би било. Због тога смо манифестацију одложили за другу
половину јуна, када се очекује стабилнији временски период.
То је препоручљиво и због ограничених буџетских средстава
за ове намене, па морамо да водимо рачуна о сваком динару“,
објашњава разлоге померања четвртог Златног дана Радован
Пулетић.
Д.Н.

Радован Пулетић

ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛ „УБСКЕ ВЕЧЕРИ“

МАЊЕ ЈЕ ВИШЕ
Планирано максимално пет програма,
али сви ће бити веома квалитетни

Детаљ са отварања изложбе
Уз констатцију да је „множину изложби дугим веком
посетио“, а у многима и учествовао, али овакву до сада
видео није, књижевник Радован Бели Марковић на отварању је рекао да је Крстоношића и Кузмановићеву „сам
Господ напутио“ да нам приреде управо такву изложбу“.
- Све у добар час, док јоште има времена да у себи и
око себе побројимо наследно и стечено имање у душевном
смислу, као иначе, е да бисмо познали шта још нисмо
изнели на пазар, чему нисмо оборили цену и да ли нам је
баш све на продају или има и где што са златним важењем,
штоно се пре главе никоме не даје. Ето, међу нама таквим
какви јесмо, уз сазнање да се којекуде и душе продају у
бесцење, а магла за велике новце, лепо је знати да постоје и
ствари које нису на продају, макар да биле само у песничкој
књизи госпођице Кузмановићеве и у мислима господина
Крстоношића. Како год да узмемо, још има лепоте међу
нама и у овом свету, још има части и надања, и има, још има
и више него што смо заслужили, о чему сведочи и ова
изложба. А ја вам добар стојим да свако за себе овакву
изложбу може да приреди, рекао је Бели Марковић на
отварању изложе.
„Ствари које нису на продају“ у галерији се могу
видети до 8. јула.
Д.Недељковић

Почетак традиционалног летњег фестивала „Убске
вечери“ планиран је, такође, за другу половину јула. За
разлику од претходних година, када је организован велики
број јефтиних или бесплатних дешавања, што значи и ограниченог квалитета, концепција овогодишњег културног
лета могла би да се дефинише као „мање је више“.
„За предстојеће летње вечери планирамо максимално
пет програма, али сви ће бити веома квалитетни. Овогодишњи летњи фестивал ће бити знатно краћи него раније,
али гушћи, јер ћемо га, са једне стране оивичити Златним
даном, а са друге Бир фестом, још једном манифестацијом
Установе за културу и спорт. Тиме ћемо учинити да културно лето на Убу, на неки начин, буде и термински везано, јер
ћемо у једном низу организовати три различите манифестације“, каже директор Установе за културу и спорт
Радован Пулетић о програмима и концепцији овогодишњег
убског културног лета.

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Јавите нам на: 064/2180-588 и 064/484-20-50
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У ПЛАНУ ИЗГРАДЊА РАСТЕРЕТНОГ КАНАЛА ГРАЧИЦА-УБ

ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ
ОД ПОПЛАВА
Основни циљ предвиђених радова је да се
велике воде Грачице преусмере ка регулисаном
току Убаче и на тај начин спречи њено изливање
На последњој седници Скупштине општине Уб усвојен је
предлог Плана детаљне регулације „Совљак – везни канал
Грачица – Уб“, који представља основ за један веома значајан
пројекат заштите од поплава, а то је изградња главног
растеретног канала између ове две реке. Осим растеретног
канала, дужине 745 метара, предвиђена је и изградња
преграде и ретензије на Грачици за прихватање таласа
великих вода, као и чишћење и регулисање речног корита.
Основни циљ предвиђених радова јесте да се велике воде
Грачице преусмере ка регулисаном току Убаче и на тај начин
спречи њено изливање.
Исти модел превенције од поплава примењен је прошле
године, када је у Такову изграђен растеретни канал између
Тамнаве и Кленовице, који добро функционише, објашњава
председник општине Уб Дарко Глишић.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА БРАНУ ПАМБУКОВИЦА
Инвеститор градње бране са акумулацијом
на реци Уб је Абу Даби фонд из
Уједињених Арапских Емирата
Један од највећих државних пројеката из области
заштите од поплава, у наредном периоду биће изграђен на
територији убске општине. У питању је брана са акумулациом
„Памбуковица“ на реци Уб, о којој је било речи на последњој
седници локалног парламента, када су одборници прихватили
одлуку о изради Плана детаљне ругалиције за тај објекат.
Средства за изградњу обезбедила је Влада Србије преко Абу
Даби фонда из Уједињених Арапских Емирата, који ће уложити близу пет милиона евра.
„Велика ретензиона бране градиће се на простору села
Радуша и делом Памбуковице, где би сва вода која у општину
улази кроз Убачу била задржавана, уколико је њен ниво
низводно толико велики да угрожава безбедност и имовину
људи који живе уз реку, чиме се обезбеђује довољна заштита
од евентуалних поплава. Са овим би увећали капацитет
Убаче, јер би свака велика вода која би се сливала ка нама
могла да се држи у једном великом језеру, капацитета од 12 до
15 милиона кубика воде. Бенефит свега тога је што би инвеститори касније изградили и један примарни водовод, што ће
много помоћи домаћинствима у тој области, јер се већ суочавају са несташицама воде“, каже председник општине Уб
Дарко Глишић о овом, по његовим речима, грандиозном
пројекту, уз напомену да би вода са водовода у почетку била
само за техничку употребу.

Велика ретензиона бране градиће се на
простору села Радуша и делом Памбуковице
На изради главног пројекта бране са акумулационим
језером ангажован је „Енергопројект“, чији су стручњаци на
терену и врше неопходна испитивања.
Осим у Памбуковици, исти објекти ће у наредном периоду бити изграђени и у Каменици, Причевићима и Љигу. Д.Н.

Мост на Грачици у Совљаку
- Ово ће бити други растеретни канал на нашем подручју,
који би требало да од поплава спаси градска насеља и део
Совљака, где је много повртарских засада. Његовом
изградњом, ми ћемо у случају поплава велике воде усмерити
у реку Уб, чији је протицајни профил неупоредиво већи и тиме
растеретити читав ток Грачице, не само низводно већ и
узводно, од растеретног канала. Тиме ћемо заштитити насеље
Убску долину, улицу Рајка Михаиловића, домаћинства код
Силоса и Млекаре и читав део до ушћа у Тамнаву. Када канал
буде завршен, све невоље које смо до сада имали са
Грачицом више нећемо имати и поплаве више неће
угрожавати и уништавати породичне куће, имовину, усеве и
баште. Једино би екстреме падавине, које би угрозиле и
велике токове, попут оних из 2014. године, могле да направе
проблем, али надам се да њих више неће бити, каже Глишић о
значају овог пројекта.
Изградња растеретног канала Грачица – Уб започеће чим
се обезбеди сва неопходна документација, а радове ће
финансирати Јавно водоводно предузеће „Србијаводе“ и
Канцеларија за јавна улагања Владе Републике Србије. Д.Н.

УЛИЦА МИЛОША СЕЛАКОВИЋА

ПРОБЛЕМ СА
КИШНОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ
После сваког јачег пљуска улицом Милоша Селаковића немогуће је пролазити без дубоких гумених чизама.
Врло често ни возачи, који не знају колико је дубока вода
на најнижој коти, испред куће Илића, остану заглављени,
док вода сама не отече. Вода се слива, из виших делова у
ту улицу, а после, остане блато које је тешко чисти.

Прање улице Милоша Селаковића
након недавног невремена
Славица Тешић, руководилац Службе за одржавање
водовода и канализације у КЈП „Ђунис“, напомиње да је
проблем у улици Милоша Селаковића настао због тога што
нема кишне канализације, иако има изграђену фекалну.
Због тога овај проблем морају да решавају друге службе.
– Кишна канализација не постоји, већ само сливник
на крају улице, на раскрсници са улицом Војводе Мишића.
Постоје две сливничке решетке, које се у току обилних
киша и велике површинске воде, зачепе, углавном, лишћем
од уличног дрвореда.
КЈП „Ђунис“, са два радника, одржава фекалну и
кишну канализацију. Ових дана замењене су сливне
решетке новим, а после већих пљускова, улица се чисти
шмрком из цистерне.
Док се не обави реконструкција, која је у плану у
наредном периоду, остаје нам да заобилазимо овај правац
у периоду накупљања воде, а станари би требало да
набаве чизме како би безбедно изашли из својих кућа. Д.К.

ПОЉОПРИВРЕДА / СЕЛО
НА ПОЉИМА ТАМНАВЕ

ПОЧЕЛА ЖЕТВА ПШЕНИЦЕ
Приноси ће, као и увек, бити шаролики и различити
од парцеле до парцеле
У Тамнави је крајем прошле недеље почела жетва пшенице. После лошег
времена са честим кишама и непогодама, ратари су једва дочекали неколико узастопних сунчаних дана, како би
комбајни ушли у њиве. Приноси ће, као
и увек, бити шаролики и различити од
парцеле до парцеле, у зависности од
примене агротехничких мера, као и од
тога да ли је род оштетио град, који је
недавно погодио неколико тамнавских
села. Стубленица је била поштеђена те
елементарне непогоде, па комбајнер
Мирослав Мића Николић из овог села
каже да је пшеница добро родила на
њивама које су третиране два пута
средствима заштите.
„Све њиве које нису заштићене су
пропале. На парцелама које нису прскане други пут, пшеница не ваља, јер је
ухватила трава, корови пробили и напала ваш, тако да ће приноси бити мали, а
где год је прскано два пута и претходно
примењена пуна агротехника, ту очекујем солидне приносе, боље него неко-

Мића Николић
и Драган Живановић
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Верко Недељковић
и Миле Дробњак
лико претходних година“, сматра Николић, који је прве овогодишње откосе
скинуо на парцели Драгана Живановића. Са посејаних 50 ари, Живановић
је убрао род од две тоне хлебног жита
доброг квалитета, што је солидан
принос за наше поднебље. Иако је на
другој њиви од 60 ари такође применио
све неопходне мере, Живановић каже
да ће на њој род бити много мањи, јер је
у долини, поред потока, па га је „појела“
влага и ваш.
У Стубленици су пали и први откоси јечма ошљара у Тамнави, чија је
жетва завршена. Забележили смо их
још 16. јуна на парцели Мила Дробњака,
где су приноси били преполовљени у
односу на просечне.
„Јечам је слабо родио, са око 30
ари имам само 17 џакова, а требало би
да иде око један џак на ар. Рано пролетос ухватила га је болест и није могао
напредовати, иако сам прскао. То је
мало помогло, иначе би се начисто
осушио“, напоменуо је Дробњак, док је
комбајнер Верко Недељковић рекао да
овогодишњи род свих житарица ратари
„отимају од бога“, због лоших временских услова.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

- Парадајз
- Краставци
- Црни лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Купус
- Зеље
- Спанаћ
- Плави парадајз
- Тиквице
- Паприка
- Љуте папричице
- Кромпир
- Кромпир млади
- Блитва
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Ротква
- Келераба
- Црни лук млади
- Бели лук млади
- Ротквице
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Брескве
- Малине
- Мандарине
- Трешње
- Грашак(неочишћени)
- Грашак(очишћени)
- Боранија
- Кајсија
- Нектарине
- Вишње
- Шљиве

цене

кг 100,120,150
кг
50
кг
50, 60, 70
кг
50, 60
ком
20
ком
60, 70, 80
кг
30
веза
80
кг
100, 120
кг
150
кг
30
кг
130, 150
ком
10, 15
кг
50
кг
60, 80
веза
20, 30
кг
200
ком
8, 10
кг
50, 100
кг
60, 70
ком
50, 60
веза 20, 25, 30
веза
40, 50
веза
30
кг
30,40,50,60
кг
250
кг
80, 100
кг
120
кг
700
кг
200
кг
100, 130
кг
300
кг
80
кг
200, 300
кг
100, 150
кг
300
кг
150, 200
кг
150
кг
120
кг
80, 100
кг
80

Приредила: Љ.Симановић, 24.јуна 2016.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА У СОВЉАКУ

МАНДИЋА КРАЈ ДОБИЈА АСФАЛТ
Рупе на путу, блато и неопходне чизме приликом сваке кише полако постају
прошлост за мештане који живе у засеоку Мандића крај у Совљаку.
Реконструкција овог путног правца, дужине 450 метара, започета је прошле
недеље а, ових дана, требало би да буде стављена под асфалт. Током
припремних радова, поред уређења подлоге, доста се водило рачуна и о
просецању канала који ће убудуће моћи да приме велике количине воде.
- Сећам се у каквом стању је био овај пут, кад сам пре неких десетак година
Уређење канала, а затим и асфалт
њиме пролазио пешице, јер нисмо могли аутом да прођемо. Данас је тај пут у
првој фази изградње асфалта, а све захваљујући Путевима Србије који су ово финансрали
и одрадиће посао који смо са њима договорили.
Надам се, већ у пролеће следеће године, да ћемо
асфалтом изаћи на пут Уб – Коцељева, чиме ће
становници овог краја бити спојени на обе
стране и имати нормалну комуникацију. Уз струју,
која је овде доста солидна, очекујем да ће мештани овог села имати бар основне услове за животрекао је Дарко Глишић, председник општине Уб,
током обиласка радова у Мандићима и Аврамовићима.
Према његовим речима, овај посао је
договорен да се ради непосредно после избора,
а биће их још, као и пут у Паљувима, путни правци у Радуши, Слатини, Трлићу и Бањанима, где
ће асфалтне машине током читавог лета бити
Глишић и Јовановић Џајић у разговору са мештанима
М.М.М.
ангажоване.
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НА УБУ СЕ ПОНОВО ИГРА ТЕНИС

СВЕ СЕ МОЖЕ
КАД СЕ ХОЋЕ
Наш суграђанин Слободан Божић Рошке, уз
помоћ радника који се налазе на евиденцији
Центра за социјални рад, поново је довео у
функцију тениске терене на СРЦ „Школарац”.
Овај подухват је финансирао сопственим
средствима, што општинску касу није
коштало ни динара.
Тениски терени на Школарцу, који су до скора били
оковани коровом и блатом, поново сијају пуним сјајем.
Мајске поплаве 2014.године оштетиле су тениско
игралиште и пуне две године заљубљеници „белог
спорта” на Убу чежњиво су посматрали како овај, некада
велелепни, објекат пропада. Ипак, захваљујући убском
привреднику Слободану Божићу Рошкету, власнику
фирме „Сигма-ауто”, ових дана организована је својеврсна радна акција која је ове терене вратила У
пређашње стање. Овај подухват општинску касу није
кошао ни динара, а свима нама служиће за пример да се,
уз мало воље и доста рада, може учинити много,
посебно за младе. Комплетне трошкове, везане за
набавку нове шљаке и органитацију радне снаге, Божић
је преузео на себе.
- Терени су били у катастрофалном стању, а
општина, једноставно, није имала средстава да их
поново среди. Заменик председника општине Саша

