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NOVO !

PERIONICA
НЕМАЊА МАТИЋ- ПОРОДИЧНО

ПОНОС
ТАМНАВЕ !

RESTORAN - MESARA - PRODAVNICA

10 godina sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
014/412-212 ново!

TADING

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

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

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

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

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ЛОКАЛНИ ПАРЛАМЕНТ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

УСВОЈЕН ПРВИ
РЕБАЛАНС БУЏЕТА
- Андрија Живковић (СНС) заменио Горана
Миловановића на месту заменика председника
општине Лајковац.
На 25. заседању Скупштине општине Лајковац одборници су именовали новог заменика председника Општине.
Горан Миловановић, због личних разлога, поднео је
писмену оставку 4. јуна. На његово место изабран је, тајним
гласањем, Андрија Живковић, досадашњи заменик председника Скупштине, такође из редова Српске напредне странке. На место заменика председника Скупштине изабран је
Бојан Милосављевић, одборник СНС. Нови одборник је
Ненад Милиновић (СНС) из Јабучја.

Андрија Живковић,
нови заменик председника општине Лајковац
На дневном реду нашле су се и одлуке о завршном
рачуну буџета за 2014. годину, као и први ребаланс за ову
годину у износу од милијарду и 300 милиона динара. Завршни рачун је усвојен са суфицитом од 694 милиона динара и
та средства су пренета у 2015. годину. Главни разлози за
доношење ребаланса јесте управо овај суфицит, као и
прилив новца од РБ “Колубара“ за накнаду за експлоатацију минералних сировина на територији општине
Лајковац. У складу са доношењем ребаланса, усвојене су
прве измене Програма пословања, финансијског плана и
коришћења субвенција из општинског буџета за три јавна
предузећа: ЈП „Градску чистоћу“, „Дирекцију за уређење и
изградњу“ и РТВ „Пругу“, као и Програма коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и
Програма за унапређење услова живота локалне заједнице.
Одборници су изгласали и Одлуку о дугорочном
задуживању општине Лајковац за финансирање капиталних
инвестиција, на основу које ће подићи позајмицу у износу
од 250 милиона динара за изградњу полузатвореног
пливачког базена. Рок отплате кредита је десет година са
максималном каматом од десет процената. Усвојена је и
Одлука о изради планских докумената у области заштите
животне средине и одрживог развоја општине Лајковац,
Програм коришћења средстава од откупа станова у 2015. и
Програм обнове мостова општине Лајковац.

НИКО НИЈЕ
САВРШЕН

н

адменост је лоша особина, али, ако се удружи са
ниподаштавањем других - не само да је ружна,
него открива и неприхватљиву природу човека.
Имао сам, ових дана, дилему: да ли да прихватим (и
тако, подржим) критику чија суштина се сводила на то
да Убљани желе да што пре напусте свој завичај, а да су
неки други поносни на средину у којој живе... Не би то
било тако одбојно да се ту није нашло и низ намерних
превида и ниподаштавања... И то - не први пут.
Убљанин сам од увек, место рођења ми је Београд,
случајно, јер је порођај био такав, кренуо сам
наглавачке, па се попречио - али се све, ипак, срећно
завршило у болници у улици Народног фронта.
Тридесет три године касније, у истом породилишту,
родио ми се син. Нисам могао да замислим да буде,
рођењем, Ваљевац. И нисам био усамљени случај.
Иначе, у то време, забележено је и неколико ‘’хитних’’
порођаја на ’’хитној’’ у убском Дому здравља...
Убљани су, увек, широка срца примали све придошлице. Много њих је, често, уживало пуно бољи статус
управо зато што су дошли са разних страна. То је,
сигурно, због тога што смо веровали да долазе јер им се
овде свидела околина, али и људи...
Свакако да се Убу и Убљанима може што-шта пребацити,
али да не воле свој град (или варош, како неки из
милоште зову то место ’’са два слова’’ и сачуваном
душом) - то, никако. Треба свратити викендом у Ловац и
видети Мирка, Блекија, Струју, Божу судију, Јола,
Босиљчића, па, Гонзалеса и Виду са увек веселим и
гласним друштвом, Сову, Ђуру, Живадина, Снежу...
Понекад и Џају, Професора Недељковића, Дула
Савића... Ту се сачувала душа старог Уба, а сада већ
давних година, Драган Савић га је назвао, у једном од
својих текстова у Гласу Тамнаве, Сабирним центром.
Зашто? То може само да се осети - није могуће описати.
А Уб има и друга места где се окупљају Убљани. Старији,
млађи, као и привремено, или за стално, одсељени
(разлози су различити). Сви су поносни на свој град.
Е, сад, што рече један од највернијих сарадника Гласа
Тамнаве; ‘’Нисам рођени Убљанин, али... нико није
савршен!’’ Тако се, понекад, догоди, да, ко зна из којих
разлога, неки који су се лепо сместили (и удомили у овој
средини), као нешто добронамерно, као учено и
интелектуално, коментаришу убске прилике и неприлике али, некако, увек на штету Убљана. Увек би да
нешто спочитавају, да превиде оно што су главне
карактеристике овог места и људи који овде живе.
Уочљиво се не признају чињенице, заобилази се нешто
што је незаобилазно... Добра је духовитост, али не увек
на туђи рачун...
Не бих да оптужујем. Али, морао сам да испишем ове
редове. Нешто ме коснуло, повредило... Умео сам,
некада, да будем жестока опозиција - у вуненим
временима. Напустио сам удобно место глодура
Тамнавских новина, које сам, својом упорношћу и
тврдоглавим истрајавањем, створио и одржавао док
нисам, уверен сам, часно иступио подневши оставку
(1992.)... Последице - преживљавање са бувљачком
робом, тегљење торби ‘’крмача’’... Али, то је био мој
избор и нисам кривио друге. Падао сам и устајао,
доказивао се и... оставио понешто за собом... Недавно
објавио и својеврсну фељтинистичку моногрфију ‘’Уб и
Убљани’’... Документ за будућност. Сада, за оцењивање.
Уб је имао Тамнавске новине, сада има Глас Тамнаве,
пуно тога су објавили и други. Уб јесте постао град са
грађанима који га воле. Свидело се то некоме или не!
Дао сам многима прилику да, преко Гласа Тамнаве,
изнесу своје мишљење. Али, кад неко злоупотреби
добру вољу за сарадњом и када покуша да ме, као
одговорног уредника, супротстави Убу, а да, на рачун
нас, хвали грађане неке друге варошице - ма колико и
били тачни наводи... Тада, ту, стављам тачку!
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СПЕКТАКЛ НА УБСКИ НАЧИН

АЦА ЛУКАС
“ЗАПАЛИО“ УБЉАНЕ

Поглед из ваздуха:
Концерт Аце Лукаса

Један од најпопуларнијих фолк певача на овим
просторима одржао концерт на Градском тргу
пред неколико хиљада гледалаца
Већ традиционално, сваког лета, Убљани су у прилици
да угосте неку од великих звезда естрадне сцене. Након Ане
Бекуте, Мирослава Илића, Шабана Шаулића, Џенана Лончаревића и Бориса Новковића, убски Градски трг испунио је и
Аца Лукас, отворивши нову летњу музичку сезону.

“Пријатељима не наплаћује“:
Дарко Глишић и Аца Лукас
Ретку су Убљани који те вечери нису уживали у
популарним Лукасовим хитовима који је, како је сам рекао,
певао за пријатеље без посебне надокнаде, док је општина
Уб за све госте обезбедила бесплатно точено пиво. По неким
проценама, које су увек незахвалне, оборен је и рекорд у
посети, те су убски угоститељи и трговци задовољно трљали
руке и неколико сати након концерта .

“Посебно издање“ - убски певач Марко Петрић,
као загревање пред велики спектакл
Као предгрупа наступао је бенд “Посебно издање“ на
челу са младим убским певачем Марком Петрићем, а онда је
на сцену изашао Лукас и једноипочасовном музиком
“запалио“ сцену. За ову прилику, обезбеђен је и ватромет
који је целом догађају дао посебан тон.
- Трудимо се да цело лето буде попуњено садржајима, а
не само да Уб живи тих неколико дана колико трају Убске
летње вечери. Почетак и најава бројних дешавања овог лета
били су управо “Златни дан” и концерт Аце Лукаса. Пред
нама је још једно лепо лето које ћемо обогатити са неколико,
заиста, вредних музичких садржаја- поручио је након
концерта Дарко Глишић, председник општине Уб.
М.М.М.

17.стр.

Манифестацију отварају Неверне бебе,
НАЈАВА
а затвара група Ничим изазван
И ПРОГРАМ

ДОДЕЉЕНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ
НАЈУСПЕШНИЈИМ ЂАЦИМА И НАСТАВНИЦИМА

ЗНАЊЕ СЕ ИСПЛАТИ
Поводом завршетка школске године, општина Уб је у
Дому културе уприличила традиционални, Видовдански
пријем за најбоље тамнавске школарце и њихове педагоге,
уз доделу вредних новчаних награда. За постигнуте успехе
током претходне школске године и резултате остварене на
такмичењима највишег ранга укупно је награђено 102 основца и средњошколца и 27 наставника и професора, за шта је
из општинског буџета издвојено нешто више од милион
динара. Награде најбољим и најталентованијим ученицима
уручио је председник општине Дарко Глишић, који им је
честитао на постигнутим успесима, свесрдном залагању,
труду и знању.
Новчане награде додељене су у неколико категорија и
износе од три до 20.000 динара. Највећи износ припао је
носиоцима дипломе „Вук Караџић” по завршеној средњој
школи, као и Александри Латиновић и Филипу Симанићу,
ученицима ШОМО „Петар Стојановић” за постигнуте изванредне резултате на многим међународним и републичким
такмичењима. За освојено прво место на републичком или
међународном такмичењу, или смотри, награда је била
15.000 динара, за друго 12.000, а за треће 10.000 динара,
колико су добили и носиоци „Вукове” дипломе у основној
школи. Учешће на државном или међународном такмичењу
награђено је са 5.000 динара, док је наставницима и професорима за учешће њихових ђака на овим такмичењима
уручено по 4.000, а за неко од прва три места 8.000 динара.

Награђани ђаци са својим професорима и наставницима
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НЕМАЊА МАТИЋ, ГОСПОДАР ЧЕЛСИЈА И ЛОРД ОД ПРЕМИЈЕР ЛИГЕ

ПОНОС ТАМНАВЕ
Фудбалски чаробњак из Тамнаве и најпознатији Врељанин свих
времена сваки слободан моменат користи да “скокне“ до родног краја, тако и
ово лето проводи на Убу у друштву људи који му највише значе. Са супрогом
Александром, сином Филипом и ћеркицом Теом крстари убским улицама у жељи
да надокнади све оно што је пропустио далеко од родног краја. Дружење са
другарима из детињства, обилазак спортских терена код убске Фазанерије,
посета “Златном дану“, те опуштање у убском парку и на Школарцу за овог
скромног младића представља својеврсну награду за све оно што је учинио у
последњих годину дана. А тога је, заиста, много: освајање шампионске титуле са
Челсијем, избор у најбољи тим сезоне Премијер лиге, титула најбољег српског
играча у 2014.години, похвале које стижу са свих страна па и од џангризавог
перфекционисте Жозеа Муриња, који свој тим не би могао да замисли без своје
“звери“, “џудовишта“, “паука“, “џина“..., како га често са пијететом ословљава.
Немања је своје време издвојио и за “Глас Тамнаве“, часопис који посебно цени
и прати чак и из Лондона.
Многобројне похвале на твој рачун
свакодневно можемо читати у готово свим
европским медијима. Да ли је тешко носити
бреме једног од најбољих задњих везних
играча на свету?
- Наравно да није лако. Када вежете
неколико добрих утакмица и сви почну да
пишу о вама, очекивања јавности постају
све већа. Веома је тешко у континуитету
задржати највиши ниво игре. Међутим,
сам сам крив за то. Фудбал је, поред моје
породице, најважнија ствар у мом животу.
Зато ми и није тешко да се борим са
притиском, који сузбијам великим радом
на тренинзима и максималном посвећеношћу послу којим се бавим. Позитивна
трема је увек добродошла, кад год је
нисам имао одиграо
сам лоше и испод својих могућности.
Резултати које си
постигао су, заиста, задивљујући. Тренутно си
носилац игре репрезентације, која, и поред
твојих добрих партија, не
бележи добре резултете.
Како гледаш на ту чињеницу?
Немања је обећао нашем уреднику - Мислим да имамо
да ће мајицу “Гласа Тамнаве“ поклонити доста младих репрешефу Мурињу, као својеврсани вид рекламе зентативаца који још
нису спремни да поднашег краја несу велики притисак

Иза тебе је још једна изузетно успешна
сезона. Са породицом тренутно проводиш
годишњи одмор на Убу. Сада, када имаш
времена да сабереш све утиске, како
гледаш на последих дванаест месеци?
- Задовољан сам, пре свега, јер смо
освојили две титуле - лигу и куп. Сада,
када анализирам екипе са којима смо се
такмичили и њихов квалитет, прихватио
бих да нам свака сезона буде оваква. На
персоналном плану мислим да сам
доста напредовао у игри, о чему
сведочи и признање које сам добио од
ФСС али и избор у тим сезоне Премијер
лиге. Ипак, простора за напредак увек
има, па ћу се трудити да наредне сезоне
будем још бољи.

Немања огрнут српском заставом
са пехаром шампиона Премијер лиге
јавности и одговорност коју са собом
носи национални дрес. Једноставно,
фали нам искуство у завршници напада.
То се посебно видело у последњој
утакмици против Данске. Репрезентација нису три, четири играча, већ свих
једанаест, плус играчи са клупе.
Колико си омиљен на Убу довољно
говоре реакције људи који те срећу на
улици. Као неко ко је дотакао сам врх, који
би савет дао многобројним клицима који
маштају да једног дана остваре бар делић
онога што си ти постигао?
- Један пријатељ ми је недавно
рекао да је већа вероватноћа да
добијеш на лотоу, него да улажеш у дете
да постане врхунски фудбалер и да
цела твоја породица живи од тога.
Фудбалом и било којим другим спортом
се, пре свега, треба бавити из љубави.
За сву децу је најважније да у спорту
науче да се боре и побеђују, али и да
прихвате пораз. На тај начин они кроз

STALNI POPUSTI

Svake nedelje nova roba
poznatih marki po sniženim cenama !

