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НЕМАЊА МАТИЋ ГОДИШЊИ ОДМОР ПРОВЕО НА УБУ

У КРУГУ
НАЈДРАЖИХ
„Јединство заслужује пуније трибине”,
поручује српски репрезентативац
који већ три године води бригу
о убском српсколигашу.

LETWI FESTIVAL

UBSKE VE^ERI
од 12. до 21.јула

TADING

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

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

CRNA I OBOJENA
METALURGIJA

Уб
TAMNAVSKA BB, UB
(NA SKRETANJU ZA FAZANERIJU)

069/55-45-465

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !

2

АКТУЕЛНО

4.јул 2019.г.

СЛАТИНА

НОВА ШКОЛА
ОД СЕПТЕМБРА
Ђаци који су, до овог лета, наставу похађали
у Бранковини, наредну школску годину
дочекаће у свом селу.
Током прошле недеље, отворени су радови на изградњи
нове школе у Слатини, која ће неколицини ђака, од првог до
четвртог разреда, коначно омогућити да наставу поново
похађају у свом селу. Стари школски објекат није у функцији
већ неколико година, па су малишани из Слатине до овог лета
морали да путују у Бранковину. Захваљујући општинском
руководству на челу са председником Дарком Глишићем, већ
од септембра, нови објекат биће спреман да прими прве ђаке.
- Раније у Слатини није било довољно деце и школа је
била у јако лошем стању, небезбедна, па није могла ни да се
реконструише због великих оштећења. Сада деце има, а како
се село не би угасило одлучили смо да сопственим
средствима општине Уб инвестирамо 6.160.000 динара и
направимо нову школу у коју ће одмах кренути неколико
малишана. Имам информацију да ће у наредним годинама
број деце у овој школи бити двоцифрен, тако да ће овај
школски објекат свакако оправдати своје постојање- истакао
је Глишић, након постављања камена темељца за изградњу
нове школе у Слатини.
Како је нагласио, у време када се затварају сеоске школе
и смањује број одељења, суочени са лошом демографском
сликом, општина Уб ће изградити једну школу. На тај начин,
свим грађанима се пружа прилика да на достојанствен начин
живе и с разлогом остају у својим срединама и не одлазе нигде
другде.

Постављање камена темељца
У постављању камена темељца за изградњу новог
школског објекта у Слатини учествовала је и Славица
Марјановић директорка матичне школе „Свети Сава” из
Памбуковице.
- Некријемо задовољство што је општинско руководство
препознало наш проблем и издвојило значајна средства за
изградњу и опремање потпуно новог објекта, који ће садржати
две учионице, канцеларију за учитеља, ходник и мокри чвор.
Планирано је и комплетно уређење и ограђивање школског
дворишта, као и постављање новог игралишта за ђаке- каже
Славица Марјановић. - У самом почетку имаћемо пет ученика,
с тим што ће се сваке наредне године тај број повећавати за
два до три ученика. По нашим прорачунима, за наредних осам
година, ову школу ће похађати укупно 29 ученика, што није
занемарљив број за било које село, па и за Слатину.
М.М.М.

МОЈ БРАТ СЛОБО

П

ре пола века (скоро) дружио сам
се са Слобом Ристовићем, којег је
за Уб и Тамнаву везао посао оца
рудара у Радљеву и кућа у Стубленици
у коју је свраћао после одласка са Уба, где је стигао
да заврши занат са којим се запослио у Ваљаоници
у Севојну. Никада, колико знам, није радио у свом
занату јер је био саздан од материјала који се
својтао само са поезијом.
Е, сад! У првом браку имао је петоро деце, добио
комфоран стан у Севојну и ту доживео прве
блиставе тренуткe успеха у поезији. Објавио је
велики број збирки песама, романа, есеја, приповедака... Постао члан Удружења књижевника
Србије, проглашен за песничког витеза, побрао
награде, стекао и сачувао пријатељства са многим
вредним и поштованим људима... Постао име (и
презиме) у књижевној Србији.
Оженио се други пут, добио још деце...
Најмлађа ћерка Софија читала je Глас Тамнаве на
интернету, па га упитала:’’Тајо, што овде ниси
ништа написао?’’
Он послао још једну песму (у низу претходних) и
написао, једноставно, објави ово, Милане!
Глас Тамнаве одавно се бави само ‘’озбиљним и
важним’’ темама. Преноси вести и извештаје о
градњи и плановима за изградњу, интервјуише
умне личности, спортске теме су веома читане...
Одавно нема поезије од које смо некада почели Слоба Ристовић, Весна Лазић, Милан Арсеновић,
Весела Самарчић, Мирослав Декин Ђунисијевић,
Александар Дамњановић, Љубинко Вучић, Душан
Радишић, Мирослав Арсеновић Зубец... (било их је
још) и ја, а у омладинском часопису ‘’Чо`ек’’ и
‘’Погледи’’. Сачувано је неколико примерака
штампаних на шапирографу. Раде Шумар је
помагао као млади, тек постављени, директор
Комуналног јавног предузећа ‘’Ђунис’’ у старој
бараци срушене згаде која је, својевремно,
саграђена за потребе рудника у Звиздару...
А сада, песма и поздрав за Слобу и његову ћерку
Софију: Костина сестра Сара
клица коју је барут окумио
била је куршум
потопљен у млечику мога срца
Зеленог као жар
врбових гранчица
Листала је вриском у мојој несаници
Сара је била сијалица од милион
милиона свећа
све остале су биле од четрдесет
и сада када окренем време
под настрешницу њене блузе
видим птиће ласте
који су се из мојих зеница излегли
Косту бих давно заборавио
да ми није побо димискију у прса
ону која је искована
од струка његове сестре Саре
(Подно Романије, слобо са малим с...)
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ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАН БУЏЕТА
Првобитно планирана средства остају иста, само је извршена прерасподела
вишка новца у циљу боље реализације буџета
На другој редовној седници Скупштине Општине Уб,
одборници су 28. јуна усвојили први овогодишњи ребаланс
буџета, до чега је дошло због распореда вишка новца уштеђеног на јавним набавкама. Како је образложио председник
убске општине Дарко Глишић, средства остају иста, само је
извршена прерасподела у циљу боље реализације буџета.
„Првобитно планирани приход од близу 1,653 милијарде динара остаје непромењен, као и све кључне позиције
које нам дају инвестициони замах. То је, пре свега, позиција
од 800 милиона динара по основу споразума са ЕПС-ом,
захваљујући коме смо започели многе пројекте. На одређене
позиције стављали смо предрачунске цене вредности, онако
како су нам пројектанти достављали, а на тендерима смо
добијали неупоредиво јефтиније цене, тако да смо уштедели
око 150 милиона динара. Пример који то најбоље илуструје
јесу улице у новом насељу „Мургаш“, где смо за 43,5 милиона
добили мању цену на тендеру од предрачунске. Ако не извршимо ребаланс, тај новац остаје заробљен и не можемо да га
потрошимо, због чега смо га наменски прерасподели за неке
нове пројекте које желимо да урадимо. Суштина овог ребаланса је да поспешимо што бољу реализацију буџета која је,
иначе, на јако добром нивоу“, објаснио је Глишић.
Прерасподелом су обезбеђена средства за изградњу
школе у Слатини и техничког центра КЈП „Ђунис“, припрему
пројектне документације, озелењавање јавних површина и
уређење паркова на Убу, потом за бунар са малим постројењем на Градским базенима, спортско игралиште у Руклади,
уређење матичне школе у Памбуковици и Музичке школе,...

Одборници СО Уб
На скупштинском заседању прихваћена је и измењена и
допуњена Одлука о одрђивању зона и најопремљенијих зона
на територији општине. Новим предлогом утврђено је седам
зона, како би се за неке непокретности, које се налазе у оквиру
исте зоне, уједначила пореска основица у циљу што праведнијег опорезивања.
Одборници су одлучили и да се у градском и сеоским
насељима реализује пројекат из социјалне заштите „Помоћ у
кући“, који са 4,5 милиона динара финансира Министарство за
рад, борачка и социјална питања, док је учешће локалне
самоуправе 600.000 динара. Пројекат траје девет месеци, а до
краја године помоћ у кући пружаће шест обучених геронтодомаћица за 51 корисника (стари, болесни и сами).
Д.Н.

У ЧУЧУГАМА

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ТРАФОСТАНИЦЕ
Реализацијом овог скоро 2,5 милиона вредног пројекта знатно ће се побољшати квалитет
снабдевања електричном енергијом у селима западне Тамнаве
Велика улагања у важне електроенергетске објекте на
територији убске општине настављају се изградњом трафостанице „Чучуге”, напона 35/10 киловолти и приступног далековода исте јачине. Реализацијом овог готово 2,5 милиона
вредног пројекта знатно ће се побољшати квалитет снабдевања електричном енергијом у селима западне Тамнаве и
трајно обезбедити напонски ниво од 35 киловолти. Тренутно
је у току припрема терена за почетак радова на трафостаници, која би требало да буде у функцији од пролећа наредне године. Координатор за Дистрибутивно подручје
Краљево, Саша Стефановић објашњава да ће се радови
одвијати у две фазе.
„Трафостаница ће бити коначне снаге осам мегаволт
ампера, од чега у првој фази четири мегаволт ампера и
напајаће електричном енергијом купце у широј околини
Чучуга. Тиме ћемо решити проблем мештана великог броја
села који се тренутно напајају са непоуданог далековода за
Звиздар. Трафостаница је класичног монтажно-бетонског
типа и биће изграђена до августа, након чега ће уследити
монтажа комплетног постројења, док би до пролећа све
требало да буде завршено. Паралелно са тиме морамо да
урадимо и прикључни 35-киловолтни кабловски вод од Уба
до ове трафо станице, у укупној дужини од близу 14
километара. Вредност трафостанице је око 115 милона
динара, а кабла преко 170 милиона динара, тако да је
инвестиција у трафостаницу у Чучугама близу 2,5 милиона
евра”, рекао је Стефановић.
Припремне радове са сарадницима је обишао председник општине Уб Дарко Глишић и подсетио да су мештани
Чучуге и околних села имали велике проблеме са напајањем
електричном енергијом.
„Приликом сваке кише или мало топлијег времена
долазило је до разних искакања, тако да овај део наше
електромреже није био за понос. Сада желимо да тај посао
трајније решимо, за неколико деценија, а изградњом
трафостанице у Чучугама ми ћемо у потпуности електроенергетски збринути домаћинства у том селу и она која
гравитирају овом подручју, истакао је Глишић.

Обилазак радова на почетку изградње
трафостанице у Чучугама
Осим у Чучугама, нова трафостаница гради се и на Убу,
напонског нивоа 110/35 киловолти. Овом инвестицијом од два
милиона евра, која је у завршној фази, обезбедиће се стабилно и поуздано снабдевање домаћинстава, али и прикључење нових корисника, посебно великих индустријских
потрошача.
Д.Недељковић
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НЕМАЊА МАТИЋ ГОДИШЊИ ОДМОР ПРОВЕО НА УБУ

У КРУГУ НАЈДРАЖИХ
Са Немањом Матићем причи никад краја... Што због многобројних питања која желимо да му
поставимо, што због његове отворености и воље да прича о свему ономе што га чини сречћним:
боравку на Убу и дружењу са драгим пријатељима, Јединству, Врело спорту, СЦ „Матић”, спортским
али и осталим актуелностима везаним за његов родни крај... Ипак, једна ствар му је, током посете
утакмицама Јединства, посебно засметала- „празне трибине”, те позива убске навијаче да у наредној
сезони у већем броју подрже екипу која је ове године направила најбољи резултат у последњих 15
година (освојено треће место у Српској лиги „Запад”). - Мислим да ови убски играчи заслужују далеко
већу подршку својих суграђана, јер Јединство коначно има оно што смо чекали годинама. Имамо
младу екипу састављену углавном од Убљана, играмо најлепши и најпоштенији фудбал, уз резултате
који су за респект- истиче један од најбољих српских фудбалера који већ три сезоне води бригу о
убском српсколигашу, најављујући да је Јединство спремно да наредне сезоне нападне прво место.
Док његове фудбалске колеге дане годишњег одмора
углавном проводе на популарним светским дестинацијама и
летовалиштима, Немања Матић је након краткотрајног боравка у
Дубајиу одлучио да готово месец и по дана проведе у родном
крају. Протеклих дана свакодневно сте га могли видети на
убским улицама и у кафићима, где у шетњи са породицом или уз
пиће разговара са својим пријатељима окружен многобројим
клинцима којима без поговора излази у сусрет за фотографисање.
Очигледно је да ти прија боравак на Убу. Како изгледа један
твој дан када си овде?
- Пошто је ово време када увелико тренирам, имам већ
устаљени распоред. Ујутро је време резервисано за тренинг, а затим
када су највеће врућине идем са децом на базен, док увече, већ од 18
часова, време проводим на Школарцу. Када наступи ноћ одлазим са
супругом на Градски трг у кафе „Лондон 21” и тако углавном пролази
мој дан на Убу. Понекад одемо негде на страну, највећим делом је то
Београд да се заврши нешто од послова, затим у Врело у обилазак
куће и школског игралишта, где са другарима одиграм понеки баскет.
Која још места волиш да посећујеш?
- То су у принципу базен и мој спортски центар, као и Школарац.
Такође, свиђа ми се амбијент и услуга у новом убском хотелу, где

Честа слика овог лета: Немања са супругом
и фамилијом у кафеу „Лондон 21”

Спортски поздрав са СЦ „Матић”
често идем на вечеру. Кафе „Лондон 21” и Градски трг посетим
бар једном у току дана, а за промену и још неколико места која
су у понуди тренутно на Убу. Још ће се Уб ширити што се
садржаја тиче, па ће могућности изласка бити још веће а ја се
највише радујем реновирању простора око Школарца.
Често те можемо видети у друштву другова са којима
си провео детињство?
- Тако је. Највише времена проводим са момцима који
играју за Врело спорт, јер сам са њима и одрастао, као и са
многим другарима који су били и остали моје најбоље друштво.
Свиђа ми се атмосфера на Убу, јер се увек зна где ко пије кафу,
па не мораш да зовеш друштво, већ им се само придружиш.
Како године пролазе упознајем и нове људе, склапам нова
пријатељства, али највише волим да се дружим са „старим
друштвом” јер са њима могу баш о свему да причам.
Да ли си залечио повреде које су те пратиле у
последње време и када те поново можемо очекивати на
терену?
- У принципу јесам. Биле су то ситне повреде због којих
сам прескакао неке утакмице, али сада сам потпуно здрав,
тренирам и мислим да ћу после две године по први пут проћи
комплетне припреме.
Какви су ти планови везани за клуб ?
- Што се Манчестера тиче, имам уговор још за две године
и ништа нисмо причали о мом одласку. Припреме почињу
1.јула, па видећемо за даље.

НЕМАЊА МАТИЋ

4.јул 2019.г.
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„ЈЕДИНСТВО ЗАСЛУЖУЈЕ
ПУНИЈЕ ТРИБИНЕ”

Немања у обиласку новог терена у Врелу
Када те поново можемо очекивати у дресу репрезентације и како коментаришеш последње резултате?
- Видећемо шта ће се дешавати у Фудбалском савезу и ко
ће бити нови селектор. Ако ме позову, наравно да ћу им бити на
располагању уколико будем физички спреман. Што се резултата
тиче, незахвално је коментаристи јер ми не знамо шта се стварно
дешавало. Желим сам да обиђем саиграче, али после те
утакмице мислим да није згодно да се тамо појављујем. Десило
се шта се десило, настављамо даље, покушаћемо да извучемо
што је више могуће а то је пласман на Европско првенство. Јесмо
изгубили са 5:0, али нисмо изгубили шансу да се пласирамо на
шампионат.
Да ли си задовољан резултатима Јединства у овој
сезони?
- Јесам, посебно ако имамо у виду да смо сезону почели
некако „климаво“. Јединство је направило најбољи резултат у
последњих 15 година, још од времена када је наступало у Другој
лиги. Имали смо најбољу игру од када памтим Јединство, али
мислим да ови момци могу још боље. Ја сам ту већ три године и
најтеже је било убедити наше играче да они могу да се боре са
екипама у Српској лиги, што су и доказали. Све је већ јасно, знају
шта им је чинити. Морају се добро физички припремити како би
надиграли сваког противника, као што су и учинили у неколико
наврата ове сезоне. Мислим да Милош Обрадовић ради одличан
посао и само тако треба да настави. Постоји и неколико играча
које би посебно похвалио, а ту су цео живот и представљају
пример својим залагањем и понашањем. Ту, пре свих, милсим на
голмана Ивана Јовановића, који је маестрално бранио поготово у
другом делу сезоне, као и на капитена Луку Радовијевића, који је
веома млад и ако овако настави у наредних шест месеци тешко
ћемо га задржати. Уосталом, то се и очекује од младих играча, да
скрену пажњу на себе и пређу у неки већи клуб где могу да
направе запажене каријере.
Које су амбиције Јединства у предстојећој сезони ?
- Мислим да можемо до првог места и надам се да су играчи
и тренер спремни за то. Ја сам спреман и мислим да могу да
победе сваку екипу, што су показали у другом делу сезоне.
Мислим да су свесни шта их очекује у предстојећем првенству,
јер циљ је јасан. Наравно, за тако нешто је потребно више
публике да их подржи. Тражимо само подршку наших људи и ни
од кога другог је не очекујемо. Циљ нам је прво место и све испод
тога за мене ће бити неуспех.
Како коментаришеш наступе омладинаца у највишем
рангу такмичења Квалитетној лиги Србије ?
- Овог пролећа су играли сасвим добро, а испали смо из
лиге због мало бодова из првог дела сезоне. Ипак, ако ћемо
реално, пре две године нико није очекивао да будемо први и
пласирамо се у Квалитетну лигу. То је био најлепши моменат што
се тиче убског фудбала икада, тако да ћемо ову генерацију, на
челу са тререном Миком Билићем, свакако памтити по добром. У
сваком случају, уз те момке Јединство чека светла будућност.
И млађе категорије су имале солидне резултате?
- Посебно бих истакао Рацу Тадића који је са кадетима у
последњем колу изборио опстанак у једној изузетно квалитетној
конкуренцији, иако су претходно већ били отписани. И остали
тренери добро раде свој посао, ту мислим на Срђана Ристића,
Марка Тадића, Николу Радојичића, Мирка Андрића и Радована
Ђурђевића. Од њих очекујем да све дигну на још већи и
професионалнији ниво. Свестан сам да ће бити тешко, али колико ко може. Посебно сам разговарао са Николом Радојичићем,
који би на децу која код њега долазе са 8-9 година посебно
требао да обрати пажњу, јер од малена се учи. Од тренера и
родитеља највише зависи да ли ће се деца обликовати како
треба и усмерити на прави пут.

- Искрен да будем, у Јединству ми једино смета што
нема публике колико сам очекивао, јер све што радимо јесте
управо због њих. Ако и ове сезоне буду играли на досадашњем нивоу, мислим да наше играче треба да прати већи
број гледалаца на трибинама. У противном, за 200 људи ја
нисам потребан, јер толико може да се скупи у сваком селу.
Јединство мора да има бар 800 до 1.000 гледалаца на утакмицама, а све испод тога говори да нешто не радимо како
треба. Ове године, када је освојено треће место, момци су
заслужили да дође бар 800 људи да их бодри, али то се није
десило. Ако се овако настави ја ћу да се повучем, па нека
неко други направи бољу атмосферу, јер Јединство по мени
заслужује већу подршку Убљана.