У току је уређење тркачке стазе

„Вредело је труда”:
Слободан Божић Рошке
Јовановић Џајић је прихватио мој предлог да уредим
ове терене, а све зарад добробити убске омладине.
Мислим да ће они то знати да користе на прави начин и
да ће га адекватно чувати- каже убски привредник који
је, између осталог, и одборник у Скуптини општине Уб.
Да би се терени довели у стање у каквом сада јесу,
према његовим речима, требало је најпре почупати
коров, који је био огроман јер се терени се нису видели
од њега. У томе му је безрезервну помоћ пружила
Снежана Петровић, директорка Центра за Социјални
рад, која је послала људе са евиденције ове установе и
ону су одлично одрадили свој део посла.
- Једноставно, ја сам те терене некада давно
започео и урадио. Сада сам, баш због тога, био иницијатор обнове терена, јер сам схватио да је ово, можда,
последњи тренутак да се они рекултивишу. Ширење
корова, амброзије, разних других биљака, претило је да
уништи и оно давно започето, а постојећи терени би
били претворени у обичну ледину, која више не би
била сврсисходна. Зато сам, поред личног знања и
искуства, ангажовао и стручног човека из Лајковца који
је све време био ту, вршио надзор, надгледао радове и
својим знањем допринео да све буде баш онако како
треба- истиче Божић.
У склопу ове акције договорено је да се уреди и
атлетска стаза, која је од истог материјала као и тениски
терени. Радови су у току, а коче их неповољне времске
прилике. Ипак, ових дана спортисти и рекреативци на
убском Школарцу имаће пуно разлога за задовољство.
Милован Миловановић

ЛЕПЕ ВЕСТИ ИЗ „ВАЉЕВСКЕ ПИВАРЕ”

НАГРАДЕ, ИЗВОЗ У АМEРИКУ, НОВО ПИВО
- Први контејнер „Ваљевског пива” кренуо је пут Америке, 24.јуна. - „Eichinger“ је
нова-стара робна марка, коју ће „Ваљевска пивара“ на тржиште пласирати почетком
јула, а истовремено је прекинута производња „Атласа“.
Јун је месец посебно успешан за „Ваљевску пивару“.
Почетком месеца у Београду је уручена награда „Бизнис
партнер 2016“, ових дана кренуо је извоз „Ваљевског пива“ и
трговачке марке „Тесла спирит“ за САД, а почетком јула на
домаћем тржишту ће се појавити нови бренд „Eichinger“
(Ајхингер). Осим тога, поводом славе, Духовског уторка,
предузеће је донирало значајна средства Центру за вантелесну оплодњу и наградило рачунарима по једног ученика
свих ваљевских средњих школа. Тим поводом је директор
Александар Рајевац изјавио:
- Наставили смо континуитет раста производње присутан последње три године, нешто
мањи од пројектованог, али лето
тек почиње. Веома смо поносни
на награду „Бизнис партнер“ јер
мислим да је о настојањима
Ваљевске пиваре да буде што
квалитетнија све речено у образложењу комисије, којом је председавао проф. др Илија Ћосић
са Факултета техничких наука из
Новог Сада. Затим, 17. јуна смо
прву количину пива испоручили
Александар Рајевац
за САД, у питању је робна марка

„Тесла“ која није наша, али Први контигент „Ваљевског
п и во ј ес т е . В е ћ 2 4 . ј у н а
кренуо је први контејнер пива” отишао је за Америку
„Ваљевског пива“ 0,5 и 0,33
литра, увозник је фирма
„Лав импортс“ у Чикагу, која
има право извоза у 25 америчких држава и ради са још
неколико брендова из Србије. Циљ нам је да се позиционирамо на тако пробирљивом тржишту и да видимо где припадамо по квалитету који, неспорно, имамо и који смо много пута доказали на
домаћем тржишту.
„Eichinger“ је нова-стара робна марка, коју ће
„Ваљевска пивара“ на тржиште пласирати почетком јула, а
истовремено је прекинута производња „Атласа“. Био је
популаран деведесетих година прошлог века, а ново пиво
носиће ово име јер су за њега највише гласова дали фанови
на фејсбук страницама. Названо је по Баварцу Јозефу
Ајхингеру, првом стручном пивару који је у град на Колубари
дошао 1870. године и практично је утемељио производњу
пива у Ваљеву. У питању је још једно светло пиво са 4,8
процената алкохола.

УБСКЕ ТЕМЕ

НА УЛАЗУ У ЗЕЛЕНИ ПИЈАЦ

ОТВОРЕН КЛУБ
ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Делатност првог Џоб клуб у Колубарском
округу је припрема и обука незапослених за
конкурсе, пословну комуникацију и њихово
укључивање на тржишт рада
На Убу је,од 22.јуна, почео да ради Клуб за тражење
посла, први клуб овакве врсте на територији Колубарског
округа, чија је делатност припрема и обука незапослених за
конкурсе, пословну комуникацију и њихово укључивање на
тржиште рада. Отворен је у оквиру једногодишњег пројекта
„Помоћ теже запошљивим групама“, који финансира Европска
унија, а заједнички спроводе Национална служба за запошљавање и oпштина Уб. Смештен је на самом улазу у Зелени пијац,
у просторијама у власништву општине, које је локална самоуправа реновирала и прилагодила потребама клуба, док је
НСЗ обезбедила канцеларијски намештај и информациону
опрему, а сносиће и све трошкове одржавања и рада Клуба у
наредних 12 месеци.
„Отварање Клуба за тражење посла је један корак у
решавању статуса незапослених, који можда није велики, али
није ни премали“ констатовао је председник општине Уб Дарко
Глишић поводом почетка рада „Џоб клуба”.
- То што смо први и једини у нашем региону основали
Клуб за тражење посла само показује да је наша локална самоуправа већ напредовала, да учимо заједно са временом које је
бременито и доноси нове изазове, да смо потпуно спремни да
благовремено реагујемо и да реализујемо добре идеје на
добробит наших грађана. Незапослени су добили простор и
место где могу да се посаветују, да траже посао и решења за
своју егзистенцију, а није занемариво ни то што ће сва вредна
рачунарска опрема и канцеларијски намештај остати општини
Уб након истека овог корисног пројекта, рекао је Глишић.

Дарко Глишић, Михаило Милутиновић
и Раде Станојевић
Према речима Михаила Милутиновића, директора Филијале Националне службе за запошљавање Ваљево, Уб је једина општина у Колубарском округу која је препознала значај
Џоб клубова у пуном капацитету и укључила се у европске
трендове када је тржиште рада у питању. Како је објаснио,
пројекат ЕУ усмерен је ка групама које се теже запошљавају и
према мањинама, пре свега ромској.
Радом Клуба за тражење посла руководи професор
географије Раде Станојевић, који је завршио неопходну обуку
при НСЗ и стекао звање саветника. Он ће у наредних годину
дана пружати помоћ полазницима током њихове обуке.
„Џоб клуб или сервис за незапослене има двоструки
циљ. Први је мотивација свих тражиоца посла да се активирају
и укључе у систем, који ће им омогућити и долазак до посла, а
други укључење у тржиште рада на тај начин што ће проћи
групну обуку, где ће стећи знања која не могу да стекну приликом школовања. Сви заинтересовани имају могућност да
сазнају и науче како се пише ЦВ образац, контактно, мотивационо и пропратно писмо, конкурише за посао, како изгледа
први информативни разговор са послодавцем. Сваког радног
дана од 7 до 15 часова у Клубу имају на располагању 12 рачунара, пројектор, ласерски штампач, као и интернет, телефон,
списак послодаваца и друге могућности које ће им олакшати
тражење посла, а ја сам ту да им пружим сваку врсту помоћи
ка том циљу“, рекао је саветник новоснованог сервиса за незапослене Раде Станојевић.
Након истека 12 месеци, колико ће рад и трошкове Џоб
клуба финансирати ЕУ, Општина Уб треба да процени одрживост ове услуге и, уколико постоји могућност, преузме на себе
све трошкове и обезбеди даље функционисање клуба.
Д.Н.
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ТУРИЗАМ - ШТА ТО БЕШЕ

ШАНСА ЗА ПРИХОД
Док се у околним општинама остварују приходи од
туризма, у убској се још није кренуло са мртве тачке.
Било је покушаја, али је све остајало само на
иницијативама појединаца (упоран је, посебно, био
пензионер и ентузијаста убских локалних збивања
пензионер Драгиша Сретеновић, својевремено
председник ОК ССРН и савезни посланик у некадашњој
великој држави Југославији). Он је заговарао сеоски
туризам, бициклистичке трке за све узрасте (некад је то
била убска традиција), оснивање Општинског туристичког савеза, повезивање са разним агенцијама из те
бранше...

Ускоро у функцији:
Нови базен на убској Фазанерији
Било је и других који су покушавали да пробуде
интересовање за ову значајну делатност у данашње
време. Јер, Уб има више добрих такозваних туристичких
дестинација. Ту је Окно (којег ни сви Убљани нису у
потпуности упознали), језеро у Паљувима, убски
базени, културни и историјски споменици, Храм Христа
Спаситеља, докмирски манастир, воденица у Докмиру
(уколико није занемарена) и низ других занимљивих
места, која би, уз мале интрервенције, могла да постану
интересантна за домаћи туризам. Капацитети руралног
туризма би тек требало да се стимулишу и омогуће
значајне приходе, како сеоским домаћинствима, тако и
буџету општине.
А све је тако једноставно. Потребна је, само, група
ентузијаста који би се организовали, добили неку малу
помоћ од локалне самоуправе (на пример, канцеларију и
нешто опреме) и ступили у контакт са сличним туристичким организацијама из најближег окружења. Свакако би
праве савете и практичну помоћ добили од првих
комшија у Лајковцу.
Дакле, треба се покренути са мртве тачке. Пуно је
младих незапослених који би били спремни, за почетак,
да волонтирају. У већини општина у Србији управо тако
се почињало.
А лепо би звучало: Туристичка организација Уб.
М.М.

O
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Sve vrste gotovih jela,
jela sa roštilja i još puno toga !
KOD NAS MOŽETE PORUČITI
SVA OSTALA JELA PO VAŠOJ ŽELJI
KAO I KOMPLETAN PROGRAM ZA SLAVLJA,
SVADBE I ROĐENDANE,
KAO I ROĐENDANSKE TORTE.

Ul. Svete Popovića 3, Ub (Autobuska stanica)
KUĆNA DOSTAVA ZA NARUDŽBINE PREKO 600 din !!!

MI SMO BROJ

1 U GRADU, PROVERITE ZAŠTO ?

12

30.јун 2016.г.

НАШИ АУТОРИ
Пише: Радован Пулетић

НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

МИ СМО ЗА НАС
ДОБРО ИГРАЛИ !
Кажу да је неки тренер убског „Јединства“
незадовољан резултатом и залагањем играча
одмах после утакмице утрчао у свлачионицу да
одржи слово „недостојнима варошког дреса“.
Спремао се да нашироко и надугачко изложи своје
виђење ситуације, разлоге дебакла, да упути
критике и прозове одговорне. Није одмакао даље
од почетка јер му се у старту успротивио један од
играча речима: „Слушај тренеру, мисли ти шта
'оћеш ал' ја сам за ме добро играо!“.
Драгмир Катанић Зиза, кочоперни играч
необичног надимка је овом изјавом, добрим
фудбалским партијама, чаршијским дружењима и
радним веком у убским предузећима обезбедио
своје место у неписаној историји наше вароши.
Силом прилика, прерано пензионисан у сваком
погледу, нама колегама из Дирекције оставио је у
аманет горњи наслов. Нека прича ко шта хоће, ми
смо за нас добро играли.
Да је било више пара за инвестиције, више
решених имовинско-правних односа, мање
промена пројектне документације због измена
Закона о изградњи и мање пријава због нелегалне
градње можда смо могли боље и више, али спрам
прилика и околности, Дирекција је радила оно због
чега је вољом одборника Скупштине општине Уб
1998. године формирана. Као жељено чедо
настало у околностима „друштвене“ а потом и
„државне“ својине заслужила је да са јавне сцене у
варошку историју не оде тихо и без објаве.
Злоупотребићу положај колумнисте „Гласа“ и
у дебелом сукобу интереса као стално запослени...
бивши запослени радник Дирекције одаћу признање онима који су последњих 11 година у име и
за рачун буџета општине Уб вршили послове
уређења и изградње јавног грађевинског
земљишта и упутити речи захвалности свима који
су нам помагали да тај посао обавимо. На нове
радне задатке одлазимо у комплету: Жика, Сања,
Јасмина, Јеца, Џас, Анђелка, Боби, Лука, моја
маленкост. Звонко је већ на новом радном месту,
Ниџа у заслуженој пензији, Зила одавно нема. Да
потанко набрајам шта је све изграђено а шта
пресуто требале би ми четири стране. Општина је
преко Дирекције успешно инвестирала минимум
две милијарде динара. Признања смо вредни
макар и због тога што Дирекција од почетка рада
није увећавала број запослених, што за разлику од
других сличних фирми нисмо имали на списку
радника секретарице, возаче, кафе куварице,
чистачице, дактилографе, копир мајсторе... Били
смо некад мирођија а некад главни састојци
многих инвестиционих чорби, од фудбалских
свлачионица општинске лиге до пројеката
инвестираних кредитима Светске банке (ту
кредита испод два милиона еврића нема). Радећи
свој посао шпартали смо прашњавим џадама,
цврчали на асвалту крај финишера, цупкали пред
канцеларијама чекајући предају документацију за
РЕИК-ове инвестиције и размеравали корацима
ходнике у министарствима исчекујући повољан
исход замолнице за помоћ у реализацији пројекта
од локалног значаја.
Од оснивача, општине Уб 2005. године смо
добили средства и обавезе које је до тада
извршавао општински фонд за путеве. Данас,
закони Републике Србије нас формално заједно са
Фондом за рурални развој и ЈП „Енерго Уб“
враћају оснивачу са комплетном имовином
предузећа. Гледајући пописну листу са половним
канцеларијским намештајем, рачунарима и три
израубована аутомобила примећујем да недостаје
оно највредније: једанаестогодишње искуство у
спровођењу закона о буџету, јавним набавкама,
планирању и изградњи, јавним путевима, безбедности саобраћаја... Једно је сигурно: у јулском
броју „Гласа Тамнаве“ излазе последње сервисне
информације из убске Дирекције.