- Duge haljine i suknje
- Tunike za plažu
- Ženski kupaći kostimi
- Muške i ženske farmerke
- Bermude, šorcevi, majice...
MOGUĆNOST PLAĆANJA
NA RATE

Radno vreme:
8 - 20
subota
9 - 16

УСПЕШНИ ТАМНАВЦИ
СЕЋАЊЕ НА ДЕТИЊСТВО
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НЕМАЊА МАКСИМОВИЋ, УЧЕСНИК ФИНАЛА “ПИНКОВИХ ЗВЕЗДА“

ВЕЛИКИ УСПЕХ
УБСКОГ ПЕВАЧА

ВРЕЛО
РАСАДНИК
ТАЛЕНАТА

Глас који је освојио
милионски аудиторијум

- У Врелу је било нас четрдесетак,
од 1986. до 1990.годишта, који смо
редовно тренирали и такмичили се са
екипама из округа. Било је ту и победа
и пораза. Најтеже ми је пало када смо,
једном приликом, изгубили од Јединства са 7:1. Касније смо успели да им се
раванширамо са чак 14:5. Веома се
добро сећам тог времена и мог
пријатеља Раће Петровића који је
редовно плакао када их победимо.
ФК Врело је изнедрио велики број
фудбалера који су запажени у локалним
оквирима?
- Врело је једна здрава средина у
којој су млади посвећени спорту.
Никада нисмо били превише захтевни,
довољан нам је био један терен који
смо имали. Тешко је побројати све те
момке који су остварили, заиста, доста
успеха наступајући за Јединство, али и
за екипе из виших лига. То су све моји
другари, попут Љубичића, Дарка
Матића, Владе Благојевића, Мила
Маринковића, млађе “гарде“ Лазе и
Николе Ристовског и осталих који су и
дан данас добро организовани и бране
боје нашег матичног клуба ФК Врело.

Иако смо то сви жарко желели и
непрестано слали СМС поруке,
Немања Макисмовић није победио у
“Пинковим звездама“. Боље речено,
није победио само на папиру,
односно у Пинковом студију. За нас,
који пратимо његово певачко уздизање и за њега самог, ово је велика
победа и успех о којем је сањао када
се пријављаивао за ово музичко
такмичење. У јакој конкуренцији
догурао је до самог финала (топ 12),
чему су допринели и гласови великог
броја Убљана. Ипак, Уб је мало место,
нема велики број гласача, а Немања
је поштен младић који нема никога
“да га гура“. Каријеру гради сам и
ослања се искључиво на свој глас,
који му је и донео велику популарност. Његова интерпретација песме
“Анђео чувар“, од Саше Матића, у
полуфиналу никога није оставила
равнодушним. Петочлани жири имао
је само речи хвале, потврдивши још
једном да му је место међу дванаест
најбољих такмичара.
Након финалне вечери, млади
убски певач није жалио за победом,
већ се путем друштвених мрежа
захвалио свима који су му били подршка у протеклих неколико месеци:

Иза тебе је још једна изузетно успешна
сезона. Са породицом тренутно проводиш
годишњи одмор на Убу. Сада, када имаш
времена да сабереш све утиске, како гледаш
на последих дванаест месеци?
- Задовољан сам, пре свега, јер смо
освојили две титуле - лигу и куп. Сада,
када анализирам екипе са којима смо се
такмичили и њихов квалитет, прихватио
бих да нам свака сезона буде оваква. На
персоналном плану мислим да сам доста
напредовао у игри, о чему сведочи и
признање које сам добио од ФСС али и
избор у тим сезоне Премијер лиге. Ипак,
простора за напредак увек има, па ћу се
трудити да наредне сезоне будем још
бољи.
Многобројне похвале на твој рачун
свакодневно можемо читати у готово свим
европским медијима. Да ли је тешко носити
бреме једног од најбољих задњих везних
играча на свету?
- Наравно да није лако. Када вежете
неколико добрих утакмица и сви почну да
пишу о вама, очекивања јавности постају
све већа. Веома је тешко у континуитету
задржати највиши ниво игре. Међутим,
сам сам крив за то. Фудбал је, поред моје
породице, најважнија ствар у мом животу.
Зато ми и није тешко да се борим са
притиском, који сузбијам великим радом
на тренинзима и максималном посвећеношћу послу којим се бавим. Позитивна
трема је увек добродошла, кад год је
нисам имао одиграо сам лоше и испод
сво-јих могућности.
Резултати које си постигао су, заиста,
зади-вљујући. Тренутно си носилац игре
репре-зентације, која, и поред твојих добрих
партија, не бележи добре резултете. Како
гледаш на ту чиње-ницу?
- Мислим да имамо доста младих репре-

зентативаца који још нису спремни да
под-несу велики притисак јавности и
одговорност коју са собом носи
национални дрес. Једноставно, фали
нам искуство у завршници напада. То се
посебно видело у последњој утакмици
против Данске. Репрезен-тација нису
три, четири играча, већ свих једанаест,
плус играчи са клупе.
Колико си омиљен на Убу довољно
говоре реакције људи који те срећу на
улици. Као неко ко је дотакао сам врх, који
би савет дао многобројним клицима који
маштају да једног дана остваре бар делић
онога што си ти постигао?
- Један пријатељ ми је недавно
рекао да је већа вероватноћа да
добијеш на лотоу, него да улажеш у дете
да постане врхунски фудбалер и да
цела твоја породица живи од тога.
Фудбалом и било којим другим спортом
се, пре свега, треба бавити из љубави.
За сву децу је најважније да у спорту
науче да се боре и побеђују, али и да
прихвате пораз. На тај начин они кроз
живот израстају у квалитетније
личности и развијају се на прави начин.
Посма-трајући децу, која се окупљају на
нашим теренима, видео сам њихову
велику заљубљеност у фудбал, што је
добро. Треба само да буду истрајни и
да не одустају. Посебно ме радује
чињеница да на Убу данас, за разлику
од некадањших времена, имамо доста
квалитетних младих тренера који раде
са клинцима, попут Мике Билића, Жарка
Анђића, Срђана Ристића, Александра
Аћимовића и других.
У једном разговору, који смо водили
пре неколико година, признао си да је било
тренутака у младости када си
преживљавао тешке моменте у којима си

Немања Максимовић
“ Драги моји, хвала свима на
огромној подршци, без вас не бих
стигао довде. Ово је за мене велики
успех и самим тим сто сам у финалу за
мене је победа! Хвала Убу, Шапцу,
Ваљеву, Обреновцу и целој Западној
Србији а и шире, хвала дијаспори. Хвала
свим људима који су били уз мене. Пре
свега, бескрајно хвала oпштини Уб на
челу са председником Дарком Глишићем, хвала Пекари “Гајић“, хвала “Гласу
Тамнаве“... Хвала радију “МБ“, радију
“Владимирци“, Телевизији “Гем“, “Бум
Бум“ радију! Хвала мојој породици,
девојци, колегама и свим драгим
људима који су ме подржавали. Идемо
даље... Ускоро следи нова песма,
гостовања, биће свега!
Живели, ВОЛИ ВАС НЕМАЊА!“ М.М.М.
имао дилему по питању даљег бављења
фудбалом. Како из данашње перспективе
гледаш на то доба твоје каријере?

Летњи одмор проводе на Убу:
Немања са супругом Александром,
сином Филипом и ћерком Теом
- Нисам баш буквално хтео да се
одрекнем фудбала, али је то био један
тренутак слабости када сам се, пред
једну утакмицу, запитао да ли моја
фудбалска каријера има смисла када за
мене нема места међу 18 играча
Јединства из Уба. Тада сам имао
шеснаест, седамнаест година и,
једноставно, нисам био дово-љно зрео
да ствари сагледам на прави начин. У
том моменту много ми је значила
подршка моје породице, која је
веровала у мене и на крају ме усмерила
на прави пут.
Ко ти је највише помогао у играчкој
Разговор водио: Милован Миловановић

КРОЗ МИОНИЦУ
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НА ОТВОРЕНИМ БАЗЕНИМА У ПРИБАРАМА

ПОЧЕЛА СЕЗОНА
КУПАЊА
Отворени базени у Прибарама су током летњих месеци
омиљено место за одмор многих житеља Мионице и околине,
али последњих година се бележи и све већи број купача из удаљенијих места које привлаче благотворна својства термоминералне воде. Сезона овде почиње са првим топлијим
мајским данима, а у руководству Установе за физичку културу
која се стара о купалишном комплексу надомак Мионице очекују да ће посета, као и приходи, овог лета премашити прошлогодишње.
- Током паузе између две купалишне сезоне смо инвестирали у кречење спољашњег и унутрашњег дела зграде
ресторана, као и у набавку комплетног инвентара, од расхладних уређаја, микроталасне пећи, до апарата за кафу и ситног
инвентара. За разлику од претходних година када смо ресторан издавали приватним лицима путем јавне лицитације, ове
ћемо сами организовати рад уз ангажовање ђака из овдашње
Средње школе који ће код нас имати практичну обуку за
занимања конобар и кувар. Руководство локалне самоуправе
на челу са председником Бобаном Јанковићем Прибаре
сматра важним општинским ресурсом и зато је за купалишни
комплекс у текућој години опредељено знатно више средстава него у претходном периоду. Између осталог, за даље
реновирање кухињског дела ресторана је предвиђено 1,88
милиона динара буџетских средстава, као и 480 хиљада за
изградњу новог мокрог чвора са дезобаријером- каже в.д.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

УСВОЈЕН ПРОГРАМ
ОБНОВЕ МОСТОВА
Подршка сертификованим старим и уметничким
занатима и пословима домаће радиности
Општинско веће општине Мионица је недавно усвојило
Програм обнове мостова на територији Општине. Програм се
односи на мостове у надлежности мионичке општине у Доњој
Топлици, Шушеоци и Горњем Лајковцу, који испуњавају
критеријуме да су порушени или оштећени услед дејства
поплаве или активирањем клизишта у мају 2014. године, да су
оштећења утврђена одговарајућим записником надлежног
органа, да су решењима надлежног општинског органа забрањени за употребу, као и
да за њихову обнову
општина Мионица није
до сада обезбедила
с р е дс т ва и з д ру г и х
извора финансирања.
Списак мостова обухБујица порушила мост
ваћених Програмом је
у Доњој Топлици
упућен Канцеларији за
помоћ и обнову поплављених подручја, а њихова реконструкција зависиће од висине финансијских средстава
обезбеђених преко Канцеларије из Фонда солидарности
Европске уније.
Такође, мионичка општина ће на основу Одлуке која је
донета на истој седници подржати иницијативу Министарства привреде за подршку сертификованим старим и уметничким занатима и пословима домаће радиности. Мере подршке ће се односити на успостављање стимулативне висине
закупнина простора за сертификоване привредне субјекте у
овој области, добијање таквог простора по убрзаној процедури, као и на успостављање посебних амбијенталних
целина локалног типа, а ради развоја одређене врсте традиционалног занатства, развоја туризма и слично.
Веће је у даљем раду утврдило предлоге Решења о
именовању Организационог одбора ''Мишићевих дана'' и
Радне групе за израду Локалног акционог плана унапређење
положаја Рома, као и прдлога Одлуке о обавези ЈКП ''Чистоћа
Мионица'' о утврђивању и задуживању нових обвезника
накнаде за услугу изношења и депоновања смећа у оквиру
зона организованог изношења смећа у Мионици и Бањи Врујци. Усвојен је и Правилник о коришћењу службених возила
Општине и потрошњи горива, док ће према предложеној
измени Одлуке о боравишној такси редовност наплате пратити Одељење за инспекцијске послове Општинске управе.
А.Ковачевић

Базени у Прибарама
директора Установе за физичку културу Драган Недељковић.
Недељковић напомиње да купачи неће ''трпети'' због
извођења поменутих радова и да ће базени све време
радити по устаљеном режиму. Мали базен је на располагању
купачима сваког дана, а олимпијски у данима викенда.
-Став руководства општине је да наше буџетске установе и јавна предузећа морају бити способна да остваре
довољно сопствених прихода за финансирање плата запослених. Такође, њихово пословање треба да буде транспарентно и са позитивним билансом на крају календарске
године – истакао је председник мионичке општине Бобан
Јанковић, коментаришући чињеницу да је Установа за физичку културу од ове сезоне преузела вођење ресторана у
Прибарама.
А.Ковачевић

САМИ СА ОСТВАРЕ ПРИХОД
- Став руководства општине је да наше буџетске
установе и јавна предузећа морају бити способна да
остваре довољно сопствених прихода за финансирање
плата запослених. Такође, њихово пословање треба да
буде транспарентно и са позитивним билансом на крају
календарске године-истакао је председник мионичке
општине Бобан Јанковић, коментаришући чињеницу да
ће Установа за физичку културу преузети вођење ресторана у Прибарама.

ПРОЈЕКАТ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ

УМИВАЊЕ
КОШАРКАШКОГ ИГРАЛИШТА
Почели су радови на реконструкцији ограде и трибина
отвореног кошаркашког игралишта у центру Мионице.
''Умивање'' кошаркашког игралишта је пројекат овдашње
Канцеларије за младе, од чијег недавно именованог координатора Жељка Радосављевића сазнајемо да подразумева
замену дотрајале ограде према Тргу војводе Мишића и
рекон-струкцију комплетних трибина.
-Ово је прва фаза пројекта за коју су опредељена буџетска средства општине у износу од 350.000 динара. У другој
фази намеравамо да на до сада неискоришћеном и неуређеном простору на јужној страни терена поставимо реквизите и справе намењене деци- истиче координатор Канцеларије за младе општине Мионица Жељко Радосављевић.

Радови на
кошаркашком игралишту
Према његовим речима, Канцеларија је недавно
прешла у нове просторије у близини Мишићевог трга, зграде
општине, кошаркашког терена, па и основне и средње школе,
што ће омогућити много бољу комуникацију са циљном групом. Краткорочни планови су пре свега везани за организовање спортских дешавања и других активности на предстојећим ''Мишићевим данима'', а до краја године Канцеларија планира организовање курсева страних језика, обуке
рада на рачунарима и друге активности.
А.К.
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ОДБОРНИЦИ ЗАСЕДАЛИ НА ВИДОВДАН

ПРИВАТИЗАЦИЈА
РТВ “ПРУГА“
Двадесетшеста седница Скупштине општине Лајковац
одржана је у неуобичајено време, на Видовдан, у недељу, 28.
јуна. Разлог за “ванредно сазивање“ локалног парламента
био је допис Агенције за приватизацију, који је у петак, 26.јуна,
под назнаком „хитно“, навела да све јединице локалне самоуправе, које су оснивачи медија у поступку приватизације,
доставе своје одлуке о методу и моделу приватизације
медија најкасније до 28. јуна. Одмах након седнице, одлука је
достављена Агенцији за приватизацију.
- Нама је стало до наших суграђана, радника РТВ
„Пруга“, због којих смо и одржали редовну седницу у недељу.
Агенција за приватизацију ће 1. јула расписати огласе за
продају свих јавних информативних предузећа. Када би
пропустили овај рок имали бисмо штетне последице, пре
свега запослени у радију, а то нисмо желели да дозволимо.
Један од разлога за заказивање ове седнице је и Споразум о
уређењу међусобних односа у коришћењу Заједничког
водоводног система „Непричава“. Урадили смо сада коначан
текст и упутили смо га нашим одборницима са предлогом да
га усвоје. Захваљујем свим одборницима који су подржали
нацрт и једне и друге одлуке и мислим да је то у општем
интересу, укључујући и План генералне регулације за
Лајковац, имајући у виду да један број инвеститора очекује
усвајање овог плана како би могао да уђе у редовну
процедуру издавања грађевинских дозвола за спремне
пројекте- рекао је након седнице Живорад Бојичић,
председник општине Лајковац.