Дружење са пријатељима из Врело спорта
Врело спорт је изборило опстанак у Зони. Какви су даљи
планови везани за овај клуб?
- Када смо формирали тај наш клуб, била је то пријатељска
прича, да се после утакмице окупљамо и нисмо ни сањали да ћемо
догурати чак до Зоне. У првој сезони смо били ван конкуренције,
момци нису професионално играли фудбал, већ из хобија. Затим
смо наступали у Међуопштинској лиги и мислили смо да је то ранг по
нашој мери, али се десило да смо победили све утакмице у том
првенству. Ушли смо у Окружну лигу, опет остварили скоро све
победе и тако непланирано дошли до Зоне и завршили осми на
табели. С обзиром да смо имали доста играча са преко 35, чак и
преко 40 година, то је, ипак, одличан резултат. Промена ће свакако
бити. Мислим да Ристовски није више у клубу, јер има 45 година.
Зоран Јолачић је, такође, најавио да завршава играње због година, а
ја им се захваљујем што су својим учешћем помогли развоју нашег
клуба. На њихово место морамо довести млађе играче, како би
освежили екипу. Новина ће бити и то што ћемо утакмице играти на
нашем новом терену у Врелу.
Спорски центар "Матић" се шири и добија нове објекте и
терене. Шта је то што се у скоријој будућности још може
очекивати на овом велелепном комплексу?
- Са два тениска терена и једним тереном „мултиспорта”
(кошарка, одбојка,рукомет и мали фудбал), мислим да ћемо
направити комплетну причу и да ће на нашем спортском центру сви
спортисти моћи да тренирају. Све ће бити готово у наредних десетак
дана и сви спортски клубови ће моћи да дођу на наше терене и
одраде свој тренинг, где ће имати свлачионице и све услове за
квалитетан рад, као што је то свуда у свету.
Како коментаришеш инфраструктурни развој Уба и који те
од тих нових пројеката који се граде највише радује?
- Од како ја памтим Уб никада се није овако брзо развијао и, по
мом мишљењу, највеће залуге за то припадају искучиво
председнику општине Дарку Глишићу. Нове зграде које стално ничу
су најбољи доказ. Ноћу је град преплављен младим људима, што
раније није био случај. Много више мајки са колицима и децом шета
и то је једна много лепа слика која ме посебно радује, а Дарку
поручујем да само овако настави. Пратим радове на Школарцу и
једва чекам да се поново вратим да га видим у новом издању. Са
нестрпљењем очекујем и изградњу аква-парка, који ће употпунити
многобројне садржаје које нуди наш град. Уб има све услове да
усрећи једну породицу и нема потребе да било ко размишља о
одласку из њега.
Када се поново видимо на Убу?
- Не памтим када сам био месец дана у мом родном крају, као у
претходном периоду. Али, не вреди, мора и да се ради. Долазићу
кад год будем имао паузу, а до тада редовно ћу се информисати о
дешавањима на Убу путем „Гласа Тамнаве”, као и до сада.
Разговор водио: Милован Миловановић
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КОМПАНИЈА "МЕИ ТА" ОРГАНИЗОВАЛА

УСКОРО У ФУНКЦИЈИ

ДВА НОВА БУНАРА
У протеклих месец дана, спроведене су све
потребне радње за пуштање у рад бунара Б13
и Б14, а током ове и наредне недеље они ће
бити прикључени на водовод у Такову.
Комунално јавно предузеће „Ђунис”, уз помоћ локалне
самоуправе, инвестирало је средства у вредности од 19
милиона динара за израду два нова бунара који ће убском
Градском водоводу „вратити” максимални капацитет од 60
литара у секунди. У протеклих месец дана, спроведене су све
потребне радње за пуштање у рад бунара Б13 и Б14, а током
ове и наредне недеље они ће бити прикључени на водовод у
Такову.
– Пред почетак лета имали смо проблем са два бунара,
која су се урушила. Један смо успели да санирамо и он сада
даје свој максимални капацитет. Након тога смо ушли у
процедуру за израду и прикључење на градски водовод два
нова бунара. Први бунар је при крају, извршене су истражне и
експлатационе бушотине, тако да је остало само да се повеже
на водовод у Такову и да се опреми са електроинсталацијама. Завршетак тих радова планиран је за уторак ове
недеље, тако да ћемо већ тада имати један бунар спреман за
рад. Оптимална количина воде, коју се може добити из тог
бунара је десет литара у секунди, што је задовољавајућеистиче Саша Милићевић, директор КЈП „Ђунис”. - Остало је
још да се и други бунар Б13 приведе крају. Ту је урађена
истражна бушотина, а након тога ће се вршити припрема
истражних радњи како бисмо знали коликог капацитета је тај
бунар. Према нашим плановима завршетак радова и
повезивање другог бунара на мрежу можемо очекивати већ
крајем следеће недеље.

Нови бунар у Такову
Нови бунари, према његовим речима, отвориће
могућност растерећења старих бушотина, што ће имати
посебан значај.
– Са ова два нова бунара задовољићемо све наше
потребе, чак ћемо имати нешто више него што су капацитети
у фабрици воде. Стога ћемо старије бунаре мало одморити,
с обзиром да се експлоатишу током целе године- додаје први
човек убског комуналног предузећа.

БЕЗ ПРОБЛЕМА
У ВОДОСНАБДЕВАЊУ ГРАДА
Уколико температуре не буду претерано високе овог
лета и уколико грађани мало поведу рачуна и рационалније
користе воду, већих проблема у водоснабдевању у наредном
периоду не би требало да буде, наводе у „Ђунису”. Ипак,
превентиве ради, у појединим данима, када су температуре
високе и када се потрошња приближи максималном
капацитету водовода, једна од могућих мера је и смањење
притиска на чесмама, што неће у значајној мери утицати на
домаћинства, већ само на оне који воду користе нерационално, односно за заливање.
Паралелно са овим послом, општина Уб је определила
средства, у износу од 15 милиона динара, за изграду још
једног бунара и мини постојења на Градским базенима, који
ће у значајној мери, већ наредне сезоне, растеретити градску
водоводну мрежу.
М.М.М.

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ
НОВИХ РАДНИКА
Кинеској компанији потребни нови
радници у постројењу ливнице
и машинској обради у Баричу
За све заинтересоване становнике општине Уб, који су у
потрази за запослењем, прошле суботе, компанија Меи Tа из
Барича организовала је Дан отворених интервјуа у убском
Дому културе. Кроз кратку презентацију представници
компаније упознали су кандидате са радом ове фирме, а
затим су сви присутни могли да обаве разговоре и предају
своје радне биографије.

Презентација компаније „Меи Та” у убском Дому културе

Фабрика "Меи Tа" у Баричу тренутно запошљава око
2.400 радника, а у плану је даље ширење капацитета и
повећање броја радне снаге на преко 3.000 запослених. У
питању је компанија која је лидер у области производње
компоненти за израду челичних турбопуњача и кућишта
турбина за аутомобиле. На разговору за посао у постројењу
ливнице учествовало је преко стотину Убљана.
- Људи који нису могли данас да дођу на дане отвореног
интервјуа, могу да се пријаве на наш сајт www.meitaeu.com ,
попуне конкурсе и тако постану наши потенцијални запослени. Потребни су нам нови радници са искуством, као и
млади људе који су тек изашли из школе који и желе да се
усавршавају, уче и напредују. Тражимо кандидате са
територија општине Уб, Лазаревац и Обреновац, а сви
запослени ималу организован превоз до Барича по сменама
јер нам је производња сменска, те нема бојазни да ће се
каснити на аутобус нити на посао- истиче Невена Јевђеновић, менаџер за људске ресурсе у компанији "Меи Та" и
додаје да у овој компанији већ ради око 200 радника са убске
територије. - Поред превоза запослених, наша компанија
обезбеђује и оброк у кантини у све три смене, док је плата
далеко је виша у односу на републички просек. Такође, сви
радници имају плаћене прековремене сате, као и ноћни сат
који се више плаћа него дневни. Наши запослени имају и 20
дана годишњег одмора, као и слободан плаћени дан за
Славу, док се сви велики верски и државни празници
поштују, тако да испуњавамо све што смо прописали
уговором о раду.
Догађају су присуствовали и представници општине Уб,
који су посредовали у организацији овог догађаја.
- Ово је јако значајно за нас, јер, једноставно, многи
Убљани, запослењем у овој компанији, имају прилику да
стекну прво искуство и прву зараду. Општина Уб је изашла у
сусрет, медијски подржала овај догађај, тако што смо
обавестили наше суграђане. Такође, дали смо простор за
презентацију и помогли представницима компаније да све
протекне у најбољем реду- казала је Верка Марковић,
помоћник председника општине Уб.
Компанија у овом тренутку тражи највећи број радника
у производном процесу постројења ливнице, а како се могло
чути од представника ове компаније прилика ће бити
пружена и људима који немају радно искуство, јер ће
новозапослени, свакако, проћи тренажни процес и обуку у
овој компанији. Рад, дисциплина и поштовање прописа,
посебно оних који се тичу безбедности, једини су услови
који се постављају пред запослене у Компанији "Меи Та".
Милован Миловановић

ОПШТИНА УБ

4.јул 2019.г.
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ЗАВРШНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПУТА У БРГУЛАМА

ПЕТ КИЛОМЕТАРА НОВОГ АСФАЛТА
- Коначно решен дугогодишњи проблем. - Рађена је такозвана цементна стабилизација која
гарантује носивост, постављена су два слоја асфалта и пут ће бити потпуно безбедан за
одвијање свих врста саобраћаја, јер ће отварањем новог ауто-пута у Бргулама бити много већа
фреквенција теретног саобраћаја- истиче председник општине Уб Дарко Глишић.
Мештани Бргула коначно су дочекали завршне радове
на реконструкцији асфалтног пута кроз њихово село у
дужини од пет километара. Ова деоница која је, последњих
година, током изградње ауто-пута, претрпела значајна
оштећења и била готово непроходна, добила је подлогу
којом ће моћи да се креће и тешки теретни саобраћај.
Општина Уб је, у договору са Путевима Србије, који су
прихватили да финансирају асфалтирање целокупне трасе,
коначно решила један велики дугогодишњи проблем.
Завршне радове на овом путу обишао је и председник убске
општине Дарко Глишић.
- Мештани Бргула су имали пуно разумевање за нешто
што је државни интерес, и да је овај пут управо жртва тога, и
веровали су у обећање да ће ова деоница након радова бити
доведена у ред. Ипак, извођачи радова на ауто-путу, који су
били у обавези да га врате у првобитно стање, то нису
учинили. Због тога смо ми као општина имали притисак, у
последњих годину дана, да се пут реконстуише, па смо у
договору са Путевима Србије урадили потпуно нов пут, који
је бољи, модернији и шири него што је био у претходном
периоду. Рађена је такозвана цементна стабилизација која
гарантује носивост, постављена су два слоја асфалта и пут
ће бити потпуно безбедан за одвијање свих врста саобраћаја, јер ће отварањем новог ауто-пута овде бити много већа
фреквенција теретног саобраћаја- нагласио је Глишић.

Постављање асфалта у Бргулама
- Пресрећни смо што смо коначно решили дугогодишњи
проблем. Пут је био у јако лошем стању, асфалт је претворен у
макадам са великим рупама, прашина је била неподношљива,
па се и наш живот одвијао отежано. С обзиром да овај путни
правац повезује будући коп Радљево са Стублинама и Ибарском магистралом, много ће значити за развој села. Извођачи
радова на ауто-путу су уништили ову деоницу и пуне три године смо имали обећање да ће га довести у првобитно стање, али
нису га испунили. Чекање се исплатило, јер смо коначно
добили квалитетан асфалт који ће, сигуран сам, служити у
наредних 50 година- са задовољством је истакао Јовановић.

РЕКОНСТРУКЦИЈА УБСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ
По завршетку радова у Бргулама, машине Предузећа за
путеве Ваљево преселиће се на убску обилазницу, где ће се
радити реконструкција целокупне деонице од „Ракиног
стоваришта” на Вучијаку до београдске раскрснице.
- Обилазница и Вучијак су у тако лошем стању, што није
безбедно за грађане. Чим овде завршимо асфалтирање,
механизацију премештамо на Уб. Саобраћај ћемо регулисати и
пропуштати наизменично. Вероватно ће се створити додатне
гужве, али то се мора урадити. После те трасе треба да припремимо услове да током јесени почнемо да радимо кружни ток на
Бањанској раскрсници, што би заокружило цео посао око
Глишић у разговору са мештанима Бргула
уређења саобраћајница које су претрпеле штету на Убу и
стварале велике гужве у саобраћају. Мислим да ћемо тим
Захвалност општини Уб и Путевима Србије, у име кружним током потпуно растеретили сам улаз у град и учинити
мештана Бргула, изразио је председник Савета месне га функционалнијим- наглашава први човек општине Уб Дарко
зајединице Милан Јовановић Шућа:
Глишић.
Милован Миловановић

НА ГРАДСКИМ БАЗЕНИМА

БЕСПЛАТНА ОБУКА НЕПЛИВАЧА
Школа пливања организује се у три једночасовна недељна термина,
а обуку врше лиценцирани спасиоци
Премда је купалишна сезона на отвореним Градским
базенима стартовала 1. јуна, хладна вода и нестабилно
време условили су изузетно малу посету све до половине
јуна. Са сунчаним данима растао је и број купача, како из
убске, тако и из суседних општина. У Комуналном јавном
предузећу „Ђунис“ истичу да већу посету очекује у јулу и
августу, за када су најављене тропске температуре. Осим
чисте воде, која се редовно испитује, високог степена
хигијене објеката, пријатног амбијента и лепо уређеног
комплекса, још један битан фактор који привлачи велики
број људи из околних места на убске базене је цена
улазнице. Дневна карта кошта свега 150 динара, а за они
који планирају чешћи долазак омогућена је куповина
преплатних сезонских карата, које коштају 3.000 динара за
ученике и студенте и 3.500 динара за остале посетиоце.
На базенима је 1. јула почела са радом и бесплатна
Школа пливања за децу школског узраста, која се
организује понедељком, средом и петком у термину од 19
до 20 часова. Обуку врше лиценцирани спасиоци, тренинзи
се изводе групно, а Школа пливања трајаће све до краја

Школа пливања организује се понедељком,
средом и петком од 19 до 20 часова
купалишне сезоне. Циљ обуке је да код непливача развије
опште моторике у базену, као припремну активност за
бављење воденим спортом, као и да непливачи и полупливачи савладају основне пливачке технике - краул, прсни
и леђни стил.
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НОВЕ АСФАЛТНЕ ДЕОНИЦЕ У ВРЕЛУ И ЛОНЧАНИКУ

УРЕЂЕНА ЧЕТИРИ ПУТНА ПРАВЦА
Асфалтне путеве, који на селу „живот значе”, добили су становници Старог Врела,
Ждраловице и делови Лончaника у којима живе Нинковићи, Станаревићи и Симићи,
као и новоотворена Фабрика за прераду меса „Ваљевац”.
И поред лоших временских прилика, машине ПЗП-а
Ваљево нису посустајале ни током јуна. Прва фаза изградње и
уређења локалних путних праваца, која се реализује
средствима Путева Србије, стигла је до 21. асфалтиране
деонице у овој години. У протеклом периоду новим путевима
радовали су се мештани Врела и Лончаника.
Најпре је урађена деоница у Старом Врелу у дужини од
540 метара, која повезује Калиновац, Бањане и један део
Тулара са овим засеоком, а затим и 630 метара пута кроз
Ждраловицу. Радове на овим путним правцима обишао је
заменик председника општине Уб Александар Јовановић
Џајић са сарадницима.
- У овом делу Старог Врела има четрдесетак домаћинстава, где тридесетпеторо деце путује у школу у Бањане и има
организован превоз, па им је асфалт неопходан. Засеок има и
млађих житеља који се баве пољопривредом и ратарством, а
знамо да је добра инфраструктура предуслов да млади остају

Обилазак радова у Лончанику

Асфалтирање у Ждраловици

ШУМАДИЈСКА УЛИЦА

СТИГАО АСФАЛТ
Средствима Електропривреде Србије, средином јуна,
асфалтирана је Шумадијска улица у дужини од 100 метара.
Иако је у питању кратка деоница, уређење овог простора
имаће велики значај за неколико домаћинстава у овом
крају, који се наслања на глави пут у улици Браће
Ненадовића. Вредност радова износила је 3,4 милиона
динара, а извођач је било предузеће „Ауто-транспорт” из
Попучака.

на селу. Преостаје још око 1,5 километара да цео овај део
спојимо асфалтом, односно са стигнемо до гробља. Надамо
да ћемо и то у наредном периоду асфалтирати- каже председник Савета МЗ Врело Зоран Новаковић. - Путни правац кроз
Ждраловицу је нама, Врељанима, јако битан, јер нас повезује
са Брезовицом и са центром села, а другим делом води ка
Танасићима, гробљу и излази опет на главни пут. Крај Ждраловица има око 40 кућа и ови људи заслужују асфал, јер су
јако вредни и сами су много тога урадили за своје село.
Имамо јако добру сарадњу са локалном самоуправом, добили смо доста метара асфалта, али имамо још неколико
нерешених путева које припремамо за следећу туру
асфалтирања у нашем селу.
У Лончанику су, по одлуци Савета месне заједнице,
асфалтиране две краће деонице од по 250 метара. Нов
асфалтни пут урађен је поред новоотворене Фабрике за
прераду меса „Ваљевац” у делу села у којем живе фамилије
Нинковића и Станаревића. Након тога, машине ПЗП Ваљево
преселиле су се у крај у коме живе Симићи, где је асфалтиран
пут који води ка Јошеви.
- Оба путна правца у Лончанику налазе се у деловима
села која су богата децом, а жеља нам је била да им
олакшамо пут до школе. Током обиласка радова на
асфалтирању имали смо прилику и да обиђемо новоотворени погон за прераду меса у овом селу, који заиста
импресивно изгледа, тако да нам је и са те стране драго што
смо бар на овај начин помогли привреду овог краја- истакао
је заменик председника општине Уб Александар Јовановић
Џајић. - Испуњавамо обећања и у другој половини године нас
очекује наставак радова на путној инфраструктури. Остају
нам још четири деонице у првој фази и већ су потписани
налози за наставак радова по осталим месним заједницама
које нису сврстане у првих 25 путева.
М.М.М.

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

Асфалтирање Шумадијске улице
Постављање асфалта обишао је заменик председника општине Уб Александар Јовановић Џајић, који је, том
приликом, истакао да локална самоуправа има у плану да
асфалтира све преостале макадамске улице у граду, али и
да највећи проблем у том послу представља решавање
имовинско-правних односа. Ипак, како каже, општина је
спремна да се суочи и са таквим проблемима, па се ускоро
могу очекивати уређења још неких улица у граду, међу
којима се налази и један крак улице Војводе Мишића, на
некадашњем Јозића имању.
М.М.М.

Ub

064/47-44-865

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

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

ОКО НАС
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БАЛЕТСКИ СТУДИО „АТЕНА“

УСПЕШАН НАСТУП
У ШПАНИЈИ
Група чланова Балетског студиа „Атена“ отпутовала је
на такмичење у Шпанију, у петак 21.јуна, где је у великој
конкуренцији плесача из целог света успешно је представљен дугогодишњи рад.
- Одлично смо прошли. Ове године конкуренција је
била огромна, нарочито у јуниорима и сениорима. Од седам
наступа, узели смо три прва, два друга, једно треће и једно
четврто место. Презадовољни смо – рекла је у кратком обраћању из Шпаније Јелена Благојевић, руководилац и
кореограф БС „Атене“.

Убске балерине са медаљама у Шпанији
Групна кореографија је освојила друго место, један пар
играча, такође, друго место, солиста - други пар и трио –
прва места. Још два соло наступа заузели су једно треће и
једно четврто место.
Д.К.

ОО СНС ПОКРЕНУО АКЦИЈУ

УЛЕПШАВАЊЕ
ГРАДА
ОО Српске напредне странке Уб организоваће у
наредном периоду, у сарадњи са КЈП „Ђунис”, неколико
акција уређења и улепшавања нашег града. Прво овакво
окупљање, прошле суботе, протекло је у фарбању гелендера на степеништу Општинског брда Шепковац, док се
током овог лета планирају нове активности на откањању
недостатака у изгледу неколико локација у ширем центру
Уба. Сугестије и предлози грађана су добродошли:
- Ове акције ће бити реализоване као резултат потребе
активиста странке да на сваки могући начин потпомогну
евидентан рапидан развој и изградњу нашег Уба. Уз лепо
дружење и мало труда, желимо да наш град учинимо
лепшим- поручује члан ОО СНС Уб Раде Станојевић.