ИПАК, ЖИВОТ...
Кисела прича о ФК Јединство, забиберена и
заљућена испадањем из Српске лиге,
коначним уласком Немање Матића у ту исту
причу завршила се ускликом којим се понекад
завршава игра жмурке – Пуј спас за све нас...
Драги пријатељи, добар дан!
Да ли је злоупотреба службеног положаја ако, уместо о љубави,
страховима, старењу и осталим општим местима за које сам задужен у
Гласу Тамнаве – говорим о једној сасвим одређеној седници Скупштине
фудбалског клуба? И, да ли је мазохизам ако се као председник тог клуба
радујем сопственој смени? Није ништа од тога: прво ће ми уредник
опростити, а друго – сам најбоље знам када то трпим а када то одахнем.
Можда само имам благу вртоглавицу од чуда које се десило у надокнади
времена борбе овдашњег ФК-а за опстанак у животу (пусти лигу).
Једноставно, када је већ било извесно да нас онако концептиране чека
наставак хода по пустињи без капље и предаха, наш Немања Матић,
иначе, доживотно распоређен у врх светског фудбала, прихватио је
предлог да мачем од сопственог новца пробурази аждају беспарице која
нас је добро окусила. На јутрошњој седници Скупштине ФК Јединство Уб,
тај првотимац лондонског Челсија, капитен и најбољи играч националне
селекције, и формално је преузео клуб као његов финансијер и
организатор. А то не значи само да ће убски црвено-бели наставити пуко
постојање без залета и одраза. У томе, засигурно, постоји план, одлучност
и енергија са смером на више, јер су то елементи свих шампионских
карактера, па и Немањиног. Иако за сада само претпостављамо, велика је
логика у веровању да ће ово, епохално ново Јединство, имати велику и
побочну и вертикалну проходност у настојањима да заузме своје место у
српском фудбалу. Бивало је и раније перспективних тренутака и
значајних људи, али никада у историји Јединства, дакле од 1920-те, није
било тога да клуб потпуно преузме неко са тако великим именом, са тако
импресивном спортском каријером, са тако значајним познанствима и
везама, са тако дубоким убским кореном, са толико много новца и толико
мало година, као што је то случај сада са Немањом Матићем. За локалну
самоуправу и уморни општински буџет то је финансијска поштеда и
олакшање, али и спас од мука гледања у умирући спортски колектив по
ком се наша варош прочула. Да није било овога што се десило јутрос,
важио би ледени поредак приоритета где фудбал и Јединство не би
имали никакве шансе у поређењу са, на пример, набавком мазута за
грејање зимских школских капацитета, или са плаћањем долазака лекара
специјалиста и обезбеђем дијагностичких апарата за Дом здравља. Био
би то очајан крај у безнадежном бауљању у статусној и бодовној
жабокречини. Али, оставимо то шта би било да је било и уживајмо у јави
поред које је штета заспати.
У тој јутрошњој апсолутно охрабрујућој и апсолутно историјској
примоипредаји дужности у којој није било различитих мишљења, постао
сам, вероватно, први одлазећи председник који је након завршног
обраћања Скупштини добио аплауз. Међутим, Мирослав Лукић Циш,
делегат Скупштине, није пропустио да процени како је поменути аплауз
уследио више зато што сам био одлазећи, него зато што сам био
председник. Шта год – људи су тапшали, а ја разумео како ми срцу
најмилије. Па сам, онако узбуђен због свеопштег спаса који је дошао са
Немањом, приликом захваљивања сарадницима у претходне четири
године, једну половину заборавио да поменем, а другој измешао имена и
надимке. Због тога, као најомиљенији одлазећи председник, понављам
изјаву захвалности а она, исправљена, изгледа овако: економу Колини –
зато што je у најгорим беспарачким трпљењима имао чисте дресове;
Драгану Бардаку – јер је покривао широк простор од клупског лекара до
уметничког директора Школарца и Шепковца; Ђокану – који о фудбалској
администрацији зна све и мало више од тога; Банету Матићу – без ког би
стално каснили и грешили у заказивањима, поласцима, достављањима...;
Радошу Кадијевићу – добром момку и првом помоћном тренеру за мог
председниковања; Раци Тадићу – бивао кад год треба где год треба;
Шолету Урошевићу – тренеру голмана каквог сам увек замишљао; Мики
Билићу – са којим сам имао и рат и мир, тим редоследом; шефовима
струке, Јовановићима, Жарку и Срђану за рад на најнезахвалнијем послу
на свету; Небојши Живановићу – штоперу када је фудбал играо, касније –
''везном играчу''; Влади Тадићу – организатору модерне омладинске
школе фудбала у ФК Јединство из које је потекао и Немања Матић;
Милисаву Станојловићу, Игору Стаменковићу, Миши Жапцу, Дарку Кићи,
Раки и Пеђи Павловићу, Мишелу и Воји Раонићу, Чоли и Зингету, Живку
Панићу, Раћи Петровићу, Милосаву Илићу, Буди Васићу и, наравно,
Мирославу Лукићу Цишу иако, понекад, имамо потпуно различиту
перцепцију стварности.
Захваљујем се председнику општине Дарку Глишићу јер је умео
да разговара о ФК-у тако да
резултатски неуспех претвори у
организациони успех, као и његовом заменику, Салету Џаји, са којим сам
на бази нашег братства радио у корист нашег Јединиства.
Захваљујем се Немањи Матићу јер се баш такав родио, баш овде.
А хвала и Богу што се сложио да се све оконча уз happyand, како
би рекли Енглези који су измислили фудбал.
Драги пријатељи, довиђења!

ОБРАЗОВАЊЕ
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НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА И ПРОСВЕТАРИМА

ОПШТИНА ДОДЕЛИЛА НОВЧАНЕ НАГРАДЕ
За успехе остварене током школовања и на такмичењима републичког нивоа награђено 113 основаца
и средњошколаца и 33 ментора, и за те намене је у локалној каси издвојено 1.223.000 динара
На свечаности у Дому културе, одржаној протеклог
петка, председник општине Уб Дарко Глишић уручио је
новчане награде најбољим ђацима и њиховим менторима,
који су у школској 2015/16. години постигли запажене
резултате. За успехе остварене током школовања и на
такмичењима републичког нивоа, награђено је 113 ученика из
пет основних и две средње школе и 33 наставника и професора, и за те намене је у локалној каси издвојено 1.223.000
динара.
„Желим да се захвалим и да честитам највреднијим и
најбољим ученицима, који су се истакли резултатима и
њиховим наставницима, јер су успели да пренесу знање и да
покажу да удруженим снагама може да се направи добар
резултат и, наравно, родитељима који су имали стрпљења да
заједно са вама пролазе кроз школовање, тако да сви
подједнако учествујете у једном лепом успеху“, рекао је први
човек убске општине на традиционалном пријему за најуспе-

професоре.
Новчани износ од 20.000 динара припао је носиоцима
дипломе „Вук Караџић” по завршеној средњој школи, а таквих
је 11: осморо у Гимназији „Бранислав Петронијевић” и троје у
Техничкој школи „Уб”, док је сваки од 34 „Вуковаца” по
завршеној основној школи добио 10.000 динара. Највише
ученика са свим петицама и примерним владањем од петог до
осмог разреда има у убској ОШ „Милан Муњас” – 25, потом у
бањанској ОШ „Рајко Михаиловић” – шест, ОШ „Свети Сава”
из Памбуковице двоје, а једног „Вуковца” има рад-љевска ОШ
„Душан Даниловић”.
По 20.000 динара опредељено је и за троје ученика Школе
за основно музичко образовање „Петар Стојановић” - Александру Латиновић, Филипа Симанића и Тамару Стефановић,
за постигнуте изванредне резултате на многим међународним
и републичким такмичењима музичких школа, а 15.000 динара
износи награда за освојено прво место на бар једном републи-

Награђени ученици и професори
шније ђаке.
Уз констатацију да се сваки динар уложен у
образовање вишеструко враћа, Глишић је истакао да
локална самоуправа ове године стипендира 258 студената,
што је убедљиво највише до сада. Додељене новчане
награде крећу се у износу од пет до 20 хиљада за ученике и
од четири до осам хиљада динара за наставнике и

ЗАВРШНИ ИСПИТ

НАЈБОЉЕ ИЗ СРПСКОГ
Ученици основних школа општине Уб, њих 254,
полагало је 15, 16. и 17. јуна завршни испит из српског
језика, математике и комбиновани тест. Најбољи резултати постигнути су на тесту из српског језика, где је десетак ученика имало максималан број бодова, што није био
случај на тесту из математике, који је био много тежи.
У ОШ „Милан Муњас“, од 163 ученика, само једна
ученица није изашла на завршни испит. У бањанској ОШ
„Рајко Михаиловић“ полагао је 51 ученик, док је у
радљевској Основној школи „„Душан Даниловић“ изашло 24 ученика. ОШ „Свети Сава“ из Памбуковице, имала
је 17 ученика на завршном испиту.
Д.К.

Детаљ са завршног испита у ОШ „Милан Муњас”

чком или међународном такмичењу или смотри. По том основу, додељено је пет новчаних награда: гимназијалцима Предрагу Тешићу и Андреју Гајићу, основцима Марку Чобићу из
Бањана, Урошу Милошевићу са Уба и Дарјану Макијеву, ученику
Музичке школе. За освојено друго место на бар једном
републичком или међународном такмичењу или смотри,
новчани износ од 12.000 динара добили су Кристина Илић из
Бањана и ученици Музичке школе Андреј Леповић, Цвета Гајин
и Ива Митровић, док је за треће место на истом нивоу
такмичења по 10.000 динара додељено Вељку Петровићу из
Техничке школе, гимназијалки Александри Аврамовић и ученицима из Бањана Миленку Танасијевићу и Николи Буковчићу.
Општина Уб издвојила је и по пет хиљада динара за 52-оје
основаца и средњешколаца који су бар једном учествовали на
републичком или међународном такмичењу или смотри.
Поред најбољих ученика, новчано су награђени и њихови
ментори са по осам и четири хиљаде динара. Већи износ
добило је 12 наставника и професора чији су ученици освојили
једно од прва три места на републичком или међународном
такмичењу, а нижи износ награде 21 просветни радник чији су
ученици учествовали на бар једном такмичењу оваквог ранга.
Прошле године за успехе остварене током школовања и на
такмичењима републичког нивоа, награђено је 103 тамнавких
Д.Недељковић
основаца и средњешколаца.

УПИС
У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
После полагања завршног испита за ученике основних
школа у Србији и попуњавања листа жеља 25. јуна, ученици
ће моћи, у четвртак 30. јуна, да провере да ли су тачно попунили листу жеља и направе евентуалне исправке.
У понедељак 4. јула, од 8 часова, изаћи ће коначна ранг
листа са званичним резултатима, расподеле по школама и
образовним профилима, а биће објављена и листа преосталих слободних места за упис у другом кругу.
У уторак и среду, 5. и 6. јула обављаће се упис ученика у
средње школе, у првом уписном кругу, а 5. јула је и предаја
листе жеља за други уписни круг. У петак 8. јула биће објављена преостала слободна места у средњим школама после
другог уписног круга. Тада ће бити објављен и коначни распоред ученика по школама у другом уписном кругу, као и упис
ученика у средње школе после другог уписног круга.
Д.К.

ПОДЕЉЕНЕ ДИПЛОМЕ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

НА ПОНОС
ПРОФЕСОРА
У Гимназији осморо ученика добило дипломе
„Вук Караџић“, за ђака генерације проглашена
Милица Велимировић. Техничка школа имала
три Вуковца. Ђак генерације – Никола Ристовски
Поделом диплома, 14. јуна, матуранти убске гимназије
завршили су своје школовање. Злата Недић, професор
француског и латинског језика, извела је одељење IV/а, у
ком је било пет добитника дипломе „Вук Караџић“: Милица
Велимировић, Душица Голубовић, Владимир Ивковић,
Јелена Миливојевић и Сара Миловановић, а одељење IV/б
извела је професор социологије и филозофије Радмила
Тодоровић. У овом одељењу било је три Вуковца: Ђорђе
Ђурђевић Маркош, Марија Живковић и Недељко Јокић. За
ђака генерације проглашена је ученица IV/а, Милица Велимировић из Уба.

ТАЈЛАНЂАНКА МЕЂУ УБЉАНИМА

КАНХА ВУКОВАЦ
Канха Дина, пореклом са
Тајланда, једна је од троје добитника Вукових диплома у Техничкој школи „Уб“. Рођена у Србији
1997. године, после доласка њених родитеља 1990. године,
стекла је мноштво пријатеља
међу Убљанима. Завршила је
смер – туристички техничар, у
одељењу IV/2, у ком је одељењски старешина била Биљана
Лазић.
У другој години, ишла је на
регионално такмичење из физике, а у четвртој опробала се на
такмичењу из француског језика.
За четири године школовања у
Техничкој школи, наводи да је
Канха Дина
доста научила. Смер туристички
техничар уписала је, јер су јој
страст језици, које намерава да студира на Филолошком
факултету.
Упоређујући образовни систем Тајланда и Србије,
наводи да је на Тајланду једноставније школовање и да је
захваљујући нашем образовном систему, много научила.
Као таленат за језике, врло лако и брзо је савладала српски
језик, што доказује и чињеница да је имала све петице током
четврогодишњег школовања у средњој Техничкој школи
„Уб“

Вуковци Гимназије „Бранислав Петронијевић” Уб
Техничка школа „Уб“, поделила је дипломе ученицима
трогодишњих и четврогодишњих образовних профила
(кувар-конобар, аутомеханичар-машинбравар, техничар
машинске енергетике, туристички техничар и трговински
техничар), у среду 15. јуна, у сали Дома културе. Од својих
одељења опростили су се професори, одељењске старешине Ивана Марковић, Ђорђе Ђурђевић, Живота Јаковљевић, Биљана Лазић и Милица Марковић Арсенић. У Техничкој школи, три ученика су добила Вукову диплому. То су:
Тамара Блажић, Никола Ристовски и Канха Дина. Ђак генерације је ученик IV/1 Никола Ристовски из Бањана.
Д.К.

Вуковци Техничке школе „Уб”:
Тамара Блажић, Никола Ристовски и Канха Дина

ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

ОДРЖАН ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ
Традиционални, Годишњи концерт Музичке школе
„Петар Стојановић“, одржан је у препуном дворишту школе, у
вечерњим сатима, у четвртак 16. јуна. Ово је била прилика да
се најспремнији ученици представе одабраним композицијама које су спремали током школске године. Наступило је
преко 30 ученика, а нумером из филма „Мери Попинс“,коцерт
је отворио хор Музичке школе, којим је дириговала Марија
Божанић. Најмлађи ученици виолине (класе Катарине Луго
Ордаз и Марије Никитовић), гитаре (класа Александра Ивановић) и хармонике (класа Дејан Матић и Миодраг Крстић),
спремно су наступали, подржани многобројном публиком.
Беспрекорним извођењем „Арабеске“ Клода Дебисија,
истакла се и награђивана ученица Тамара Стефановић (класа
Зорана Чукић).
Занимљиве наступе имале су и солопевачке класе
Наташе Тасић Кнежевић и Светозара Вујића, приликом којих
су се представили различити гласови, певајући соло или у
дуету, канцоне италијанских и шпанских композитора,
познате народне песме „Рјабинушка“ и „Македонско девојче“
и препознатљиву музичку нумеру из филма Титаник „My
heart will go on“. Корепетитори солопевача и инструменталиста били су Дубравка Радовић и Далида Грмуша.

Хор Музичке школе
На програму Годишњег концерта извођена су дела
Моцарта, Бакланова, Дебисија и других, а пред крај концерта,
ђак генерације Александра Латиновић (класа Марија Никитовић) одсвирала је „Скерцо тарантелу“, Вијењавског, поздрављајући се са основношколским образовањем које је стекла у
ШОМО „Петар Стојановић“.
Д.Капларевић

ИНТЕРВЈУ СА АНДРИЈОМ ЖИВКОВИЋЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

МИ СМО ТИМ
- Ново општинско руководство је спој искуства
и младости. Младост даје енергију, а искуство снагу
неопходну за успех, што су одлични предуслови за
квалитетан рад локалне самоуправе.
- Очекује нас завршетак великог броја
инфраструктурних подухвата који ће, надам се
ускоро, трајно променити лице наше мале општине.
На функцији председника Општине налазите се нешто више
од месец дана. По годинама вас сврставају у ред најмлађих
локалних челника у Србији. Сматрате ли то као предност или вам је
због тога теже него вашим колегама?
- Лично, не сматрам да су године старости пресудан
фактор у обављању најважније функиције у једној општини.
Да би неко био успешан потребно је да поседује одређене
квалитете, године у томе немају пресудну улогу. Пре избора за
председника општине обављао сам још две веома одговорне
функције, тако да у односу на године сматрам да имам
довољно искуства и знања за место на ком се налазим.
Сматрам да појединац не може сам успешно водити једну
општину, а ово општинско руководство чини тим искусних и
младих. Младост даје енергију а искуство снагу неопходну за
успех, што су одлични предуслови за квалитетан рад локалне
самуоправе.
У претходном мандату обављали сте функцију заменика
председника општине, око годину дана, док сте пре тога били
заменик председника СО Лајковац. На које резулатате вашег рада
се највише поносите ?
- Највише се поносим својим доприносом у уговарању и
реализацији капиталних пројеката од општег интереса за
грађане општине Лајковац, као што су завршетак спортске
хале, почетак изградње ПУ „Лептирић“, уговарање изградње
затвореног базена, помоћи при решавању социјалних
проблема одређених категорија грађана, учествовање у
потреби запошљавања образованих и теже запошљавање
лина, као и обезбеђење бесплатног превоза ученицима
основних и средње школе.