ОД ПРВОГ СЕПТЕМБРА

БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ
ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ
Из општинског буџета биће издвојена
средства и за субвенционисање превозника
и увођење нерентабилних аутобуских линија,
неопходних за превоз ђака.
Средња школа ''17. Септембар'' у Лајковцу, ове
године, ће уписати 150 ученика. Поред економског, електро
и машинског, отворен и нови смер- мехатроника. Са циљем
да се попуне сви капацитети ове школе, руководство
општине Лајковац ће обезбедити бесплатан превоз за све
ученике са местом становања до 30 километара удаљености. Поред тога, из општинског буџета биће издвојена
средства и за субвенционисање превозника и увођење
нерентабилних аутобуских линија, неопходних за превоз
ђака.
Настојања техничке школе ''17. Септембар'' у Лајковцу да попуни сва расположива места и у складу са својом
техничком опремљеношћу, одржи и сачува све кадровске
потенцијале, наишла су на подршку и разумевање
руководства општине Лајковац. Од првог септембра сви
средњошколци ће имати бесплатан и редован превоз од
школе до куће.
У техничкој школи ''17. септембар'' свршени основци
могу уписати пет различитих смерова, за сваки смер је
планирано по једно одељење. Општина Лајковац већ
годинама обезбеђује превоз основаца, а први пут од нове
школске године уводи субвенционисан превоз за ученике
лајковачког средњошколског центра. Посебан куриозитет
предствља и то што се ова одлука односи и на ученике свих
околних општина.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ЛАЈКОВАЦ

Руководство општине Лајковац
Н а 2 6 . о во год и ш њ ем за с е д а њ у “ л а ј ко вач ко г
парламента“ прихваћен је и Нацрт Одлуке о прибављању
катастарске парцеле за изградњу магацина за смештај
опреме и материјала за ванредне ситуације, као и неколико
предлога решења о именовању вршилаца дужности
директора, управних и надзорних одбора јавних предузећа и
установа у општини Лајковац.
М.М.М.

ОМЛАДИНА СНС ЛАЈКОВАЦ

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
Омладина СНС Лајковац организовала је, током
викенда (20. и 21.јуна), хуманитарну акцију прикупљања
одеће и обуће за социјано најугроженије породице.
Прикупљена гардероба биће, у складу са критеријумима,
подељена члановима двадесет породица. На тај начин
активисти омладине ОО СНС Лајковац наставили су серију
хуманитарних активности са циљем да помоћ добију они
којима је најпоребнија.
Поред тога, млади лајковачки напредњаци, уз помоћ
Oпштинског одбора, спровели су 25.јуна и акцију добровољног давалаштва крви којој се одазвао велики број
чланова Странке и суграђана.

Прикупљање хуманитарне помоћи
у страначким просторијама

ПРОМОЦИЈА НОВЕ
КЊИГЕ ВЕЉЕ ЖУЊИЋА
У великој сали Градске
куће, Градска библиотека
Лајковац организовала је
промоцију књиге „Боја твог
имена“ домаћег аутора Веље
Жуњића. Поред писца, у
програму су учествовали глумац Александар Трмчић,
вокални солиста и гитариста
Александар Костић и гитариста Живко Протић. Млади
Лајковчанин је по занимању
рударски инжењер, а први
роман „Шампитица“ објавио
је 2013. године.

Веља Жуњић

ОБАВЕШТЕЊЕ О
СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА
Лајковачки студенти високошколских установа, чији
је оснивач Република Србија, за студије првог и другог
степена, који су већ корисници студентске стипендије, а у
текућој школској години су положили све испите први пут
уписане године, закључно са јулским испитним роком и
просечном оценом 9,50 и више, стичу право на увећани
износ стипендије која ће бити исплаћена за месец јун
текуће године у висини до 50% просечне месечне нето
зараде у Републици Србији, по последњем познатом
податку.
Ради остваривања права на увећану стипендију
позивају се студенти да, најкасније до 20. јула 2015. године,
доставе потврде о први пут уписаној години студија, као и
потврде о свим положеним испитима у текућој школској
години закључно са јулским испитним роком и просечном
оценом.
Потврде се могу доставити Одељењу за општу
управу и друштвене делатности Општинске управе
Лајковац, други спрат, канцеларија број 210.
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МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ ЛАЈКОВЦА 2015“

ХАРИ МАТА ХАРИ
30.ЈУЛА У ЛАЈКОВЦУ
Највећи део културних програмских активности, и ове године,
осмишљава и организује КЦ “Хаџи Рувим“
Културни центар „Хаџи Рувим“ из
Лајковца је носилац активности културних програма у оквиру традицоналне
манифестације “Дани Лајковца“, током
јулских дана, а закључно са 30. јулом
када се прославља Огњена Марија.
Активности које се организују углавном
су везане за програме чији су главни
актери домаћи уметници и културни
радници. Ово је прилика да се промовишу и Лајковчани и општина Лајковац,
рекла је у изјави за “Глас Тамнаве“ мр
Сузана Јанковић, директор културног
центра, наводећи програм који ће и ове
године окупити велики број културних
посленика.
- У понедељек, 20 јула, у Галерији КЦ
„Хаџи Рувим“ у 19 часова биће отворена
изложба фотографија Александра Марковића, који је прикупио и обрадио
фотографије настале у претходних два-

десет година на активностима ПСД
„Ћира“ из Лајковца, чији су чланови
освајали највише планинске врхове
света.
- У среду, 22.јула, са почетком у 20
часова у Великој сали Општине Лајковац,
традиционални концерт одржаће Хор КЦ
„Хаџи Рувим“ и представити нови репертоар а под диригентском палицом мр
Уроша Степановића.
- Фолклорни ансамбл ветерана „Хаџи
Рувим“, 25.јула. у 19 часова са гостима
наступиће у сали биоскопа културног
центра и окупити ветеране фолклора из
Републике Србије.
- У сарадњи са Театром „Пулс“ из
Лазаревца, 27.јула од 20 часова у сали
биоскопа биће изведена позоришна
представа „Црко без њега“ по тексту
Петра Петровића Пеција. Главне улоге
играју: Ивана Недељковић, Александар

Хајрудин Варешановић,
вођа састава “Хари Мата Хари“
Карић, Маја Софронијевић, Дарко
Бјековић и Јелена Цвијетић.
- К УД „ Х а џ и Р у в и м “ ј е т р а д и ционални домаћин Манифестације
„Колубарски вез“, на којој „чувари“
наше песме са ансамблима из целе
Србије представљају њихово играчко
умеће.
- Манифестација „Дани Лајковца
2015“ се завршава 30.јула са концертом
групе „Хари Мата Хари“ од 22 часова.

ЖЕЛЕЗНИЧАР ИЗ ЛАЈКОВЦА НА КРАЈУ СЈАЈНЕ СЕЗОНЕ

“ДИЗЕЛКА“ НА ТУРБО ПОГОН
- Под командном палицом младог тренера Александра Лазаревића, Лајковчани
обележили пролећни део сезоне. - У ишчекивању одлуке надлежних органа, од јесени
можда и Прва лига крај пруге. - Клуб стабилно функционисао под окриљем општине,
председник Душан Жујовић на челу озбиљне управе.
Иако су шампионске почасти
отишле на "Лагатор", тим који је оставио
најупечатљивији утисак на српсколигашком "Западу" је, без дилеме,
лајковачки Железничар. Феноменалним
пролећним играма, "дизелка" је у
финишу натерала и неприкосновену
Лозницу да се осврће иза леђа, на крају
"плави" се поносно шепуре на 2. месту, у
најуспешнијој сезони откако су се 2007.
године вратили у српсколигашки ранг.
Последњи пораз пулени Александра
Лазаревића претрпели су још средином
априла на терену новог прволигаша,
након тога Лајковчани су нанизали 9
победа, а само је Полет на свом терену
одолео Железничару (0:0). Тим крај
пруге био је најбољи у наставку сезоне
са 33 освојена бода, та почаст им је
припала тријумфом над такође одличним комшијама из Ваљева у последњем колу- 1:0 пред пуним трибинама
лајковачког стадиона.

Разумљиво је што млади председник
Душан Жујовић сија од задовољства, а
можда ова сезона добије и још срећнији
крај за "Жељу":
- Информације које имамо кажу да ће
се крагујевачки Раднички тешко консолидовати, њихово играње је под великим
знаком питања. Не радујемо се туђој
несрећи, али смо спремни да, уколико
надлежни органи тако одлуче, ускочимо у
прволигашко друштво. Да ли ћемо предност имати ми или Јединство Путеви из
Ужица који су били испод црте, сазнаћемо за који дан- каже Жујовић.
Ова сезона је била прави матурски
испит Александра Лазаревића који је
положио са највећом оценом. Дете лајковачког клуба је потврдио тренерски шмек,
његов тим је пленио и игром и борбеношћу, а млади стручњак је своје образовање употпунио "А" лиценцом:
- После дуго времена, "Жеља" је
успоставио препознатљиву игру кратких

ФК Железничар (Лајковац)

пасова, доминацију у поседу и сталну
нападачку оријентацију. Свега тога не би
било да из свлачионице није кретала
лавина позитивне енергије, имали смо
сјану атмосферу и играчи су дисали као
један. Најбоље оцењени играчи су
голмани Иван Јовановић и везиста
Влада Симић који је за мене и најпријатније изненађење сезоне. Први стрелац екипе је Стефан Томић са 7 погодака, а највише голова у пролећном
делу дао је Зоран Матић- 5. Имали смо
утакмице и за око и за душу, навијачи су
нам дали велику подршку, посебно у
комшијским дербијима са Убљанима и
Ваљевцима. Велику захвалност дугујем
помоћнику Радовану-Тути Бајићу и тренеру голмана Бранку Ђурићу, били смо
одличан тим и сјајно се допуњавалипоручио је са заслуженог одмора Александар Лазаревић, тренер Железничара.
Уз горе поменуте играче, треба
истаћи одличне игре штоперског пара
Симић- Шалипур, а прави потез направљен је довођењем бекова Цветковића
(Смедерево) и Јовановића (Јавор).
Председник Жујовић поручује да се
костур екипе неће мењати, за сада је
клуб напустио само Немања Марковић
(отишао у Задругар), а вреоватно ће
његовом путем Пауновић и Плећић.
Појачања неће бити много, али ће
сигурно бити провереног квалитета и
спремни да допринесу резултату, без
обзира на ранг такмичења.
Општина Лајковац са председником
Живорадом Бојичићем је чврсто стала
уз свог љубимца, па је извесно да
навијаче "дизелке" чека још пуно
радости...
Б.Матић

10

ОКО НАС

2.јул 2015.г.

У ТВРДОЈЕВЦУ И ТРЛИЋУ

НОВЕ АСФАЛТНЕ
ДЕОНИЦЕ
Осим изградње пола километра коловоза
ширине три метра са банкинама од два
метра, радови су обухватали и уређење
канала дуж оба путна правца
Радови на изградњи шест локалних путних праваца,
колико је у овој грађевинској сезони било планирано да се
стави под асфалт, завршени су и на преостала два сеоска
пута. После деоница у Милорцима, Вукони, Старом Врелу и
Чучугама, ових дана асфалтирано је и по 500 метара
макадамских путева у Тврдојевцу (према школи) и Трлићу (у
засеоку Сува Јаруга). Осим изградње коловоза ширине три
метра са банкинама од два метра, радови су обухватали и
уређење канала дуж оба путна правца.

Пут у Тврдојевцу, према школи
Новоизграђене деонице са сарадницима је обишао
председник општине Уб Дарко Глишић који је том приликом
рекао да је завршетком радова на шест сеоских путева
приведена крају прва фаза споразума између локалне
самоуправе и инвеститора, Јавног предузећа „Путеви
Србије“.

Разговор са мештанима Тврдојевца
- Захваљујући држави, успели смо да обезбедимо
новац за неколико регионалних праваца и локалних путева
који се наслањају на њих, као што су то путеви у Тврдојевцу
и Трлићу. У другој фази наставићемо радове на свих шест
сеоских путева, јер они поново излазе на те регионалне
правце и од виталног су значаја, пре свега, за мештане који
ту живе, а свакако су згодни да у преговорима са државом
обезбедимо средства за њих, јер је држава надлежна за
њихово одржавање, рекао је Глишић констатујући да у
области путне инфраструктуре све локалне самоуправе у
окружењу до сада нису заједно урадиле ни десети део онога
што је успело малој убској општини. „Трудићемо се да ту
предност задржимо до краја грађевинске сезоне“ истако је
први човек општине уз обећање да ће сви најваљени радови
на уређењу и реконструкцији путне мреже бити завршени у
планираном року.
Д.Н.

Пише: Радован Пулетић
Прва самостална изложба
слика Милана Лазића

МИКСЕР

Галерија „Свети Лука“, 12. јун, 2015 године
Јасно је да уметност, као добри дух, запоседне изабране и
пре него што се роде. Додирне их дахом још док под срцем
мајке чекају да се озваниче криком због првог додира плућа и
ваздуха. Може после човек са собом да ради шта хоће, да се
настани на просторима хладне логике ума и живи од договора
да су један и један два, да се бави претварањем цигала у куће,
читањем звезда, проучавањем брзина и путања, да убеђује
друге у оно што мисли или постиже светске рекорде побеђујући себе... Међутим, кад-тад, у том изабраном, од тог даха
којим је додирнут, процвета ружа без трња у помамној жељи
да се покаже..
Убљанин, Милан Лазић Миксер, рођен 1972-ге, од 91-ве је
машинац зато што је тo могао, а од 2005-те сликар зато што је
то морао. Његове боје и линије чекале су, дакле, више од три
деценије излазак пред очи људи, чекале - Миланов склад са
собом. Та жена у нагој молитви пред предају свом мушкарцу...
Или тек пробуђена... Или дискретно откривена... Пар рода у
прелетењу реке на путу за тачно одређени оџак, због тачно
одређене љубави... Столица огрнута синоћ скинутом
кошуљом која још мирише на парфем и носи траг кармина са
унутрашње стране крагне... Вишње на столу за које се није
имало времена... Пут у двориште сеоске куће у којој се кува
млеко и пржи кајгана на сланини... Олд тајмер на нечијем
приватном поседу... Бицикл ослоњен на дрво у паузи
окретања педала... Улица са паркираним аутомобилима од
којих један припада мом оцу...
Можда о лепоти, па и о лепоти ликовног представљања,
пре треба да говоре они који о томе нису сазнавали читајући
прашњаве књиге и похађајући теоријску наставу из естетике.
Они који једном – једином линијом, искрено, немилосрдно и
без умећа да објасне, одвајају све у шта вреди гледати од
свега што око не упија. Ми и без туђих искустава знамо да, стојећи пред Милановим платнима, стојимо пред истином да му
је свака слика вредна хиљаду речи... И да нам он тиме, испуњавалући тај наоко једноставни занатски захтев, представља
читаву недокучиву мистику ове врсте стваралаштва.
Галерија „Свети Лука“ у којој излажу људи широких душа,
по природи ствари наткриљена је ореолом уметности. Али тај
ореол посебно обасјава када у њој своје разумевање
видљивог показују људи који су одавде. По томе, гледајући из
угла овдашње потребе за лепотом – и ова убска галерија и
овај убски уметник - имали су се рашта родити на Убу. Ипак,
Милан Лазић Миксер, благошћу карактера, ненаметљивошћу,
својом дубоко уграђеном и помало необјашњивом потребом
да не смета „захукталим правцима“ и, понекад, узурпираним
„првенствима пролаза“ излагачког редоследа, био је” тежак
преговарач“ у реализацији идеје о његовој првој самосталној
изложби. Мени је, тако, једнако показао свој разбарушени,
потпуно рањиви карактер уметника, али и исконски снажну
природу човека који другима прашта углавном све, а себи углавном ништа. Успут, носећи у грудима помешаност те две
међусобно врло удаљене људске особине – потврђује правило да ниједан надимак, па ни овај његов, није узалудан и
незаслужен.
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Spoj umetničkog dizajna i Vaših fotografija,
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ПОЉОПРИВРЕДА
ПОМОЋ „УНИТАС“-а ПОПЛАВЉЕНИМ ГАЗДИНСТВИМА

ДЕСЕТ ПЛАСТЕНИКА ЗА ПОВРТАРЕ
Укупна вредност донације 10.000 евра
Хуманитарна фондација „Унитас“ из Београда, уз посредовање Општине Уб
и Владине Канцеларије за помоћ и обнову поплављеним подручјима, донирала је
десет пластеника тамнавским пољопривредницима који су претрпели штете у
прошлогодишњим мајским елементарним непогодама. Укупна вредност донације
је десет хиљада евра, а пластенике дужине 21 метар, ширине пет и висине 2,6
метара, са системом за наводњавање кап по кап, добило је шест произвођача
поврћа из Совљака и по један из Црвене Јабуке, Чучуга, Тврдојевца и Лисо Поља.
Уговоре о донацији потписали су председник Општине Уб Дарко Глишић и представник „Унитас“-а Бранко Ковачевић, некадашњи кошаркаш Црвене Звезде и
репрезентативац Југославије.