Омладинци СНС-а у акцији

9

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УБ

ОБНОВЉЕН
ВОЗНИ ПАРК
Општина Уб добила је на поклон, од Града Београда,
половно службено возило „Шкода фабија”, које је, ових дана,
предато на коришћење убском Центру за социјални рад. На тај
начин решен је проблем ове инстутуције која је имала потребу
за набавком једног аутомобила, који ће бити коришћен за
изласке на терен.
- С обзиром да смо недавно обновили део возног парка,
одлучили смо да тај аутомобил уступимо Центру за социјални
рад Уб, јер је њима потребнији, а како би лакше обављали
своје услуге и обилазили људе на терену. Захваљујемо се
Граду Београду на овој донацији и надам се да ће радницима
овог центра знатно олакшати рад, што нам је и био циљ- рекао
је, током примопредаје кључева, заменик председника
општине Уб Александра Јовановић Џајић.

Примопредаја кључева аутомобила:
Александар Јовановић Џајић и Снежана Петровић
Директорка Центра за социјални рад Уб Снежана
Петровић захвалила је општинском руководству на брзом
проналаску решења за проблем недостатка возила у овој
институцији.
- Имали смо два аутомобила, која су јако стара и чак не
могу да прођу следећи технички преглед. Готово половина
нашег посла своди се на обилазак терена, тако да ће нам ова
донација много значити. У име корисника, радника Центра и у
своје лично име могу само да се захвалим општинском
руководству које је јако брзо решило овај проблем, као и
Граду Београду - на издвојеним средствима.
М.М.М.

ОБАВЕШТЕЊЕ

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ
ДАВАЊА КРВИ НА УБУ

У петак, 5.јула 2019. године, на Градском тргу у Убу, од
десет до 16 часова, коришћењем Трансфузиолошког
аутобуса Института за трансфузију крви из Београда,
Црвени Крст Уб, у сарадњи са општином Уб, организује
редовну акцију на прикупљању крви од добровољних
давалаца. За све учеснике акције обезбеђени су:
- Бесплатан лекарски преглед и контрола здравља,
- Освежење и захвални оброк,
- Признање свим добровољним даваоцима крви Црвеног
крста за добровољно дату крв у 2019.години,
- Мајице и бесплатно купање на Градском базену у Убу и
- Дружење на излетима у организацији Црвеног Крста Уб у
2019.години
Позивамо све хуманисте и добровољне даваоце крви
да се пријаве и узму активно учешће у овој акцији.
Црвени крст Уб
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У ДВОРИШТУ ПАМБУКОВАЧКЕ ШКОЛЕ

УСКОРО НОВО
ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ

У ЈЕКУ ЖЕТВЕ ЈЕЧМА

ПАЛИ И ПРВИ
СНОПОВИ ПШЕНИЦЕ

Свој кутак у селу током лета добиће
и најмлађи становници Бањана и Врела

Високе температуре убрзале улазак
комбајна у житна поља

До краја јула требало би да буде завршено ново и
модерно опремљено дечје игралиште у дворишту ОШ „Свети
Сава“ у Памбуковици, које се гради на месту старог. У оквиру
припремних радова уклоњени су некадашњи оштећени и
оскудни реквизити, како би се урадила бетонска конструкција,
као подлога за гумену заштиту, а потом и монтажа савремених
и безбедних справа за игру.
Свој кутак у селу током лета добиће и деца у Бањанима и
Врелу, где ће, такође, бити подигнута нова игралишта, најавио
је председник општине Уб Дарко Глишић.
-У протеклих годину дана, направили смо три дечја
игралишта на Убу, од којих је оно на Спортско-рекреативном
центру „Школарац“, рекао бих, једно од најлепших и
најмодернијих у Србији, а ни преостала два не заостају за њим,
с тим што су мања. Пошто смо приметили да много људи са
стране доводи своју децу на „Школарац“, одлучили смо да и у
већим селима изградимо паркове за игру према највишим
стандардима, како би најмлађи имали простор за квалитетно
провођење слободног времена. За почетак, нова игралишта ће
нићи у Памбуковици, Врелу и Бањанима, а за те намене
обезбедили смо 12 милиона динара“, изјавио је први човек
убске општине у Памбуковици, где је посетио сеоску школу.

Половином јуна у Тамнави је почела жетва јечма, а
крајем недеље пали су и први снопови пшенице. До
ранијег уласка комбајна у житна поља дошло је после
неколико дана са тропским температурама, што је убрзало
сазревање усева. Уколико ратарима киша не поквари
планове, жетва пшенице ће пуним интензитетом кренути
ове недеље. Према подацима са терена, којима располаже
Пољопривредна саветодавна и стручна служба „Ваљево“, приноси јечма су на нивоу просечних за ово подручје
и крећу се од 4,5 до 5,5 тона по хектару. У лошим условима
који су пратили производњу стрних жита, овакав род је и
изнад очекиваног, сматра Светлана Јеринић, саветодавац
у ваљевској ПССС.
„Неповољне временске прилике почеле су од саме
сетве стрних жита, која је каснила, а лоша предсетвена
припрема и недостатак влаге условили су лоше клијање и
неуједначено ницање, као и слабије бокорење, па су
биљке ушле неспремне у зиму. Неповољне временске
прилике наставиле су се и током пролећа због суше, па
прихрана пшенице на многим парцелама није обављена,
док због обилних мајксих киша није било могуће обавити
ни заштиту стрних жита од корова и болести. Неравномеран распоред падавина и нагле високе температуре у
време наливања зрна довели су до тога да имамо велику
појаву штурих или ситних зрна, што је резултирало
мањим приносима, који се разликују од парцеле до
парцеле, у зависности од временских услова и примењене агротехнике“, каже Светлана Јеринић.
Додаје да је на великом проценту површина под
стрним житима присутна фузариозна палеж класа, јер
због повећане влажности земљишта многи пољопривредници нису могли да уђе у њиве и примене одговарајући фунгицид, мада је и на парцелама где је обављена
заштита у време цветања забележена појава ове болести у
одређеном проценту.
Пољопривредницима се саветује да после жетве
парцеле очисте oд корова за наредни усев. Корове, најпре,
треба пустити да изникну на висину 15 до 20 центиметара,
а потом обавити заштиту, применом хербицида на бази
активне материје Глифосат. Такође, стручњаци апелују на
ратаре да не пале жетвене остатке, већ да их заору. Осим
што је законом стого забрањено, паљењем стрништа
уништава се површински, најплоднији слоја земљишта,
што доводи до његове трајне деградације.
Д.Н.

Глишић у обиласку памбуковачке школе
Директорка ОШ „Свети Сава“, Славица Марјановић
исказала је захвалност локалној самоуправи зато што ће по
две неупотрељиве љуљашке и клацкалице и један тобоган са
старог игралишта ускоро бити замењени новим, модернијим и
бројнијим справама. У њима ће, додала је, уживати како
основци, тако и сва деца из Памбуковице, пошто је велико и
лепо уређено школско двориште увек отворено.
Потез локалне власти похвалио је и председник Месне
заједнице Памбуковица Жељко Вукосављевић, истакавши да
је он још један прилог тврдњи равномерног улагања у градско
и сеоска насеља по питању обезбеђивања адекватних услова
за игру, развој и напредак најмлађих.
Д.Н.

У ТРЛИЋКОМ ЗАСЕОКУ СУВА ЈАРУГА

РЕШЕН ПРОБЛЕМ СТРУЈЕ
Постављањем кабловског снопа и бетонских стубова,
за двадесетак домаћинстава обезбеђено стабилније и
квалитетније снабдевање електричном енергијом
У заједничкој акцији Електродистрибуције Ваљево и Уб, у
јуну су завршени радови на реконструкцији мреже ниског
напона у засеоку Сува Јаруга у Трлићу, где је постављено 70
квадрата самоносивог кабловског снопа, а 18 дрвених бандера
замењено бетонским стубовима. Тиме је решено питање
снабдевања електричном енергијом двадесетак домаћинстава, који су годинама муку мучили са напоном.
„Чим ветар мало дуне, нестане струје. Укључиш пеглу, не
можеш ништа друго“, укратко је описао проблеме мештана
предсеник Месне заједнице Трлић, Слободан Миливојевић.
Изгадњом нове мреже, житељи Суве јаруге имаће
поузданије напајање струјом са одговарајућим напоном,
истакао је Милан Радивојевић из ЕД Уб и додао: „Трудимо се
да у што већој мери побољшамо напонске прилике на целом
подручју општине. Имамо проблема на десетокиловолтној
преносној мрежи, и то нам је битно да решимо, а што се тиче
ниског напона, мрежа се константно санира“.
Пројекат обнове и модернизације нисконапонске мреже у
тамнавским селима реализује се годинама, подсетио је
председник општине Уб Дарко Глишић.

И председник притрчао у помоћ
„На територији општине се налази тачно 655 километара нисконапонске мреже постављене на стубове. Ми
смо успели да из тог, рекао бих, негативног односа између
дрвених и бетонских бандера дођемо у ситуацију да сада
имамо 70 посто мреже на бетонским стубовима, тако да нам
је још остало 30 посто, како би посао привели крају. Нећемо
стати док га не завршимо и док не будемо потпуно све
ставили под бетонске стубове. Али, молим грађане за
разумевање. Не можемо све одједном, цео посао ће бити
завршен у наредне две године“, изјавио је Глишић, уз
захвалност Електропривреди Србије на доброј и плодној
сарадњи.
Д.Н.

НАШИ ЉУДИ
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ЗАНИМЉИВ ХОБИ МЛАДИЋА ИЗ КАЛИНОВЦА

АЛЕКСАНДАР КРЕИРАО
ФОНТАНУ ЗА ШАМПАЊАЦ
Јединствена фонтана за шампањац од 72 чаше,
са огледалима и расветом, као и унутрашњом
конструкцијом украшеном цирконима
Александар Јовановић (24), амбициозни младић из
Калиновца, недавно је реализовао идеју насталу пре две
године, да заврши и представи велелепну фонтану за
шампањац од 72 чаше, коју је сам конструисао и креирао. У
реализацији идеје подржала га је породица, нарочито брат
Саша који ће му помагати да на разним прославама, од
венчања до пунолетстава и крштења, остави сјајан и
незабораван утисак.
Изнајмљивање фонтане за прославе и весеља,
започео је стандардном куполом, али му је жеља била да
фонтану за шампањац усаврши, чинећи је тако ексклузивом за сваку свечаност.
- Покушао сам да постојеће фонтане, једне елитне
фирме, унапредим и да направим фонтану која би имала
свој принцип дотока течности, која би била актуелна,
јединствена у Србији, могу слободно да кажем. У питању је
моја лична креација, где је фонтана сачињена од огледала,
са унутрашњом конструкцијом. На њу стају 72 чаше, чије
пуњење се врши системом спојених судова. Свака чаша
има свој доток. Целокупна фонтана прекривена је ЛЕД
расветом, која има могућност мењања неколико боја. У
потпуности је издекорисана. У сарадњи са пријатељима са
Уба, од цвећара, преко фотографских радњи, успео сам да
унапредим ту област – објашњава Александар Јовановић.
Александар се бави и фонтанама које су стандардне
на нашим пунолетствима, али његова јединствена креација
свакако ће оставити ефекат на оне који је буду изнајмљивали и њихове госте. Захваљујући фирми из Бањана
„Термоглас“, Александрова идеја је успешно реализована,
па су како наводи Александар стакло и огледала перфектно урађени. Фонтана садржи 72 чаше, заједно са две
слављеничке чаше на самом врху фонтане, а за њу је
потребно сипати седам до осам литара шампањца, који

Александар са братом Сашом
поред јединствене фонтане за шампањац

Фонтане фирме „АС Јовановић“ могу се
изнајмити путем његове Инстаграм странице
– Фонтане за шампањац
или на телефон 064/ 42 567 43.
обезбеђује Александар, или по жељи, они који је изнајмљују.
Пуњење се врши са три нивоа.
- Специфично је то што сам је радио на три нивоа, да би
још нека пића могла да се конзумирају осим шампањца, као
што су виски и нека друга елитнија пића. Фонтана је намењена за три врсте пића, која могу да се сипају истовремено.
Пројекат је ефективно рађен годину и три месеца. Уз ову
понуду, ја радим и воћне и цветне декорације, по жељи
слављеника. Једном приликом, радио сам чак и чоколадну
декорацију – открио је Александар жеље корисника фонтане.
Александрова амбиција је да конструише и направи
дечију фонтану, у стилу цртаних јунака, са занимљивим
ефектима, који би задовољили дечију машту и направили
одличну атмосферу на рођенданима и крштењима. Фонтане
за шампањац у последње време веома су популарне на
слављима у Србији, па је овај начин прослава тражен и међу
Убљанима, Обреновчанима, Београђанима... Д.Капларевић

НА МАЛОЈ СЦЕНИ ДОМА КУЛТУРЕ ПРОМОВИСАНА

НОВА КЊИГА ДРАГАНА ЛУКИЋА
„Barco rabelo” је драмско дело прожето дијалозима, инспирисаним модерном комуникацијом - СМС порукама.
На Малој сцени Дома културе, у уторак 11. јуна, одржана
је промоција нове књиге Драгана Н. Лукића. Девета књига по
реду, под називом „Barco rabelo”, драмско је дело прожето
дијалозима, инспирисаним модерном комуникацијом,
односно СМС порукама између аутора и неколико дама,
уобличених кроз однос мушкарца и жене.
- Књига има само два лика, мушки и женски, који кроз
причу осликавају мушко-женске односе. Свако поглавље
може да стоји независно једно од другог, а опет чине једну
целину. Веома је брзо настала, за неких месец, месец и по
дана. Писао сам је из срца. Као ретко кад, подељено је
мишљење о књизи, па се женском роду изузетно свиђа, а
мушком - не. Другови моје ћерке тражили су да напишем
наставак, да крај књиге буде са хепиендом, тако да озбиљно
размишљам да је наставим – рекао је Убљанин Драган Лукић.
Инспирација за тему није споменута у књизи. Интервју
са чувеним боксером Џое Фрејзером, на који се надовезује
сусрет Драгана Лукића са пријатељицом и њихов разговор о
родној равноправности, били су мотив за писање ове књиге.
Разговор никада није завршен, зато што је дошло до свађе,
али је забележен због занимљиве садржине. Поглавље у
којем се налази, једино је аутентично у књизи. Све остало је
комбинација маште, објаснио је Драган.
- Поглавље о родној равноправносати се налази у
средини. Оно ме је побудило да направим књигу у тој форми.
Драме пре тога још нисам писао, остаје да напишем есеј. Пре
него што је књига штампана, стигао ми је мејл од пријатеља,
којем сам послао рукопис, да је књигу одмах прочитао и да,
ако ја према тој дами немам озбиљних намера, да би он волео
да је упозна. При томе, та дама није једна већ десетак жена, са
којима сам разговарао, плус моја машта. Тог тренутка, када

Детаљ са промоције
сам добио ту критику, схватио сам да је то већ једна целина и
да је време да се штампа – дао је одговор Драган Лукић, на
питање, коме је посвећена ова књига, истичући да је посвећена свим женама које су њему блиске задњих пет година.
Наслов књиге „Barco rabelo“ представља једну врсту
чамца, који се користио за превоз вина, од места где се
производило вино у Португалији до луке Порто. Ликови у
Драгановој књизи воле много да пију вино „Порто“, које је
добило име по луци. Књига, као и све претходне („Плава“,
„Ескими“, „Човек није ждрал“, „Илузије“, „Сасвим обични
људи“, „Киша“, „Флогистон“ и „Вода“) одштампана је у
Штампарији „Глиша“, традиционално у 73 примерка,
средствима самог аутора. Модератор промоције био је
Радован Пулетић, а дијалоге из књиге читали су убски глумци
Мирјана Симић и Александар Тадић, уз звуке гитаре Драгана
Максимовића и Ђорђа Лучића.
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Пише: Радован Пулетић

ДРИБЛИНГ
У фудбалу вас прво уче да је дриблинг тзв. крајње
решење. Сви тренери, са изгланцаним копачкама, мајицама
са грбом клуба и штоперицама око врата (љубитељи
егзагтних података) понављаће претећи кажипрстом „да се у
дриблинг улази само ако нема откривених саиграча“. Јер
„фудбал је колективна игра у којој, практично, ништа не
зависи од појединца“. И да „фудбал не трпи самоистицање и
сличне глупости“. И да „ако хоћеш како ти хоћеш, купи лопту
па играј сам!“. Објашњаваће недељама компликовану шему
кретања нападача који ће „кроз размену поседа лопте доћи у
прилику за завршни ударац”. И клети се гробовима предака
да ће, не из игре, него из клуба, не из клуба, него из фудбала „
истерати свакога ко занемари тактику и линијске шеме
кретања“... А онда, када резултат ипак буде негативан, 15
минута пре краја, зајапурени и подбочени, оплакиваће наглас
сопствену тренерску судбину у којој (опет!) нема играча
способног да сам пробије непријатељску одбрану и лопту
закуца под пречку! Па нек` поцркају, маму им ј...м!!!
У моје фудбалско време сви смо били исти сем Чеде
Јефтића. Док је нама негде на потколеницама стајао серијски
број фабричке производње, он је био онај ручне израде, са
позлатом. Једном је Гојко Вишњић (најбољи тренер на свету
до Српске лиге), спремајући утакмицу против фаворита,
цртао веома сложену стратегију на табли у свлачлионици.
Свако је био задужен својим задатком и за друго га није било
брига. Јер, „момци, само га заједно можемо дати, ови су
опасни к`о рат“. А онда Чеда узме креду и повуче праву
линију од себе до њиховог гола: „Јбг, не могу да памтим све
то, могу ли ја ово овако, и довиђења...?“. Гојко га је гађао
маркером и све се претворило у смејање и зезање. Само,
Чеда се јесте смејао, ал` се није зезао. Сутра је стварно
направио ту соло акцију за гол. И то не једном, него три пута!!!
Тада сам гледао уживо пад парадигме која не предвиђа личну
виртуозност као могућу трасу до победе. Какве колективне
акције, какви „здружени одреди“, какве „занатске задруге“...
Оne man show, буразеру! То је кључ за сваку браву.
Причало се у то време да исто може Марадона, да је то
пре њега могао Кројф, а пре њега и Едсон Арантес Дона
Сименто Пеле. То, да сами узму лопту на центру, издриблају
6шест – седам играча, обиђу голмана и поцепају мрежу...
Причало се да је исто редовно радио Џаја с` леве стране, па
онда Шекуларац, па Рајко Митић, па Стјепан Бобек, па Милош
Милутиновић звани Плава Чигра... Ма, знам, одговарао сам,
али од свих њих ја сам својим очима видео само Чеду. И да га
нисам видео мислио бих да је та ствар не-мо-гу-ћа! Касније
сам, међутим, открио Јутјуб на ком су похрањени снимци
свих чуда овог света укључујући и тренутак повампирења
Саве Савановића. Уз помоћ Јутјуба дало се закључити да
осим Чеде, Марадоне, Кројфа, Пелеа и осталих горепоменутих, саиграчи нису били неопходни ни Франческу Тотију,
Роберту Бађу, Мишелу Платинију, Тијерију Анрију, Раулу
Гонзалесу, Емилију Бутрагењу, Џорџу Бесту, Рајану Гигсу,
Лионелу Месију, Ривалду, Роналду и Роналдињу, Сафету
Сушићу, Златану Ибрахимовићу, Дејану Савићевићу, Пижону,
Пиксију, Чави Димитријевићу и Ушкету Вучићевићу...