Лајковац, данас
Како оцењујете тим именованих лица који сте формирали,
шта ћете тражити и шта очекујете од својих сарадника?
- Од својих сарадника очекујем увек максимум у раду,
велику посвећеност послу и апсолутни професионализам у
раду. Њихови резултати рада биће временом оцењени од
стране грађана општине Лајковац, који су најбољи показатељ
успешности.
Шта је потребно урадити, а нисте успели у претходном
периоду? Који су то тренутно "горући" проблеми у општини
Лајковац?
- Свакако, водоснабдевање грађана општине Лајковац и
наставак преговора са ЈКПК Лазаревац око постизања коначног споразума о уређењу међусобних односа водоснабдевања двеју општина. Затим, решавање проблема незапослености, пре свега младих и образованих људи, како би се
спречио одлив најбољих кадрова из Лајковца.
Који су највећи потенцијали будућег развоја ваше општине?
- Пролазак ауто-пута кроз територију општине Лајковац,
изградња и инфраструктурно опремање Индустријске зоне 2 у
реону петље у Непричави, а самим тим привлачење домаћих и
страних инвеститора. Затим, улагање у пољопривредну
производњу издвајањем средстава из буџета општине за
осигурање пољопривредних култура и за подстицајна
средства, као што су субвенције и кредити, као и развој

Андрија Живковић
Андрија Живковић је рођен 27.септембра 1983.
године. Основну школу је завршио у Лајковцу, Гимназију
у Лазаревцу, а дипломирао на Географском факултету у
Београду - смер професор географије. Мастер студије из
области Одрживи развој и животна средина завршио је
2013.године. Oд 2009-те радио је као професор географије у ОШ „Миле Дубљевић“ у Лајковцу. У сазиву локалног парламента је од 2012 до 2016.године, где је и
обављао функцију заменика председника Скупштине, да
би 2015-те био изабран за заменика председника општине Лајковац. Члан Српске напредне странке од оснивања, био је потпредседник и секретар Општинског одбора. Живи у Лајковцу са супругом и кћерком.
туризма на археолошком локалитету позно-античког
налазишта „Анине“ у Ћелијама завршетком археолошких
ископавања.
У сарадњи са Живорадом Бијичићем, вашим предходником
на месту председника општине и Владаном Костићем, алфом и
омегом лајковачких напредњака, покренули сте неколико (доста и
урадили) важних инфраструктурних подрухвата. Који су то
значајни послови на којима ћете инсистирати у наредном
периоду?
- Као што сам раније поменуо, завршетак инфраструктурног опремања индустријских зона, решавање проблема
водоснабдевања, завршетак фискултурне сале у основној
школи у Јабучју, завршетак изградње затвореног базена,
реализација плана детаљне регулације – изградње обилазнице око Лајковца чиме би решио вишедеценијски проблем
измештања теретног саобраћаја из центра Лајковца, реализација пројекта топлификације, завршетак мини компактних
постројења за пречишћавање отпадних вода и њихово
повезивање на главно постројење у Ћелијама, изградња
спортске инфраструктуре, уређење ужег градског језгра (са
пројектом уређења главног градског трга и трга железничара
на потезу од поште до аутобуске станице), завршетак објекта
ПУ „Лептирић“ и привођење намени, решавање проблема
градско-приградсог превоза путника на територији општине
Лајковац.
Как о запослити људе? Има ли општина Лајк овац
инструменте којима би могла привући потенцијалне инвеститоре?
- Очекујем да ће завршетак ауто-пута и уређење
индустријске зоне (привођење намени) привући домаће и
стране инвеститоре чиме ће се и отворити већи број радних
места за наше суграђане.
Често сте на терену и у директном контакту са грађанима. На
које проблеме се највише жале и колико сте у прилици да
одговорите на њихове многобројне захтеве?
- Најчешћи су комунални и социјални проблеми. Пре
свега путна инфраструктура, клизишта, канали за одвођење
атмосферских вода, прикључци на кишну и фекалну
канализацију. Такође, чести су и проблеми у вези остваривања права социјално угрожених лица преко заједничког
центра за социјални рад. Моји сарадници, односно запослени
у Општинској управи, предузећима и установама чији је
оснивач општина, и ја улажемо максималан напор да дођемо
до решења сваког проблема. Многи проблеми су вишедеценијски и не могу се решити преко ноћи, али уз прави
приступ приближавамо се решењу проблема.
Која је ваша порука грађанима општине Лајковац?
- Ми смо овде због наших суграђана, у функцији њиховог
бољег живота. Имамо идеје, жеље, а са њима и снагу да
остваримо све заједничке циљеве.
Разговор водио: Милован Миловановић
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Lajkova~ka panorama

НА ЧЕТВРТОЈ СЕДНИЦИ СО ЛАЈКОВАЦ

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Повећана средства у сегменту социјалних давања (породиље,
пензионери и вантелесна оплодња) за скоро 30 милиона

30.јун 2016.г.

ГРАД ПОГОДИО ОПШТИНУ ЛАЈКОВАЦ

ПУ „ЛЕПТИРИЋ” ЛАЈКОВАЦ

ТРОДНЕВНА
ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
Председник Живковић је чврсто решен да, у сарадњи са
другим институцијама, изнађе могућности да се житељима
лајковачких села надокнади бар део штете

Пројекат “Информисање јавности путем часописа
Глас Тамнаве о дешавањима и догађајима у раду
локалне самоуправе Лајковац, као и из других
области живота и рада у општини Лајковац“
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

Детаљ са четврте седнице СО Лајковац

15,16, 17, и 18.страна

ТРЕЋА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

СТВОРЕНИ УСЛОВИ
ЗА НОВЕ ПРОЈЕКТЕ
Општинско већe je на трећој седници
прихватило Предлог ребаланса буџета, који је
неколико дана касније разматран на Скупштини
општине Лајковац. Поред повећања средстава
за скоро 30 милиона динара у сегменту
социјалних давања, усвојене су и измене
програма рада Дирекције за уређење и
изградњу и Градске чистоће, чиме су створени
услови за нове пројекте, међу којима је и
завршетак школе у Јабучју где ће бити
финиширано партерно уређење.
- Са партерним уређењем и пуштањем у
рад хлоропостројења у порти цркве надам се да
ћемо стећи услове да, напокон, у септембру
школска година у Јабучју може да почне у новој
згради. Издвојио бих из дневног реда и
Правилник о одобравању и финансирању
програма којима се остварује општи интерес у
области спорта на територији општине
Лајковац. Битна је чињеница да у наредном
периоду, због Закона о финансирању спортских
организација, сваки клуб ће моћи да добије
максимално 20 одсто од буџетског фонда –
издвојио је неке делове седнице председник
Општине Андрија Живковић у уобичајеној
изјави новинарима после заседања Општинског већа.
Општина је усвојила и закључак везан за
програм обнове мостова на територији
општине Лајковац, у укупном износу од 28
милиона динара, која ће бити финансирана
средствима републичке Канцеларије за обнову
и развој. Завршени су тендери и изабрани
извођачи тако да ових дана треба да почне
обнова моста у Пепељевцу, а после, у Ратковцу.

Одборници скупштине општине
Лајковац на четвртој редовној седници
усвојили су свих дванаест тачака дневног
реда, међу којима су најважније Први
ребаланс буџета, измене и допуне Плана
и Програма рада јавних предузећа
Дирекција и Градска чистоћа, као и други
буџетски програми.
Првим ребалансом буџета општине
за ову годину повећана су средства за
скоро 30 милиона динара у сегменту
социјалних давања: за породиље, пензионере са најмањим примањима и
вантелесну оплодњу. Усвојене су и
измене програма рада Дирекције и
Градске чистоће, чиме су створени услови за нове пројекте као што је водоснабдевање, повећање броја гробних места,
радови у месним заједницама, a између

осталих и завршетак школе у Јабучју, где
ће бити финиширано партерно уређење.
Усвојене су и Прве измене и допуне
Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине,
као и Програма за унапређење услова
живота локалне заједнице и Програма
коришћења средстава од откупа станова.
Скупштина је дала сагласност на
Оперативни план одбране од поплава за
воде другог реда у 2016. години и донела
је Одлуку о изради и измени Плана
генералне регулације за насељено место
Лајковац.
На седници је усвојена и оставка
досадашње директорке Градске библиотеке Лајковац Снежане Бугарчић, а на
њено место именована је Биљана
Несторовић.

Штаб за ванредне ситуације
општине Лајковац прогласио је 19.јуна
ванредну ситуацију због елементарне
непогоде града на делу општине који
захвата месне заједнице Пепељевац,
Ћелије, Стрмово, делове Придворице и
Јабучја, која је била на снази све до
23.јуна. Наиме, суботу 18.јуна, између
18 и 19 часова град величине ораха
нанео је велике штете у споменутим
селима, првенствено на усевима и
воћњацима. Тим поводом је председник Општине Андрија Живковић, по
функцији и председник општинског
Штаба за ванредне ситуације, током
обиласка оштећених села је рекао:
- Према првим увидима на терену,
грубом проценом, највећа штета је
причињена усевима и износи неколико
десетина милиона динара. Не памти се
неколико деценија уназад да је овакав
град, величине ораха и тог интензитета,
захватио нашу општину. Детаљан
извештај ће бити сачињен од стране
стручне комисије. Општина Лајковац је
на време завршила набавку свих
противградних ракета, а 30 их је
купљено пре неколико дана, тако да је
учињено све што је до нас. Оно што

Веће општине Лајковац: Владан Костић, Ненад Џајевић,
Андрија Живковић, Љубица Новаковић и Живорад Бојичић

Према расписаном конкурсу Министарства просвете за упис
ученика у средње школе за школску 2016/17. годину, Средња школа “17.
септембар” у Лајковцу од ове године имаће досадашње смерове и
један нови – техничар мехатронике.
Школа уписује ученике на следећим образовним профилима:
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА:
– Техничар мехатронике – 30 ученика (4 године)
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА:
– Бравар – 15 ученика (3 године)
– Заваривач – 15 ученика (3 године)
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА:
– Електротехничар рачунара – 30 ученика (4 године)
ЕКОНОМИЈА:
– Економски техничар – 30 ученика (4 године)

Магдалена Илић и Ђурђија
Пажиновић, које су недавно завршиле припремно-предшколски програм установе „Лептирић“, са својим
васпитачицама Дајаном Танић и
Биљаном Савковић учествовали су
на Власотиначкој летњој креативној
ликовној радионици, која је одржана
од 20. до 25. јуна. Својеврсну ликовну
колонију за најмлађе већ неколико
година организује ПУ „Милка Диманић“ из Власотинаца, са циљем
истраживања деловања процеса
дечјег израстања у области ликовне
културе.

Шљива и град
грађани треба да знају, је чињеница
да нису сами, као и у другим
критичним ситуацијама - рекао је
Живковић чврсто решен да у сарадњи са другим институцијама изнађе
могућности да се житељима лајковачких села надокнади бар део штете.

Поломљен кукуруз

УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ
„17.СЕПТЕМБАР” ЛАЈКОВАЦ

ДЕЧЈА ЛИКОВНА
КОЛОНИЈА
У ВЛАСОТИНЦИМА

Детља са
Дечје ликовне колоније

Ледени покривач
на лајковачким пољима

Одборници у СО Лајковац
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И поред свих апела, већина
пољопривредника не осигурава своје
усеве, због материјалног стања, али и
недостатка свести колико је то битно.
Због тога је у оваквим ситуацијама
питање колико ће локална самоуправа моћи да издвоји средстава за
делимичну надокнаду штете и буде
убедљива код републичких институција да у томе учествују.

Ове године учествовало је
шеснаест установа: Бар, Оџаци, Нови
Сад, Лесковац, Медвеђа, Коцељева,
Крагујевац, Власотинце, Врање,
Лепосавић, Мали Зворник, Кикинда,
Црна Трава, Бојник, Владимирци и
Лајковац. Сваког дана организоване
су ликовне радионице, учесници су
посетили Куршумлију и Пролом бању,
а током изложбе подељене су захвалнице и уверења, с обзиром да је
колонија регистрована и као стручни
скуп. Поред деце, ове године активни
учесници радионица су и васпитачи.
У пријатној атмосфери, под стручним
руководством врсног ликовног педагога Мирјане Димитријевић, израђене
су колекције ликовних радова,
украсних и употребних предмета од
различитих материјала.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ”

ЛИКОВНА НАГРАДА НА „ЗМАЈЕВИМ
ДЕЧЈИМ ИГРАМА“
Ана Јолачић, ученица шестог
разреда ОШ „Миле Дубљевић“,
освојила је награду Центра за ликовно
васпитање Војводине на 59. изложби
радова деце из целе Србије. Изложба
„Илустрација литерарних дела“
организована је у оквиру Змајевих
дечјих игара на тему „Песма иде кроз
цео свет“. На изложби је представљено још шест радова лајковачких
ученика, који су ушли у каталог
манифестације: Стефана Зрнзевића,
Јелене Петковић, Милице Ранисављевић, Немање Милића, Алексе Милошевића, Матеа Вранковића, Иване

Ликовни рад Ане Јолачић
Анђелковић и Стефана Петровића. Са
ученицима је радио професор
ликовне културе Милоје Митровић, а
ово је још један у низу успеха његових
ђака.
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ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

30.јун 2016.г.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ХАЏИ РУВИМ”

ЦРВЕНИ КРСТ ЛАЈКОВАЦ

ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„ДАНИ ЛАЈКОВЦА 2016”
25.јула 2016. у 20.30 h

ПОЗОРИШНА
ПРЕДСТАВА
„ПОРТРЕТ”

28.јула 2016. у 20.00 h

КОНЦЕРТ
БРАЋЕ
ТЕОФИЛОВИЋ

Позориште "Раша Плаовић", Уб

26.јула 2016. у 20.30 h

КОНЦЕРТ ХОРА
„ХАЏИ РУВИМ”

29.јула 2016. у 21.30 h

КОНЦЕРТ
„VIVA VOX”

РЕКОРДНА АКЦИЈА
ДАВАЛАШТВА КРВИ
Редовна летња акција добровољног давалаштва крви, која је под
слоганом “Крв је лек који нема алтернативу” прошлог уторка реализована
у Лајковцу, била је рекордна јер се
акцији одазвало преко сто давалаца.
Лајковчани су још једном показали
зашто спадају у сам врх добровољног давалаштва крви у Србији.
Све време трајања акције био је
присутан велики број активиста и
волонтера Црвеног крста Лајковац.

Душан Серафимовић из Института за трансфузију крви Београд
рекао је да је реч о капмпањи коју
Институт у сарадњи локалним организацијама Црвеног крста већ 12
година организује по Србији. Нагласио је да је одзив акцији био одличан
и да су грађани Лајковца још једном
показали високу свест о потреби и
значају давалаштва крви , па је
данашња акција рекордна у односу на
све реализоване у Лајковцу. Било је и
младих учесника, нових давалаца
крви, све популације су биле заступљене и то је, каже, најлепша слика
која може да се пошаље са ове акције,
као својеврсна потврда свести о
хуманости која је преко потребна
данас.

НА КОЛУБАРИ, 3.ЈУЛА
27.јула 2016. у 20.30 h

ДОБРА СТАРА
ВРЕМЕНА

30.јула 2016. у 22.00 h

КОНЦЕРТ
„TROPICO BAND”

Кабаретски програм Тање
Бошковић и Рада Маријановића

ТУРНИР У ПЕПЕЉЕВЦУ
Почело је пријављивање за фудбалски
турнир у Пепељевцу, који ФК “Пепељевац”, клуб
са традицијом близу седам деценија, организује
од 1-3. јула на терену код школе у Пепељевцу.
Учеснике турнира у малом фудбалу очекује богат
наградни фонд. Уплата по екипи је 7.000 динара,
а заинтересовани се могу пријавити све до 1. јула
у 17 сати. Контакт особа је Аца Мештеровић, број
телефона 065/ 396- 57-40.