Потписивање уговора о донацији високих пластеника
Захваливши се на вредној донацији, Глишић је истакао да ће она помоћи
повртарима да делимично санирају штете од прошлогодишњих поплава и
допринети бржем опоравку њихових домаћинстава.
- Хуманост и обраћање пажње на оне који су претрпели штету јесте једна од
ствари о којима се водило рачуна, а водиће се и у будућности. Сваки вид помоћи
ми ћемо, заједно са Владином Канцеларијом за обнову, упутити онима којима је то
најпотребније и по критеријумима које строго контролише Канцеларија, казао је
председник убске општине Дарко Глишић након потписивања уговора о донацији
десет пластеника.
Д.Недељковић

НАСТАВЉЕНА ИСПОРУКА ПОМОЋИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ФАО

ПЛАСТЕНИЦИ ЗА ТРИНАЕСТ
ДОМАЋИНСТАВА
Монтажу најмодернијих, високих и стабилних пластеника, чија је
појединачна вредност 2.000 евра, врше посебно обучене екипе
Организација за пољопривреду и храну Уједињених нација (ФАО) испоручила је још један пакет помоћи пољопривредницима из убске општине, чија су
имања поплављена у мају прошле године. Последња транша помоћи састоји се
од 13 најмодернијих, високих пластеника од поцинкованих цеви са дуплом
фолијом која има УВ заштиту. У оквиру ове донације, ФАО је обезбедио и систем за
наводњавање кап по кап, као и монтажу пластеника, које склапају посебно обучене екипе. Испорука је обављена је у Црвеној Јабуци, где је 13 тамнавских
повртара преузело конструкцију, фолију и цеви за пластенике.
Организација ФАО до сада је укупно доделила 68 пластеника оштећеним пољопривредним произвођачима
из општине Уб који су конкурисали за
ову врсту помоћи. Према речима Зорана Костића, члана Општинског већа, то
је појединачно највреднија донација
коју је ФАО обезбедио за поплављена
домаћинства у Тамнави, јер је цена
једног оваквог пластеника 2.000 евра.
- У питању су изузетно модерни и
стабилни пластеници, висине четири
Донација вредна 26.000 евра
метра, а површине 20 пута осам метара,
какве до сада нико од наших пољопривредника није имао. Пошто је њихова
монтажа компликована, екипе ФАО сами обављају цео посао, то јест бетонирају
главне стубове, постављају металну кострукцију, најлоне и црева за наводњавање кап по кап. Осим што им је надокнађена штета, овакви пластеници ће помоћи пољопривредници да оснаже стару или заснују нову производњу, рекао је
Зоран Костић.
Од прошле јесени, помоћ ФАО добило је око 620 тамнавских пољопривредних газдинстава оштећених у прошлогодишњим мајским поплавама, тако да
је ова организација највећи донатор у убској општини. До сада је испоручена
сточна храна, пшеница, кукуруз и друга семена за јесењу и пролећну сетву уз
припадајуће количине ђубрива, воћне саднице, пластеници и ситна пољопривредна механизација (косачице, плугови, фрезе). Током августа, још 250 пољопривредника може да очекује помоћ Организације за пољопривреду и храну УН. Д.Н.
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ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере
- Парадајз
- Краставац
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Целер
- Цвекла
- Купус нови
- Купус- лист
- Карфиол
- Блитва
- Боранија
- Кромпир
- Грашак
- Грашак очишћен
- Печурке
- Празилук
- Јаја
- Рен
- Тиквице
- Љуте папричице
- Папарика
- Карфиол
- Плави парадајз
- Келераба
- Броколи
- Лук млади- црни
- Лук плади- бели
- Крушке
- Брескве
- Кајсије
- Трешње
- Вишње
- Шљиве
- Јабуке домаће
- Диње
- Малине- 250г
- Малине
- Ораси очишћени
- Банане

кг
кг
кг
кг
кг
веза
кг
ком.
кг
кг
веза
кг
веза
кг
кг
кг
кг
кг
кг
ком.
кг
кг
ком.
кг
кг
кг
ком
кг
веза
веза
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

цене

50,60,70,80
30, 40
50
300
70, 80
20
200
50,60,70,80
100
20, 25
20
100
20, 30
100,150,200
50, 60
100
300
200
100
10, 12
400
30
10
100, 120
100
100, 120
25, 30
80
30
40
100
90, 100
200
100, 200
120, 150
80, 100
100,120,130
70
100
300
1700
120

Приредила: Љ.Симановић, 26.јун 2015.г.

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka

CERADA
TENDI
ŠATRI
Услужно
бушење и
чишћење
бунара
Мија Ранковић,
014/463-213
Брезовица
064/160-71-60
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КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ’’ЂУНИС’’

НАБАВКА ПОТРЕБНЕ ОПРЕМЕ
-Планира се улагање од око 12 милиона динара
за цистерну која служи за отпушавање кишне и
фекалне канализације. - Могућа приватизација
Паркинг сервиса и Азила за псе луталице
Чини се да је незапажено, ове
године, прошло пуњење градских базена. Није било рестрикција, промена
притиска, замућене воде у цевима... А
већ скоро месец дана се купамо (кад то
време дозволи). Довољан је то разлог
за брифинг, уз кафу, са Зораном Ситарицом, директором КЈП ’’Ђунис’’.
- Консолидовали смо рад водовода, пратимо временске прилике, бу-

Зоран
Ситарица
наре држимо под строгом контролом,истакао је на самом почетку разговора.
- Остало нам је, још, да преузмемо нека
изворишта, као што је памбуковачко и
слична, Циљ је да вода, која се пије на
територији убске општине, буде увек
хемијски и бактериолошки исправна.
Тренутно радимо пуном паром и на

привођењу у исправно стање бунара
на подручју Стубленице и Радљева...
Упоредо, кад је реч о снабдевању, мора
се, већ сада, мислити и на будућу
индустријску зону. Значи, припремити
идејне планове, локације, пројекте...
Планирана је и набавка агрегата за колектор на фекалној станици
(за случајеве нестанка струје), али и
цистерне потребне приликом одгушивања кишне или фекалне канализације (ради на принципу високог притиска и вакуума), за коју би требало
обезбедити око 12 милиона динара
(половно возило у добром стању). Ту
се рачуна на средства из Републичког
фонда за заштиту животне средине,
као и на бескаматни кредит.
Комунална хигијена, за коју се
ангажују и радници уговорима за рад
на јавним радовима, је задовољавајућа. Директор Ситарица наглашава
потребу да се канте за смеће редовно
обнављају:
- Постојеће канте су добијене
из донација.То је хабајући материјал, а
многе су оштећене у прошлогодишњој
поплави. Мора се наћи неко решење за
замену оних које су постале неупотребљиве. Предложио сам да се, уз
рачуне, уведе и нека врста таксе за
набавку ове неопходне опреме која се
налази код грађана, у домаћинствима.

ПРИВАТИЗАЦИЈА АЗИЛА
И ПАРКИНГ СЕРВИСА
Паркинг сервис и Азил за псе
луталице су два дела КЈП ‘’Ђунис’’
која ће, највероватније, бити приватизована. Директор Ситарица наглашава:
- Азил неће бити затворен,
како је била пронета вест о финансијским тешкоћама са којима се суочавамо у раду у оквиру ове делатности.
Најбезболније решење је приватизација, а Законом је и све друго јасно
регулисано. То је, уосталом, било
предвиђено, као и приватизација
јавних предузећа. Међутим, са Сервисом за наплату паркирања, од
самог почетка, смо имали проблеме.
Ради се о томе да, иако на
први поглед не изгледа тако, овај
део фирме остварује финансијски
губитак. Наиме, не само да није све
јасно регулисано законом, него је и
превелики број оних којима, из разних разлога, није могуће наплатити. Речју, мала средина у којој ’’неки
раде’’ у општини, Суду, полицији,
јавним установама... Како наплатити
кад сви имају ’’аргументе’’? А, опет,
приватизација носи са собом и неизбежно питање: шта се продаје? (...)
Мислим да је то једини начин, јер, ми за
то немамо средстава, а општина већ
довољно кубури са обезбеђивањем
пара за реализацију Буџета...
Иначе, ’’Ђунис’’ одржава све
контејнере по селима на територији
убске општине, задужен је и за низ
других комуналних послова. Гробља
су посебна прича и о тој теми ћемо - на
следећем ‘’брифингу’’...
М.М.

У КРУГУ ФАБРИКЕ ВОДЕ У ТАКОВУ

ГРАДИ СЕ НОВИ БУНАР
Очекивани капацитет бушотине је десет литара воде у
секунди, што ће допринети стабилном водоснабдевању
током целе године
На изворишту у Такову у току су
завршни радови на изградњи десетог по
реду бунара, који би требало да буде
стављен у функцију наредне седмице.
Вредност инвестиције је осам милиона
динара, а новац је обезбедила Влада
Републике Србије.
Очекивани капацитет новог бунара
је десет литара воде у секунди, што ће
допринети стабилном водоснабдевању
током целе године, рекао је председник
општине Уб Дарко Глишић приликом
обиласка радова у кругу Фабрике воде у
Такову.

Радови
на новом
бунару

-Пошто смо претходних година
доста проширивали водоводну мрежу
наслањујући је и на приградска насеља,
повећао се број корисника, а самим тим
и потражња за водом, због чега је неопходно повећати капацитет изворишта.
Отежавајућа околност је то што је
прошле године Фабрика воде тешко
пострадала у поплавама, велике штете
нанете су убском водоводу и ми се
трудимо да их отклонимо колико год је
то могуће. Захваљујући новцу који је
држава одвојила, имамо прилику да
изведемо радове који ће побољшати
капаците водоснабдевања на Убу и
приградским насељима, изјавио је
Дарко Глишић.
Нови бунар избушен је на дубини
од 94 метра и његовим пуштањем у рад
биће достигнут максимални капацитет
изворишта у Такову, који износи око 60
литара воде у секунди, објашњава Иван
Јездимировић, технички директор КЈП
„Ђунис“.Тиме ће се решити проблем
слабијег притиска у цевима и обезбедити стабилно снабдевање грађана
водом у наредних неколико година.
- Имамо седам бунара који су у
експлатацији од шездесетих година па
на овамо и који су мале издашности.
Након неког времена, вероватно ће неки

Иван Јездимировић
од тих бунара изаћи из употребе, тако да
ће нам требати нови, али тек у следећих
четири до пет година. До тада не би требало да имамо проблема са водоснабдевањем иако се мрежа константно
шири, истако је технички директор
„Ђуниса“.
Радови на изградњи новог бунара
започети су средином јуна и обухватају
ископавање бушотине, постављање
конструкције, елкетро и машинско
опремање, као и повезивање са постојећим системом.
Д.Н.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

АРИЗАНОВИЋ
062/490-931

Преки шор, Уб

КУЛТУРА
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ПЛЕСНИ КЛУБ “АТЕНА“ ОДРЖАО

ЗАВРШНИ КОНЦЕРТ

„Flawer Drum Lantern“ одушевио Убљане
У изобиљу културнo-музичких атракција „Трећег златног
дана“, посебно се истакла источно кинеска фолклорна група
из провинције Анхуи „Flawer Drum Lantern“ (Цвет Бубањ
Фењер), која има традицију дугу преко 500 година, још из
династије Минг. Наступали су у око 50 земаља широм света.
Гостујући први пут на Убу, али и у Србији, седамнаест
чланова овог ансамбла, извело је, у два блока, десетак
плесних нумера које садрже и елементе акробатских
вештина. Убска публика, нарочито малишани, окупљени
испред главне бине на Градском тргу, одушевљено су
поздравили сваки детаљ плеса ове групе. Уз ударачке
инструменте, праћени ритмичким фигурама и кинеском
традиционалном музиком, обучени у свилене разнобојне
ношње, своју традицију представили су групним, соло и
дует плесовима. Грациозни и лепршави покрети, акробатски
скокови и окрети, били су потпомогнути разним реквизитима: лепезе, кишобрани, марамице и слично, наговештавајући дубоке социјално-културне прилике кинеског
народа.
Посебно интересантан наступ, који је изненадио
присутне, али добром оку -постао уочљив, је наступ мушког
плесача, који је прерушен, уз помоћ костима и шминке, у
малим, дрвеним папучама, имитирао жену и на крају наступа разоткрио публици (скинувши дугу плетеницу и капу), да
није женско. У паузи, после првог дела наступа, уз помоћ
преводиоца са енглеског Невене Ранковић, представник
кинеске плесне групе, објаснио је значење ове тачке:
-Женама, некада давно, није био дозвољен наступ у
јавности, па су мушкарци имитирали жене, а овај плес се
негује кроз векове. Ми смо га задржали, да не бисмо
заборавили тај део историје. Врло је тешко мушком плесачу
да игра у женским ципелама, али и оне осликавају историјске прилике, када су жене морале да носе мале ципеле, да би
им стопала остала мала. Сматрало се да су таква стопала лепа стопала.

Балетски клуб „Атена“, одражао је 22. јуна завршни
концерт, пред пуном салом Дома културе. Наступало је свих
седам балетских група. Стотинак чланова, узраста од четири
до двадесет четири године, показали су најбоље прошлогодишње и овогодишње кореографије. Већина кореографија
награђена је на плесним такмичењима као што су “Vienna
dance open 2015” и Државно првенство у модерном балету у
Нишу, на којем је освојено седам медаља.

Успешна кореографија “Pizza мајстори“
Дан раније, 21. јуна, на трећем „Златном дану“, предшколски узраст извео је две кореографије које су биле врло
запажене. Убским балеринама предстоји заслужени одмор до
септембра, али ће се радо одазвати позиву за било који
наступ, како наводи Јасмина Станчић, кореограф и балетски
педагог.
Д.К.