Какав ли је то осећај...? Спринт кроз
кордон штопера са лоптом са којом си интиман, крајње интиман. Сваки корак паметан,
плућа пуна, пут најкраћи. Њихова клупа
панично урла „ Прекид, прекид!!!“ (прекид =
фаул, по могућству погибељан)... А они мученици, испадају
као из воза, руше се као стрељани, лете као просути,
сурвавају се на колена као у молитви Богу који је управо
протутњао. На крају голман, 1 на 1, препуштен злој судбини,
да сам спречи оно што нису могла десеторица... Гол! Гооол!
Гооооол! Или како би рекли јужноамериканци – голллллллл!!!
Луис На зарио де Лима Роналлллллллдооо! Чеда
Јефтииииић!
Драги моји, у фудбалу вас нико неће научити да
дриблате. То се не учи. То ил` немаш или имаш (да те с` врата
спази примаш, што би рекао Ђока Балашевић). Оскудни
тренинзи на ту тему, подведени под опште место „елементи
технике“, за огромну већину фудбалера личе на учење
кокошке да лети, или вежбање Тарзана да говори енглески. Не
иде... Зато ваљда, а да би фудбал опстао, и јесу измишљене
све оне силне тактике којима је за функционисање довољан
обичан, набилдовани просек. Да, као што нема бокса без
џакова за ударање, као што нема лова без ловине, ни фудбала
нема без индустријских бекова за „живи зид“ и „паркиран
аутобус“ не би ли се сачувало медиокритетских 0:0. Само зато
је у овој предивној игри било места и за Карлоса Пујола, Ханса
Петера Бригела, Мичела Салгада, Маура Тасотија, Марка
Матерација, Терија Бучера, Јусуфа Хатунића, Зорана Банковића, Рефика Козића, Милована Ђорића, Мехмедалију Шишића, за мене и за мог друга Галета из Брезовице... За све нас
специјалисте за „кварење игре“ у којој мајстори треба да буду
склупчани на земљи а лопта далеко у ауту. За нас које су
тапшали по рамену кад год добијемо картон због канибалског
старта, кад год „одбојним ударцем“ (друго име за шпиц па у
п.м.) рашчистимо опасност пред нашим голом и песницом у
ребра заплашимо мајстора који је са лоптом интиман, крајње
интиман...
Верујте, да се поново родим овакав какав сам, никада
више не бих играо фудбал. Да га не скрнавим. Да му не
сметам. Да не повредим неког. Превише је ту простора
резервисаног за уметност и уметнике да би га узурпирали
занат и занатлије. Ако ми данас хвале неке младе играче
говорећи како „...нису креативни, ал` имају други правац...“,
одмах знам за шта служе и чему су намењени. Одмах знам да
Бог није био фудбалске воље оног дана када су се родили. И
одамах видим како кидају укрштене лигаменте Јохану Кројфу,
како секу колено Дијегу Марадони, како с` две ноге улазе у
месо Чеди Јефтићу или му лактом ломе јагодичну кост, све да
би оправдали своје досадно фудбалско постојање и дипломирали „кварење игре“ које започиње убијањем најлепшег.
Онда, у име свих њих из тог „другог правца“, да ме не чују, да
их не увредим, тихо да тише не може, молим тог истог
безвољног Бога – опрости им, не знају шта раде.

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

TMD Install

Мија Ранковић,
Брезовица

065/65-11-533
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ЛЕГЕНДЕ УБА - ТУ, МЕЂУ НАМА

ЗАПАМЋЕН ЈЕ БУБИН ШУТ
Рукомет је имао пуно поклоника, верну публику и навијаче, а све је
било у знаку ватреног ентузијазма. Никад не треба заборавити плејаду
коју су предводили Мића Плави, Веља Симић, Селак, Буба, Фуља...
Јосип Правик је Убљанин чији је живот нераскидиво везан за рукомет. Његов шут, без скока, са десне ноге,
такозвана лопта одоздо, ушао је у анале српског рукомета.
- Седамдесетих година, када смо, слободно се
може рећи, жарили и палили српским рукометним полигонима, играло се без икаквих новчаних надокнада, што се
каже, без паре и динара- каже Јосип Правик, кога Убљани
боље познају по надимку Буба. - Небојша Гримани Ћора је
играо само за аутобуску карту од Ваљева до Уба и назад...
А са Гриманијем Буба се упознао у ЈНА 1968.
године јер су играли за репрезентацију војне области (један
у скопској, а други у приштинској касарни). Нису, тада,
слутили да ће се, после војног рока, сусрести на Убу, где је,
после три дана од скидања војне униформе, Буба заиграо
за РК ‘’Јединство’’.
- Кад су ме позвали да на Убу играм (моји су се у то
време доселили из Зрењанина) помињали су да су
обезбедили специјално појачање из Ваљева- сећа се Буба,
а изненађењу није било краја када је угледао свога друга из
војске - Гриманија, у убској свлачионици.
- Године 1978. играли смо 22 утакмице и у свим тим
дуелима - победили. Тада смо се пласирали у Српску лигунижу се сећања.- Играли смо са Звездом нерешено тих
година, а убски полигон, иза основне школе, био је увек пун
на нашим преподневним утакмицама. Желим посебно да
истакнем, из тог времена, Ђоку Јовановића, Вељу Симића,
Мићу Веселиновића, Бебића, Језду, Боћу Симића, Ратка
Стајчића и, нарочито, Лазу Лазића Петлића, економа и
човека за све послове у Спортском друштву ‘’Јединство’’.
Рукомет је, свакако неоправдано, у то време, био у
сенци фудбала, али ривалитет је увек био обострано
коректан чему су, својом толеранцијом највише доприносили рукометаши и њихов вечити мецена Мића Плави,

ЛЕГЕНДЕ УБСКОГ РУКОМЕТА: Милутин Ђока
Јовановић, Драгослав Јовановић Фуља, Бранислав
Јовановић Фуља, Милош Селаковић, Небојша Гримани
Ћора, Јосип Правик Буба, Мића Веселиновић Мића Плави,
Милан Леонтијевић Бели, Милан Пауновић, Слободан
Стефановић и Драган НиБубина легитимација
колић Ћела. Запамћени су
по великом низу победа,
али и по великој љубави
према спорту и међусобном другарству које и данас траје. Нажалост, неки
нису више међу живима.
После сусрета са ‘’Металопластиком’’, у којој су
играли Вуковић и Исаковић, Буба је добио молбу од
колега да демонстрира свој оригинални шут са десне
ноге, без скока, ‘’одоздо’’. Он им је објаснио да то није
могуће без оног жара у току игре. Сваки напад је, каже,
био посебно надахнуће, а рукомет се игра срцем, све
остало је јака воља и тренинг... Ако волиш - онда играш!

Јосип Правик
који је својим великим ентузијаБуба
змом, али и финансијском подршком, био често и једини поуздани
ослонац. Први квалификовани рукометни тренер на Убу био
је Правик. Годинама је, без недокнаде, водио клуб у
блиставе победе. Био је и, поред Селака, Фуље, Гриманија и
других, најпоузданији играч. Кад Буба игра, знало се, он по
тројицу, буквално, носи на својим леђима. Запамћена је и
анегдота у којој му је, познати ваљевски рукометаш Мића
Јанковић (касније начелник МУП-а) показао отисак шаке на
грудима Воје Андрића Мађара (потоњег министра спорта)...
- Рукомет је веома груба игра, за снажне и спретне.
Нисам ударио Мађара, само је он, у трку, налетео на моју
блокаду- објашњава Буба. - Врући терени за нас су били у
Лозници, Ваљеву, Великој Плани, па и у Обреновцу...
Буба, Мачак и Паун

Сећа се и својих саиграча: поменутог Небојше
Гриманија, Мила Клемпе, Мите Дебелог (голмана) и Гачића
из Ваљева. Памти и голмане: Цоба Симића, Ћоба Шипчића,
Цимета Симеуновића, Ћелу Николића...
- После је дошао Малета и њему сам, већ, био
тренер. Наставља набрајање Буба са сетом на лицу јер
неки, које помиње, нису више ни у рукомету ни на овом
свету. - Селак је ван конкуренције, као и Фуља (старији и
млаћи), па, Слоба Стефановић, Милан Паун, Драган
Ђелмаш, Чола, Мачак, Мома Јовановић, Миленко Павловић
Гипс, Шеља, Дадула Филиповић, Милан Бели Леонтијевић
(био голман и бек), Бане Илић, Милош Јагодић, Аца Милијановић, Миле Паспаљ, Жика Мијатовић, Миба Главоња,
Јовичић... Можда сам, случајно, неке прескочио. Молим да
ми опросте јер рукомет на Убу је био тако популаран да је,
збиља, велики број младих играо макар само понеку
утакмицу. Али, сви они су ми драги, а, разуме се, волим и
ове данашње и поштујем успехе које постижу. Тако ме
радује њихов ентузијазам и жеља да врате стари сјај том
спорту на Убу.
- Незаборавни су и међународни сусрети од којих
посебно памти онај са француским ‘’Гањијем’’ када је
преводилац рекао да су Французи, рекли, после једне
утакмице, да ће, једноставно, да ме пусте јер им је деловало
бесмислено да носим по три њихова играча и, ипак,
постигнем гол...
Јосип Правик је професионални возач, После
државне службе, са покојним братом Влатком, отворио је
приватну фирму и дуго су возили туре за Русију (почели још
као возачи ‘’Стреле-Уб’’).
- Посао возача, нарочито возача шлепера на
међународним турама, је изузетно стресан. Мислим да
спорту дугујем ову кондицију коју сада имам и победу коју
сам однео над здравственим проблемима - завршава Буба
своје сећање на златно доба убског рукомета. - Сада возим
кратке туре, уз мало рекреације и дружења са Убљанима и
старим пријатељима. Разуме се, највеће задовољство су
унуци. Рукомет је, сада, само једно лепо сећање...
М.М.
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УБСКА УЧИТЕЉСКА БАЈКА - СУБОТА, 29.ЈУН. 2019.

ТРАДИЦИЈА ТРАЈЕ

ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА - Учитељска школа на Убу је почела са радом 1949.године, а школовање је трајало три године јер је новој држави био потребан учитељски кадар. На
слици су они који су преостали од прве генерације - 1952.

ДРУГА ГЕНЕРАЦИЈА - На сусрет у ‘’Школарцу’’, 29.
јуна 2019.године, дошли су: Милица Радовић, Јулијана Ракић, Милан Павловић, Тама Вићентић, Жића Виковић Мирко Нинковић и Цингерлић Добривоје Боба. Та и та
је дошла, као и свих протеклих година, чак из Канаде из
места. Сви су јој пожелели да још дуго долази...

ТРЕЋА ГЕНЕРАЦИЈА - Скале, Жижа и други
завршили су у трећој генерацији убске учитељске школе,
али тада је школовање, већ, трајало четири године. Разуме
се, сада су сви у заслуженој пензији...

САБОР УБСКИХ УЧИТЕЉА

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
СА ПОТОМЦИМА ЈЕШЕ ЧЕРГАРА

ЧЕРГАРИ И КОТЛАРИ
Јеша је био најпознатији Ром у Југославији
давних шездесетих година, јунак филма
‘’Последња черга’’, легенда која није заборављена
у овом делу Србије, потомци - у Бечу, Богдановици,
Шапцу, Лајковцу и широм Србије..., близу сто.
Унук Јеврема Јеше Радос ављевића, Драгиша из
Богдановице, са поносом се
сећа свог славног деде. Није ни
мала ствар - последња черга
Југославије била је она Јешина
која је, шездесетих, најчешће,
кад је свраћала на Уб, била
стационирана са леве стране
Убаче, а на десној је била
н а д а ле ко ч у ве н а Ш и љ и н а
Кафана (сада је ту паркинг

Слика са надгробног
споменика у Такову

код зграде коју су Убљани запамтили по томе
што је у њеном приземљу била продавница
намештаја).
-Ту, на том плацу
настала је надалеко
позната прича о томе
Драгиша Радосављевић
како су Јеши Чергару,
мом деди, украли коња
Зекана- недавно је у башти ‘’Лондона 21’’, својим пријатељима, испричао Драгиша (Убљанин звани Рајбер, давних
година, му је дао надимак Курчило - а он га је прихватио
као дар који се носи целог живота). И, тако, каже он, деда је
седео у Шиљиној кафани, где су га заговарали „завереници’’, који су смислили целу причу. Док су дедини чергари правили и калаисали котлове, Мурат је украо Зекана, префарбао га црном машћу за подмазивање колских
точкова...
Јеша је жалио за својим миљеником, али је, да би
могао да се припреми на ново путовање са чергом,
одлучио да набави другог коња. Отишао је, са својом
Јованком, која му је изродила деветоро деце, пет синова и
четири кћери, у Лазаревац на видовдански вашар. Одмах
му је за око запао црни коњ који је много подсећао на
његовог Зекана. Лако се погодио, платио дукатима (којима
и дан-данас, повремено, стари Роми тргују). Упарио је са
својим коњем и изнедио се како су се одмах сложили.
- Видовдан, упекло сунце, врућина и људима и
коњима- наставља причу Драгиша. - Ознојио се нови
Вранац, а са њега капље она коломаст... Почела да му се
враћа стара боја. Баба Јованка је прва схватила превару и
повикала Јеши: ‘’Човече, па то је наш Зекан!’’...
Разуме се, цела ствар је убрзо откривена, а милицајац Бебић, коме је све било уредно пријављено, само се
насмејао и рекао Јеши да убудуће добро чува Зекана јер
ће тешко моћи да му помогне ако га неко други украде.
Мурат је био, само, шаљивџија који је, у договору са
Јешиним другарима, организовао ‘’крађу’’.
Филм о последњој черги, која је путовала Србијом,
био је, својевремно, један од најпоплуранијих дугометражних документараца. Наравно, Јеша у главној улози, а
тиме се, сада, поносе његови бројни потомци, њих преко
стотину. Иначе, умро је 1974.године, а сахрањен је на
таковачком гробљу, где смо снимили слику на порцелану.
Све друге фотографије, каже Драгиша, однела је „она’’
поплава. Али, договорено је да следећи напис о ромском
животу буде са лица места , из Богдановице.
М.М.

OBU}AR "[uca"
‘’ЛЕСКОВЧАНКА’’, 29.јун 2019. - Традиција је започета
великим Сабором бивших ученика убске учитељске школе
у хотелу „Тамнава’’ 2007.године. Наредних година
настављена је у ‘’Лесковчанки’’, сваке године последње
суботе у јуну. Новина је , само, у томе што су позивани и
други Убљани који су, на разне начине, били везани за
легендарну убску школу - расадник добрих просветара...

na Gradskom trgu
064/25-69-951
Ub
- Све врсте поправки
- Израда нове обуће
по наруџбини

Радно време:
радним данима 7-15 h
суботом 7-12 h

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ УБ
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ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛ „УБСКЕ ВЕЧЕРИ”
Петак, 12. јул у 21 h, Црквена порта

КОНЦЕРТ ДАНИЦЕ КРСТИЋ
Даница Крстић је један од најупечатљивијих балканских етно-вокала. Њен
раскошни глас одавно је познат љубитељима наше традиционалне музике, а могао
се чути и на прошлогодишњој „Песми Евровизије“, где је била део групе „Сања Илић
и Балканика“.

Субота, 13. јул у 21 h, Летња сцена Дома културе

ГРУПА „ЛЕГЕНДЕ”
Убска публика ће моћи да ужива у препознатљивој музици овог састава, у
песмама које побуђују танане емоције, а уткане су у мелодију која осваја.

Недеља, 14. јул у 21 h, Летња сцена Дома културе

Даница Крстић

ТАМБУРАШКИ САСТАВ „ЛА БАНДА“
Чланице овог бенда не свирају тамбурашку музику. Уз звуке тамбурашких
инструмената и бубњева оне изводе композиције забавне, популарне, филмске и
ауторске музике. Побрале су вредне награде на готово свим тамбурашким фестивалима у региону, а 14. јула први пут ће се представити убској публици.

Понедељак, 15. јул у 21 h, Летња сцена Дома културе

ПРЕДСТАВА ШАБАЧКОГ ПОЗОРИШТА
Позоришна представа „Писма из Авганистана“ Народног позоришта из Шапца
је комад рађен по култној књизи Бранка Голубовића Голуба из бенда „Гоблини“, у
којој се сусрећу две генерације из једног града, Србија и Авганистан, позориште и
свирка, а театар комбинује са панк роком.

„Легенде”

Уторак, 16. јул у 21 h, Летња сцена Дома културе

ОРКЕСТАР МАРКА ТРНАВЦА
Вишеструки победник Сабора трубача у Гучи има шаренолик репертоар, а
обухвата традиционалну и модерну српску музику, балканску музику, обраде
популарних поп и рок песама са ЕКС ЈУ простора и иностране хитове.

Среда, 17. јул у 21 h, Летња сцена Дома културе

„Ла Банда”

КАБАРЕ „ЦИМЕТ И ВАНИЛА“
Своје свакидашње и несвакидашње доживљаје, уз песму и плес, на Летњој
сцени дома културе испричаће јунакиње комедије „Цимет и ванила“. Својевсрни
кабаре, ова представа је уједно и музички времеплов у којем ће публика чути
најпознатије шлагере педесетих и шездесетих година прошлог века, уживо у
извођењу глумица Весне Станковић, Вање Милачић и Милице Јанкетић.

Петак, 19. јул у 21 h, Летња сцена Дома културе

„КЕЛТСИ” НА ФЕСТИВАЛУ ПИВА

Оркестар Марка Трнавца

У оквиру Малог пивског фестивала наступиће реномирани београдски бенд
„Ортодокс келтс“, чија музика представља фузију рока и традиционалних ирских
мелодија. У изванредном концерту Аце Селтика и екипе, посетиоци ће моћи да
уживају уз крафт и индустријска пива.

Субота, 20. јул у 21 h, Летња сцена Дома културе

КОНЦЕРТ ХАРИСА ЏИНОВИЋА

“Orthodox Celts”

Након недавног концерта Саше Матића, Општина Уб своје суграђане обрадоваће
и наступом великана народне музике Хариса Џиновића.

Недеља, 21. јул у 21 h, Летња сцена Дома културе

ЛЕОНТИНА И ЧАРОЛИЈА
Последњи овогодишњи програм у оквиру убског фестивала намењен је
најмлађима, за које ће 22. јула одржати концерт дечији хор „Чаролија“ и њихова
менторка, позната музичка уметница Леонтина Вукомановић.

Уторак, 30. и среда 31. јул у у 21 h, Црквена порта

КУЛТУРНО ЛЕТО У БАЊАНИМА
У оквиру „Убских вечери“, биће приређено и Културно лето у Бањанима у
црквеној порти, где ће 30. јула првак Народног позоришта из Београда Зоран Ћосић
извести монодраму „Приповетке једног каплара“, а сутрадан наступити тамбурашки
оркестар „За нашу душу“.

Харис Џиновић
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ДРУГО ВЕЧЕ СЕДМОГ „ЗЛАТНОГ ДАНА“

ОД 21. ДО 23. ЈУНА МАНИФЕСТАЦИЈА ЗЛАТНИ ДАН

УЗБУДЉИВА КОШНИЦА ДОГАЂАЈА

СУСРЕТ СА ЈУТЈУБЕРКОМ ЛЕОМ

Први пут ове године, програми ове препознатљиве убске феште трајали су три дана, са мноштвом
бесплатних, разноврсних и атрактивних збивања, где је било свега и за сваког по нешто

- Ученици ОШ „Свети Сава“ исказали таленте кроз представу „Ко то тамо
пева“. - На потпис и фотографисање са познатом интернет звездом
Леом Станковић, тинејџери стрпљиво чекали преко сат времена.