РИБОЛОВАЧКА
ФЕШТА
Дан Удружења општинске организације спортских риболоваца “Шаран”- Лајковац најављен је за недељу, 3.јул на Колубари, код Риболовачког дома и Јолића воденице. Биће
ово својеврсни спектакл у Лајковцу,
који ће окупити бројне учеснике,
госте из других риболовачких удружења и уобичајено велики број мештана. Учешће су најавили чланови
овдашњег ПСД “Ћира”.

Планирана су такмичења, одвојено за јуниоре и сениоре, у пецању и
кувању рибље чорбе, уз богат наградни фонд, укључујучи и котлић и
чамац као награде најуспешнијим
такмичарима.
Заинтересовани за такмичење се
могу пријавити лично до самог
почетка такмичења, до недеље 3. јула
у 8 сати, или путем телефона: 063/8869-940 или 064/836-70-90.

ОПШТИНА МИОНИЦА
БАЊА ВРУЈЦИ

ИЗУЗЕТНА ПОСЕТА
НА СТАРТУ СЕЗОНЕ
Представници општине Мионица обишли су, ових
дана, највеће туристичко одмаралиште нашег краја, Бању
Врујци, у којој тренутно екипа ЈКП "Чистоћа" Мионица ради
на уређењу парка.
Високе темпаратуре су навеле бројне госте да спас од
врућине потраже на базенима Хотела Врујци, који су
специфични по томе што су једини отворени базени у
Србији који се празне свако вече, дезинфикују, перу и у току
ноћи поново напуне.

Базени Хотела „Врујци”
Дирeктор хотела Врујци, Милијан Васић, истиче да су
базени отворени и да је припрема за туристичку сезону
обављена пре првог маја. Каже да је посећеност ове године
изузетна и да ће ово бити највероватније најбоља сезона.
Хотел је попуњен до краја августа.

ИЗГРАДЊА МОСТОВА У ГОРЊЕМ ЛАЈКОВЦУ

ПОЧЕЛИ РАДОВИ

30.јун 2016.г.
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

О ПОСЛЕДИЦАМА
НЕВРЕМЕНА
Поводом невремена које је погодило мионички крај 20.
јуна је одржана хитна седница Општинског штаба за ванредне
ситуације. Директори сва три овдашња јавна предузећа, ЈКП
"Чистоћа Мионица", ЈКП "Водовод Мионица" и Општинске
Дирекције, саобраћајни и комунални инспектори, као и стрелци у противградним станицама су известили команданта
Штаба и председника општине Мионица Бобана Јанковића о
ситуацији на терену и штети насталој након обимних падавина праћених јаким олујним ветром и градом.
Водена бујица је мање или више оштетила скоро све
неасфалтиране путеве, од којих су неки извесно време били
непроходни. На отклањању оштећења на путним правцима
одмах су ангажована расположива техничка средства, уз
додатну помоћ механизације РБ "Колубара". Обимне
падавине су поново покренуле клизишта у селима Берковац,
Попадић, Гуњица, Струганик, Брежђе и Команице, а град и
олујни ветар је нанео велику штету пољопривредним
домаћинствима, највише у Горњем Мушићу, Наномиру, Вировцу, Ђурђевцу, Кључу, Толићу, Голубцу и Крчмару. Насталу
штету на пољопривредним усевима, засадима воћа, на
стамбеним и економским објектима на терену ће утврдити
стручна комисија. Такође, Штаб за ванредне ситуације
општине Мионица је овим поводом донео и одлуку о хитном
обнављању залиха противградних ракета.
А.К.

ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

СТРЕЛЦИ ДОБИЛИ РАКЕТЕ
У последњих неколико недеља испаљене су све
ракете које су биле на располагању стрелцима на
територији општине Мионица. На предлог председника
општине, Штаб за ванредне ситуације донео је одлуку о
набавци ракета по хитном поступку.
Општина Мионица је у сарадњи са компанијом Дунав
осигурање набавила додатних 16 ракета дугог и кратког
домета у вредности 560.000 динара.

Радови у Горњем Лајковацу
Почели су радови на изградњи мостoва у Горњем
Лајковцу на путу Козомор – Планиница. "Филос Мостови“ је
извођач радова ангажован за израду моста преко Дубоког
потока, док мост преко реке Манастирице гради "Инграпомни". Радове финансира Канцеларија за јавна улагања
Републике Србије из средстава фонда солидарности
Европске уније у оквиру пројекта ''Обновимо Србију'', а рок за
завршетак радова истиче у августу. Тренутно се саобраћај на
овом правцу одвија преко привремених прелаза.
А.К.

ТЕКУ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ГРАДСКОГ
ПАРКА И МИШИЋЕВОГ ТРГА

ДА МИОНИЦА БЛИСТА
У току су интензивни радови на уређењу градског парка и
Трга војводе Мишића у центру Мионице. Замена оштећених
плоча од струганичког камена на украсним зидићима у парку и
на фонтани финансира се буџетским средствима општине
Мионица, а инвеститор је ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица''. Истовремено, радници ЈКП ''Чистоћа
Мионица'' обнављају парковске клупе које ће по обављеном
заштитном фарбању гвоздених елемената и постављању
нових гредица на седиштима и наслонима засијати новим
сјајем. Радови се обављају и на уређењу зелених површина и
подразумевају уклањање великих жбунова дрвенастог
растиња које је временом изгубило украсну функцију, сађење
цвећа и друге активности на улепшавању Мионице која ће од
15. до 22. jула угостити бројне званице и туристе на јубиларним двадесетим ''Мишићевим данима''.
А.К.

Противградни стрелци су
имали пуне руке посла током јуна
На територији мионичке општине функционише пет
противградних станица. Станице су под контролом
Радарског центра Близоњски вис код Ваљева. Иначе,
противградне ракете могу да заштите терен са 70% до 80%
сигурности, тренутно се овај начин тренспорта реагенса до
критичног облака примењује још у Бугарској и Р. Српској .
Постоје и друга ефикасна решења која се користе у борби
против града као што су авиони, противградна мрежа,
земаљски агрегати засновани на турбомлазном мотору. За
ово последње решење постоји и пројекат на нивоу државе,
где би 80 турбомлазних мотора било довољно да обезбеди
заштиту читавог терена Републике Србије.

Постављање нових плоча
и струганичког камена
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ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ И КОЦЕЉЕВА

ПРВА ИЗЛОЖБА НЕМАЧКИХ ОВЧАРА

ЕМИНЕНТНИ МЕЂУНАРОДНИ СКУП
Одржан је први керунг у Коцељеви, а дан касније и изложба
немачких овчара, која је окупила значајан број одгајивача.
– Керунг је провера храбрости. Било је пријављено 18 паса.
Судио је еминентни немачки судија Мајер. Критеријум за оцењивање (и на
изложби) препуштен је такође овом судији и то је за сваког одгајивача који
се бави озбиљно одгојем расе немачки овчар веома битно. Најављени су
и гости из иностранства, али већином су били наши одгајивачи из Србије.
Поносимо се њима и резултатима које наше пси, из нашег одгоја, постижу
на манифестацијама, на престижном европском првенству, које се
одржава сваке године у Немачкој, као и на зондерима који се одржавају
једном или два пута месечно по разним ландес групама- рекао је
председник Асоцијације немачких овчара у Србији Бранко Марић.
– Став је да свака, од наших седам група, сваке године има право
да направи једну изложбу и један керунг, што је сасвим довољно с
обзиром на број паса који тренутно имамо у нашој земљи. Водимо рачуна
да сви могу да обаве потребне радње, одраде керунг и добију оцене да би
могли да наставе даљи одгој- објаснио је Марић.
По речима Мирослава Ђаковића, једног од организатора, на
изложби су учествовала 72 овчара из Србије и неколико из околних
земаља.
–Коцељевачки одгајивачи немачких овчара добијањем организације ове изложбе стекли су велико признање али и обавезу да узгој
прилагоде строгим немачким правилима- изјавио је Ђаковић.
Изложбени пси су бодовани по строгим критеријумима а доброј
посети на стадиону “Радничког” допринело је и веома лепо време.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ

СМЕЊЕНИ
И ПОСТАВЉЕНИ
ДИРЕКТОРИ
У петак 24.јуна, у Дому културе у
Владимирцима, одржана је II редовна
седница новог сазива Скупштине општине
Владимирци. На седници је присуствовало
свих 25 одборника, као и заинтересовани
грађани општине Владимирци.
По усвајању дневног реда прешло се на
рад. За заменика председника Скупштине
општине Владимирци изабран је Цветковић
Небојша из Месараца. Усвојена је Одлука о
Завшном рачуну буџета општине Владимирци за 2015 годину. Изабрана су сва
предложена радна тела и предложене Комисије Скупштине општине Владимирци.

КОНЦЕРТ НОРВЕШКОГ ХОРА

НАСТУП ВЕЛИКИХ УМЕТНИКА

Cеловечерњi концерт хора UTHAUG SONGLAS из Норвешкe
odr`an je 29.maja u ba{ti Pekarca у Коцељеви. Хор од 30 чланова је
допутовао из Норвешке општине Ерландети са којом коцељевци већ
годинама гаје пријатељске односе, а обављено је и братимљење.
На репертоару су bila дела српских и норвешких мајстора
класике, као и народне песме, али и хитови савремених рок и диско
музичара, a sa Norve`anima je nastupila i na{a Mira Marjanovi}, па је
публика добила прилику да, још једном поздрави, велике уметнике.

Дужности су разрешени ВД директори:
Јавног комуналног предузећа "Извор"
Владимирци Небојша Поповић , Дирекције за
грађевинско земљиште,путеве и изградњу
Живковић Слободан, Библиотеке "Диша
Атић" Владимирци Јасмина Којчић, Дирекције за пољопривреду Дејан Нешић, Дома
здравља Владимирци Др Ковиљка Самарџија Перић.
На истој седници именовани су нови
директори и то:
- За ВД директора Јавног комуналног
предузећа "Извор" Владимирци изабран је
Зарић Горан специјалиста инжињер организационих наука;
- За ВД директора Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и изградњу Иван
Вуковић дипл.технолог;
- За ВД директора Библиотеке "Диша
Атић" Владимирци именован је Дејан Илић
професор разредне наставе;
- За директора Дирекције за пољопривреду именован је Милинковић Миленко
струковни инжињер менаџмента за пољопривреду;
-За ВД директора Дома здравља Владимирци именована је Лидија Теодоровић
специјалиста доктор Опште медицине.
Седница је протекла у фер и коректној
атмосфери.

ВЛАДИМИРЦИ

СРЕБРНА МЕДАЉА ЗА ШКОЛУ ФУДБАЛА
Школа фудбала Владимирци
освојила је србрну медаљу на Међународном турниру који је одржан у
Бањи Ковиљачи 18.јуна .
Талентоване младе владимирачке фудбалере предводи
тренер Петар Пеца Ђорђевић, који је
изразио велико задовољство успехом Школе фудбала Владимирачког
Јединства коју он са доста успеха
предводи. Сребрна медањља представља још један у нисз успеха
младих фудбалера.

ОГЛАСИ

30.јун 2016.г.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

30.јун 2016.г.
1.јула 2016.г. навршавају се две године
од како је преминуо наш драги

6.јула 2016.г. навршава се четрдесет
дана од смрти наше драге и вољене

СЛОБОДАН
КОСТИЋ
ШОЈА
(1953 - 2014)
Чуваћемо успомену на
твој драги лик и вечно
га носити у
нашим срцима

Супруга Верица, син Срђан
и ћерка Славица са породицом

БРАНКЕ СИМИЋ
(1958 - 2016)
Заувек ћеш бити
у нашим срцима
Отац Драган, брат Милован,
сестра Гина, супруг Живојин,
син Иван и ћерка Мирјана

За купљену опрему у нашој радњи добићете
БЕСПЛАТНО поворку до гробног места и израду умрлица.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
1.јула.2016. г. навршава се пет
година од преране смрти нашег
драгог

ЗОРАНА
ВЕЛИМИРОВИЋА
(1956 – 2011)
Вољени не умиру,све док
живе они који их воле...
Породица
24.06.2016. г. навршило се три
године од смрти

РАДОСЛАВА
МИЛИВОЈЕВИЋА
(1960 - 2013)
Године иду, дани лете,све чешће
погледи ка небу лете. Иако те
нема, знамо да си ту,да се молиш
за нас... Да нас пратиш и чуваш
и у добру и у злу...
Супруга Ленка, ћерке:
Ивана и Мирјана
1.јула.2016.г. навршило сe пет
године од преране смрти

ЗОРАНА
ВЕЛИМИРОВИЋА
Чувамо успомену на његов
драги лик
Породица
Милошевић

30.јун 2016.г.
11.јула 2016.г. навршава се 7 година
од како није са нама наш вољени

МИЛОВАН МИЋА
ПОПОВИЋ
учитељ из Радљева
Драги Мићо, навршава се седам
година од када ниси са нама,али
остаћеш да живиш у нашим
сећањима.Године пролазе, а бол у
нашим срцима остаје док смо живи...
С љубављу: супруга Лела,брат Рајко,
сестричина Снежaна и братанац
Драган са породицама
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С Е Ћ А Њ Е

ВИДАК ДЕНДА
(1996 - 2016)
Двадесет година ниси са нама...
Сећање и љубав према теби,
остаће вечно у нашим срцима...
Твоји најмилији: супруга Лала,
син Саша, ћерка Весна, снаја
Љиља, унуци Лука, Огњен и
Никола и твоја Маки

29.06.2016. г. навршава се 40 дана
7. јула. 2016. г. навршава се три
од како је преминуо наш драги
године од смрти вољеног супруга

ЈОВАН САВИЋ
из Гвозденовића
(1931 - 2016)

БОШКА СТОЈИЋА

Био си изузетан...
Увек ћеш бити у нашим
мислима. Хвала Ти за све...

Пре три године си нас
напустио.Три године туге,
увек се сећају...

Синови: Драган и Љубиша
са породицама

(1943 – 2013)

Супруга Марија, синови:
Александар и Слободан са
породицама

Четрнаест година без тебе,
вољени наш!

ИВАН
МИЛУТИНОВИЋ
МАЧЕ
У срцу чувамо сву лепоту оних
дана кад си био са нама.
Поносни смо што смо те имали.
Волимо те...
Твоји: мама, тата, сестра, зет
и баба.
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НАИВНИ ЕНГЛЕЗИ?