КУД “ТАМНАВА“- ДЕЧЈИ АНСАМБЛ

ОТПУТОВАЛИ У ПОЉСКУ
Кинески ансамбл својим наступом
обогатио програм “Златног дана“
Гостима из Кине, посебно се допала опуштена атмосфера „Златног дана“ у којој су могли да се шетају главним
улицама града, слушају трубаче из Гуче и фотографишу се
са Убљанима. Свој наступ, већ 23. јуна, поставили су на „You
tube“ каналу, уз констатацију да је група „Flawer Drum
Lantern“ имала успешан наступ у Србији, на Убу.
Д.К.

КУД “Тамнава“: Проба пред полазак у Пољску

На позив организатора фестивала, старији дечји
ансамбл КУД-а „Тамнава“ Уб, отпутовао је у Пољску, у суботу
27. јуна, на 38. Међународни фестивал музике и фолклора
(„Bydgoszcz Musical Impressions“), који се одржава од 28. јуна
до 4. јула у граду Бидгошч. КУД „Тамнава“ званични је представник Србије на овом такмичарском фестивалу, који
окупља представнике 24 земаља у неколико категорија:
хорови, оркестри, инструменталне групе, вокалне групе, џез и
поп групе, фолклорни ансамбли, кантри музика и рок
бендови.
Фолклорним извођачима, музичка подршка биће пет
млађих чланова „Градског оркестра“ Уб: Војислав и Софија
Живић, Марија Лучић, Алекса Ранисављевић и Љубомир
Радојчић. У повратку из Пољске, ансамбл ће одржати целовечерњи концерт у Мађарској.
Д.К.
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СА ГРАДСКИХ БАЗЕНА УБ

БЕЗБЕДНОСТ КУПАЧА
Ове године неће бити организована школа пливања,
као ни игре на води, због организационих, техничких,
али и финансијских потешкоћа.
Градски базен је отворен 1. jуна, а у шпицу сезоне,
нарочито викендом, када су температуре високе, посети га и
преко 1.500 купача. Један од најважнијих аспеката рада
Установе за културу и спорт, под чијом ингеренцијом је градски базен, свакако је безбедност купача. Свакодневно, у две
смене, ради спасилачка служба, која има четири спасиоца.
- Покушавамо да урадимо све како би базен функционисао што безбедније. Не само рад спасилаца и оно што се
догађа на базену, него и безбедност воде, је при врху постављеног стандарда. Имамо спасиоце са сертификатима, као и
оне који су стручно квалификовани, са завршеним ДИФ-ом.
Они су у обавези да надгледају шта се дешава и у великом и у
малом базену, али препорука купачима је да, уколико нису
сигурни пливачи, не доводе себе у опасност када су у дубини
од 2,20 м. Требало би да буду у делу који је ограничен на 1,20
м. Такође, требало би да знају да не улазе директно у воду
после дужег боравка на сунцу. Родитељи би требало да знају
да ли су им деца оспособљена да буду сама у базену – упозорава Радован Пулетић, директор Установе за културу и
спорт. Он додаје да постоји обавештење да је скакање у воду
забрањено, иако млади најчешће не поштују забрану
скакања.

Градски базени Уб
- Може да дође до разних повреда, људи могу да се
сударе, нарочито кад је посећеност велика. Спасиоци су ту,
имамо комплетну медицинску опрему за прву помоћ, у
доброј смо вези са Домом здравља. Пре две године, имали
смо случај, где је у питању било класично дављење. Наши
спасиоци, али и људи који раде на базену, су брзо реаговали,
па су се родитељи касније захваљивали. До сада нисмо
имали никаквих већих проблема, али упркос томе, имамо
периодично састанке на којима говоримо о безбедности
купача – каже директор Пулетић.
Ове године неће бити организована школа пливања, као
ни игре на води, због организационих, техничких, али и
финансијских потешкоћа. Базен се по затварању сређује што
изискује време од два до три сата. Ујутру је потребно усисати
дно базена, а та процедура се обавља у раним јутарњим
сатима.
Професор физичког васпитања Радоје Стефановић, који
већ пет година ради као спасилац, препоручује деци да буду
обазрива када седе на бови, па, ако нису добри пливачи, то
може да буде ризично.
- Деца непливачи, када је велика гужва, не би требало да
улазе у велики базен, јер дешава се, да неко и поред упозорења скаче, иако је скакање строго забрањено. Дешава се да
се деца гурају, па дође до пада и лакших повреда, посекотина
и слично. Старија деца често воле да улазе у мали базен који
је предвиђен за предшколски узраст. Родитељи би требало
да буду уз децу, да обраћају пажњу док су у базену. Ако
некога ухвати грч, потребно је да се опусти и легне на леђа –
савети су Радоја Стефановића.
Спасилац константно, без паузе, гледа у воду са спасилачке позиције, четири сата, а обавеза је и да шета око
базена. Прва смена је од 10-15 часова. Викендом раде сва
четири спасиоца, цео дан. Важно је да купачи не улазе у воду
под дејством алкохола, да се претходно расхладе под тушем
и лагано уђу у воду.
Д.Капларевић

ЗБРАТИМИЛЕ СЕ РАДЉЕВСКА И ШКОЛА
ИЗ ИСТОЧНОГ НОВОГ САРАЈЕВА

КРУНА ДВОГОДИШЊЕ
САРАДЊЕ
Повељу o братимљењу потписале Светлана
Максимовић и Данијела Мрда, директорке школа
„Душан Даниловић” и „Свети Сава”
Крајем прошлог месеца, Основна школа „Душан Даниловић” из Радљева и ОШ „Свети Сава” из Источног Новог Сарајева у Републици Српској потписале су на Повељу о братимљењу. Овим чином крунисана је сарадња између две
образовне установе, која је започета 2013. године, када су се
збратимиле општине Уб и Источно Ново Сарајево. У присуству
општинског руководства и бројних колега, Повељу су на
свечаности у Клубу Дома културе потписале Светлана Максимовић и Данијела Мрда, директорке школа „Душан Даниловић”
и „Свети Сава”.
-Потписивање Повеље о братимљењу представља први
корак у даљој сарадњи, која кроз узајамне посете, размену
професионалних искустава, идеја и примера добре праксе
треба да допринесе унапређењу образовног процеса и квалитета наставе у две школе, рекла је Светлана Максимовић након
потписивања акта о братимљењу.
Директорка ОШ „Свети Сава” Данијела Мрда сматра да је
овај чин изузетно важан за грађане обе општине, а нарочити за
децу.
-То је један лепи начин да братимљење које су започеле
две општине пре две године наставе наша деца за наредне
нараштаје и генерације. У томе и јесте лепота данашњег братимљења, јер на младима свет остаје, а на вама, запосленима, јесте
да негујете братске везе, да учите нашу децу да међусобно
сарађују, да негују дух православља и српства и у Републици
Српској и у Републици Србији, изјавила је Данијела Мрда.
Честитајући представницима обе школе, председник
општине Уб Дарко Глишић изразио је задовољство што су
братске везе са Источним Новим Сарајевом додатно учвршћене, а сарадња у области образовања конкретизована.
- Данас доказујемо да Повеља о братимљењу, коју смо пре
две године потписали са општином Источно Ново Сарајево,
није само слово на папиру, већ да улазимо у саму срж онога што
смо потписали. Надам се да ће ваш пример следити и други и
да ћемо ускоро ближе односе успоставити и на осталим
пољима, пре свега у сфери културе и спорта, јер заједничком
сарадњом много тога корисног и доброг можемо да донесемо
нашим грађанима, рекао је Глишић.
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У ТОКУ ЈЕ УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ОД БОДОВА ДО ЖЕЉА
У општини Уб на завршни испит изашло 260
осмака. Резултати расподеле по школама 5. јула,
а упис ученика у средње школе 6. и 7. јула.
Завршни испит на територији општине Уб, у четири
основне школе, полагало је 260 ученика. У ОШ „Милан Муњас“,
од 158 осмака, малу матуру није полагао један ученик. Сви су
положили, али на тесту из српског и математике, нико није
имао максималан број бодова, као ни већина ученика у Србији.
- Општи утисак је да су ученици најбоље урадили комбиновани тест, затим тест из српског, а најслабија постигнућа
имали су из математике. Слична слика је и на нивоу читаве
Србије. Што се тиче наше школе и просечног броја поена, ми се
уклапамо у просек на нивоу републике. Максималан број
поена из српског је био 19, јер је 20. питање било, чини ми се,
претешко за овај узраст ученика. У питању је провера читалачких компетенција текста Андрићеве приповетке „Мост на
Жепи“, где је од понуђених одговора сваки могао да буде тачан
или нетачан – рекла је Живана Баратовић, директорка ОШ
„Милан Муњас“.
Прелиминарни резултати објављени су 19. јуна, а
коначни 25. јуна. Попуњавање и предаја листе жеља у основној
школи, обављени су 26. и 27. јуна. У ОШ „Милан Муњас“,
највеће интересовање је било за смерове финансијски техничар и електротехничар рачунара - Техничке школе „Уб“, али и
за општи смер убске Гимназије „Бранислав Петронијевић“.
– Ученици су попуњавали листу жеља у зависности од
тога какав су успех имали и како се рангирају на табели у
односу на округ и у односу на Србију. Попуњавали су, неко

ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ“ БАЊАНИ

ПРОСЛАВЉЕН
ДАН ШКОЛЕ
У присуству бројних званица, гостију, родитеља и
ђака, ОШ „Рајко Михаиловић“ из Бањана је 24. јуна прославила
свој Дан. Свечана приредба одржана је у Дому културе, где су
се ученици представили рециталима, глумом, плесним тачкама и музичким нумерама на неколико језика.
Осим изванредног програма, који је одушевио присутне и измамио бурне аплаузе, уручене су и захвалнице
ученицима који су на прошлогодишњим Убским вечерима
извели сценско-музички програм „Велики рат“. Директор ОШ
„Рајко Михаиловић“ Бошко Сарић захвалнице је доделио и
појединцима који подржавају рад школе: Аци Лазићу, Гордани
Милосављевић Марковић, Радовану Пулетићу, Милошу Живићу, Јанку Ђурићу и Миољубу Лазаревићу. За изузетне резултате постигнуте у настави и ваннаставним активностима, признања су уручена професорима Горану Косанићу, Владимиру
Владимировићу, Биљани Јовановић, Игору Чихорићу, Јелки
Панић, Слободанки Ашковић, Веселинки Симоновић, и вероучитељу Марку Рафаиловићу. Дан школе био је и прилика да
се највишим признањем, плакетом „Школско звонце“, награде
председник Општине Уб Дарко Глишић, начелница Школске
управе Ваљево Зорица Јоцић, аутор и уредник емисије „Квадратура круга“ Бранко Станковић и песник Слободан Ристовић.
За животно дело, плакета „Школско звонце“ додељена је
Бошку Сарићу, директору бањанске школе.
Д.Н.

Детаљ са пологања завршног испита
у ОШ “Милан Муњас“ Уб
четири, пет, неко седам жеља, поређаних по приоритетима и
сходно реалним могућностима, уз присуство једног од родитеља. Имам утисак да, ове године, доминирају школе које су на
територији наше општине, мада је један број ученика конкурисао
и у медицинске школе у Ваљеву и Београду – закључила је
директорка Баратовић.
Званични резултати расподеле по школама биће истакнути у матичним школама, у недељу 5. јула, од осам часова, а
упис ученика у средње школе у првом уписном кругу, биће
обављен у понедељак и уторак, 6. и 7. јула. Попуњавање и листа
жеља за други уписни круг је 6. јула, од осам до 15 часова, а
објављивање преосталих слободних места, после другог уписног круга, у четвртак 9. Јула, а други уписни круг истог дана.
Д.Капларевић

МОСТ НА РЕЦИ УБ

УСКОРО У НОВОМ РУХУ
Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и
стамбено-комуналне послове општине Уб, ових дана,
завршава пројекат за реконструкцију ограде на мосту који
води ка улици Вука Караџића. По речима Дарка Глишића,
председника општине Уб, овај мост на реци Уб би требало
да добије неку сасвим нову визуелну димензију.

Будући изглед моста на реци Уб
- Након реконструкције улице Вука Караџића и
изградње новог административног центра осетили смо
потребу да цео овај простор заокружимо у једну целину која
ће имати много лепши изглед. Нова ограда на мосту ће бити
постављена већ овог лета, а имајући у виду у каквом се
стању налази и да на њему ништа није рађено деценијама,
овај подухват још више добија на значају- нагласио је
Глишић.

Добитници награда и признања ОШ “Рајко Михаиловић“ Бањани

Просветари из Радљева
са гостима из Источног Сарајева
Поводом потписивања споразума о братимљењу, у
тродневној посети општини Уб боравила је дванаесточлана
делегација школе из Источног Новог Сарајева. Поред свечаног
дочека на Убу и у ОШ „Душан Даниловић”, за госте је приређен
и обилазак центра града, храма Христа Спаситеља, Градске
библиотеке „Божидар Кнежевић”, Рударског басена „Колубара” и етно села Бабина река.
Д.Недељковић
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ЗООХИГИЈЕНА УБ - КЈП “ЂУНИС“

КАКО УДОМИТИ
НАПУШТЕНОГ ПСА
У прихватилишту тренутно је 115 паса.
Највећи број њих напустили су власници.
Слаб одзив за бесплатну стерилизацију љубимаца.
По статистичким подацима, који се
прикупљају из општина и градова, улицама Србије лута око 60.000 напуштених
паса. Пси луталице су животиње које
нису удомљене, о којима нико не води
рачуна, окупљају се у чопорима. Дешава
се да постану агресивни, па су напади на
људе, децу и друге животиње неизбежни.
Општина Уб је 2011. године је отворила прихватилиште у којем тренутно
борави 115 паса. Управник „Зоохигијене“ Уб, др ветерине Ненад Кусуровић и петоро ветеринарских техничара,
даноноћно брину о псима луталицама,
који се доносе не само са територије
општине Уб, већ и из општина Баточина
и Сврљиг. Тренутно, ту је 60 убских паса.

У случају да власник не може сам
да одгаја свог љубимца, а жели да га
доведе у азил, мора да достави комплетну документацију пса и да потпише
изјаву да га се одриче. Тада законски
власник постаје „Зоохигијена“. Ово
важи само за псе са територије општине
Уб. У случају да се грађани плаше паса
луталица, запослени „Зоохигијене“, по
позиву (тел. 412-358) излазе на терен да
их ухвате. Скорашњим интервенцијама,
ухваћени су пси који су се у чопору
шетали близу убског вртића и градског
гробља. Тренутно су кује у терању, па
окупљају мужјаке који иду за њима.
Велика кривица је и на власницима
паса, који пуштају женке када имају
терање, ван свог дворишта.