С првим данима лета, тачније од петка, 21. јуна
па до недеље, центар Уба је био узбудљива кошница
догађаја. Тих је дана, наиме, под покровитељством
локалне самоуправе, Установа за културу и спорт
приредила седмо издање Златног дана, манифестације забављачко-перформанског и уметничког
карактера, која је угостила око 150 извођача. Први
пут ове године, програми ове препознатљиве убске
феште трајали су три дана, са мноштвом бесплатних,
разноврсних и атрактивних збивања, где је било
свега и за сваког по нешто. Златни дан „закотрљали“
су штулаши, мађионичари, кловнови, жонглери,
акробате, аниматори, костимирани филмски и
цртани јунаци, УВ денсери и други улични чаробњаци, и својим циркуским и другим вештинама
фасцинирали најмлађе, којима је била и намењена
већина садржаја приређених 21. јуна. Оаза уживања
и несвакидашње, позитивне атмосфере били су
Градски трг, Главна улица и плато испред Дома
културе, где су са својим програмима наступили и чланови
Балетског студиа „Атена”, хор ОШ „Милан Муњас“, КУД
„Тамнава”, ансамбл „Либерта”, бенд „Ко лепи сан“, искусни и
млади убски вокални солисти и иструменталисти, Удружење
ликовних стваралаца „Спектар”, боди арт уметници из НУРДОРа, КБK „Соко Уб“... Шетања центром Уба те вечери је била
посебан доживљај, како за децу, тако и за одрасле, јер их је у
сваком кутку чекало нешто занимљиво, разноврсно и посебно,
а на такав празник за очи и душу надовезали су се и програми за
викенд.
Директорка Установе за културу и спорт Тања Мимић
истиче задовољство што је направљен корак даље у организацији, као и због броја и очигледног уживања посетилаца
седмог издања Златног дана.
„Драго ми је да смо успели да остваримо планирано и да
су сви, и наши суграђани и посетиоци из окружења, могли да
пронађу своје место и део програма по свом свом укусу. У
наредном периоду планирамо да одржимо постојећи концепт,
уз допуну новим садржајима. Уб заслужује овакву манифестацију која ће трајати три дана и где ће, баш као и сада, деца,
тинејџери и одрасли имати свој засебан Златни дан. Свака
генерација заслужује свој златом обојен дан“, рекла је Тања
Мимић уз захвалност локалној самоуправи што је ове године
издвојила значајнија средства за најомиљенију манифестацију
Убљана.
Д.Недељковић

Забаве никад доста (фото: Вељко Николић)

Веселе поворка у центру Уба

КОНЦЕРТ САШЕ МАТИЋА

ПОКЛОН ЗА УБЉАНЕ
Популарни певач народне музике Саша Матић одржао
је, 23.јуна, концерт на платоу испред убског Дома културе
пред око 2.500 посетилаца из Уба и суседних општина. На тај
начин закључено је тродневно празновање у оквиру Златног
дана, којим се на Убу сваке године обележава почетак лета.

Одлична посета и поред
променљивих временских прилика
Наступ КУД „Тамнава”

Показни тренинг КБК „Соко”

17

Иако времеске прилике уочи концерта нису ишле на
руку организаторима и заљубљеницима у музику овог
популарног певача, посета је била на задовољавајућем
нивоу. Густе поподневне облаке и кишу у вечерњим сатима
заменилo je пријатно време, па су многобројни посетиоци на
Градском тргу могли да уживају у хитовима једног од
најбољих музучара на нашој сцени, који је имиџ изградио
захваљујући свом професионализму, добрим песмама и
изванредном гласу.
Лепу атмосферу употпунили су и бројни продавци
разних ђаконија на Градском тргу, као и неколико штандова на
којима се продавало Ваљевско и Убско пиво у великим
количинама. Те вечери добре пазаре остварили су и убски
кафићи, ћевабџинице и продавнице у главној улици, који
оваква окупљања прижељкују и током Убских вечери
средином јула.
M.M.M.

У току другог дана манифестације „Златни дан“, који је
одржан у суботу 22. јуна, убској
публици, махом млађе генерације, у сали Дома културе,
представили су се ученици
памбуковачке Основне школе
„Свети Сава“ , представом „Ко
то тамо пева“, после чега је
блогерка и јутјуберка Леа
Станковић потписивала своју
Леа Станковић
књигу „Изгради свој стил –
„Ко то тамо пева” на памбуковачки начин
мали савети“.
Представљањем на Златном дану, ОШ „Свети Сава“, Марија Вучићевић (сценографија и декор), директорка Славица
показала је да има талентоване ученике који су изводили Марјановић, наставнице српског језика Марија Лазић и Сања
певачке нумере, познате дијалоге и реплике из филма рађеног Кузмановић. Костиме су бирали сами ученици, уз консултације
по сценарију Душана Ковачевића. Интересовање да се спреми са наставником Душаном Смоловићем.
получасовна представа, потекла је од самих ученика.
Исте вечери, због великог интересовања, осамнаесто- Тај филм је омиљен у нашем народу и инспирише увек, а годишња јутјуберка Леа Станковић, нешто пре 20 часова,
може да се интерпретира на различите начине. Представу смо представила је своју прву књигу у издању „Лагуне“, која више
премијерно извели за Дан школе. Допало се људима који су нас подсећа на модни дневник у који ће тинејџерке моћи да остапозвали да вечерас наступамо. Дугујем захвалност што је једна вљају своје коментаре и бележе све савете младе глумице и
мала сеоска школа својом креативношћу завредила да буде манекенке, која свој свакодневни живот јавно представља на
позвана у Дом културе на Убу – рекао је Душан Смоловић, Јутјуб каналу и Инстаграму. Убски тинејџери вриском су
наставник српског језика.
поздравили Леу, као велику блог звезду, која је дошла у пратњи
Основну поруку Ковачевићеве драме, пренео је хор са својих родитеља и пса Кокоа. Потписано је више десетина
којим је радила наставница музичке културе Јелена Киселчић, књига, а преко стотину младих, стрпљиво је чекало да се фотоизвођењем нумера „За Београд“ и „Само да рата не буде“. графише са Леом на бини убског Дома културе. Многи од њих
Учествовали су сви ученици, или кроз песму, или кроз глуму, а хтели су да оставе утисак и представе себе поклоном који су јој
велику помоћ у реализацији представе дали су и наставници уручили.
Д.Капларевић

НОВЧАНЕ НАГРАДЕ НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА

МОТИВАЦИЈА ЗА НИЗАЊЕ УСПЕХА
Уручена 151 новчана награда, за које је општина Уб издвојила 1.324.000 динара
Велики подстрек и мотивација ученицима и наставницима, да усавршавају своје знање и успешним резултатима
представљају себе, своју школу и општину Уб, свакако је традиционално уручивање новчаних годишњих награда, 28. јуна, у
сали Дома културе, коју додељује општина Уб. Награде најуспешнијим ученицима и наставницима у протеклој школској
години уручивао је председник општине Уб Дарко Глишић, уз
подршку својих сарадника.
За ову школску годину издвојено је 1.324.000 динара, који
су намењени за 151 добитника. Новчане награде у вредности
од 20.000 динара, прво су уручене носиоцима дипломе „Вук
Караџић“, након завршене средње школе. Награду је примило
десеторо ученика – четворо из Техничке школе „Уб“ и шесторо
из Гимназије „Бранислав Петронијевић“. Ове године, већи број
добитника Вукових диплома у основним школама, укупно 36,
добило је по 10.000 динара, након чега је троје ученика добило
новчану награду у износу од 15.000 динара за освојенопрво
место на бар једном републичком или међународном такмичењу или смотри. У питању су ученици који су прва места

остварили или у певању (Оливера Марковић и Милица Адамовић) или у свирању на хармоници (Филип Симанић).
За 21 ученика који су освојили друго место на републичком или међународном такмичењу, обезбеђено је по 12.000
динара. Ђаци који су освојили 3. место на републичком такмичењу (њих девет) добили су награду у износу од 10.000 динара
по ученику, док је 40 ученика, који су учествовали на такмичењима републичког ранга, примило по 5.000 динара. Троје ђака
који су освојили прво место на окружном такмичењу, а да у
њиховом узрасту није предвиђен републички ранг, освојили су
новчану награду од по 3.000 динара.
Награде су уручене и за 13 наставника и професора, чији
су ученици освојили прво, друго или трећа место на једном
републичком или међународном такмичењу или смотри, у износу од по 8.000 динара. Шеснаест наставника и професора, чији
су ученици учествовали на бар једном републичком такмичењу,
добило је по 4.000 динара. Након доделе награда, као и сваке
године, направљена је заједничка фотографија свих добитника.
Д.Капларевић

Добитници награда: Најуспешнији ученици, наставници и професори у убској општини
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Dani Lajkovca 2019.
Градска слава Огњена Марија

Програм КЦ „Хаџи Рувим“
КЦ „Хаџи Рувим“ и овог лета припрема богат и
разноврстан програм за "Дане Лајковца", манифестацију која је постала омиљена не само Лајковчанима, већ и грађанима из суседних градова и
општина, тако да из године у годину броји све више
посетилаца.

Недеља 28.јул – од 17h - Градски трг

Дечији дан

Понедељак, 29. јул од 21:30h - Градски трг

Концерт
Лексинтон бенда

Један од најлепших дана у оквиру ове манифестације је "Дечији дан", који је већ постао препознатљив и традиционалан. Намењен је најмлађим
суграђанима који ће имати прилику не само да
уживају у бројним програмима, већ да у њима и сами
учествују. Незаобилазни садржаји овог програма су
позоришна представа, концерт балерина и фолклораша, дружење са кловновима, мађионичарима,
аниматорима, маскотама и све то зачињено веселим
изненађењима која ће их чекати тога дана од 17h.

Уторак, 30. јул од 21:30h - Градски трг

Концерт
Џенана Лончаревића

30.јул 2018.

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
КАРТИЦАМА „БАНКА ИНТЕСЕ”
ДО 12 РАТА БЕЗ КАМАТЕ

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

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

ЗАВРШЕН НОВИ ПЛАТО ИСПРЕД ГРАДСКЕ КУЋЕ ЛАЈКОВАЦ

НОВО МЕСТО ЗА ОКУПЉАЊЕ ЛАЈКОВЧАНА
- Преостало је да у току лета урадимо парк на месту некадашње Зелене пијаце, чиме ћемо заокружити
нашу причу око централног језгра Лајковца- истиче Андрија Живковић, председник општине Лајковац.
Прошле недеље озваничен је завршетак изградње
платоа испред главног улаза у зграду општине Лајковац. У
питању је савремено, урбано решење мини трга са три
фонтане, клупама, зеленилом и светиљкама. Председник
Андрија Живковић, заједно са најближим сарадницима,
истакао је да је ово резултат планског улепшавања ужег
центра Лајковца, који је општинско руководство зацртало
пре три године.
- Пре две године завршили смо реконструкцију
тротоара, мобилијара и расвете у улици војводе Мишића,
главној лајковачкој улици, претворивши тај део у лепо
шеталиште. Затим смо кренули у реконструкцију
дотрајалих плоча у пешачкој зони, а данас смо завршили
уређење партера испред зграде Општине. Преостало је да у
току лета урадимо парк на месту некадашње Зелене пијаце,
Резултат планског улепшавања ужег центра Лајковца
чиме ћемо заокружити нашу причу око централног језгра
Лајковца. Већ завршетком ових радова центар Лајковца је
добио нову слику, а сигуран сам да ће суграђани и једну урбану целину. Драго нам је да су радови изведени
посетиоци имати утисак да Лајковац све више личи на квалитетно и у року. Нови плато већ постаје место окупљања у
вечерњим сатима, када захваљујући расвети добија посебан
сјај, пуно је деце која се ту играју.
Вредност инвестиције је 15 милиона динара са ПДВ-ом.
Радове је извео конзорцијум предвођен лазаревачком фирмом
„Хидросим“, који је извео земљане радове. Поплочавање је
урадио „Матијашевић“ из Лазаревца, озелењавање лајковачко
предузеће „Ива Аграр“, док је опремање фонтана реализовала
лазаревачка „Оаза“.
Понуде у оквиру jавне набавке за изградњу парка биће
отворене 28. јуна. Претходна два позива завршена су
неуспешно због неисправне техничке документације понуђача,
иначе би и парк био завршен до почетка манифестације „Дани
Лајковца“, половином јула. Парк ће садржати и справе за
играње деце, а процењена вредност радова је шест милиона
Мини трг радо обилазе деца и њихови родитељи
динара. У наредном периоду планирана је и замена мобилијара
и дрвореда у пешачкој зони.
Б.Петровић

ДОНАЦИЈОМ БРАЋЕ ДРАГАНА И МИЛОША ПАВЛОВИЋА ИЗ ЧИКАГА

ОБНОВЉЕНО СТЕПЕНИШТЕ ШКОЛЕ У БОГОВАЂИ
Донацијом Компаније „3МД“ из Чикага, чији су
власници Лајковчани браћа Драган и Милош Павловић,
обновљено је степениште на улазу у ИО ОШ “Миле
Дубљевић” у Боговађи. Поводом завршетка радова
реализованих средствима донације, у име донатора
медијима се обратио Ненад Џајевић, њихов друг из
детињства, иначе заменик председника општине Лајковац:
“Једна од највећих људских врлина је давање онима
од којих за узврат не очекујеш никакву корист или помоћ.
Тако су и браћа Драган и Милош Павловић наставили са

Нове степенице на улазу
у ИО ОШ „Миле Дубљевић” у Боговађи

донацијама. Одлучили су да у Боговађу усмере своју донацију,
јер је овде колевка школства и образовања у нашем крају.
Укупна вредност ове донације је око 200 000 динара. Заменили
смо комплетне степенице, уградили нове камене плоче и нову
ограду- каже Џајевић. - Посебно истичем акцију наставника ове
школе на челу са наставником Иваном Живановићем, који је
укључио и децу која су својевремено била ученици ове школе,
а данас су бравари, вариоци или других струка и занимања које
су биле од користи у овом заје-дничком послу. Наше је било
само да обезбедимо материјал.
Донатори из Чикага су до сада све своје донације
усмерили у договору са управама школа у Лајковцу, пратећи
њихове поребе и приоритете. Само у овој години, на дан
школске славе, ОШ “Миле Дубљевић” у Лајковцу уручена је
донација укупне вредности око 450.000 динара, а касније је
пристигло још близу 300 000 динара. После божићних пакетића
за српску децу са посебним потребама на Косову и Метохији,
пакетића за ученике и лаптопа за школу у Бањској (Звечан),
донације за центалну школу и издвојена одељења лајковачке
ОШ „Миле Дубљевић”, компанија „3МД“ из Чикага обезбедила
је и донацију за лајковачку СШ “17. септембар” у виду апарата
за заваривање вредног око 2.000 евра, који је од велике
користи ученицима на смеру бравар – заваривач.
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА
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СРЕДСТВИМА ПУТЕВА СРБИЈЕ, АЛИ И ИЗ ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА
ОВЕ ГОДИНЕ БИЋЕ АСФАЛТИРАНО

ПЕДЕСЕТ КИЛОМЕТАРА
ПУТЕВА У ЛАЈКОВЦУ
- „Шеринка” добила нови асфалт.
- Радови се настављају широм лајковачке општине.
Општини Лајковац су „Путеви
Србије“ за ову годину одобрили 370
милиона динара за реконструкцију
регионалних и локалних путева, што је
рекордна сума по питању државних
улагања у обнову инфраструктуре
општине. Прошле недеље завршена је
реконструкција једног од најважнијих
регионалних путева, који пролази кроз
највеће село лајковачке општине Јабучје
и завршава се код језера Паљуви,
спајајући општине Лајковац и Уб. Укупна
дужина је девет километара, вредност
радова 60 милиона динара, а извођач
радова „Штрабаг“.

дужине 12 километара: од Латковића
(општина Љиг) преко Доњег Лајковца и
Пепељевца до Пепељевачке рампе у
Лајковцу.
- Са припремним радовима се стигло
до Боговађе и очекујемо да крајем
следеће седмице буде асфалтирана прва
деоница, од Латковића до Доњег
Лајковца, дужине 3.000 метара. Завршетак
укупне трасе очекујемо до августа.
Завршетком овог пута биће много
олакшано становницима Доњег Лајковца,
Пепељевца, Боговађе, али и околних села
која гравитирају Лајковцу и Лазаревцу. До
Лајковца више неће морати преко Ибарске

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

УСВОЈЕН
ПРВИ РЕБАЛАНС
Буџет увећан за 186 милиона динара
Одборници Скупштине општине Лајковац усвојили су на 30.
седници, одржаној 28.јуна, Одлуку о ребалансу буџета за 2019. годину,
којом општински буџет износи близу 1,42 миијарде динара и за 186
милиона је увећан у односу на првобитну Одлуку о буџету.
Руководилац Одељења за буџет и финансије Татијана Панић
образложила је поједине ставке повећања буџета:
-У буџет су уграђена средства од ЈП ЕПС Београд огранак РБ
„Колубара“ Лазаревац по Уговору о суфинансирању изградње дела
водоводне мреже у Јабучју у износу од 75 милиона и за пресељење
Конака Радића и Конака Брене Михаиловић у износу од 15 милиона
динара. Средства по предлогу Споразума о уређењу локација за
расељавање грађана из насељеног места Скобаљ од 5,8 милиона
евра биће планирана у буџету након потписивања Споразума. У
буџет је уграђен пројекат санације и реконструкције водоводне
мреже у општини Лајковац за чије је пројектовање из текуће буџетске
резерве издвојено 5 милиона динара, док ће радове планиране
вредности два милиона евра финансирати Канцеларија за управљање јавним улагањима, а ребалансом су планирана и средства за
надзор. Укупни расходи планирани за субвенције су 45,5 милиона
динара.

Асфалтирање у засеоку Шеринка у Јабучју
- Преко „Путева Србије“ упоредо је
кренула реконструкција локалних путева
у општини Лајковац. Јуче су започети
припремни радови за пут за Вујиће у
центру Jабучја (Старо село) дужине 1.300
метара, а вредност радова је 15 милиона.
После тога почиње санација путева у
вароши Лајковац, пре свега улице Војводе Путника и Стевана Сремца, а онда
санација сеоских путева: пут за Петровиће у Бајевцу и Гајски пут у Стрмову.
Укупна дужина ове четири деонице је око
4,5 километара- истакао је Андрија
Живковић, председник општине Лајковац, током обиласка радова у Јабучју.
Упоредо са овим пословима тече
реконструкција и изградња можда
најважније путне деонице за општину
Лајковац, а то је тзв. Ћирина пруга

магистрале тако да ће некима ова деоница
скратити пут и за 10 километара. Наставићемо реконструкцију улица и локалних
путева и нашим средствима. По свему
планираном, а то је око 50 км, ово ће бити
рекордна сезона по реконструкцији и
асфалтирању путева и улица. До краја
године неће бити месне заједнице у
Лајковцу која није добила бар 500 метара
асфалта у протекле три године.
Из општинског буџета ове године
биће реконструисана улица Краља Драгутина у Селу Лајковцу, улица Петра Бојовића у Лајковцу, пут за Гајиће у Марковој
Цркви, пут за Ђориће у Јабучју, за
Петронијевиће у Ратковцу, за Милошевиће у Непричави, пут за Протиће у Врачевићу, биће настављена изградња пута ка
гробљу у Пепељевцу итд.
Б.П.

У БОГОВАЂИ

АСФАЛТИРАН ПУТ ЗА ГАЈИЋЕ
Средином јуна асфалтиран је пут за
Гајиће у Боговађи. Завршној фази
асфалтирања. по изузетно врелом дану,
присуствовало је општинско руководство, а присутним медијима обратио се
Ненад Џајевић, заменик председника
општине Лајковац. Вредност ове инвестиције је око три милиона динара,
извођач радова је фирма “Аутотранспорт” из Ваљева.
Пут за Гајиће је локални пут на коме
налази око 30 кућа, а битан је и јер
повезује овај део Боговађе са регионалним путем, односно трасом старе
ћирине пруге.
„Ово је јако стрм терен, сливно
подручје, тако да је посебна пажња
посвећена каналима, који су у склопу
припрема за асфалтирање урађени
квалитетно. Преостало је још да се ураде
адекватни пропусти на шест места.
Пропусти постоје на свим улазима у

Боговађа
дворишта, међутим на ових шест места
морају да се ставе цеви већег промера,
што ће бити урађено у наредном периоду
чиме ће овај пут бити комплетиран“,
закључио је заменик председника Ненад
Џајевић.