БРЕГЗИТ
ПО ГЛАВИ ЕУ
Шта су Британци имали на уму?
Фунта или евро?
Европска унија, раније код нас
позната по оном штапу и шаргарепи,
добила је ових дана шамар (тачније,
шамарчину) од вишемилионске чланице која је, за ‘’задовољство што је у
друштву изабраних’’, како је објављено,
плаћала милијарде фунти (евра), недељно, месечно. годишње... Свеједно.
Европа је, кажу узрујана, јер није очекивано да се Британци изјасне против.
Зато, увређене главешине поручују да
се ‘’што пре достави акт о изласку’’, а
паралелно слушамо вести из Лондона и
других британских градова о масовним
захтевима да се референдум понови,
као и вести о протестима других чланова Уједињеног краљевства... (Сиц!)
Политика. Висока и тешко разумљива? Да ли? Па, јасно је одавно да
Британци нису били задовољни што
све више неких закона долази са неких
декадентних подручја Холандије, Француске па и Немачке. На пример, коме то
одговара закон о чајевима и меду о
којем је још одавно писала добро
обавештена госпођа Мојсиловић. Зар је
могуће да једна држава прихвати Закон
по којем ће њеним грађанима бити
забрањена производња и пласман домаћег меда, или траварима да сакупљају биље за чајеве? А у тој Европској
унији је изгласан и такав закон. Британци, она већина на коју се сада окреће
тобожњи гнев мањине, имала је на уму и
тај и многе друге законе који, полако али
сигурно, уводе Великог брата у животе
свих становника чланица те идеалне
парадржавне творевине са НАТО-ом као
палицом-батином за непослушне.
Јасно је да Србија провлачећи се
кроз Сциле и Харидбе савремених
светских збивања, води најбољу могућу
политику незамерања светским силама.
Зато, референдум какав су имали Британци код нас није могућ. Али, могуће
је вођење политике онако како мудар
капетан води брод поред подводних
хридина. Без исхитрених потеза, полако, уз застајање и увек спреман да
потражи други, бољи пут...
Милан Миловановић

МАЛИ ОГЛАСИ
Повољно продајем
сређену кућу у низу са
припадајућим двориштем
у насељу Убска долина.
069/323-50-60
069/323-60-80
Продаја половних
пољопривредних машина
из увоза (Немачка): силокомбајни, сетвоспремачи,
рото-дрљаче, прскалице...
Брезовица
064/0054-646

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КАКО КОМЕНТАРИШЕТЕ
ЧЕСТЕ И НАГЛЕ ПРОМЕНЕ ВРЕМЕНА ?
Милан Симанић, електроинсталатер из Брезовице:
- Мени се ни мало не допада ова нагла промена времена.
Тврдим, да се овакве ствари у атмосфери никада раније нису
догађале. Главни узрок свега је у томе, што један део човечанства пошто-пото жели квантитет у производњи, а запоставља
квалитет живота. Другим речима, људски фактор је пресудан.
Не поштујемо природу и не негујемо њене лепоте, оно што нам
је Бог дао треба да узмемо а не да гледамо како доћи до што
више пара, па макар то било и на рачун сопственог здравља и
будућности наших поколења.
Миодраг Мирковић, радник из Уба:
- Дошло је до необјашњиво нагле промене у атмосфери у
најнегативнијем смислу те речи. Највише се одражава на
пољопривреду и економију, а неповољно је и по здравље
људи. Мислим да је то, ипак нека виша сила, која се може
контролисати, али за то треба знање засновано на научној
бази. На нама, обичним смртницима, остаје да бринемо о
средини у којој живимо и беспотребно је не загађујемо, остало
све је у рукама неких других. Сетимо се само како су некада
била јасна годишња доба, док сада ништа више није исто, и то
неповољно утиче на расположење људи.
Немања Сајић, трговински техничар из Трлића:
- Нисам довољно стручан да бих дао неко конкретније
објашњење за ове поплаве, нагле скокове и падове температуре и, уопште, хаос који нас, готово свакодневно, сналази.
Једно је сигурно, све ово је изузетно штетно по здравље људи
и свих живих бића, а исто тако наноси огромну штету привреди, што ће се одразити на комплетну економску ситуацију у
земљи. Тешко да обичан човек може нешто да промени на том
пољу, али свакако треба себе заштитити, бар од ултраљубичасих зрака који су јако штетни, а у људској природи је да
лето проводи изложен баш тим зрацима. Значи, ако не можемо
да утичемо на узрок, гледајмо да смањимо последице...
Остоја Арсеновић – радник из Совљака:
- Вероватно неко, негде далеко од нас, извршава неке
пробне експерименте, па се то одражава на комлетну атмосферу. Људи просто имају страх од изненадних облака и
грмљавине, јер код нас је девојчица настрадала од удара грома
и од тада страхујемо. Друго, свакодневно гледамо у небо
очекујући, само, када ће нам у један трен отићи цео летњи труд.
Има и човек великог удела у томе - својим неодговорним понашањем, јер, како изрека каже: „човек упропашћује природу а
она ће му се осветити“...
Петар Ђорђевић, предузетник из Паљува:
- Чињеница је да се нешто чудно дешава у атмосфери, а да
тога раније није било. Не зна се више које је доба године, све је
изгубило смисао. Ја верујем у науку, и просто сматрам да су те
глобалне промене, последице константног загађења. Пуцање
озонског омотача утицало је на већи пораст сунчевог зрачења
и нагли скок температуре на земљиној кугли. Мислим да ће то
нас коштати и на економском и привредном плану, а што је још
горе лоше се одражава и на човека, као људско биће. Све у
свему, ако се ово настави не пише нам се добро.
Слободан Ћургуз, предузетник из Уба:
- У последњих неколико година клима се прилично
променила. Доста тога је заслужно за овај хаос, почев од
глобалног загревања па до „харп антена“ које итекако имају
своје место у комплетној атмосфери. Пробијен је озонски
омотач, што у великој мери погоршава стање. Отуда јако топла
лета, хладне зиме са доста падавина. Ја не памтим да је оваква
година била до сада са оваквим непредвидивим и наглим
променама времена. Знам много људи који су метереопате и
јако пуно им смета нагли скок или пад температуре, а и ја сам
један од њих. Како је ово пролеће кренуло, ако се овако и
настави, мислим да би требало да кренемо са прављењем
„Нојеве барке“, јер ће нас све потопити ове свакодневне кише.
Нек нам је Бог у помоћи..
Зоран Марковић, КВ монтер из Совљака:
- Главни фактор за овакве нагле промене су људске
грешке. То се највише показало код подизања огромних а и
мањих оџака, на пример, на електранама, који испуштају јако
загађене супстанце и ослобаџају велике количине топлотне
енергије, које се у ваздуху разграђују и подстичу непредвиђене
промене у атмосфери. Исто тако, огроман број аутомобила, без
којих је живот немогућ, испуштају изузетно густ дим који директно утиче на климу на земљи. Посебно је тешко стање у Србији
јер код нас нису направљени одговарајући пречистачи ваздуха
као на западу, што додатно отежава ситуацију.

КУЛТУРА
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ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ
СТУДИЈА „АТЕНА“

ЛЕПРШАВА
И НАДАХНУТА ИГРА
Све балетске групе још једном су
одушевиле многобројну публику
и побрале громогласне аплаузе
Балетски студио „Атена“ 18. јуна је одржао годишњи
концерт у Дому културе, где су сва места за седење и стајање
била попуњена. Наступило је свих шест старосних групе, које
су кроз 21 кореографију различитих плесних стилова
показале своје играчко умеће. Публика је била у прилици да
погледа такмичарске кореографије, са којима су убске
балерине освојиле прегршт награда у земљи, али и иностранству, попут „Штребера“, „Господар сенки“ и „Егзодус“,

Најмлађа група
као и оне које су, како кажу, „радиле за своју душу“: „Танго“,
„Пролеће“, „Одлазак“, „Кан-кан“, „Казино“,... Посебне похвале заслужује најмлађа група, јер се први пут на једном
концерту представила са три плесне кореографије („Принцезе“, „Воћна салата“ и „Зима, зима“). Осим кореографија
Јасмине Станчић, балетског педагога и тренера БС „Атена“,
најстарија група извела је и две кореографије Дуње Станковић („Fallout“ и Do l wanna know?). Својом лепршавом и
надахнутом игром, све балетске групе још једном су одушевиле многобројну публику и побрале громогласне аплаузе.
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“БЕБЕ“ СНИМАЛЕ СПОТ НА УБУ

ОБАЛА БЛУЗА
На новом албуму биће 12 песама.
- Направимо свет лепшим – поручио Милан
Ђурђевић. Три дана снимања на Убу.
На радост фанова групе „Неверне бебе“, 5.aвгуста,
премијерно ће бити приказан нови спот за песму „Обала
блуза“. Оно што је пријатно изненадило Убљане, прошле
недеље, је вест да су „Неверне бебе“ већину кадрова снимале на локацијама у близини Уба и да су Убљани учестовали
у снимању. Фронтмен групе Милан Ђурђевић о споту и
промоцији новог, седмог албума под именом „Прича о нама“,
који ће се појавити 15. септембра, каже:
- После четири године од
албума „Праштам“, дошли
смо до тренутка, који је епохалан за сваког уметника. То је
завршетак радова. Било је
доста путовања, концерата,
великих песама које су остале
и за н а с . С т ва р н о ј е б и л о
компликовано доћи до инспирације и до момента кад човек
почне да пише. Четвртог јануара прошле године сам написао прву песму за нови албум
са 12 нових песама.
Порука са новог албума је
да сви покушамо да мењамо
стварност, да би нам било
боље, да направимо свет лепМилан Ђурђевић
шим и бољим.
Иако на почетку каријере није било претензија ка широј
публици, временом, њихове песме прихватиле су скоро све
генерације. Миланова искрена емоција, способност да
искуство преточи у песму, нашла је пут до срца слушалаца.
Енергија на бини, коју преносе на публику, осећа се у сваком
тону који одсвирају и отпевају. Посебан акценат, овог пута,
стављен је на продукцију песама, па ће се завршница
обавити у Бечу, у посебном студију за мастер продукцију.

Снимање на убском Градском тргу
Одличне кореографије
Годишњим концертом, Балетски студио „Атена“
завршио је још једну успешну сезону, коју ће посебно
памтити по изванредном пласману на недавно одржаном
отвореном међународном такмичењу у Риминију у Италији,
освојивши три прва места у две плесне категорије. Нова
сезона почиње 1.септембра, од када ће се вршити и упис
полазника.
Д.Н.

Proizvodnja i popravka

CERADA
TENDI
8.marta br.20, Ub
014 411 975 062 1391 519 ŠATRI
www.mikaceradeub.rs
Obeležavamo vozila REFLEKTUJUĆIM TRAKAMA
koje su obavezne po novim odredbama Zakona

Снимање спота на Убу, проистекло је из пријатељства и
сарадње са Убљанима. Локације на којима се спот снимао су:
Градски трг „Уб“, Фазанерија, ружичњак „Флора плус“ у Звиздару и каменолом Остреш, недалеко од Лајковца. Већину
времена провели су снимајући на „Фазанерији“, о којој је
Милан рекао:
- Заљубили смо се у овај простор. Мислим да је фантастичан, а биће и фантастична презентација Уба генерално, јер
наши спотови имају милионске прегледе на „You tube“ каналу. Многи су ме питали где снимамо спотове. Важно је да овај
наш крај представимо на фантастичан начин. Мислим да ће
песма „Обала блуза“ бити једна од најатрактивнијих песама.
Лепо се осећам овде, људи су нас лепо примили.
Д.К.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“

РЕАЛИЗОВАНЕ
ЗАНИМЉИВЕ ЕКСКУРЗИЈЕ
Малишани убског Вртића посетили
Београд и Дивчибаре
Крајем маја и почетком јуна месеца, Предшколска установа
„Уб“, организовала је једнодневне екскурзије за малишане млађих, средњих, старијих и предшколских група. На радост деце,
реализоване су посете Београду и Дивчибарама, у оквиру којих
су остварени сви замишљени циљеви.

Убски малишани на Ади Сафари

Средње и старије групе, са 129 деце и 12 васпитача, 27. маја,
обишло је Аду Сафари, у оквиру теме „Вила на Ади Сафари“.
Дочекали су их костимирани аниматори (виле и гусари), који су
својим перформансом одушевили малишане. После получасовне едукативне шетње, у којој су сазнали занимљивости о
историји и начину живота предака, обишли су вајат са аутентичним реквизитима из 18. века. Обилазак језера и одлазак у мини
Зоо врт, посебно је обрадовао децу, као и разгледање „Чудесне
шуме“ у којој су постављене фигуре и кућице из познатих бајки.
Пре ручка и добијања балона, одгледали су представу са мађионичарем. Вођа пута била је васпитачица Мира Хаџић.
Предшколске групе су такође имале организован одлазак у
Београд, па су 3. јуна полазници припремног предшколског
програма (135 деце), отишли на исту релацију као средње и
старије групе, на Аду Сафари. Деца целодневне предшколске
групе, свој одлазак у Београд, посветила су одласку у велики Зоо
врт и Природњачки музеј.

НЕМАЊА МАТИЋ И ФК ВРЕЛО СПОРТ
У ХУМАНИТАРНОЈ МИСИЈИ

ЗА ТЕШКО ПОВРЕЂЕНОГ
ГОЛМАНА ФК РУДО
Иницијатор акције и домаћин Врељанима
у Рудом био је Немања Брадоњић,
некадашњи фудбалер Јединства
Српски репрезентативац и члан Челзија Немања Матић, протеклог викенда био је у хуманитарној
мисији у Рудом (Република Српска).Он је са својим
пријатељима, фудбалерима ФК Врело Спорт, одиграо хуманитарни меч за лечење младог фудбалера
Страхиње Јојевића, који је тешко повређен у
саобраћајној несрећи.
Најбољи фудбалер Србије, који је још једном
показао своје велико срце, био је одушевљен
пријемом у овом делу Републике Српске. Матић и
пријатељи нису скривали радост што су дали свој
скромни допринос да се обезбеде одређена
финансијска средства за лечење младог голмана ФК
Рудо.
- Надам се да ће се овај фудбалер, након успешног лечења, ускоро опоравити и вратити у нормалан живот. У овом малом, али лепом градићу,
стекао сам велики број пријатеља и сигуран сам да
ће се, и у будућности, наставити сарадња фудбалера
Рудог и наше екипе. Овај пут повод је била хуманитарна помоћ и потврда да несреће спајају људе, а
верујемо да ће у наредном периоду то бити права
пријатељска и спортска дружења – рекао је Матић.

Срдачно примљен у Рудом:
Матић са својим бившим саиграчем
из Јединства Немањом Брадоњићем (десно)

Млађе групе убског Вртића на Дивчибарама
у цркви Светог Пантелејмона
Три млађе групе (61 дете) отишло је на Дивчибаре, на излет у
природу, 16. јуна, у пратњи шест васпитача. На једној од наших
најпосећенијих планина, која је удаљена од Уба само 58 км, малишани млађих група, шетали су шумским пределом, обилазили
изворе са водом и посетили цркву Светог Пантелејмона и продавницу сувенира која се налази недалеко од ње. Једна група возила се возићем који је једна од главних атракција на Дивчибарама.
Остатак времена провели су у природи, играјући се, вежбајући, а
није изостао ни сладолед који су деца органозовано појела у
башти хотела „Маљен“.
Д.Капларевић

Услужно
бушење и
чишћење
бунара

У име организатора ове хуманитарне акције,
Немањи Матићу као и његовим пријатељима из
Врела, и свима који су учествовали и помогли у
прикупљању средстава за лечење Страхиње
Јојевића, захвалили су се директор Јавне установе за
туризам и спорт, Владимир Брадоњић и некадашњи
Матићев саиграч, из дана проведених у ФК Јединство
и Немања Брадоњић, који су били и главни
иницијатори ове утакмице.
Иако је резултат био у другом плану, треба
истаћи да је домаћи састав Рудог био убедљив
против гостујуће екипе „Немања Матић и пријатељи”,
и тријумфовао са 5:1. Организатори хуманитарне
утакмице су били Јавна установа за туризам и спорт
Рудо и ФК Рудо.

СВЕ БЛИЖИ ЈУНАЈТЕДУ
014/463-213
064/160-71-60
Мија Ранковић,
Брезовица

Откако је дошао на клупу Манчестер јунајтеда,
португалски тренер Жозе Мурињо жели да из Челзија
доведе Немању Матића, са којим је одлично сарађивао док је водио "плавце". Како преносе медији у
Енглеској, Мурињо је спреман да понуди дефанзивца
Матеа Дармијана у замену за српског фудбалера и не
би било изненађење ако би Матић наредне сезоне
обукао дрес "црвених ђавола".