Ветеринарски техничари “Зоохигијене“
и управник Ненад Кусуровић (други с лева)
даноноћно брину о псима луталицама
Свака куца има свој пасош са основним
подацима, именом које им запослени
дају и - фотографијом.
- Обављамо комплетну тријажу.
Вакцинишемо их, очистимо их од паразита, стерилишемо и касније их враћамо
на првобитно место са којег су донешени. У Правилнику из 2012. године, у
члану 43. пише, да се пас из прихватилишта може удомити, једино ако је
вакцинисан, чипован и стерилисан. Сви
пси са ушном маркицом које виђате на
улицама су прошли ту процедуру. У
суштини, они су сви мирни, нису од оних
који ће да буду агресивни – наводи
Кусуровић.
Капацитет места у прихватилишту
је 250, али број никада није максимално
попуњен, јер псима је потребан одређен
простор за боравак. У једном мањем боксу бораве три до четири пса, а у већем
и до десет паса, што зависи од њихове
величине. Искључиво се хране гранулама, које имају 20 одсто протеина и 10
одсто масти (за одрасле псе), а које се
набаваљају путем јавне набавке. „Зоохигијена“, која ради у оквиру КЈП „Ђунис“, опстаје захваљујући средствима
општине Уб, а успостављена је квалитетна сарадња и са основном школом у
Радљеву, са којом су 2011. учествовали
у једној акцији, удружењима „Пријатељ“
и „Друштвом за заштиту животиња –
Моника Брукнер“.

ЗДРАВЉЕ ЖЕНА

РАК ЈАЈНИКА
СЕ ТЕШКО
ОТКРИВА
Прошле године откривено
неколико случајева. Нужни
су редовни прегледи
Све више жена има неки од проблема са парним органима – јајницима.
Било да је реч о полицистичним јајницима, хормоналном поремећају, а у
последње време и карциному, за који
се каже да је „тихи убица“, јер се тешко
открива. Будући живот оболелих
зависи од правовремене исправне
дијагнозе.
Основна улога јајника је производња јајних ћелија и лучење хормона
естрогена и прогестерона. Када се у
ткивима јајника налазе канцерогене
ћелије, реч је о карциному јајника. У
почетном стадијуму, малигне промене
се тешко разликују од бенигних. Весна
Никићевић, специјалиста гинекологије
Дома здравља Уб објашњава:
- Када се открије, то је већ узнапредовала фаза. Један од симптома су
јака неправилна крварења и мучнина,
надутост и болови у стомаку, јер тумор
кад расте притиска на суседне органе:
дебело црево и бешику. На ултразвуку
се уочава већа туморска маса. Цисте,
ако су водене, обично не прелазе у
туморе. Скоро ми је дошла једна жена
која се жалила на истицање течности
боје урина. Одмах сам претпоставила
о чему се ради.

Дом здравља Уб од недавно
поседује трансвагиналну сонду

ПСИ СЕ ПОСМАТРАЈУ
- Иако се грађани плаше пуштених паса из азила, није се догодило
да чипован пас уједе неког, јер се
претходно посматра њихово понашање. Никада се није догодило да
пас промени ћуд. Имали смо само
једног пса, „Мазу“, којег смо морали
да вратимо, јер је почела да јури
аутомобиле и променила је понашање. Налазила се код Музичке школе.
Ако се догоди да неког уједе пас, ми
га ухватимо и десет дана је код нас на
посматрању. Ако покаже велику дозу
агресивности, мора да се еутаназира, по закону о добробити животиња. Годишње на Убу има тридесетак пријава, мада има доста и манупалиције. Сада се то доказује судскиистиче Кусуровић.
- У сарадњи са Удружењем „Пријатељ“ и Фондом „Моника Брукнер“,
имали смо акцију бесплатне стерилизације паса и мачака. Јавило се само
неколико власника. Људи код нас још
увек немају довољно развијену свест о
стерилизацији – каже Кусуровић.
Д.Капларевић

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

Убски Дом здравља добио је донацијом трансвагиналну сонду, којом се
прецизније виде многе гинеколошке
промене код жена. Када се посумња на
неку озбиљнију промену, потребно је
урадити лабораторијску анализу
туморског маркера CA-125, пацијнткиње бивају упућене у Здравствени
центар Ваљево да се уради снимак
магнетном резонанцом.
- Кад се утврди карцином јајника,
неки буду операбилни, а неки не, па се
одмах иде на зрачну терапију и хемотерапију. Када је у питању оперативни
захват, ради се радикална хистеректомија, где се отклањају материца,
јајници, жлезде и део трбушне марамице и све се шаље на анализу – наводи др Никићевић.
Код жена у Тамнави, нарочито код
жена које живе на селу, још увек није
довољно развијена свест о томе колико је важно да редовно одлазе на преглед. Неке старије жене не оду код
гинеколога и по петнаест или двадесет
година, мада све више Убљанки
схвата значај редовне контроле. У
прошлој години, овде је откривено три
случаја карцинома јајника.
Д.К.

НАШЕ ТЕМЕ
ОД 17.ЈУЛА
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛ
ГДЕ ЋЕТЕ И КАКО
“УБСКЕ ВЕЧЕРИ“ ПРОВЕСТИ ГОДИШЊИ ОДМОР ?
Манифестацију отварају Неверне бебе,
а затвара група Ничим изазван, која ће
наступити у оквиру малог бир феста
Овогодишња манифестација Убске вечери
почиње у петак, 17. јула концертом Неверних беба, једног
од најбољих лајв бендова у региону, који се због врхунског квалитета музичара и посебног уметничког сензибилитета изборио за култни статус на домаћој рок сцени.
У наставку 17. по реду летњег фестивала, публика ће имати прилику да види још неколико, пре свега,
музичких програма. Поред чланова Балетског студија
„Атена“ и КУД „Тамнава“, на летњој сцени испред Дома
културе наступиће и признати српски оперски певач
Милош Радовић, који ће певати шансоне, староградске
песме и евергрин музику, као и најпознатије наполитанске
канцоне. Организатор Убских вечери, Установа за културу
и спорт, у овогодишњи програм манифестације уврстила
је и музичко- сценски спектакл за три музичара, два глумца и једног рецитатора, чији је аутор Владимир Ђенадер, композитор, пијаниста и директор ШОМО „Петар
Стојановић“.
На репертоару су и „Убски графити“ Милана
Миловановића, који ће, уз помоћ глумаца Позоришта „Раша Плаовић“, оживети сећања на Убљане који су некада
ходили варошком калдрмом, оставивши за собом неизбрисиве трагове.

Александра Андрић, адвокат:
- Сваке године током лета идем на море, а
зими на скијање- то је обавезно. Никада не
планирам одмор много унапред због пословних
обавеза, па се трудим да ускладим све, да посао
не трпи. Углавном је то крајем сезоне, просто да
бих продужила летњу идилу а и не волим велике гужве на плажи. Највероватније ће то бити
иностранство, јер волим да сваки одмор буде на
некој новој дестинацији и посетим нове пределе
где раније нисам била.

Бранко Влајковић Чедин, певач:
- На одмор идем сигурно, не знам тачно
термин, али знам да ће то бити Црна Гора, тачније Сутоморе. Идемо породично ћерка, супруга
и ја. Одвојићемо неких десетак дана и за уживање јер мислим да је одмор потреба а не луксуз.
Целе године напорно радимо па је ред да мало
одморимо, напунимо батерије, па све изнова.

Сузана Петровић, фризер:
- Ове године нећу ићи на одмор, јер сам тек
недавно отворила салон. Остајем да радим, а
имам и пуно обавеза око њега. Следеће године,
ако Бог да, ићи ћу сигурно негде. Мени није
пресудан финансијски моменат, већ превише
обавеза. Можда издвојим пар дана негде ближе
у Србији да се мало опустим, јер нама који радимо током целе године, одмор је неопходан.

Драган Симић, радник ПТТ-а:
- Задњих 10-ак година је финансијска ситуација таква да нема шансе да идем било где.
Једноставно немам средстава да бих издвојио
за то, јер док платим све дажбине држави, а оне
су обавезне, не остаје ми ништа. Радим физички
напоран посао и баш би ми одговарало макар
пет дана одмора, није битно да ли је море или
планина. Јако ми је жао што је такво стање, али
шта је- ту је.

Иван Милинковић, информатичар:
- Што се тиче саме приче о годишњем
одмору, још увек је неизвесно, боље рећи, у
преговорима смо. Имам велику жељу, али не
знам да ли ће се стећи услови да то и реализујем. Главни разлог је финансијски моменат, то
ме ограничава. Ако и одлучим, биће то одлазак
са друштвом, крајем августа и, разуме се, нека
повољнија варијанта.

Сања Косанић, фармацеутски техничар:
Посебну пажњу најмлађих свакако ће привући
позоришна представа „Марко Краљевић и Муса Кесеџија“ лазаревачког Пулс театра, састављена од елемената епике, лирике, бајке и српских народних умотворина,
а оних старијих мали бир фест. Овај догађај планиран је
за саму завршницу 17. Убских вечери, крајем јула месеца,
у оквиру кога ће наступити популарни врбаско-београдски бенд Ничим изазван.
Осим поменутих, директор Установе за културу и
спорт Радован Пулетић каже да ће још неколико садржаја
бити уврштено у репертоар овогодишњег убског летњег
фестивала, а о терминима одржавања свих програма
публика ће на време бити обавештена путем флајера и
медија.
Д.Н.

SERVIS ŠTAMPAČA - PUNJENJE TONERA

- Ове године не идемо нигде на одмор.
Супруг ради на повременим радовима у “Колубари“ а примања су недовољна да би ишли
било где на одмор са двоје деце. Финансије су
главни разлог и реално не можемо а требало би,
јер нам деца имају здравствених проблема.
Ишли смо пре пар година у Соко Бању и јако им
је помогло. Сада и не размишљамо о томе, једино да подигнемо кредит, што би било сулудо.
Остаје нам само могућност да идемо на убски
базен.

Славица Радић, фризер:
- За пар дана идем на одмор у Будву, то сам
планирала одавно. Пуно радим и одмор ми је
преко потребан. Идемо породично, не идем због
излазака већ искључиво да напуним батерије и
добро се одморим. Мислим да сваки човек себи
треба да приушти то задовољство, бар једном
годишње.
Томо Јанковић, пољопривредник:
- До сада сам редовно ишао на море, а ове
године ћу у бању, мало за промену. Ја обавезно
сваке године идем на одмор и немам проблем са
тим да одвојим одређену суму новца за то. Сам
себе издржавам и задовољан сам животом који
живим. У бањи остајем 12 дана и надам се да ћу
се вратити одморан и спреман за нове почетке.
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ФУНКЦИОНЕРИ ФСС БИЛИ
ГОСТИ УБСКЕ ОПШТИНЕ

ЗАХВАЛНИЦА ЗА
ОДЛИЧНУ САРАДЊУ

РАЗНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ

UBQANI PI[U

МОЖЕ ЛИ ДРЖАВА
ДА ОПСТАНЕ
БЕЗ СЕЛА И СЕЉАКА ?
Да у Србији сточари немају перспективу говори нам
податак да је у Србију дошао произвођач и прерађивач
меса из ЕУ чија је производња већа од целокупне
производње наше државе. Да ли ће то покренути српску
пољопривреду или ће је у потпуности угасити?

Културно-забавна манифестација "Златни
дан" на Убу одржана је и овог лета на Градском тргу,
а осим свог уобичајеног садржаја, имала је и
спортски карактер. Наиме, гости челника убске
општине били су Раденко Бошковић, комесар за
такмичење Прве футсал-лиге Србије и комесар за
суђење истог ранга Рајко Катанић. Њих су дочекали
председник општине Дарко Глишић, његов заменик
и председник ФС Колубарског округа Александар
Јовановић-Џајић, као и директор Установе за
културу и спорт Радован Пулетић. Том приликом,
господа из ФСС уручили су својим домаћинима
специјалну захвалницу за одличну организацију
футсал утакмице Србија-Италија одржане у марту,
као и финалне утакмице Купа Србије ЕкономацБечеј која је играна у убској хали почетком маја.

ОСНОВНА ШКОЛА БАЊАНИ

САРАДЊА
ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
Професорка Ваљевске гимназије мр Јованка
Божић говорила о најважнијем школском
троуглу- ученик-наставник-родитељ.
У циљу стручног усавршавања кадра и
самовредновања рада школе у О.Ш. „Рајко Михаиловић“ у Бањанима одржана је трибина о сарадњи
породице и школе. То је увек актуелна тема, уз пуно
дилема, јер је образовно-васпитни утицај и школе и
породице веома важан у одрастању сваког детета и
формирању његове личности.

Мр Јованка Божић и директор
бањанске школе мр Бошко Сарић
Професорка Божић је у свом излагању
понудила најделотворније моделе сарадње породице и школе, поткрепљујући их емпиријским
истраживањима која су годинама спровођена и на
основу личне, богате праксе. За школу су веома
битни општи родитељски састанци, родитељски
састанци на нивоу одељења, индивидуални разговори са родитељима и посета ученичких домова,
нарочито маргиналиозваних и осетљивих група
ученика, јер су истраживања показала да се у тим
ситуацијама мора уложити највише труда и личног
пожртвовања разредног старешине, не искључујући ангажовање и посете других наставника,
стручних сарадника и руководства школе.
Мр Јованка Божић позната је широј интелектуалној јавности по објављеним књигама („Зраци“, састављена од 97 прича, a за причу „Старе
ципеле“ добила је Андрићеву награду) и сликама
М.Чолић
које настају у њеном атељеу.

Увоз пољопривредних и прехрамбених производа из ЕУ за
српске пољопривреднике представља велики проблем, јер они не
могу да буду конкурентни са европским колегама који имају далеко
веће субвенције. Од укупног буџета у Европксој унији 40 посто иде на
пољопривреду. Од тих средстава 70 одсто иде као дотација
власницима обрадивог земљишта, 20 се даје за развој руралних
средина и модернизацију имања, а десет процената се чува за
евентуалне интервенције у случају поремећаја на тржишту хране. То
се нарочито односи на сточарски сектор, свињско и живинско месо,
млеко и млечне производе. Ту је конкуренција јака, не само због
санкција Русије према ЕУ, а имаћемо и велики проблем и када оне буду
укинуте!
Сточари у источној Тамнави већ имају проблем са вишком млека.
ИМЛЕК, као један од откупљивача, повремено искључује произвођаче
на „разумни“ рок од 15 дана из неких неразумљивих разлога, а
Лајковачка млекара их је условила смањењем цене млека како би
наставила са даљим откупом!? Ваља нагласити и велики дуг
произвођачима који је оставила Шабачка млекара и који чека судско
решење! Економисти кажу да је за четири месеца ове године држава
увезла млека у праху више него целе 2014.године.
Да у Србији сточари немају перспективу говори нам податак да је
у Србију дошао произвођач и прерађивач меса из ЕУ чија је производња већа од целокупне производње наше државе. Да ли ће то
покренути српску пољопривреду или ће је у потпуности угасити?
Јасно је да сељаку ништа друго не преостаје већ да распродаје
стокуу бесцење, па, по препоруци, летује у Србији!? Како то иронично
звучи, народ нема посла, новца, тржишта за пласман своје робе...
Да ли су решење производи који могу да буду конкурентни на
европском тржишту? На пример, производи којих нема много на
њиховом тржишту, лан, конопља, рицинус, како рече један професор
„ако треба и свилену бубу да гајимо“, као и оне производе који су
специфични за ово поднебље. Кључно би, можда, било удруживање
малих фармера, који имају поседе од два до пет хектара а њих је више
од 90 посто. Задругарство може да буде опоравак и постављање на
здраве ноге српске пољопривреде!
Док се Европска унија бави даљим технолошким напретком своје
индустрије која “сервисира” пољопривреду, Србија је у незавидном
положају да јој убрзано пропадају и они малобројни преостали
произвођачи пољопривредних машина, док је због немаштине, са
којом се боре пољопривредници, све мањи увоз модерних машина.
При томе је просечна старост трактора преко 20 година, а комбајна око
18, што довољно говори колико држимо корак са развијеним светом.
Европска комисија ће овај амбис само продубити. Наиме, на
самом измаку 2014. године, у новембру, Европска комисија је
предложила нови пропис са циљем да се смањи емисија штетних
гасова пољопривредних и грађевинских машина. Нови пропис
представља одговор на све већу емисију азотних оксида и финих
честица покретних машина које не излазе на друмове, а конкретније
речено, односио би се, поред грађевинских и рекреативних, на
машине из пољопривредног сектора: трактора, комбајна, самоходних
берача, прскалица, косилица...
Ако буде усвојен на време, нови пропис ће ступити на снагу 2017.
године, а рок за увођење нових мотора биће од 2018. до 2020. године,
чиме ће се ЕУ стандарди код пољопривредних машина изједначити са
оним већ важећим у САД. Овим смо још у тежем положају.
Оваквим развојем догађаја за 20-так година неће постојати
српски сељак!
Има ли решења?
Годинама уназад, пред сваке изборе, слушамо како сви имају за
све решења...
Е онда, када дођу на власт, кажу да нису у стању да покрену
ништа пошто је предходна власт радила лоше. Па, свака власт је лоше
радила. Где ћемо, морамо се определити! Ако ћемо у Европу, власт
мора да каже народу шта га чека. Не могу две приче, као некада - народ
два одела, једно за по кући друго за напољу. Како се нема више за два
одела, тако и власт неће још дуго моћи да прође са две приче, ни код
нас, ни у свету.