О првом ребалансу буџета говорила је Татијана Панић,
руководилац Одељења за буџет и финансије
Ребалансом се средства за реализацију Програма за
унапређење услова живота локалне заједнице смањују са 480 на 470
милиона динара, за реализацију Програма коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине повећавају са 193 на
199 милиона, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
повећавају се са 7,5 на 12 милиона итд. Усвојен је и низ пратећих
одлука, које се односе на измене и допуне буџетских фондова и
програма. Осим ребаланса, Скупштина је усвојила о Одлуку о
завршном рачуну буџета општине Лајковац за 2018. годину.
У складу са ребалансом усвојене су измене и допуне Програма
пословања са изменама Програма за коришћење субвенција за јавно
комунално предузеће „Градска чистоћа“, које је ребалансом добило
13,5 милиона. . За обнову опреме уложиће 28 милиона динара, од чега
7 милиона из сопствених средстава, 500.000 за опремање Зелене
пијаце, а 875.000 за одржавање Погона за прераду отпадних вода.
Изнет је значајан податак податак да је, захваљујући идентификовању кварова и њиховом отклањању, од почетка године смањена
набавка воде од ЈПКП „Лазаревац“ за 30 одсто. После дискусије,
Скупштина је усвојила и нови ценовник комуналних услуга који ће
важити од 1. јула. Известилац Снежана Тороман је истакла да је ово
прво повећање после 2014. године, а у међувремену су цене нафте и
нафтиних деривата значајно порасле. Повећање се највише односи
на изношење смећа: за физичка лица је повећано са 5 на 6 динара по
квадратном метру, а за правна лица са 15 на 18 динара. На предлог
заменика председника Општине Ненада Џајевића, из усвојеног
ценовника комуналних услуга изузето је повећање за привредне
субјекте, док се не одржи састанак руководства Општине и комуналног предузећа са власницима и закупцимаа локала, који су
поднели петицију сматрајући да је нова цена превисока.
Председник општине Андрија Живковић је на седници локалног
парламента истакао да ће 2019. сигурно бити рекордна година по
километрима новог асфалта на подручју лајковачке општине, преко
40 км. Навео је за које путеве и улице ће бити утрошено 370 милиона
динара добијено од „Путева Србије“, а прва је деоница кроз центар
Јабучја, од Милановића рампе до језера Паљуви, која ће у суботу
бити завршена. И Живковић и Предраг Мирковић, руководилац
Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове, нагласили
су значај замене комплетне водоводне мреже у Лајковцу, која има доста азбестних цеви, у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања. Б.П.
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ОД 26. ДО 28.ЈУЛА БАЈКЕРИ ПОНОВО ВОЗЕ ЛАЈКОВЦЕМ

МОТО СКУП КРАЈ КОЛУБАРЕ
У лајковачком мото клубу „ТНТ“ увелико
се спремају за мото скуп на обалама реке
Колубаре, код чувене „Јолића воденице“ у
Лајковцу. Бајкери из Србије и окружења у
Лајковцу ће боравити од 26.до 28 јула а
придружиће им се и колеге из Словачке. Ово је
пети по реду мото скуп у Лајковцу, а временом
постаје све популарнији чему доприноси и
локација на којој се одржава, посебно што се
учесници програма у летњним данима могу
расхладити у колубарским брзацима између
два моста и „Јолића бране“.
- Нека дођу сви, улаз је бесплатан, а у
петак и суботу (26.и 27. јул) очекује нас добра
рок свирка, точено пиво и неизбежни пасуљ из
казана. Око 400 моториста са својим „љутим
машинама“ приредиће дефиле од Јолића
воденице до центра Лајковца и назад- каже
Саша Драгићевић, председник МК ТНТ.
А.Р.

Саша Драгићевић,
председник МК ТНТ

ИЗ САВЕЗА БОРАЦА ЈАВЉАЈУ

ОБЕЛЕЖИЋЕМО 4.ЈУЛ
Делегација Савеза бораца Србије општински одбор Лајковац, 4.јула, положиће
венце на спомен плоче и спомен обележја
палим борцима НОБА на територији општине
Лајковац.
Овај датум је, као
„Дан борца“, за
државни празник проглашен 1956. године и
обележавао се у читавој Југославији. После
распада СФРЈ, постао је државни празник СРЈ,
али је касније обележаван у Србији, док није
2001. године укинут одлуком Владе Србије.
Међутим, Лајковачки Савез бораца, на
челу са председником Миланом Савковићем, и
даље обележава овај датум:
„И ове године делегација нашег Савеза
неће пропустити да обележи, за нас овај важан
празник, полагањем венаца онима који су дали
животе за слободу. Тренутно смо у могућности
да положимо 10 венаца на спомен-обележјима
у Лајковцу у кругу ложионице, код биоскопа, на
железничкој станици, у улици Боје Марковића,
затим у Селу Лајковцу, Бајевцу, Непричави,
Словцу и Пепељевцу. Никада не пропустимо
прилику да изађемо и на Врачебрдо на место
погибије Димитрија Туцовића, који је погинуо у
Првом светском рату, јер ми не желимо да
раздвајамо борце ослободилачких ратова, али

Милан Савковић,
председник ОО Савеза бораца Лајковац
нам материјалне прилике не дозвољавају да
свима укажемо заслужену почаст. Позвали смо и
начелника општинске управе Живорада Бојичића
који је и претходних година присуствовао нашим
церемонијама“, истиче Савковић.
А.Р.

ТО ЛАЈКОВАЦ СПРЕМА БОГАТ ПРОГРАМ У ДАНИМА ЛАЈКОВЦА

ЈУЛ У ЗНАКУ ВОДЕНИЦА И КОТЛИЋА
Почињемо уочи Ивањдана а завршавамо пред огњену Марију- каже
директор Туристичке организације општине Лајковац Милутин Ранковић
И овог јула Туристичка организација
општине Лајковац организује већ традиционалне манифестације крај Колубаре, које
одавно привлаче пажњу учесника и посетилаца из бројних места наше републике, али и
из иностранства.
- Већ 6 јула, уочи Ивањдана, бићемо
подршка Лајковачким риболовцима на
такмичењу у спремању рибље чорбе код
клуба "Шаран". Око тридесет учесника
носиће мајице са знаковима ТО Лајковац и
Риболовачког друштва, а ангажовали смо и
солисткињу Миру Карановић, да као гостизвођач да свој допринос у уметничком делу
програма. "Дани воденица", које је и
Туристичка организација Србије уврстила у
свој календар, посебно ће бити интересантни
16.јула када ће, код "Јолића воденице", бити

изведен мултимедијални програм. Опет сутрадан, на манифестацији "Исток запад лајковачком пругом”, између бројних уметника
наступиће и лaјковачки "Лакустик бенд". У
недељу пред Огњену Марију, очекује нас бар 30
екипа које ће се у лајковачком "Дрвенграду",
крај Колубаре, надметати у кулинарском
вештинама. Главни актери биће лајковачки
ловци, а наш задатак је да обезбедимо бренидиране мајце капитенима, музички програм на
отвореној бини, пехаре и признања, док жирију
остављамо на савест и лично уверење, коме ће
их доделити -каже за „Глас Тамнаве” директор
ТО Лајковац Милутин Ранковић.
Сазнајемо да ће међу уметницима и овај
пут доћи представници савеза Срба Француске,
гости из руске федерације и бројни проверени
ствараоци.
А.Р.
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ЛАЈКОВАЦ

ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ ЛАЈКОВАЧКЕ ЂАКЕ

УРУЧЕНЕ ВИДОВДАНСКЕ НАГРАДЕ
Традиционална додела књига и награда за најбоље
лајковачке ђаке, на Видовдан, 28.јуна, одржана је у Културном
центру „Хаџи Рувим“. Награде ђацима генерације, носиоцима
„Вукове дипломе“ и ученицима који су учествовали и
остварили запажене резултате на бројним државним и
окружним такмичењима уручио је Андрија Живковић,
председник општине Лајковац.
„За разлику од досадашње праксе, прошле године
измењена је концепција награђивања најбољих ученика, тако
да је уместо на књигу за сваког одличног ученика, наградни
фонд преусмерен на вредније награде најбољима. Награђени
су сви ђаци генерације, носиоци Вукових диплома и сви
ученици који су имали резултате на републичким и окружним
такмичењима и који су на достојан начин представљали своје
школе, своје наставнике и своје место. Поред књига, сви ђаци
генерације добили су по лаптоп, а сви вуковци су добили
таблете. Таблет је добио и ученик шестог разреда ОШ “Миле
Дубљевић” Матија Ивановић, за освојено друго место на
државном такмичењу из физике и трећу награду на државном
такмичењу из математике. Ова деца су понос и будућност
Лајковца и локална самоуправа ће настојати да њихов рад и
учење стимулише кроз низ мера и активности, укључујучи и
увећање фондова за стипендије и награде.”
После свечане доделе награда најбољим ученицима,
одржан је пригодан поетско-духовни програм под називом
“МИ СМО ВАШИ ИЗДАНЦИ”, у организацији Културног центра
“Хаџи Рувим” и Средње школе „17. септембар“ . Учесници
програма били су: Хор КЦ „Хаџи Рувим“, чланови литерарне,
беседничке, рецитаторске и музичке секције СШ „17.
Септембар“ Лајковац са ментором Весном Мићић и солиста на
виолини Дамњан Симић. Свечаној додели награда најбољим
ученицима и пригодном програму присуствовали су
представници локалне самоуправе, школа, родитељи
награђених ученика и бројни грађани.
СШ „17. СЕПТЕМБАР“ЛАЈКОВАЦ
1. Драгана Петковић – ђак генерације, Вукова диплома
ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ ЛАЈКОВАЦ
1. Дејана Бојовић – ђак генерације, Вукова диплома
2. Сара Урошевић – Вукова диплома
3. Урош Милошевић – Вукова диплома
4. Ивана Петровић – Вукова диплома
5. Маријана Танасијевић – Вукова диплома
6. Никола Пантелић – Вукова диплома , ученик ИО Бајевац
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ ЈАБУЧЈЕ
1. Ана Андрић – ђак генерације, Вукова диплома
2. Ана Митровић– Вукова диплома

Најуспешнији ђаци лајковачке општине

„ЋИРА” НА РАЈЦУ ОКУПИО
ПЛАНИНАРЕ РЕГИОНА
ПСД “Ћира” Лајковац било је, од 21. до 23.јуна,
успешан и достојан домаћин традиционалних Међународних сусрета железничких планинарских друштава,
а Словенија најуспешнији учесник манифестације.
Сусрети на Рајцу окупили су укупно 222 учесника из 25
планинарских клубова и удружења региона. Учествовали
су планинари из Словеније, Хрватске, Мађарске,
Републике Српске, као и бројни планинари из Србије.
У суботу су за учеснике биле по избору три пешачке
стазе: врх Рајца 7км, Добре воде 13км, Сувобор 19км, а
увече дружење планинара уз фолклор и музику уживо.
Недеља је била у знаку бројних такмичења, попут
бацања камена са рамена, надвлачења канапа, игре
спретности, штафетног испијања пива...

Сусрети на Рајцу окупили су укупно 222 учесника

БАЛЕТСКИ СТУДИО „ИДЕА“ ОДРЖАО ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊУ
“ART OF DANCE”
Балетски студио ИДЕА одржао је годишњи концерт, у
среду 26. јуна, у сали КЦ “Хаџи Рувим” у Лајковцу. Овим
концертом уједно је обележен успех постигнут протеклог
викенда на такмичењу “Art of dance” у Београду, у
конкуренцији школа из целе Србије. Балерине из Лајковца
учествовале су са две групне кореографије. У категорији
ДЕЦА, од 9 до 12 година, са кореографијом “Симфонија”,
балерине су освојиле место. У категорији МИНИ узраста од 6
до 8 година, са кореографијом “Мале сирене” балерине су
освојиле друго место.
Категорија АРТ- ДЕЦА:
IV место Анђелија Јанковић са кореографијом “Стрес”,
V место деле Марина Јеремић са кореографијом “Сунцокрет”
и Марина Павловић – ” Поље цвећа”.
У категорији ОПЕН- ДЕЦА
IV награду је узела Ана Павловић са кореографијом “Енергија”
а VI место Марија Марковић са кореографијом “Тама”.
У категорији МОДЕРАН- ДЕЦА, Ива Малешевић је освојила III
место са кореографијом “Снага” а Јелена Бајић IV са
кореографијом “Алелуја”.
Најбољи пласман балерина у категорији ДУО- ОПЕНДЕЦА са освојеним II местом понеле су Анђела Брдарић и Ања
Бојовић.

Награђене балерине узраста од 9 до 12 година

Награђене балерине узраста од 6 до 8 година

МИОНИЦА

4.јул 2019.г.
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ЗАСЕДАО МИОНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
Први ребаланс буџета доноси реализацију неколико пројеката у овој години
Скупштина општине Мионица је, на седници одржаној
18. јуна, донела Одлуку о завршном консолидованом рачуну
буџета општине Мионица за 2018. годину. Према Завршном
рачуну, укупно остварени текући приходи, примања и пренета
средства у прошлој години износе 472,76 милиона динара,
текући расходи и издаци 627,41 милион динара, а разлика
укупних примања и укупних издатака у износу од 154,65
покрива се из нераспоређеног вишка прихода из претходних
година. На овој седници је донета и Одлука о изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Мионица за 2019. годину
који износи 737,97 милиона динара. Од већих пројеката,
првим ребалансом буџета су између осталог планиране
реконструкција објекта Услужног центра у Мионици у оквиру
пројекта унапређења енергетске ефикасности објекта у
износу од 5,9 милиона динара, док је учешће Министарства
рударства и енергетике 8,45 милиона, као и суфинансирање
мера популационе политике где се планира набавка путничког
минибуса за превоз деце до вртића, опремање и осавремењавање кухиње Предшколске установе Дечијег вртића
„Невен“ и обуке за унапређење родитељских компетенција и
развијање партнерства у развоју деце. Учешће ресорног
министарства у овом пројекту је 6,17 милиона динара, а
локалне самоуправе 2,65 милиона динара.

ЗА МИОНИЧКЕ ПРВАКЕ

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ
Општина Мионица ће трећу годину за редом
обезбедити бесплатне комплете уџбеника првацима са
територије ове општине. Ова одлука је донета на предлог
председника општине Мионица Бобана Јанковића.
- Једна од мера популационе политике коју спроводи
наша општина поред једнократне помоћи за породиље,
бесплатних аутоседишта и колица за новорођенчад, ако и
многих других активности које имају за циљ повећање
наталитета и спречавање миграције је свакако и дар за све
наше прваке у виду бесплатних уџбеника. На овај начин
ћемо пожелети срећан полазак у школу овим малишанима,
али и барем мало растеретити кућни буџет родитељима
првака – рекао је Јанковић.

Растерећење кућног буџета
родитељима првака
Општина Мионица ће обезбедити 79 комплета
уџбеника, док 15 малишана добија бесплатне књиге од
Министарства просвете, науке и технолошког развоја као
треће дете или социјално угрожена категорија.
У школске клупе ове године ће на територији мионичке
општине по први пут сести укупно 94 првака, од чега 72
првака креће у основну школу "Милан Ракић" у Мионици, а
22 првака у школу "Војвода Живојин Мишић" у Рајковићу.
Поред набавке уџбеника за прваке, обезбеђени су
бесплатан превоза ученика, бесплатан улазак на базене
Спортског центра „Мионица“ за основце током летње
сезоне и наградна путовања за најбоље ученике. Овим и
многим другим активностима мионичка локална самоуправа активно спроводи пројекат унапређења услова
образовања.

Са заседања СО Мионица
Општински парламент је у даљем раду донео Одлуке о
усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Мионица
за 2019. годину, Програма локалног економског развоја
Општине за период од 2019. до 2021. године, Оперативни план
одбране од поплава за водотоке другог реда за текућу годину,
Одлуке о јавној расвети и о утврђивању накнаде за
коришћење јавних површина, као и измену Одлуке о такси
превозу на територији општине Мионица и измену и допуну
Одлуке о Општинској управи Мионица.

ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

МИОНИЦА ДОБИЈА
8,4 МИЛИОНА ДИНАРА
Министарство рударства и енергетике је општини
Мионица доделило средства из Буџетског фонда за
унапређење енергетске ефикасности за пројекат у области
ефикасног коришћења енергије у 2019. години. Уговор је
потписан 17. јуна, а пројекат се односи на финансирање
унапређења енергетске ефикасности Услужног центра
општине Мионица чија ће зграда бити реконструисана.
Министарство ће финансирати пројекат са 8,4 милиона
динара, што је 58,9 % од укупне вредности, док ће остатак
средстава обезбедити мионичка локална самоуправа.
Министарство рударства и енергетике је потписало
уговоре са још 23 локалне самоуправе. Укупна вредност свих
пројеката је 490 милиона динара, из Буџетског фонда општинама ће бити обезбеђено 325 милиона динара, док ће преосталих 165 милиона динара обезбедити саме локалне самоуправе.

Зграда Услужног центра општине Мионица

ДОНАЦИЈА ШКОЛИ
У ДОЊОЈ ТОПЛИЦИ
Фирма "Roaming Solutions Group" из Београда је
упутила вредну донацију ученицима издвојеног одељења
Основне школе „Милан Ракић“ у Доњој Топлици у виду
новог школског намештаја. Захваљујући људима великог
срца, доњотопличке учионице сада краси 90 трапезоидних
клупа, 90 столица и 8 катедри. Руководство школе је
приликом примопредаје још једном упутило речи велике
захвалности донаторима на доприносу модернизацији
наставног процеса.
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У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ПОДЕЉЕНЕ ДИПЛОМЕ

„ВУКОВЦИ” - ДЕЦА ЗА ПРИМЕР
У општини Уб укупно 46 добитника дипломе „Вук Караџић“, од чега су десеторо средњошколци
и 36 основци. Ове године, титулу ученика генерације, понело је седам ученика.
Ученицима осмог разреда ОШ „Милан Муњас”, 12.јуна,
подељена су сведочанства и посебне дипломе које су ђаци
добили за учешће и пласман на такмичењима, или су се истицали током школовања у појединим предметима као чланови
секција. У 13 часова, у зборници школе, уз присуство представника локалне самоуправе, најбољим ученицима генерације
2004. годиште уручене су дипломе „Вук Караџић“, уз пригодан
поклон у виду књиге и сезонске улазнице за базен.
У ОШ „Милан Муњас“, Вукову диплому добило је 28
ученика из шест одељења осмог разреда. Одлични ученици
награђени су књигом, која ће бити обавезно штиво у првој
години средње школе, Вуковци су добили и књигу „Сабрана
дела Боре Станковића“, а ученик генерације Илија Дудић
(VIII/3), додатно је добио и сабрана дела Достојевског.
- Имали смо заиста леп, али одговоран и тежак задатак,
да од пет изузетних прогласимо једног ученика, на основу
Правилника о избору ученика генерације наше школе, где се
бодују сви резултати остварени на свим такмичењима од
петог до осмог разреда – објаснила је процедуру избора,
директорка школе Живана Баратовић.