СПОРТ
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СОВЉАЧАНИ ОДЛИЧНИ У НАСТАВКУ ОКРУЖНЕ ЛИГЕ „КОЛУБАРА”

ПУН ПОГОДАК
НА ЗИМСКОЈ ПИЈАЦИ
Пролећни део округа, изузимајући
неприкосновене Дивце, обележила је
одличним играма екипа Совљака. Зимус
су се у управи одлучили за "рез" када је
реч о играчком кадру, стигао је велики
број играча непознатих убској јавности,
а на крају сезоне слободно се може рећи
да су Совљачани имали сјајан пазар:
- Не само што смо имали среће са
њиховим играчким квалитетима, него
смо много добили и на плану атмосфере, а то се брзо пренело на терен.
Тренер Саша Марковић, као стари фудбалски "лисац", одлично је укомпоновао екипу и ротирао 15-16 играча

После стартног пораза од Јуниора,
уследила је феноменална серија од
шест победа, а укупно је у наставку
сезоне Марковићев тим освојио 31 бод.
Бриљирао је овог пролећа незаустављиви Обрадовић са 12 голова, а пуно
речи хвале Совљачани имају за чувара
мреже Николу Јанузи-Милошевића.
Бивши голман Торлака, рођен 1989,
пленио је одбранама и понашањем,
његови одбрањени пенали и "зицери" у
кључним тренуцима поправили су
салдо Совљака за позамашан број
бодова. Џиновским корацима је
напредовао високи Александар Јанко-

ФК Совљак: Заједничка фотографија са фудбалерима ваљевског ЗСК-а
колико смо имали на располагању. Као
најбољу утакмицу, издвојио бих меч у
Туларима где смо славили са 1:0 и
спречили домаћина да нам угрози гол
током свих 90 минута, најубедљивије
смо поразили Качер (6:0) и Колубару
(5:0), а као једну од ретких слабијих
партија навео бих "реми" без голова
кући са Пепељевцем. Шлаг на торту је
последњи меч, "испрашили" смо новог
„зонаша” Дивце и на сјајан начин заокружили сезону сумира наставак сезоне
Драгивој Даничић, неуморни "оперативац" клуба.

вић, штопер из домаћег погона, а класу
је потврдио и бивши везиста Звижда
Милош Маслаковић. Уз капитена Маринковића и луцидног Стојковића, одлично
су се уклопили и Прља, Сиљаноски,
Важић, Ристић... а, због обавеза, мањи
учинак овог пролећа забележио је Немања Марјановић.
Даничић је најавио да екипа остаје
скоро цела на окупу и између редова
најавио да се у Совљаку припремају за
искорак када су у питању резултати, али
и организација клуба. Шта то значисазнаћемо већ у следећој сезони... Б.М.

БРЕЗОВЧАНИ ОДРЖАЛИ САСТАНАК УПРАВЕ

ПОНОВО НА
СТАБИЛНИМ НОГАМА
После три сезоне у зонском
такмичењу, Брезовчани се враћају у
Окружну лигу Колубаре. Много више од
резултатског неуспеха, бројне навијаче
Брезовице бринула је даља судбина
фудбалског клуба. Протеклог викенда,
водећи двојац Вишњић-Марјановић
иницирао је састанак којем се
одазвало близу
20-ак мештана,
људи који су у
претходном периоду на овај или
онај начин помагали Брезовицу, а
којих у претходном периоду
Радојко Вишњић н и ј е б и ло о ко
клуба:
- Било је драматично, рекао сам у
једном тренутку да ако клуб не треба
селу- сигурно не треба Чеди Марјановићу и мени. Шта смо преживели у
последњих годину дана, у ситуацији

када није било ни буџетских средстава
ни помоћи људи око клуба- знамо само
он и ја. Због тога смо били врло близу
да напустимо клуб, али је исход
састанка одличан за све љубитеље
фудбала у Брезовици. Имаћемо поново
стабилан клуб, верујем и пристојну
екипу која неће страховати за опстанак,
а дугови који су за нама биће брзо
измирени јер нису толико велики да
угрозе функционисање клуба- задовољан је председник Радојко Вишњић.
О играчком кадру и тренеру није
било речи, тек познајући страст људи у
Брезовици нема сумње да ће одрадити
ваљан посао. Иза њих су три исцрпљујуће сезоне, али и нешто што ће
остати златним словима у аналима
Брезовице. Стекли су име на фудбалској мапи Србије, код свих званичника ФС РЗС заслужили поштовање, а
остаће уписано и да је убско Јединство
гостовало у званичном првенственом
мечу у пролеће 2014. године...
Б.Матић
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НИЖУ СЕ ПОБЕДЕ ДОМАЋИХ ГРЛА

ДАЛАС БРЗ
К`О ВЕТАР
После нешто слабије сезоне,
Далас власника Владе Ранковића
поново хвата препознатљив ритам.
Прошлог викенда је у Шапцу у ЛИСТЕД
трци "Меморијал Срећка Марића " (4
год. и старији) за дужину добио Ноти
Џека и освојио 100.000 динара. У истој
трци, Огон је одлично трчао и са
џокејом Шашићем стигао до трећег
места, док је Тика Вујковић водио
Торино Хила до пете позиције. Тренинг
код Бојана Шендековића дао је
резултата за форму Даласа, избор
Ђорђа Перовића за џокеја био је пун
погодак, па је грло старо пет година, па
је Далас за "кратку њушку" тријумфовао и у Београду испред Пегаза.
Атила Трлић није имао премца у
"Меморијалу Стефана Пауновића" и
поновио успех Мистер Баса из прошле
сезоне. Домаћа грла остварила су хеттрик, будући да су се иза победника
сместили Калина Лејди (јахао Тика
Вујковић) и А Капела власника Југослава Томића. Тика ипак није остао
без победе, Патрициа Голд сигурном
победом у трци Хандикап II донела
свом власнику Трајковском 60.000
динара. Одличне трке у Београду
трчали су Орнамент и Перидот- први је
одувао конкуренцију Другом Класику
"Бомбардер", док је други у трци
Хандикап II лако славио са Шашићем у
седлу.
Већ 7. јула Мистер Баса очекује
испит на Ивањданској трци у Шапцу, а
Орнамент, А Капела и Лејди трчаће 10.
јула испит каријере- Српски дерби на
Београдском хиподрому.
Б.М.

ПОВЕЋАВА СЕ КОЛЕКЦИЈА
МЕДАЉА АК „МАРАТОНАЦ 02”

НИНКОВИЋ
И ДАЉЕ ХИТАР

На 16. отвореном првенству
Србије за ветеране (35 година и
старији), одржаном 5. јуна у Кошутњаку у међународној конкуренцији, у
трци на 5000 метара прво место и
златну медаљу освојио је Сретен
Нинковић, атлетичар АК "Маратонац
02". То је трећа медаља на званичним
државним првенствима у 2016. години
за убски клуб, након бронзе Жарка
Новаковића и сребра Нинковића на
првенству Србије у кросу у Шапцу.
Планови до краја 2016. су освајање
још неке медаље на наредним првенствима државе, у јулу би требало да се
иде на припреме на неку од наших
планина, а Убљане очекује и наступ на
традиционалној уличној трци у Мионици "Мишићеви дани".
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29.коло (18/19.06.2016):
Тулари - Колубара
Трлић - Тврдојевац
Јуниор НН - Полет (П)
ОФК Дивци - Младост (Д)
ЗСК - Совљак
Качер - Јошева
Тешњар - Пепељевац
ОФК Јабучје - Бањани

5:2
3:2
6:3
2:1
0:3
3:0
1:1
2:2

30.коло (25/26.06.2016):
Колубара (Ј) - ОФК Јабучје
Бањани - Тешњар
Пепељевац - Качер
Јошева - ЗСК
Совљак - ОФК Дивци
Младост (Д) - Јуниор НН
Полет (П) - Трлић
Тврдојевац - Тулари

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

Јошева- ЗСК
4:3 (0:1)

Тврдојевац- Тулари
4:3 (3:2)

Стадион у Јошеви. Гледалаца: 50.
Судија: Милан Балиновац (Уб).
Стрелци: Лесић у 50. и 65., Величковић у
62. и Шипетић у 77. за Јошеву, а Ћосић у
41. и 72. и Радовановић у 81. минуту за
ЗСК. .Није било картона.
ЈОШЕВА: Јовичић 7, Бркић 7, Лукић 6,5,
В.Тешић 7, Рашић 8, Васиљевић 7,
Шипетић 7,5, Митровић 6,5, Лесић 8,
Величковић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Рашић (Јошева)
Јошева је, иако са 10 играча,
тријумфално завршила тешку сезону.
Ваљевцима је припао први део меча,
али је у другом делу домаћи тим
поправио реализацију и заслужено
славио. Посебно леп био је гол
Шипетића, прихватио је лопту од
Величковића и неодбрањиво шутирао
са 16 метара.

Стадион у Туларима. Гледалаца: 50.
Судија: Милош Бошковић (Уб).
Стрелци: Симић у 5. и 68. и Ракић у 8. и
23. за Тврдојевац, а Урошевић у 2. и
Николић у 15. и 81. минуту за Туларе.
Није било картона.
ТВРДОЈЕВАЦ: М.Ранковић 7,5, Јовановић 7, Јовић 7, Васић 7, Јелић 7, Милић
7, С.Ранковић 7, Мирковић 7, Симић 7,5,
Синђић 7,5, Ракић 7,5
ТУЛАРИ: Лазић 6,5, Шимшић 6,5,
Младеновић 6,5, Марјановић 7, Брдаревић 7, Дробњак 6,5, Јеремић 7,
Павловић 7, Николић 7,5, Адамовић 7,
Урошевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Војимир Синђић (Тврдојевац)
Утакмица без одбрана у Тврдојевцу,
већ у 15. минуту било је 2:2, а победу су
мало више желели домаћи који су у
наставку имали играча више због
повреде Шимшића. Распуцани Душан
Симић је заокружио одлично пролеће,
а Синђић био покретач свих опасних
акција домаћих. Штета за Туларе што је
крај сезоне, неочекивано су добили
поузданог стрелца у лику бившег
голмана Јединства Милоша Урошевића...

29. коло

Трлић- Тврдојевац
3:2 (1:2)

МОФЛ КОЛУБАРА „ИСТОК”

ИПАК, БАРАЖ !
Из Фудбалског савеза Колубарског округа стигло је обавештење да ће се играти бараж за
попуну МОФЛ Колубаре „Исток”.
Већ у недељу од 18 часова, на
Школарцу ће снаге одмерити
Омладинац из Калиновца и Каленић, а победник дуела играће у
финалу против бољег из сусрета
Пролетер (Бајевац) - Непричава.
Полуфинале се игра на један
меч, док је за финале предвиђена
и реванш утакмица.

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100.
Судија: Дејан Ранисављевић (Ваљево).
Стрелци: Н.Иконић у 15. и 88. и Савић у
75. за Трлић, а Ракић у 20. и Симић у 35.
минуту за Тврдојевац. Жути картони:
Кандић (Тћ), Васић, Јовановић, Ракић
(Тц). Црвени картон: Марко Ранковић
(Тврдојевац) у 84. минуту.
ТРЛИЋ: Милосављевић 7, Танасијевић
6,5, Баратовић 6,5, Стевановић 7,
П.Иконић 7, Кандић 6,5, Савић 7,
Поповић 7,5, Петровић 6,5 (Живановић ), Н.Иконић 8, Цвијић 6,5 (Новаковић 7,5)
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 6, Јовановић 7, М.Ранковић 6, Васић 7, Симић 7,5,
Милић 7, Ст.Ранковић 7, Јелић 7,
Радојичић 6,5, Мирковић 6,5, Ракић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ненад Иконић (Трлић)
Одлична утакмица на затварању
сезоне у Трлићу- Ненад Иконић је
главом лобовао Радовановића након
дуге лопте Стевановића, али је Ракић
казнио смушену реакцију одбране
домаћих за поравнање. Душко Симић је
најлепшу акцију гостију завршио
прецизним ударцем са 10 метара, а пуно
живости у редове Трлића унео је Саша
Новаковић у последњих пола сата
меча. Био је асистент Савићу за изједначење, голман Милосављевић потом је
сјајном одбраном зауставио Ракића, да
би Ненад Иконић уз помоћ голмана
гостију решио меч у финишу из
слободног ударца.

ДРУГИ ВИДОВДАНСКИ ТУРНИР У ТАКОВУ

ШЕСТ ЕКИПА
У КОНКУРЕНЦИЈИ
У четвртак 24. јуна почеле су утакмице
Видовданског турнира у малом фудбалу, другог по реду.
На таковачком бетону појавило се шест екипа: Агро
Маторчић, ОФК Бакин, Галакси, Жута подморница, ОФК
Таково и ФС Беча, а после лигашког дела такмичења (5
кола)- четири најбоље екипе пласираће се у
полуфинале.
Због нешто слабијег интересовања, у једном
тренутку је деловало да турнира неће бити, ипак
Александар Радовановић- Беча се побринуо да се и овог
лета закотрља лопта на терену за мали фудбал. После
три кола, на корак од завршнице су Галакси са 7 и Агро
Маторчић са 6 бодова, док ће се за два преостала места
борити Жута подморница, Бакин и ОФК Таково.

30. коло

Совљак- Дивци
5:0 (2:0)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 50.
Судија: Петар Нешковић (Уб). Стрелци:
Прља у 18. и 32., Маслаковић у 55.,
Сиљановски у 64. и Маринковић у 68.
минуту. Жути картон: Марјановић (С).
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 7,5,
Ристић 7, Јанковић 7,5 (Стефановић -),
Маслаковић 8, Важић 7,5, Миленковић
7, Прља 8,5, Стојковић 7,5, Сиљановски
7,5, Маринковић 7,5, Марјановић 7,5
(Јовановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ђорђе Прља (Совљак)
Совљак је искалио бес на будућем
зонашу, мада су први "зицер" имали
гости преко Зорана Алексића. Прља је
најпре ка знио грешку голмана
Арсеновића, потом и штопера Марка
Аексића за безбедну предност екипе
Саше Марковића. У наставку је
домаћин брзим контрама размонтирао
одбрану Диваца, тачним и прецизним
акцијама стварали су мат-позиције, а
одлични Јанузи-Милошевић се побринуо одличним одбранама да мрежа
Совљака остане нетакнута.