Горан Јанковић, Лисо Поље

НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ЗАР ОПЕТ ?
Ставио сам Мићу на муке. Дао сам му ултиматум: „Ил' ће
да ми одвоји целу страну ил' ћу да поченем да филозофирам“.
Ако наступи ово друго губимо обојица: он као уредник, ја као
лик у чију озбиљност треба дебело сумњати. Разлог? Пусти
„кружни“ токови. Изгледа да без њих даље нема живота у
вароши. Аман! Кад цртају други, да и ја дам скромни допринос.
1. Кружни ток за Бањане? Може, концепт дао „Хидропројектсаобраћај“ д.о.о Бгд 2010. Има простора за формирање
одговарајућег острва и саобраћајних трака. Проблем? Лова и
откуп земљишта са полусрушеном кућом на самом скретању
за Бањане. Парцела оцепљена у Катастру још 2008. Цртеж бр.1
у прилогу.
2. Кружни ток код Жоје? Може. 2005. године постојећи
сквер по пројекту Института за путеве након бројних апела
возача камиона, аутобуса, таксиста, АМСС-а, риболоваца,
голубара и других добронамерних грађана Уба омогућио „
комотну промену правца комерцијалних возила“.
2009. рађен пројекат техничког регулисања саобраћаја
за центар вароши. Нису имали примедби на саобраћајно
решење, оценили као неуобичајно и оставили на снази.
2010. представник МУП-а оцењивао услове за извођење
обуке кандидата за возаче у Убу, извршио инспекцијски
надзор, прегледао раскрсницу, констатовао усаглашеност
сигнализације са законом и правилником и продужио даље.
Можда се то некоме не свиђа, али је тако.
2014. ТВ екипа „Београдске хронике“ заинтересована
фотографијом гледаоца дошла да сними „раскрсницу којом се
као у Енглеској вози левом страном“. Дошли, видели, без
велике фасцинације констатовали: „И то је све?“ па отишли.
Када једног дана на ред дође изградња новог приступа
на Сандића имање, баш између Молове пумпе и Електродистрибуције остављена је могућност коначног формирања
примереног „кружног“ тока. У овој години радиће се измене и
допуне Плана генералне регулације па нема препрека да се, за
сада, непознатом обрађивачу, као предлог на разматрање,
доставе и стари бројеви „Гласа Тамнаве“.
3. Кружни ток код Цркве? Што сам имао, давно сам
рекао. Остављам слику, нек' и она каже своје.

Бр.1 Предлог кружног тока
на раскрсници код скретања за Бањане

Бр.2 Предлог кружног тока
на раскрсници код Жоје

АМСС СПРОВЕО ЈОШ ЈЕДНУ АКЦИЈУ

ИСПРАВНО ВОЗИЛО
- БЕЗБЕДНО ВОЗИЛО
Ауто-мото савез Србије, у сарадњи са
Управом саобраћајне полиције МУП Републике
Србије и Асоцијацијом техничких прегледа
возила, организовао је, од 22. до 27. јуна,
традиционалну акцију “Исправно возило –
безбедно возило“.
АМСС сваке године, пред почетак летње сезоне, пози-ва
све возаче да бесплатно провере техничку исправност возила
на преко 120 линија техничког прегледа широм Србије, међу
које спада и пословна јединица на Убу. Управа саобра-ћајне
полиције је током трајања ове заједничке акције у редо-вним
саобраћајним контролама обавештавала возаче да могу да
искористе пружену могућност и бесплатно преконтролишу
своја возила.
О значају бесплатне контроле техничке исправности
возила најбоље говоре досадашњи подаци АМСС. Кроз више
од 10.000 техничких прегледа обављених током протекле
летње и зимске акције “Исправно возило – безбедно
возило”–утврђено да је готово свако треће прегледано возило
било неисправно. У летњој акцији је утврђено да је преко 32
процената са неисправним кочницама, око 13 процената са
неисправним системом за управљање, а 31 одсто са
неисправном светлосном сигнализацијом.
Била она бесплатна или не, проверите техничку
исправност свог возила, поготово ако планирате да идете на
одмор или неки даљи пут.

Бр.3 Предлог кружног тока
на раскрсници код Цркве
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

2.јул 2015.г.

С Е Ћ А Њ Е

МИРОСЛАВ МИЋА

ДОБРИЛА ДОЦА

(1939 - 2012)

(1947 - 1990)

ИЛИЋ

С љубављу, поносом и поштовањем
чувамо успомену на њих...
Зоран, Цана и Ана

30.јуна 2015. г. навршава се
четири године од смрти

БОСИЉКЕ
ЈОВАНИЋ
(1935 - 2011)
Сећање на мајку никада не
бледи...
Син Милан са унучићима...

С Е Ћ А Њ Е
16.06,2015.г. навршило се десет
година од смрти

18.06.2015.г. навршило се четири
месеца од смрти

МИЛОРАДА

ЈЕЛЕ

(1937 - 2008)

(1940 - 2015)

БЛАЖИЋ

Кажу да време лечи све, а наша туга је све већа...
Увек и с поносом Вас се сећају
Ваша деца: Раде, Слоба и Цана са породицама
11.06.2015.г. навршило се 34 године
од смрти

МИЛОСАВА БЛАЖЕ
БЛАГОЈЕВИЋА
(1921 - 1981)
С љубављу, поносом и
поштовањем
чувамо успомену
Син Влада и ћерка Мирјана
са породицама

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

2.јул 2015.г.

1.јула 2015.г. навршава се годину дана
од како је преминуо наш драги
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СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН
КОСТИЋ
ШОЈА
(1953 - 2014)
Чуваћемо успомену на
твој драги лик и вечно
га носити у
нашим срцима.
Супруга Верица, син Срђан,
ћерка Славица са породицом
и Маја
Тринаест година без тебе,
вољени наш!

ИВАН
МИЛУТИНОВИЋ
МАЧЕ
У срцу чувамо сву лепоту оних
дана кад си био са нама.
Поносни смо што смо те имали.
Волимо те...
Твоји:
мама, тата, сестра, зет и баба.
7.јула.2015.г. навршава се две
године од смрти драгог супруга

Дана 9.јула.2015.г. навршава се
40 дана од како нас је изненада
напустио наш

ЉУБИША
ИВКОВИЋ КЕНЕДИ
(1955 – 2015)
С поштовањем
Породица

ЗОРАН
ВЕЛИМИРОВИЋ
(1.07.2011 - 1.07.2015)
Године пролазе,
бол и туга остају...
Твоји: Снежана и Душан
Дана 01.07.2014.г. навршило се
четири године од преране смрти

ЗОРАНА
ВЕЛИМИРОВИЋА
Чувамо успомену
на његов драги лик
Породица
Милошевић

22.јула.2015.године навршава се
18 година од смрти

МИЛОВАН МИЋА
ПОПОВИЋ
БОШКА СТОЈИЋА
(1943 - 2013)
Отишао си заувек,
али ћемо те се сећати увек.
Твоји најмилији: супруга
Марија и синови Александар
и Слободан са породицама

ВЕЛИМИРА ВЕЉЕ
ЂУРИЋА
(1948 - 1997)

учитељ из Радљева

Заувек у срцима најмилијих…

Никада те нећемо заборавити.
Много смо те волели, али си нас
рано оставио. Време које је прошло,
није умањило тугу, празнину и бол.
Твој лик је наш понос, твоја смрт је
наша доживотна туга.

Син Пеђа, ћерка Слађана
и супруга Рада

С љубављу: супруга Лела,
брат Рајко, сестричина Снежана и
сестрић Драган са породицама
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2.ЈУЛ 2015.г.

ОГЛАСИ

СПОРТ
КБК "СОКО" НИЖЕ
ОДЛИЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ

ЈОШ ТРИ ЗЛАТА
У КОЛЕКЦИЈИ
Убски кик-боксери имали су одличан наступ на првенству Београда које је
средином маја одржано у хали СД
"Раднички" са Црвеног Крста.
Сузaна Ковачевић је успела да
одбрани прошлогодишњи шампионски
наслов у конкуренцији кадеткиња до 70
кг.- у финалу је након прекида савладала
Нађу Милијанчевић из КБК Земун. Она је
сада већ озбиљан кандидат за шири
списак репрезентације за јесењи део
сезоне, после три везане победе. До
злата је дошао и Владимир Живановић у
категорији до 67 кг, сјајно је одрадио
борбу на техничком плану, доминирао
све време и на поене савладао борца из
КБК "Пан Џим".

2.јул 2015.г.
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УБСКИ БАСКЕТАШ БРИЉАНТАН НА ПОЧЕТКУ ЛЕТЊЕ СЕЗОНЕ

ПОПОВИЋ СА ПЕХАРОМ ИЗ ПРАГА
- Екипа Ранч у измењеном саставу доминирала у престоници
Чешке. - Обезбеђен пласман на један од два велика завршна
турнира, пут на други води преко Лугана или Букурешта.
- Захвалност Дарку Глишићу.
И овог лета, Иван Поповић је почео
да хара европским баскет-теренима.
Иако без стандардних чланова Каралића и Петрића, екипа Ранча је бриљирала у Прагу и изборила пласман на
завршни турнир који се такође игра у
главном граду Чешке:
- Првог дана смо играли квалификације, у финалу смо добили Пољаке са
21:11. Сутрадан је најтежи меч био у
полуфиналу, савладали смо Чехе са два
репрезентативца са 17:15, да би турнир
освојили победом над још једном
пољском екипом- 16:10. Одиграли смо
укупно 10 баскета у два дана, фантастичном одбраном и шутем за 2 поена
ломили ривале, а сутрадан смо били и
гости наших амбасадора у Прагу који су
били одушевљени нашом игром.
Освојили смо 40.000 чешких круна и
обезбедили пласман на завршни турнир, док пут на други у Лозану води
преко Лугана или Букурешта. У тиму су
још били Радуловић, Хукић и Росић, а
огромну захвалност дугујемо Дарку
Глишићу који нам је обезбедио средства да одемо на турнир- рапортира
млади Убљанин, један од најбољих
европских баскеташа Иван Поповић.
Б.М.

Покорили Праг: Иван Поповић
(десно) са саиграчима из екипе Ранч

УБСКИ ФУДБАЛЕР БРИЉИРА У АУСТРИЈИ

Тренер Никола Војводић
и Дарко Бошковић
Дарко Бошковић (57 кг., кадет)
дошао је до сребра на првенству
Београда, али је две недеље касније у
Миријеву на првенству Србије у комбатсаватеу (фул контакт) савладао у
финалу техничким нокаутом борца из
КБК "Вождовац". Клуб наставља пуном
паром и у летњем периоду, у јулу и
августу планирана су два наступа на
турнирима, као и на ревијама у Новом
Саду и Краљеву, а Александар Кандић
наступиће у септембру на Меморијалу
"Лука Баштинац"- дисциплина К1, тешка
категорија.
Б.М.

ШАМПИОНСКИ ШАМПАЊАЦ
ЗА ПАВИЋА
- Млади штопер командовао најбољом одбраном лиге,
Обергенсендорф прославио титулу коло пре краја. - Само један
пропуштен меч у сезони због картона, убски дефанзивац
продужио уговор на још годину дана.
Оно што је Александар Павић
обећао зимус на страницама "Гласа",
обистинило се у наставку првенства
аустријске треће лиге- његов Обергенсендорф је достигао предност јесењег
првака Ласеа и коло пред краја победом
на домаћем терену отворио победнички
шампањац. Снажни убски дефанзивац
(190 цм) био је незамењив у тиму
бившег аустријског репрезентативца
Вагнера, само га је пауза због картона
спречила да проведе сваки минут на
терену:
- Били смо одлични у наставку
сезоне, 11 победа и два "ремија" у 15
мечева били су довољни да се престигне лидер, а ја сам на обострано
задовољство продужио уговор на још
годину дана. Титулу смо заслужили
против највећих ривала, два најближа
пратиоца смо добили по два пута и
наша титула је чиста као суза. После две
године играња, овог пролећа нисам
имао статус страног играча, а с поносом
истичем да смо имали најбољу одбрану
лиге са 21 примљеним голом, уз не баш
толико поузданог голмана. Лепо смо
прославили титулу, тренутно уживам у
одмору у свом родном месту, а 13. јула
нас очекује почетак припрема које су
изузетно јаке и напорне. Иако је било

Александар Павић (лево)
са шампионским пехаром
интересеовања из виших рангова,
сматрам да ми је најбоље да још једну
сезону останем у одлично организованом клубу, а верујем да ћемо и у вишем
рангу имати запажену улогу- каже некадашњи капитен убског Јединства. Б.М.
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СПОРТ

2.јул 2015.г.
30.коло

30.коло

30.кола (20/21.06.2015- 17.30ч):
Младост (Д) - ОФК Јабучје 4:7
Бањани - Тешњар
4:2
Пепељевац - ОФК Дивци
2:0
Јошева - Колубара (Ј)
2:3
Спартак (Љ) - Рубрибреза
5:0
Совљак - Јуниор НН
4:1
ЗСК - Трлић
2:0
Тулари - Качер
3:1

СОВЉАК - ЈУНИОР Ново
Насеље 4:1 (1:0)

ЈОШЕВА - КОЛУБАРА Гај
2:3 (1:1)

Стадион у Совљаку. Гледалаца: 50.
Судија: Немања Сајић (Уб). Стрелци:
Ђурић у 20. и 61. и Обрадовић у 47. и 80.
за Совљак, а Милинковић у 55. минуту
за Јуниор. Жути картон: Јовановић (Ј)
СОВЉАК: Апостоловић 7, Миливојевић
7 (Митровић -), Рафаиловић 7, Нинић
7,5 (Стефановић -), Ђурић 8, Сорак 7,
Мехинагић 7, Стојковић 7, Пантић 7
(Којић -), Маринковић 7,5, Обрадовић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Небојша Ђурић (Совљак)
Пулени Драгана Ђокића победом су
окончали сезону, са "пола гаса"
убедљиво су надиграли екипу из
Ваљева. Тако су Совљачани првенство
Окружне лиге Колубаре окончали на
високом 5. месту, а делили су судбину
већине наших тимова- нередовни
доласци играча, "крпљење" тима и
прилични путни трошкови. Ових дана
се у фудбалским круговима шушка о
могућности да Совљак одустане од
овог ранга и промени у потпуности
концепцијеу, за сада су те приче ипак
далеко од реалности...