Ђаци генетације у школама убске општине

Добитници диплома „Вук Караџић” у ОШ „Милан Муњас”
Илија Дудић, ђак генерације у ОШ „Милан Муњас“, ишао
је на такмичења из неколико предмета током школовања:
српски језик и књижевност, математика, физика, хемија и на
такмичење везано за групни школски спорт (рукометна екипа
школе).
Уз неизоставну подршку локалне самоуправе и КЈП
„Ђунис“, добитници Вукове дипломе и њихове одељењске
старешине, награђени су сезонском картом за градски базен
које је уручио Александар Јовановић-Џајић, заменик председника општине Уб.
Ове године у ОШ „Рајко Михаиловић“ из Бањана, од
укупно троје Вуковаца, две девојчице су оствариле исти број
бодова, па су за ђака генерације проглашене: Теодора
Арсенић и Јована Матић. У ОШ „Душан Даниловић“ Радљево, једини Вуковац – Јован Николић, је уједно био и ђак
генерације, док је у памбуковачкој Основној школи „Свети
Сава“, од четворо Вуковаца, за ђака генерације проглашена
Катарина Срећковић.
У Гимназији „Бранислав Петронијевић“ шесторо ученика
су носиоци дипломе „Вук Караџић“, од којих је Жељана Пршо
проглашена за ученика генерације. У Техничкој школи „Уб“, од
четворо Вуковаца, престижно признање понео је Милан
Д.Капларевић
Тодоровић.

МАЛИ ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ КУЋУ У УБУ,
2
површине 50м
у улици 28. фебруара бр.11,
Контакт телефон: 060/737-00-30

ЗАВРШНИ ИСПИТ ОБАВЉЕН СА ЗАКАШЊЕЊЕМ

СЛЕДИ УПИС
У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Иако је било предвиђено да ученици осмог разреда
полажу три дана за редом завршни испит, 17, 18. и 19. јуна,
прво испит из српског језика, па други дан испит из
математике и на крају комбиновани тест, непланирано је
дошло до измене полагања теста из математике, јер је
откривено, на друштвеним мрежама, уочи полагања теста
из математике, да је тест био „проваљен“. Министарство
просвете, одмах је донело одлуку, да тест из математике
одложи за четвртак, 20. јуни.
У ОШ „Милан Муњас“, у којој је полагао највећи број
осмака, укупно њих 174, завршни тест је прошао у
најбољем реду. У ОШ „Рајко Михаиловић“ тест је полагало
40 ученика, у ОШ „Душан Даниловић“ 28 осмака, а у ОШ
„Свети Сава“ 17 ученика приступило је завршном испиту.
Након попуњавања листе жеља 28. јуна, расподела
ученика по школама биће објављена 7. јула, а упис у
средње школе обавиће се у понедељак и уторак 8. и 9. јула.
Истог дана, до 20 часова, биће објављена и преостала
слободна места за упис у другом кругу, а од осам до 15
часова, ученици који нису уписани у првом уписном кругу,
моћи ће да попуне листу жеља за други уписни круг. У
среду, 10. јула, биће објављена листа преосталих слободних места после другог круга и тог дана ће бити и
објављен коначан распоред ученика по школама у другом
уписном року, након чега ће 11. јула ученици моћи да се
упишу, ако то нису успели у првом уписном кругу.
Д.К.

КУЛТУРА
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У ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ”

ЈАВНИ ЧАС
СОЛФЕЂИСТА
Замишљен као јавни час солфеђа, концерт ученика
ШОМО „Петар Стојановић” на самом крају школске године
био је много више од тога. Иако постоји уврежено мишљење
да је настава солфеђа сувопарна и досадна, да не мора да
буде тако показали су убски ђаци са својом наставницом
Јелицом Ђорђевић, која је уносећи иновативност и
креативност и, пре свега, љубав у свој рад, мелодијско
вежбање учинила више него занимљивим. Делујући као
весели мини оркестар, једни су певали ноте, други их
подржавали ритмичком пратњом, а сви заједно уживали.

Детаљ са јавног часа солфеђа
Указујући да се часови солфеђа изучавају током
читавог школовања, што увећава његову сврху и важност,
наставница Ђорђевић истиче и чињеницу да је ШОМО
„Петар Стојановић” једна од ретких музичких школа у Србији
која организује јавни час из овог предмета. Кроз солфеђо,
ученици се музички описмењавају, развијају слух и ритам,
уче музичке појмове, оспособљавају се да се успешно
музички изражавају.
- Градиво из солфеђа, које је понекад веома досадно,
трудим се да учиним занимљивим, па смишљам различите
игрице, песмице и онда све то буде другачије. Ученици овај
предмет доживљавају на позитиван начин и радо долазе на
наставу, што показује и веома мали број изостанака које имам
у свих шест разреда наше музичке школе. Они су доста
дисциплиновани на часовима и веома су лепо васпитана
деца. Обично се сматра да је солфеђо теоретски предмет и
шта ту има да се показује на јавном часу. Са мојом децом
показала сам да то није тако и да заиста има шта да се покаже, рекла је о свом приступу настави Јелица Ђорђевић. Д.Н.

21

ОДРЖАНА ИЗЛОЖБА ДИГИТАЛНИХ ПРИНТОВА

СПОЈ УМЕТНОСТИ
И ТЕХНОЛОГИЈА
Поставка Иване Видић и Бојане Јовановић
обухватала је 13 дела из савремених медија
Убска ликовна публика имала је прилику да у периоду од 17. до 28. јуна у галерији „Свети Лука“ погледа
изложбу дигиталних принтова београдских академских
уметница Иване Видић и Бојане Јовановић, Поставка је
обухватала 13 дела из савремених медија, која представљају креативан спој уметничких поступака и нових
технологија, сливених у јединствен визуелни израз.
Видић је изабрала
шест апстрактних графика из циклуса
„Колажи“, насталих
као последица експериментисања са
од р е ђ е н и м т е кс т у рама ручно рађених
папира, које је фотографисала и „дорадила“ у компјутеру.
Она савремене технологије користи као
алат за постизање
најбољих ефеката,
како би реализовали
своје идеје и проширила границе свог
уметничког деловања, јер сматра да
уметност мора да
одговара на реалност
и време у коме настаје да би била напредна и релевантна.
Поставка Бојане Јоановић под називом „Басна“
представља целину од седам радова тематски
заснованих на идеји о седам смртних грехова, који су
метафорички приказани кроз ликовни израз надахнут
причама за децу, где се приказују животиње у људским
улогама, рефлектујући слабости човечанства. У њеном
занимљивом, провокативном и опомињућем визуелном
приповедању, мајмуни оличавају похлепу, пси блуд,
борбе петлова гнев, жабе завист, змије прождрљивост,
јелен гордост, а мачка лењост.
Д.Н.

У ЧУЧУГАМА

НОВА ВЕРЗИЈА „ОСВАЈАЊА ТИШИНЕ“
Многобројна публика дисала је у истом ритму нота и стихова, а често и задржавала дах да би упила
сву лепоту уметности и сеоске летње ноћи, у којој се одвијао културни догађај првог реда
У суботу, 22. јуна, у Чучугама се догодило треће
„Освајање тишине“. Ово уметничко вече поново је приредила овдашња Школа за основно музичко образовање
„Петар Стојановић“, у сарадњи са Удружењем „Дунав арт“
из Великог Градишта, а уз помоћ и подршку убске Установе за
културу и спорт. У програму су учествовали соло певачи
Маријана Радосављевић, Теута Аслани и Светозар Вујић,
пијанисткиња Дубравка Радовић, чланови ансамбла
„Libertà“, поете Новица Стокић, Сања Ђуровић и Саша
Мићковић и рецитаторка Невена Михаиловић. И док су
песници говорили своје стихове, врхунски музичари изводили су дела Драгоја и Владимира Ђенадера, Александра
Вујића, Јенка, Шостаковича и других композитора, као и сет
популарних филмских мелодија. „Освајање тишине“ сваке
године још мало помери границе, никад не изневери, много
пружа, па је многобројна публика дисала у истом ритму нота
и стихова, а често и задржавала дах да би упила сву лепоту
уметности и сеоске летње ноћи, у којој се одвијао културни
догађај првог реда. Овогодишњу верзију специфичног и
аутентичног музичког и говорно-поетског програма декором
је додатно украсио Зоран Васиљевић, техничка подршка био
је Зоран Димитријевић, а мајстор тона Драган Миросављевић Док.
Д.Н.

Освајање тишине: Извођење Теуте Аслани
уз пратњу ансамбла „Libertà“
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НАШЕ ТЕМЕ

4.јул 2019.г.

ОКОМ КАМЕРЕ

ДРВЕНЕ БАНДЕРЕ
У СРЕД УБА

ПРОМОВИСАНЕ ДВЕ ЛАГУНИНЕ КЊИГЕ
У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

„ЗАРОБЉЕНИЦЕ“
И „НОВЕ ЉУБАВИ“
Књиге се баве актуелним темама из угла
жена – мотив злочина и живот затвореница
пре извршења казне и женска прељуба.

Слика довољно говори. Једна од настаријих убских
улица, 29.новембра, кажу станари, једина у граду има
дрвене електричне стубове око којих су испреплетани
самоносећи каблoви и телефонске жице. Телефоном нас
је позвала Гордана Лазић, а на лицу места репортера је
сачекао Новак Новаковић. Нагласили су да се цела улица
нада да неће дуго чекати замену...

Дејан

У просторијама Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“, 20.јуна, промовисане су из едиције „Савременице“ две
књиге у издању „Лагуне“ - „Заробљенице“ и „Нове љубави“.
Лагунине уреднице Јасмина Радојичић и професорка Светлана Томић, представиле су значај ових ретких дела српске
литературе, неуобичајених за наше просторе, одговарајући
на питања читалаца.
- Без обзира што је прошло пола века од њиховог објављивања, књига 'Заробљенице' веома је актуелна, имајући у
виду немиле догађаје који су се десили у нашој историји.
Често су жене, због тога што су биле жртве, постајале злочинци. А, што се тиче њене поновне рецепције, она је врло
занимљива, зато што се из различитих делова света, различитих сегмената хуманистике, људи интересују за ову књигу.
Ово издање је веома драгоцено- напоменула је Јасмина
Радојичић, уредница у Издавачкој кући „Лагуна“.

Детаљ са промоције: Снежена Јовановић
и Јелка Панић са Лагуниним уредницама

Сима
Неформално такмичење риболоваца на базенима
‘’Окна’’. Организатор је био Далибор Андрић, а на
сликама су страствени риболовци Дејан Вулетић из
Путинаца и Сима Трајковић из Војке. Улов није био завидан, али дружење је увек незаборавно. Кажу, доћи ће
опет.

РАДУША НА КРАЈУ СВЕТА

Судећи по овом снимку и депонији крај пута, пре би
се рекло да је Радуша на крају света, него на крају убске
општине на путу за Слатину, а онда за Коцељеву или
Бранковину и Ваљево... Грађани, докле тако - неопако?

Роман „Нове љубави“ састоји се из два романа, домаћих ауторки Милице Јанковић („Плава госпођа“) и Јулке Хлапец Ђорђевић („Једно дописивање“) написаних између два
светска рата. Ово су први романи у историји српске књижевности који се баве темом женске прељубе. Спадају у категорију љубавне драме, која говори о жени која се не повинује
патријахалним нормама, већ се бори за своје право да воли и
буде вољена, а не третирана као птица у „лепом брачном
кавезу“.
Роман „Заробљенице“ Милутина А. Поповића је заправо реиздање албума затвореница из Казнено поправног
завода у Пожаревцу, из 1898. године. То је прва публикација
оваквог типа, која на почетку садржи предговор аутора и 35
различитих прича и судбина жена, које су биле принуђене на
неки начин да изврше злочин. На почетку сваке приче, постоје и илустрације и фотографије затвореница тог времена.
Професорка Светлана Томић пронашла је једини примерак ове књиге у Народној библиотеци Србије и заложила
се да се књига спасе од заборава, урадивши поговор и статистику злочина по окрузима. Делове прича овог романа, читала је на промоцији књижничар и глумица убског позоришта
Снежана Јовановић.
– У самој књизи садржано је 35 исповести самих затвореница. То су углавном биле неписмене жене, које нису могле
саме да документују своју судбину. Самим тим, открива се
тема, која је дуго била потискивана и прећуткивана. Аутор
Милутин A. Поповић, осуђује друштво, које се не пита о својој
одговорности, које толерише родитељску проституцију и
слично. Аутор упућује озбиљне критике и често стаје на
страну жена, посебно у случајевима када су оне, из позиције
жртве, постале убице или преузимале закон у своје руке, јер
судство није стало на њихову страну. Нису имале никакву
заштиту.
Књиге се могу пронаћи у Градској библиотеци која ће и
Д.Капларевић
током лета радити уобичајено.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
27.јуна 2019.г. навршило се
десет година од смрти наше
драге

ЈЕЛЕ РАДОВИЋ
Сећања не бледе...
Породица Радовић

4.јул 2019.г.
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12. јуна 2019.г. навршава се година
од преране смрти нашег драгог

12. јуна 2019.г. навршава се година
дана од преране смрти нашег драгог

ДРАГАНА – ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА

ДРАГАНА – ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА

(1966 – 2018)
Једна година без тебe буди тугу,
али и најлепше успомене на твој
лик. Постоји љубав коју смрт не
прекида и туга коју време
не лечи...
Твоја Цајка

(1966 – 2018)
Време које пролази не доноси
заборав већ љубав
и сећање на тебе. Остајеш
вољен и никад заборављен...
Супруга Славица, ћерка
Слађа и син Марко

СЕЋАЊЕ

10.07.2019. г. навршиће се 40
дана од смрти нашег драгог

10.јула 2019. г. навршиће се 40
дана од смрти нашег драгог брата

ЈЕЛА РАДОВИЋ

ЗВЕЗДАНА – ЗЕКЕ
ИВКОВИЋА

ЗВЕЗДАНА ЗЕКЕ
ИВКОВИЋА

(27.06.2009 – 27.06.2019)

(1963 – 2019)
Увек ће те се радо сећати
ћерка Рада Васиљевић
са породицом

Заувек ћеш бити у нашим
срцима...
Твоји Владан, Валентина
и Марија
10.07.2019.г. навршиће се 40 дана
од смрти нашег драгог

ЗВЕЗДАНА – ЗЕКЕ
ИВКОВИЋА

Твоја доброта и велико срце,
заслужују да те вечно памтимо и
заувек носимо у срцима
Браћа Бобан и Раде
са породицама

10.јула 2019. г. навршиће се
40 тужних дана од када сам
остао без свог сина

(1963 – 2019)

ЗВЕЗДАНА ЗЕКЕ
ИВКОВИЋА

С љубављу и поштовањем,
чувамо успомену на тебе...

Сваки дан је све тежи
и тежи...

Твоји: ујак Александар
и ујна Бранка

Неутешни отац Миладин
са породицом

24

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

4.јул 2019.г.

13.07.2019.г. дајемо годишњи
помен

ОБРЕНУ
ПЕТРОВИЋУ
(1933 – 2018)
Парастос ће се одржати на
гробљу у Тврдојевцу са
почетком у 11часова
С поштовањем твоји
супруга Винка, син Милан
и снаха Зорица

10.07.2019.г. навршава се
40 дана од смрти

Последњи поздрав драгом

ЗВЕЗДАНА - ЗЕКЕ
ИВКОВИЋА

ЗВЕЗДАНУ – ЗЕКИ
ИВКОВИЋУ

(1963 – 2019)
Како да докажем срцу свом,
да ме је напустио мој син
јединац ...
Заувек неутешна
мајка Злата

СЕЋАЊЕ

14.06.2019. г. навршило се шест
месеци од смрти нашег драгог

ОБРЕН ПЕТРОВИЋ

АЛЕКСАНДРА
ЛЕЛИЋАНИНА

(1933 – 2018)
Постоји нешто што никада неће
умрети а то су љубав, поштовање
и сећање на тебе, деда...
Твоји унуци: Александар,
Биљана, Немања и Ненад
25.07.2019. г.навршава се
тужна година од смрти мог тате

ОБРЕНА
ПЕТРОВИЋА
Пролазе дани а сећање остаје
вечно... Заувек ће те
памтити и волети
Твоја ћерка Драгана са
породицом

(23.10.1960 – 14.12.2018)
Како време пролази, све више
боли... Све више нам
недостајеш...
Сестра Снежана
са породицом

(1963 – 2019)
Љубав и сећање на тебе део
су наших живота у којем
заувек остајеш и неизмерно
недостајеш...
Твој ујак Бобан, ујна Драгана
и брат Иван са породицом
10.јула 2019. г. навршиће се
40 тужних дана од смрти
нашег друга

ЗВЕЗДАНА - ЗЕКЕ
ИВКОВИЋА
(1963 – 2019)
Чуваћемо успомену на твој
драги лик и вечно га носити
у нашим срцима
Паја, Драган и Милица

11.јула 2019. г. навршава се
десет година од смрти нашег

МИЛОВАНА МИЋЕ
ПОПОВИЋА

ЈЕЛА ВЕСЕЛИНОВИЋ

Учитеља из Радљева

Хвала ти на свему чему си нас
научила, васпитала и створила
од нас људе какви смо данас.
Нама остаје да сами научимо
како да живимо с огромним
болом и празнином коју си
оставила својим одласком.

Време неумитно пролази, али
вољени Мићо, сећање на твој драги
лик, неограничену љубав и доброту
према нама је свакодневно и вечно.
С љубављу и тугом: брат Рајко
с породицом, сестричина Снежана
Димитријевић сa породицом,
сестрић Драган Мићић сa породицом
и остала родбина

(1944 - 2019) из Новака

С љубављу и поштовањем
синови Драган и Бобан
са породицама

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
4.јула 2019. навршава се 40 дана
од смрти наше суруге и мајке

4.јул 2019.г.
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16.07.2019.г. навршиће се шест
месеци од смрти нашег драгог
деде, оца и супруга

ВЕЛИМИРА
ПЕТРОВИЋА
(1947 – 2019)

РАДМИЛЕ РАКИЋ
из Бањана (1941 – 2019)
Тога дана посетићемо твој гроб,
залити га сузама и евоцирати
сећања на твој драги лик
Твоји: супруг Миодраг, син
Милета, снаха Смиља, унуци
Јован и Горан, син Милан
и остала родбина
4.јула 2019. навршава се 40 дана
од смрти моје тетке

РАДМИЛЕ РАКИЋ
из Бањана (1941 – 2019)
Драга тетка, чувамо успомену
на тебе, много те волимо и
нећемо те никада заборавити...
Твоји Марјановићи: снаха Продана,
братићи Драган и Зоран,
Зорица, Никола и Стефан

Са поносом и поштовањем
чувамо успомену на твој
драги лик.
Остаћеш заувек део нас...

Твоји најмилији
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МАРКЕТИНГ

4.јул 2019.г.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

ДРУГА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА ШАБАЦ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
(IV СТЕПЕН)
- за рад у производњи и ост. делатностима
Машински техничар
Машински техничар за компјут. конструисање
- за рад у сервисима, техничким прегледима
Машински техничар моторних возила
- за рад у електранама и топланама
Техничар машинске енергетике
Машински техничар мерне и регулационе опреме

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
(V СТЕПЕН)
(у једногодишњем трајању)
Аутомеханичар – специјалиста
Бравар - специјалиста
Металостругар - специјалиста
Металоглодач – специјалиста
Услов уписа: Одговарајућа средња школа
и 2 године радног искуства
СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ

тел. школе: 015/348-829
моб: 065/69-57-196

www.sepsab.edu.rs
Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин
Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 11 до 18 h
од 10 до 14 h
- Редовно школовање
- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа и 2 године радног искуства

Школа је основана решењем
Министарства просвете Србије
По завршетку ове средње школе можете наставити студије:
1.на државном и приватним факултетима;
2.на високим школама;
3.на полицијској и војној академији

СПОРТ

4.јул 2019.г.