И ОВЕ ГОДИНЕ ТРАДИЦИЈА СЕ ЧУВА У РАДЉЕВУ

ИВАЊДАНСКИ ТУНИР
- 38. ПУТ!
Традиционални турнир у Радљеву имаће своје 38.
издање и овог лета- у среду 5. јула на терену код школе мајстори
малог фубала отвориће турнир на радост великог броја
навијача, не само из убског краја. Уплата за учешће је 5.000
динара, оне се могу обавити до среде 20 часова, а организациони део посла пао је на већ уходану екипу предвођену Мићом
Максимовићем (063/331-386). Трофеј ће бранити локална екипа
"Хепи стар", а уз препознатљиве садржаје (рибља чорба и
ревијална утакмица ветерана), ето одличног разлога да у јулским
ноћима посетите Радљево...

www.glastamnave.com
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СЕНЗАЦИОНАЛНЕ ВЕСТИ СА ШЕПКОВЦА

НЕМАЊА МАТИЋ НА ЧЕЛУ ЈЕДИНСТВА !
Фудбалски репрезентативац Србије у договору са локалном самоуправом преузео бригу о
убском Јединству. На место председника клуба постављен је Дарко Матић, Немањин брат од
стрица, тренер прве екипе биће млади Жарко Анђић, а Убљане може да радује и вест да се
Радосав Раћа Петровић прихватио учешћа у управном одбору клуба.
Вест која је провејавала фудбалским Убом протекле
недеље, добила је и своју званичну потврду на Скупштини
убског Јединства, одржаној 25. јуна. Прослављени српски
репрезентативац Немања Матић је у више наврата доказао
љубав према родном крају. Овога пута је направио корак даље
и преузео бригу о судбини убског зонаша. То је епилог од
епохалног значаја за клуб који је прошле сезоне испао у Зону
"Дрина", а чије функционисање је у претходном периоду, због
великих буџетских рестрикција, било скоро паралисано.
Како је председник општине Дарко Глишић успео да убеди
играча Челсија на овако храбар и несебичан потез- остаће
између њих двојице, тек први човек Уба није крио своје
задовољство исходом преговора:
- Ово је велики дан за Уб и Јединство, одавно не памтим
да сам био срећнији и немам довољно речи захвалности за
овај гест нашег фудбалског великана, али пре свега великог
човека и локал-патриоте. Остварила ми се жеља да се клуб
врати спортистима у руке, у тренуцима када локална самоуправа није могла да издржи терете самосталног финансирања клуба. Обавеза општине остаје да у складу са могућностима помаже рад Јединства, а све остало је у рукама Немања
и његове екипе. Сматрам да смо овим остварили велику

Заједничка фотографија након историјске
Скупштине убског Јединства

Немања Матић, „добри дух” из Врела, у мисији спашавања убског фудбала:
Детаљ са Скупштине ФК Јединство
победу на плану имиџа клуба, а не сумњам да ће Јединство
врло брзо кренути узлазном путањом. Овај дан остаје у аналима убског фудбала, а да наша радост буде још већа- Немања
је убедио и Раћу Петровића да буде део ове приче. Није тајна
да Јединство није увек било најкоректније према овој двојици
момака, што додатно потврђује о каквим је људским величинама реч- рекао је Дарко Глишић.
Након тога, Скупштини се обратио сада већ бивши
председник Радован Пулетић који је подсетио да је улазак
клуба у Српску лигу пре две године, административним путем,
био потврда доброг рада и организације Јединства. Клуб је
претходних годину дана делио судбину читаве општине, али је
и у том периоду пуно учињено за егзистенцију играча. На крају,
Пулетић је изразио велико задовољство доласком нове
управе и нагласио да се оставком завршава и његов ангажман
у фудбалу, дуг већ четири деценије.

С обзиром на играчки ангажман везисте "плаваца", за
председника је предложен и једногласно изабран Дарко
Матић, његов брат од стрица и човек безрезервног Немањиног поверења. Након тога, везиста српске репрезентације
се обратио видно задовољним делегатима:
- Најлакше је гледати са стране и критиковати. Волим
Јединство, није ми било тешко да идем у Прибој и навијам за
свој клуб. Циљ је да се стави акценат на омладинску школу
јер је Јединство имало доста користи од Раће и мене, а
сигуран сам да на овом поднебљу има огроман број талената
који би могли истим путем. Безрезервно верујем председнику
Глишићу, већ смо добро "загазили" у материју и повукли прве
потезе. Тренер првог тима биће Жарко Анђић, млад стручњак
у чији сам потенцијал имао прилике да се уверим и сигуран
сам да је право решење. Имаће сва овлашћења и апсолутну
слободу да креира тим и игру по својим замислима. Контакти
са неколико играча су већ успостављени, акценат је на
играчима из убског краја, а до 4. јула и почетка припрема већ
ћемо заокружити играчки кадар. Хвала и претходној управи
што је у врло тешким условима успела да сачува клуб, јер
знам да је ситуација била драматична, а посебно хвала Раћи
Петровићу који није могао да одбије мој позив да помогнемо
матичном клубу у тешкој ситуацији- рекао је високи
Врељанин, сада становник Лондона.
У поподневним часовима, Немања Матић је организовао
састанак са играчким и стручним кадром, а вреди рећи да су
учешће у УО клуба, поред двојице Матића, узели и бивши
фудбалери Јединства- Зоран Јолачић, Радосав Петровић и
Александар Љубичић. Улаз на утакмице Јединства биће
бесплатан ове сезоне, играчи у омладинским школама неће
плаћати чланарине, а врло брзо већ помало оронули стадион
под Шепковцем засијаће пуним сјајем. За почетак, сасвим
довољно да навијачи Јединства задовољно трљају руке,
тешко да су и у најлепшим сновима могли очекивати овакво
решење за спас клуба који ће за четири године прославити
век постојања...
Б.Матић
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МЛАДИ УБСКИ РУКОМЕТАШИ
ПРИВУКЛИ ПАЖЊУ ОДЛИЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА

И ОВОГ ЛЕТА УБСКИ БАСКЕТАШ ДОМИНИРА

ПОПОВИЋ
НИЖЕ ТРОФЕЈЕ

МЕЂУ НАЈБОЉИМА
У СРБИЈИ
Из године у годину, убска рукометна школа подиже стандарде и
приближава се најбољим клубовима у Србији. Студиозан и предан рад
тренера Дејана Лукића и Љубе Марковића полако почиње да даје
плодове, а потврда је стигла и на престижним рукометним
такмичењима за младе рукометаше.

РК Уб, селекција дечака рођених 2002/03.
Први велики успех остварен је у Интернационалној лиги младих
где је селекција дечака рођених 2002/03 изборила пласман на завршни
"фајнал-фор" у конкуренцији осам екипа. У полуфиналу су Убљани
налетели на ваљевски Металац, једину непоражену екипу у регуларном
делу и остварили победу у инфаркт-завршници. Ваљевци су у
последњој секунди изборили седмерце, али је са две одбране голман
Огњен Петковић одвео екипу у финале. Тамо их је чекао домаћин
Локомотива из Брчког, после заостатка на старту, Лукићеви пулени су
стигли до 13:13, али је домаћин славио са 18:15. Давид Пајовић је
проглашен за најперспективнијег играча турнира, а о квалитету лиге
говори податак да ће наредне сезоне бити проширена на 12 тимова, по
први пут уз учешће клубова из Хрватске.
Још већи успех остварен је пласманом на завршни турнир
првенства Србије за дечаке рођене 2003., што је у односу на прошлу
сезону био корак даље за младе Убљане. Турнир је одржан у
Аранђеловцу уз учешће 12 екипа, а у првом мечу Уб је пружио жесток
отпор каснијем прваку Новом Београду и био једини тим који је водио
против доминантних Београђана (4:3). Након тога је побеђена Бајина
Башта, потом изгубљене две утакмице у разигравању од 5. до 8. места,
али је и тако остварен највећи успех јуниорских селекција у историји
клуба.
Тридесетседам убских дечака (годишта 02/03 и 07/08) били су
учесници једнонедељног кампа Златар 2016. где су радили два пута
дневно под надзором тренера Лукића и Марковића:
- Изузетно искуство за децу, смештени смо били у хотелу
"Панорама", а на мултифункционалним теренима дечаци су имали
показне тренинге од интернационалца Милоша Лојаничића. Посећивао
нас је редовно тренер Нове Вароши Владе Ђенић, имали смо излете до
Милешеве, квизове, такмичења у пикаду...и истински уживали на
Златару. Захваљујући општини имали смо бесплатан превоз, а наши
пријатељи Алфима Аграр, ЗЗ Трлић и Леон побринули су се да будемо
лепо обучени- презадовољан је боравком на Златару тренер Дејан
Лукић.
Б.Матић

Као што нас је сваког лета научио- и ове
сезоне Иван Поповић бриљира на баскет-турнирима широм Земљине кугле. Због повреде двојице саиграча, његова стара екипа "Ранч" није
имала "кворум" за нову светску турнеју, али је то
знала да искористи екипа "Олимп". Стигао је
позив Небојше Бошковића и Драгана Бјелице да
им се придружи, такође и његов стари саиграч
Солујић, па је оформљена екипа којој није требао
период за уигравање:
- Нове саиграче познајем од раније, није било
никаквих проблема да се уклопим. Први турнир
смо играли у мађарском Печују, у финалу смо
победили вицешампионе света из Крања- резултат је био 20:18. Тим тријумфом обезбедили смо
пласман на завршницу Мађарске лиге одакле
првопласирани иде на Мастер, а најбољи смо
били и на Калемегдану. Учествовале су све
најбоље српске екипе, пласирали смо се за заавршницу чији победник иде у Лозану. Трећу победу
забележили смо у румунској Крајови и отворили
пут ка Мастеру у Дебрецину, а једини пораз
доживели смо у Кини у Ченгдуу где смо изгубили
од Холанђана 17:16 и освојили пето местопрепричава своје путешествије убски кошаркаш.

Иван Поповић
Протеклог викенда, Поповић и другови били
су у Цириху где су 2014. освојили турнир, а
прошлог лета изгубили у финалу. Овога пута
дилеме није било- "испрашили" су швајцарску
репрезентацију са 21:12 у финалу и пласирали се
за "челенџер" у Лугану. Одмора нема, следећа
станица је Будимпешта 7.јула, па италијанска
Модена, а потом у јулу и Москва, један од најјачих
и најгледанијих светских баскет-турнира.
Б.М.
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ИНОВАЦИЈЕ НА ГРАДСКИМ БАЗЕНИМА

„TEQBALL”
СТИГАО НА УБ
Убљани добили прилику да се, као први у
Србији, опробају у новој спортској дисциплини

И поред свих недаћа, што климатских, што финансијских, Установа за културу и спорт општине Уб успела је да
припреми Градске базене за предстојећу летњу сезону.
Убски базени ће радити као и до сада, на истом нивоу понуде
као и претходних година, уз непромењену цену улазнице (150
динара) у последњих осам година. Чиста вода и пријатан
амбијент оивичен зеленилом оближњих шума основни су
разлози што Уб током лета посећује све већи број гостију из
суседних општина. Једина замерка, овога пута, може се дати
на изглед корита базена чије су боје остале неуједначене,
што је последица многих непредвиђених околности које су
се десиле приликом његовог припремања за старт нове
сезоне. По речима Радована Пулетића, то ни у најмањој мери
неће утицати на хигијену и квалитет воде на градским
базенима.
- Три пута недељно контролишемо воду у Заводу за
јавно здравље и увек имамо једну од најбољих у Србији.
Вероватно зато, врло често, имамо више купача са стране
него са Уба. Мислим да ће, као и претходних година, већина
онога што ће се дешавати на самом базену, почети од 1. јула.
И ове сезоне, као и прошле, планирамо неке интересантне
музичке садржаје. Мислим да је матине жива свирка пун
погодак и да су људи одлично прихватили тај вид забаве.
Пре свега, то није тако скупо, прави извесно шаренило у
дешавањима и даје посебан тон пријатној летњој
атмосфери- истиче Пулетић и поручује да је убски базен на
располагању свима онима који хоће добру забаву и купање у
чистој води.
Милован Миловановић

У ПЛАНОВИМА ДОДАТНИ САДРЖАЈИ
Недавно је на Већу општине Уб покретуно питање
уређења травнатог простора поред Градских базена, који
би у скоријој будућности требао да понуди неке нове
садржаје, са базенима овалног облика по угледу на бањске
комплексе и аква-паркове. Идеја је потекла од председника
општине Уб Дарка Глишића, а ових дана су пристигле и
прве понуде на бази идејног решења.
- Понуде везане за тај пројекат, на бази идејног решења које су радили људи из општине, су веома различите и
веома захтевне са финансијског аспекта. Када сам их ја
презентовао на Већу, добио сам сугестију да морамо доћи
до далеко повољније финансијске понуде, него оне које
сам ја имао, а добијао сам их са различитих страна. Када је
председник говорио о томе, првенствено је мислио на
новац који он може да обезбеди са стране, не мислићи на
убски буџет, већ на део који се евентуално може добити од
републике. Надам се да ћемо, у некој од наредних сезона,
моћи да обрадујемо наше суграђане са неким новим иновацијама на нашим Градским базенима- рекао је Радован
Пулетић, директор Установе за културу и спорт.

Захваљујући великом ентузијазму Срећка Мијатовића,
физиотерапеута и власника фирме „Cotrex trening centar”,
Убљани ће овог лета, на градским базенима, први у Србији
добити прилику да се опробају у новој спортској дисциплини
TEQBALL. У питању је спортски реквизит, налик столу за
стони тенис, са закривљеним ивицама, на којем се за игру
користи фудбалска лопта. Многе ће ова игра подсетити на
популарну игру „коцке” али је, по Мијатовићевим речима,
доста динамичнија и занимљивија.
- Teqball је постао тренд у свету и може се користити за
рекреацију на плажи и добро дружење, али је и веома озбиљан реквизит у професионалном фудбалу и имају га Јувентус, Манчестер Сити и други клубови широм Европе. То је
производ који је на тржишту тек нешто мање од годину дана.
Овај спорт код фудбалера може утицати на поправку паса,
првог паса, контакта са лоптом, контроле лопте и слично.
Такође, он је посебно интересантан за децу која доста времена проводе крај компјутера играјући видео игрице и имају
јако изражену гојазност, коју би овај сто својим футуристичким решењем могао да привуче ка физичким активностима у природи. Захтева одређене техничке способности,
али се игром на њему управо оне поправљају, развија се
моторика, видно поље, проширује се палета покрета, игре,
забаве и свега осталог- истиче успешни убски физиотерапеут,
који је последњих година доста ангажован у професионалном спорту и сарађује са врхунским спортисима и
клубовима.

Тренутна цена за коришћење стола за teqball износи
480 динара по сату.
- С обзиром се он најчешће игра у дублу, значи да ће
наше суграђане коришћење овог реквизита коштати 120
динара по особи. Трудили смо се да цену максимално
прилагодимо куповној моћи, не само одраслих, него и
деце. Сат времена ове игре је више него довољно и прилично занимљиво- каже Срећко Мијатовић.
Први teqball сто у Србији завршио је управо на Убу, што
није случајно.
- Прошле године сам се упознао са човеком из Холандије
који га је дизајнирао и са стручним тимом га развијао пуне три
године. Пошто сам ја у свету професионаолног спорта, договорили смо се да наша фирма постане генерални дистрибутер за овај производ за регион Србије, Црне Горе и БиХ.
Имали смо опцију да први сто поставимо у Београду али смо
се, ипак, одлучили да то буде баш на Убу, јер познато је да смо
ми „најфудбалскији” град у Србији који је изнедрио велики
број успешних играча- наглашава Мијатовић.
Неколицина убских фудбалера, ових дана, већ се
опробала и „примила” на овај нови „футуристички” спорт.
Током лета у плану је и организовање турнира за различите
узрасте који би се такмичили у дублу и сингу. Установа за
културу и спорт општине Уб имала је разумевања за овај
„пилот пројекат”, који наше мало место промовише као
„колевку” teqball-а у Србији.
Милован Миловановић

5%

5%

Donosiocu ovog VAU^ERA
POPUSTA
za gotovinsko pla}anje
na kompletan asortiman trgovine

5%

U ulicama Kralja Petra I 34 i Bra}e Nenadovi}a 2/a
Vau~er va`i do 31.jula

PRVA UBSKA MENJA^NICA

NOVO U KRALJU !

Ul. Kralja Petra Prvog 34, Ub

NAJPOVOLJNIJI KURS ZA SVE VALUTE !!!

BRZO, LAKO, EFIKASNO...

TRANSFER NOVCA ZA CEO SVET
- PRIJEM NOVCA IZ INOSTRANSTVA
- SLANJE NOVCA IZ SRBIJE
- BEZ ČEKANJA U REDOVIMA
- MOMENTALNA ISPLATA
- NIJE POTREBAN RAČUN U BANCI

USKORO !!!