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ КОЊИЧКОГ СПОРТА

КРИПТОН И ГОРДОН
ОБРАДОВАЛИ
ЉУБОМИРОВИЋЕ
Трке у Пожаревцу 16. јуна донеле су пуно радости
породици Љубомировић- Криптон у власништву оца Драгана
је победио у "Трци града Пожаревца", док је син Милан,
власник Гордона, подигао пехар у трци "Свете Тројице".
Криптон је у седлу са Кристијаном Њезијем "одувао"
конкуренцију и стигао до рекорда стазе- 1:48,9, док је у истој
трци Саншајн Грл завршила на 5. месту. Скоро подједнако
убедљив био је и Гордон кога је јахао Драган Лазаревић,
четири дужине иза њега стигла је Сибирска краљица, па су
два грла породице Љубомировић, тренутно у тренингу са
Владимиром Вујићем, потврдила успон форме после освојених других места у Богатићу.
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МЛАДИ УБСКИ АТЛЕТИЧАР ДОЖИВЕО
НЕПРИЈАТНОСТ НА УЛИЧНОЈ ТРЦИ

ПЕХ У КУЛИ
УСПОРИО МИТРОВИЋА
Пре тога, млади Убанин је овајањем првих места
на четири последње трке потврдио доминацију
на средњим и дугим пругама у Србији
Нема одмора за Милана Митровића, Убљанина који
трчи под заставом ужичке Младости, а ниску добрих
резултата наставио је на државном првенству у планинском
трчању. Високи дугопругаш је био доминантан у Овчарскокабларској клисури и постао првак Србије на десет
километара, а убрзо затим је био убедљиво најбољи на
првенству Србије у полумаратону одржаном у Сомбору.
Митровић није форсирао по великој врућини, сат и
дванаест минута била је недостижна мета за ривале, па је
убски атлетичар постао троструки шампион Србије, али
само на кратко. Већ у Сремској Митровици комлетиран је
квартет шампионских наслова у 2019, Митровић је постао и
првак на десет километара у стази и потврдио доминацију
на средњим и дугим пругама у Србији.
На жалост, на уличној "Трци пријатељства" у Кули која
је требала да буде припрема за Балканијаду у Брчком,
трофејни Убљанин је доживео несвакидашњи пех:
- Неко ме је на старту саплео са леђа, не желим да
верујем да је било намерно, мада сам пре трке чуо
наговештаје да тако нешто може да се деси. Преко мене је
прешло десетине тркача, успео сам да се вратим у трку и
завршим као други иза Кенијца Кипрута. Међутим,
последице пада су биле много озбиљније, доживео сам
непријатне повреде кука, примицача и рамена, па сам
размишљао да прескочим Балканијаду која је убрзо била на
програму. Појавио сам се ипак на старту трке од десет
километара, међутим болови су били превелики, па сам
одустао на четвртом километру...

Победа Гордона у трцу „Свете Тројице” у Пожаревцу:
Милан Љубомировић са пехаром
Торино Хил је до своје прве победе дошао 9. јуна у
Шапцу у трци "Меморијал Мија Трифуновић", у узбудљивом
финишу је Тика Вујковић за дужину врата славио победу над
Шантиљијем, али се грло Александра Ашковића морало
задовољити 4. местом у Београду у трци "Блек Монк"
одржаној 23. јуна. Тога дана само је Ина Пик успела да уђе у
награде трећим местом у трци "Лагуна", а Примадона Лејди,
Орао Трлић и Квелиндо Сур нису могли боље од 5. места у
својим тркама.
Ал Капоне власника Саше Ашковића из Бањана је за
пола дужине остао без победе у трци "Слободан СимеуновићСипа" у Пожаревцу, Наполитан га је победио после жестоке
борбе у циљној равнини, док је у шабачком "Трајал Стејксу"
морао да се задовољи трећом позицијом. Занимљива је била
трка "Златара Радовановић" у Шапцу, Красива из штале
Маторчић и Калина Лејди породице Вујковић су поделиле
трећу позицију у тзв. "мртвој трци", а Красива је исти резултат
остварила и у трци "Меморијал Срећка Марића". У наградама
су били и Трибал Владе Ранковића (3.место), као и два грла
Дражена Дунђера- Аркобалено и Џо-Џо (оба на 4. позицијама),
па је утисак да домаћа грла још увек траже праву форму... Б.М.

Милан Митровић
Митровић је решио да у наредном периоду баци
акценат на своју омиљену дисциплину- 3.000 метара стиплчез. Разлог је да се скупи што већи број поена и нападне
учешће на Олимпијским играма, будући да је промењен
систем квалификација, а први тест имаће на финалу Купа
Србије које се трчи у Новом Пазару. Првог викенда августа
очекује га можда и трка сезоне- Куп Европе у Скопљу,
уколико на том такмичењу буде међу најбољима, Митровић
ће се крупним кораком приближити највећој спортској
смотри која се одржава у Токију наредне године... Б.Матић

НЕСТАО ПАС
У петак, 20.јуна, у улици Браће
Ненадовића, нестала је женка
јазавичара стара 4 месеца.
Ако је неко видео или зна код
кога је, молим да јави
на телефон: 062/ 11-37-161
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ТИМ СА ШКОЛАРЦА АМБИЦИОЗНО УЛАЗИ У НОВУ СЕЗОНУ

РАДНИК У ПОХОДУ НА ВИШИ РАНГ
- Ниједан играч није тражио исписницу, двојица најискуснијих Бобан Стојановић и Угреновић су пристали да
продужимо сарадњу, а списак појачања је поприлично дуг. Ускоро ћемо именовати и новог тренера
- каже за „Глас Тамнаве” Милован Милићевић, председник ФК Радник.
Иза убског Радника је изузетно успешна сезона,
окончана на деоби треће позиције са Трлићем, али
руководство клуба на челу са председником Милованом
Милићевићем нема намеру да ужива у постигнутом. С
обзиром на репрезентативне услове на СЦ "Школарац", јак
играчки кадар и беспрекорну организацију унутар клуба,
председник Радника је донео храбру одлуку која ће
обрадовати све навијаче "наранџасто-црних":
- Не желим да причам увијено, одговорно и отворено
тврдим да ћемо у новој сезони пробати да уђемо у
Колубарско-мачванску зону! Много фактора иде у прилог тој
одлуци, сигуран сам да и наше навијаче не занима таворење у
Окружној лиги Колубаре, а верујем да смо организационо
спремни за такав подухват. Први корак биће именовање
новог тренера, наш тренерски двојац Александар
Станојевић- Владимир Илић се повукао због нагомиланих
породичних и пословних обавеза, обојици се захваљујем на
изузетној сарадњи.
Милићевић зна какав профил тренера је потребан
Раднику:

У НЕДЕЉУ ФИНАЛЕ БАРАЖА
СПУШТА ЗАВЕСУ НА СЕЗОНУ

ПАЉУВИ ЈУРЕ
ДВА ГОЛА МИНУСА
Велику прилику да се приближе Окружној лиги
Колубаре, Паљувчани су пропустили на терену у
Буковици. Почетак као из снова, кикс голмана домаћих
казнио је Милан Новаковић и обрадовао бројне навијаче
са убске територије. Ипак, утакмица креће у лошем смеру
за госте после аутогола Грујића, али највише након
повреде најбољег играча Новаковића који је напустио
терен почетком другог дела.
Муке за Паљуве настављају се након лоше реакције
Ђурђевића главом, после чега је Владан Ђукановић
кренуо сам ка Ћургузу и рутински погодио мрежу.
Колосалну прилику за изједначење пропустио је Јовић
након соло-продора, а да ситуација буде још тежа пред
реванш, побринуо се прецизним лоб-ударцем Јаковљевић. Срећа па је Ћургуз био сконцентрисан до краја, али и
овако Паљуве чека тежак задатак да у ослабљеном
саставу у недељу на свом терену (18 часова) надокнаде
два гола минуса.
Омладинац из Калиновца је на "кречу" остао без
Међуопштинске лиге, у првом мечу против Колубаре Гај из
Јабучја голом су дошли до минималне предности, а
Срећковић је пропустио неколико прилика да већ тада
реши питање победника баража. И у реваншу фестивал
промашаја Омладинца и два поништена гола, кикс
Марковића вратио је Колубару у игру, а неискоришћен
једанаестерац Милана Тимотића послао слабију екипу у
Б.Матић
виши ранг...
Финале баража за попуну Окружне лиге Колубаре,
прва утакмица

Искра- Паљуви 3:1 (1:1)
Стадион у Буковици. Гледалаца: 300. Судија: Ђорђе Лукић
(Љиг). Стрелци: Грујић (аг.) у 35., В.Ђукановић у 54. и
Јаковљевић у 84. за Искру, а Новаковић у 11. минуту за
Паљуве. Жути картони: Томић, С.Ђукановић, Миливојевић
(И), Ђурић, Ђурђевић (П).
ИСКРА: Тешановић 7, Миливојевић 7, Јовић 6,5, Павловић
6,5 (Плећић -), Томић 7,5, Југовић 6,5, Живановић 6,5
(Милошевић -), С.Ђукановић 7, Богутовић 7 (Нићифоровић -), Јаковљевић 7,5, В.Ђукановић 8
ПАЉУВИ: Ћургуз 7,5, Веселиновић 6,5, Грујић 6, Пантелић
7,5, Рашић 6, Ђурић 6 (Филиповић 6), Миловановић 7
(Милутиновић -), Јовић 7, Мијатовић 6,5, Ђурђевић 6,5,
Новаковић 7,5 (Лекић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владан Ђукановић (Искра)

Нова гарнитура дресова од ФСС:
Милован Милићевић (у средини)
са Марком Пантелићем и Немањом Матићем
- У преговорима смо са тројицом момака који се могу
подвести под исти профил- млади, на почетку тренерских
каријера, али са већ богатим искуством. Брзо ћемо решити и
то питање, ко год да преузме кормило Радника очекујемо од
њега озбиљност и посвећеност раду, а у клубу ће имати
максималну подршку и изузетне услове за тренинг.
Иако је тек почетак прелазног рока, главни део посла је
скоро завршен:
- Ниједан играч није тражио исписницу, двојица
најискуснијих Бобан Стојановић и Угреновић су пристали да
продужимо сарадњу, а списак појачања је поприлично дуг. Из
зонаша Брезовице стигао је Дарко Пурешевић, десну страну
комплетирали смо са бившим играчем Врело спорта Николом
Павловићем, а повратник је и искусни Милан Кузмановић,
доскора леви бочни у Гуњевцу. Уз леву-аут линију имаћемо и
Милана Милановића који је стигао из Великог Поља, а "шлаг
на торту" требао би да буде долазак Милоша Панића, бившег
везисте Јединства са богатим српсколигашким искуством. Са
нескривеном радошћу дочекали смо изградњу трибина на
Школарцу, велику захвалност дугујемо општинској управи
што ће наша бројна армија навијача моћи од јесени да ужива
гледајући наше утакмице- колико у комфору, толико, надам се,
и у нашим добрим играма- закључио је неуморни председник
Радника Милован Милићевић.
Б.Матић

НА РАДЉЕВСКОМ БЕТОНУ СЕ ПОНОВО
ОКУПЉАЈУ МАЈСТОРИ МАЛОГ ФУДБАЛА

40 ГОДИНА
ТРАДИЦИЈЕ
Традиционални Ивањдански турнир у малом фудбалу
одржаће се овог лета 41. пут (први организован 1979.), што
значи да ће се ове године прославити непрекидних 40
година играња на бетону радљевске основне школе!
Пријаве за овогодишњу смотру малог фудбала трајаће до
петка 5. јула до 19 часова, а лопта ће се закотраљти сат
времена касније, одмах након жреба. Уплата за учешће је
5.000 динара, а организациони део посла пао је на већ
уходану екипу предвођену Лазаром Радићем (063/213-660).
Трофеј ће бранити домаћа екипа "Хепи Стар", организатори
су припремили препознатљиве садржаје попут такмичења
у прављењу рибље чорбе које је заказано за ивањданску
недељу 7. јула, а у вечерњим сатима сазнаћемо да ли ће
"Хепи Стар" по пети пут бити шампион Радљева или ћемо
овог лета добити новог победника...

ФУДБАЛ

4.јул 2019.г.

29

ФУДБАЛЕРИ ЈЕДИНСТВА ОКОНЧАЛИ ЛЕТЊУ ПАУЗУ

ОБРАДОВИЋ 4. ЈУЛА "ПАЛИ МОТОРЕ”
- Живојиновић појачао Вождовац, исписнице узели и Дејан Јовановић, голман Бојан Петровић и
Лазар Ристовски. - Два голмана и млади Петровић из ОФК Београда досадашња појачања.
После једне од најуспешнијих сезона у новијој
историји, црвено-бели се након 25 дана паузе враћају у
тренажни процес, а млади тренер Јединства Милош
Обрадовић извршиће прозивку на стадиону "Драган Џајић" у
четвртак 4. јула. Добре игре у прошлој сезони нису прошле
незапажено од стране клубова из вишег ранга, а посебно се
то односи на луцидног Виктора Живојиновића. Крилни
нападач и најбољи стрелац екипе у претходној сезони (десет
голова) заслужио је позив суперлигаша Вождовца, поставши
тако тек други играч Јединства који је са Уба директно
отишао у елитни ранг (први био Марко Адамовић који је 2010.
посто играч Спартака из Суботице).
Било је већ извесно да ће тренд наставити млади
голман Бојан Петровић, јунак историјског баража за
омладинце, али је договор између суперталентованог
голмана и лучанске Младости пропао у последњем тренутку.
Капитен омладинске екипе Јединства у потрази је за новим
ангажманом, а управа црвено-белих реаговала је довођењем
Димитрија Веселиновића (2001) из Будућности-Крушика који
је пројектован за првог голмана омладинаца. Конкуренцију
Ивану Јовановићу на голу првог тима правиће његов имењак
Ивановић, доскорашњи голман Напретка из Медошевца, а

ново лице је и Милош Петровић, везиста рођен 2000-те кога је
убска публика могла да упозна у дресу омладинаца ОФК
Београда.
После шест година, црвено-бели дрес је раздужио Дејан
Јовановић, искусни везиста нови је играч Шумадије из
Шопића која је недавно изборила пласман у Београдску зону
кроз бараж. Нову страницу интернационалне каријере отворио
је везиста Лазар Ристовски, задњи везни омладинске екипе
протеклог пролећа потписао је уговор са аустријским
трећелигашем СВ Гредигом. Јасно је да ће до краја прелазног
рока бити промета у оба смера, а тренер Милош Обрадовић
планира седам провера до почетка првенства 17/18. августа:
- Први тест имаћемо против Прве искре 20. јула на
нашем терену, а 24. јула гостујемо новом прволигашу Кабелу
из Новог Сада. Три дана касније угостиће нас под
рефлекторима нови српсколигаш ТЕК-Слога у Великим
Црљенима, а потом следе провере против два тима из врха
Српске лиге "Београд"- ИМТ-ом и Бродарцем. Финиширамо
против Шумадије из Шопића и "генералком" против Радничког
из Обреновца, а у ново првенство улазимо са жељом да
потврдимо рејтинг који смо стекли добрим партијама у
недавно завршеној сезони.
Б.Матић

ДЕЧАЦИ ИЗ ШКОЛЕ ЈЕДИНСТВА ЗАБЛИСТАЛИ У ШАПЦУ

ПОБЕДНИЧКИ ПЕХАР ЗА ПУЛЕНЕ МАРКА ТАДИЋА
Дечаци из школе Јединства рођени 2008. потврдили
су таленат на изузетно јаком "Купу ФК Шапца" и освојили
победнички пехар у конкуренцији 20 екипа из Србије и БиХ.
Предвођени тренером Марком Тадићем, Убљани су
завршили на другом месту у групи са Мајуром, Радником 2,
Лавовима из Београда и домаћином, да би у четвртфиналу
савладали првог фаворита турнира Радник из Бијељине
голом Уроша Дамјановића. У полуфиналу је Лазар Илић био
стрелац у "ремију" са Меридијаном из Новог Сада, а убски
дечаци су имали боље нерве и са "беле тачке" изборили
финале. У одлучујућем мечу иста прича, поново стрелац
Лазар Илић и пенали против Санрајса, најбољи голман
турнира Филип Новковић сјајном одбраном донео је
велику радост црвено-белима...
Играч турнира био је Иван Васић из победничке
екипе, а највећи терет понели су, уз горепоменуте, и Матија
Марковић, Милош Петронијевић, Вељко Јевтић и Данило
Миливојевић. Мијатовић, Драгићевић, Пантелић и Ивковић
су дали значајан допринос у освајању пехара и потврдили
да нема разлога за бригу о будућности убског фудбала...

Успех вредан пажње:
Прво место у конкуренцији 20 екипа из Србије и БиХ
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СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ УБ УСПЕШНО ФУНКЦИОНИШЕ ВЕЋ 18 МЕСЕЦИ

УБСКИ СПОРТ У СИГУРНИМ РУКАМА
Недавно је почео са радом и сајт www.sportskisavezopstineub.rs на којем се прате сва дешавања у убском
спорту, могу се наћи делегирања за лиге ОФС Уб и скидати сва битна документа за спортску администрацију...
Према одредбама Закона о спорту, локална самоуправа
јануара прошле године формирала је Спортски савез
општине Уб, замишљеног као установу која ће посредовати
између спортских колектива и општинске управе. Председник
Небојша Живановић и генерални секретар Дејан Максимовић
побринули су се да новоформирана организација активно и
успешно учествује у спортском животу општине Уб,
истовремено и да оствари одличне контакте са институцијама на нивоу државе, пре свега са Спортским савезом
Србије на чијем челу се налази прослављени рвач Давор
Штефанек.
Спортски савез општине Уб сачињавају 43 спортска
колектива, без плаћања чланарине што је пракса у осталим
градовима, са усаглашеним Статутима са Законом о спорту
где је велику улогу одиграо управо ССО Уб. После кратког
уходавања, убски спортски савез је преузео улогу сервиса у
реализацији буџетских програма предвиђених за клубове на
територији општине и додатно олакшао њихову реализацију.
Да се активност савеза не односи само на канцеларијски рад,
показује његово стално учешће на готово свим спортским
дешавањима у општини. Акценат је бачен на школски спорт,
посебно масовне акције биле су фудбалски турнири у
школама „Свети Сава“ из Памбуковице и „Душан Даниловић“
из Радљева, а домаћини су обрадовани богатим контигентом
спортске опреме и реквизита. Планиран је и турнир у
Бањанима и велико финале у ОШ „Милан Муњас“, а помоћ у
виду спортских реквизита није само привилегија најпопуларнијег спорта у Србији:
- Практично сви дворански и борилачки спортови су се
нашли на списку оних који су добили лепе донације спортске
опреме, све је то резултат беспрекорне дипломатије и
сарадње са локалном самоуправом и Спортским савезом
Србије, а прошлог новембра били смо гости на Сајму спорта
где је 60-оро деце из убских клубова уживало у истинском
празнику спорта и младости. Већ 6. септембра очекује нас

Школски фудбалски турнир у Радљеву
у организацији Спортског савеза општине Уб
организација Мини-сајма спорта на Убу, а овог лета смо
активни учесници радова на Школарцу где смо обезбедили
табле и кошеве за оба терена, планирамо помоћ организаторима „Карелија“, а успешно смо положили тест
учешћем у организацији финалног одбојкашког турнира за
најбоље пионирке Србије. Направили смо и сајт
www.sportskisavezopstineub.rs на којем пратимо сва дешавања у убском спорту, могу се наћи делегирања за лиге ОФС Уб,
скидати сва битна документа за спортску администрацијурекао је председник ССО Уб Небојша Живановић.
Б.Матић
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SALON KERAMIKE
014/410-403 064/222-43-43 064/8160-740

Ul. Drinskih divizija br.12 (na obilaznici u sklopu Stovarišta „Kovačević”)
Sve za vaša kupatila, kuhinje, terase, staze...
„Domis enterijeri” je trenutno jedna od vodećih srpskih firmi u prodaji:
- svih vrsta keramike (domaće, italijanske, španske, kineske...)
- kvalitetnih uvoznih granita
- gazišta za stepeništa
- kada, tuševa, tuš kabina...
- kupatilske galanterije (bojlera, wc šolja, bidea...)