Стадион у Јошеви. Гледалаца: 50.
Судија: Милош Бошковић (Уб). Стрелци:
Ђорђевић у 15. и Г.Вукић у 70. за
Јошеву, а Грчић у 30., Митровић у 75. и
Пантелић у 86. минуту за Колубару Гај.
Жути картони: Грчић, Пантелић (КГ)
ЈОШЕВА: Станчић 6,5, Томић 6, Илић
6,5, Шаиновић 6, Танасијевић 6,5,
Димитријевић 6,5, Г.Вукић 7, Васиљевић 6,5, Митровић 6, С.Вукић 6,5,
Ђорђевић 7,5
КОЛУБАРА ГАЈ: Томић 7, Митровић 7,5,
Блажић 7, Милошевић 6,5, Павловић 7,
Ракић 6,5, Грчић 7, Живковић 7,5, Бабић
6,5, Марковић 7, Пантелић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Живковић (Колубара Гај)
Оба тима су на овом мечу наступила
без резервних играча,а пресудио је
већи мотив гостију да победом изборе
опстанак, без обзира на резултат
главног ривала Рубрибрезе.
Јошевљани су сезону окончали на 9.
месту, мада их је лош финиш коштао
бољег пласмана. Ипак, неколико
повреда и црвени картон голмана
Поповића утицало је да у последња 4
меча Карићеви пулени узму само 2
бода, а у солидној сезони Јошеве за
нијансу су одскочили поменути чувар
мреже Поповић, неуморни везиста
Ђорђевић и стуб одбране Танасијевић.

30.коло

БАЊАНИ - ТЕШЊАР 4:2
(2:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 100.
Судија: Лазар Леонтијевић (Ваљево).
Стрелци: Гајић у 33., 37., 75. и 85. за
Бањане, Грачанин у 76. и 79. минуту за
Бањане. Жути картон: Јовановић (Б)
БАЊАНИ: Даниловић 7, Костадиновић
7, Младеновић 7, Ђорђевић 7,
Софранић 7, Лештарић 7,5, Милановић
7, Марковић 8, Аничић 7 (Јовановић -),
Леонтијевић 7, Гајић 9
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Гајић (Б)
Иако на измаку снага и без доста
стартера, домаћи су поразили Ваљевце и "оверили" друго место на табели.
Свој голгетерски низ Гајић је закључио
са још 4 поготка, па су Бањанци на
најлепши начин окончали сезону пред
јубилеј- наредне године овај клуб ће
прославити 80 година постојања.
30.коло

ЗСК- ТРЛИЋ 2:0 (1:0)
Стадион Сењак у Ваљеву. Гледалаца:
50. Судија: Иван Танасијевић (Ваљево).
Стрелци: Ћосић у 2. и Вукојевић у 76.
минуту. Жути картон: Савић (Т)
ТРЛИЋ: Милосављевић 7, Живановић 6
(Аџић -), Керлета 7, Јолачић 6,5,
П.Иконић 6 (П.Стевановић -), Кандић
6,5, Савић 6,5, Поповић 6,5, Антонић 6,5,
Н.Иконић 6 (Д.Стевановић -), Цвијић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ћосић (ЗСК)
ЗСК је кажњавао кардиналне грешке
Трлићана и заслужено победио. Кикс
Предрага Иконића већ на самом старту
искористио је Ћосић, а код другог гола
неспретно је реаговао Цвијић. Трлић је
два пута тресао пречку преко Савића и
Антонића, али се резултат није мењао.
"Месари" су ушли у сезону са
амбицијом да буду у горњем делу
табеле и то су и остварили. Клуб је
зимус остао без Анђића, Стефановића,
Новаковића и Ракића, средином пролећа преживљавао кризу праћену са 6
узастопних пораза, али се екипа
консолидовала у финишу и стигла до
високог 6. места.

СПОРТ - ФЛЕШ
РАДЉЕВО
Одлична сезона убских
екипа у Окружној лиги
30.коло

ТУЛАРИ - КАЧЕР 3:1 (2:1)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 150.
Судија: Срђан Михајловић (Уб).
Стрелци: Шимшић у 28., Николић у 43. и
Вићентић у 88. за Туларе, а Милетић у
39. минуту за Качер.
Жути картони: Софронић (Т), Вићентијевић (К).
ТУЛАРИ: Лазић 7, Шимшић 8, Зујаловић 7,5, Петровић 7,5, Брдаревић 7,5,
Софронић 7 (Ранковић 7), Дробњак 7,
Ракић 7,5, Николић 8, Вићентић 7,5,
Павловић 7,5 (Пуцаревић -).
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Николић (Тулари)
Тулари су фудбалску сезону
окончали сјајном представом против
реномираног противника из Белановице. У правом фудбалском амбијенту,
пред великим бројем гледалаца, у
утакмици престижа, виђена су четири
ефектна гола и прегршт лепих потеза. У
екипи Тулара издвојили су се Николић
и Шимшић, а одличне партије крунисали су и головима.
Овом победом, Тулари су првенство завршили на 7. месту и потврдили
да су један од најстабилнијих клубова у
окружној лиги. Према приказаној игри и
броју одиграних утакмица највећи
допринос и у овој сезони дали су
Николић, Вићентић, Шимшић, Брдаревић, Марјановић... Треба још истаћи да
је долазак Срђана Ристића за тренера
донео нови квалитет, мир и стабилност
у екипи.

ИВАЊДАНСКИ
ТУРНИР
Традиционални турнир у Радљеву имаће своје 37. издање и овог
лета- 4. јула на терну код школе
мајстори малог фубала играће на
радост великог броја навијача не
само из убског краја. Уплата за
турнир је 5.000, новина је да је рок за
пријаве 3. јул, односно најкасније 24
сата до почетка турнира, а трофеј ће
бранити локална екипа "Хепи стар".
Уз препознатљиве садржаје (рибља
чорба) и ревијалну утакмицу ветерана, ето одличног разлога да у јулским
ноћима посетите Радљево...

КК МЛАДОСТ 014 (УБ)

ПИОНИРИ
ШАМПИОНИ
Пионири КК Младости 014
победници су Развојне лиге КС Београда која је трајала 4 викенда у
конкуренцији Звездаре Олимп, Рипња,
Кораћа, обреновачког Радничког, Умке
и Котежа. Млади убски кошаркаши су
до финала стигли без пораза, а у
одлучујућем мечу су савладали обреновачки Раднички са 63:35. Екипу су ка
пехару предводили најбољи играч
турнира Урош Васиљевић, капитен
Митровић, Нешић, Мишић, Станојловић..., а успешан деби имали су и
два појачања из Коцељеве- Буљубашић и Марковић.

facebook.com/glastamnave

СПОРТ
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25

ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ СУСРЕТ НА КРАЈУ ФУДБАЛСКЕ СЕЗОНЕ

ВРЕМЕ ПОКВАРИЛО РЕВИЈУ
И на крају ове сезоне, одиграна је традиционална
утакмица између фудбалера Јединства и селекције убских
играча који играју по клубовима широм Србије. Већ по
уводној реченици, може се закључити да су недостајали
наши прослављени интернационалци браћа Немања и Урош
Матић и Раћа Петровић, Адамовић и Обрадовић су већ
увелико у припремном процесу, али је Драган Симић
саставио одличну екипу коју су предводили суперлигашки
играчи Лука Синђић и Милош Станојевић. За разлику од прва
два пута када су утакмице имале хуманитарни карактер,
овога пута меч је био ревијалног типа.
Ипак, време није ишло на руку актерима видовданске
ревије, па је због огромне количине падавина меч пресељен
на вештачки терен породице Матић, а логично сусрет је
испратио јако мали број гледалаца. Српсколигаш је извео
комбиновани састав без својих ведета Стојановића, Марјановића, Јовановића, Тадића..., али је меч послужио јуниорима
Ненадовићу, Луковићу, Пурешевићу, Радиво-јевићу...да
одмере снаге са већ провереним фудбалерима. Око
победника није било дилеме- убска селекција је у наставку
"прегазила" формалног домаћина, бриљирао је троструки

ЈЕДИНСТВО - "УБЉАНИ" 1:6 (0:1)
Терен СЦ "Матић". Гледалаца: 20. Судија: Срђан
Михајловић (Уб). Стрелци: Бојић у 73. за Јединство, а Илић
у 33., 56. и 83., Синђић у 42., Гавриловић у 47. и Лукић у 79.
минуту за "Убљане".
ЈЕДИНСТВО: Драгићевић, Ненадовић, Панић, Миличић,
Сајић, Петровић, Рашић, Радивојевић, Ситарица,
Петрашевић, Пурешевић. Играли су још: Ракић, Поповић,
Симеуновић, Милановић, Луковић, Солдатовић, Ранковић,
Јеремић, Бојић, Томић
"УБЉАНИ": Мишић, Мијатовић, Младеновић, Гавриловић,
Мијаиловић, Станојевић, Синђић, Лукић, Љубичић,
Ристовски, Илић. Играли су још: Јовановић, Павић,
Ћесаревић, Радовановић, Јовичић
стрелац Стефан Илић, а вреди истаћи да се малобројној
публици представио и млади Данило Јовичић, син некадашњег центарфора Јединства Филипа. У екипи Јединства једно
ново лице- лајковачки везиста Драган Томић је близу договора
са Убљанима, а наредног викенда је и почетак припрема. Б.М.

Још једна фотографија за успомену: Јединство (црвени) и “Убљани“ (плави)

У ТАКОВУ СЕ ИГРА ПРВИ ВИДОВДАНСКИ
ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

КИША РЕМЕТИ
ПЛАНОВЕ
У организацији ФК Полета и ОФК Такова, а уз кључну
улогу Александра Радовановића-Бече, 18. јуна почео је
Видовдански ноћни турнир у малом фудбалу, први у овом
селу. Пријавило се 12 екипа што је сасвим пристојан број за
прво издање, а досадна киша спречила је да се на
Видовдан одрже завршне борбе. До закључења овог броја,
познати су били четвртфинални парови: ФС Беча- Радник,
Агро маторчић- Закотапрћени, РТВ Сити- Ноћни вукови и
Кортекс- Жута подморница.
ФС Беча и Агро маторчић су са по три тријумфа у
групи истакли кандидатуру за највиши пласман, РТВ Сити
је такође у најужем кругу фаворита, а као најпријатније
изненађење турнира истакла се екипа Жута подморница,
састављена од кадета убског Јединства. Председник
Полета Александар Радовановић се побринуо да организација буде на високом нивоу, правду деле млади убски
арбитри Михајловић и Бошковић, остаје да време бар мало
послужи организаторе и да завршница турнира буде
максимално занимљива...

PROIZVODNJA I UGRADNJA

BEHATON
PLOČA

БАЊАНИ ВИЦЕШАМПИОН ОКРУЖНЕ ЛИГЕ КОЛУБАРЕ

ФУРИОЗНО ПРОЛЕЋЕ БАЊАНАЦА
- Са 11 победа у другом делу, "зелени" скочили са 13. на другу позицију!
- Тренерски печат Милана Лештарића. - Гајић са 34 гола голгетер лиге.
Нису Бањанци имали миран зимски сан, 13. позиција на
пола трке и одласци Дробњака и Горана Марковића
најављивали су још мука у наставку сезоне, али је уместо тога
тим Милана Лештарића бриљирао у пролећном делу и
првенство завршио на феноменалној другој позицији! Четири
победе у финишу сезоне, од којих је највреднија она у Јабучју,
сместила је "зелене" одмах испод неприкосновеног Спартака,
а учинак од 34 бода у наставку (дупло више него јесенас) биће
домаћи задатак за све наредне генерације бањанских
фудбалера.
Према речима управе клуба на челу са председником
Ранитовићем, угледним спортским радником Жикицом
Милошевићем и неуморним Учом Ненадовићем, најзаслу-

жнији за велики успех је тренер Милан Лештарић, некада
непрелазни штопер и капитен клуба. Својим ангажманом, који
је у великом обиму премашивао дужности тренера, успео је
да формира хомогену чету која је у наставку сезоне
доминирала теренима колубарског округа, а чак 5 тријумфа на
страни и испуштена победа над новим зонашем (2:0 водили
против Спартака), говоре да Лештарићеви момци нису
бирали ни терен ни ривале. С поносом истичу да су у својим
редовима задржали језгро домаћих играча, увек је у стартној
постави било бар пола Бањанаца или оних који су већ толико
година ту да их доживљавају као своје, а са Гајићем, Илићем,
неуморним Небојшом Марковићем..., добили су квалитет који
их је промовисао у најпријатније изненађење сезоне.
Милан Гајић из Звечке остварио је учинак за памћење- 34
гола у 25 утакмица, а иза искусног нападача сместили су се
Огњен Илић са 6 и Софранић са 4 поготка. Преискусни голман
и капитен Даниловић и везиста Небојша Марковић могу се
похвалити са по 29 наступа, а следе их Костадиновић са 26 и
Милановић са 24 утакмице. Иако је ове сезоне кроз
Лештарићев нотес прошло близу 30 играча, пролећни део
терета распоредило је тек 15-16 фудбалера чиме сјајан
резлтат добија на значају. Нису имали Бањанци резервног
голмана, па је једном међу стативе морао Ненад Лештарић, а
имали су "зелени" и помоћ из Јединства у виду
перспективног штопера Бошка Ненадовића који је играо на
двојну регистрацију. Све у свему, резултат за понос и потврда
да се у Бањанима и те како води рачуна о озбиљности и
организацији клуба...
Б.Матић

ФК Бањани

ODLO@ENO PLA]ANJE PREKO
ADMINISTRATIVNE ZABRANE,
^EKOVIMA GRA\ANA I NA UGOVOR !

Bez kamate !!!

Kraljevska kupovina,
po pristupa~nim cenama !

КОШАРКА

2.јул 2015.г.

КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ 014 ТРИЈУМФАЛНО ОКОНЧАЛИ ЛЕТЊУ ЛИГУ

ПОБЕДОМ У ВИШИ РАНГ
- У последњем мечу сезоне, надокнађено -13 против ГМ 032 и
забележена седам победа. - Урошевић најављује паклен рад преко лета.
Већ пре два кола било је јасно да ће
екипа Младости 014 у виши ранг, али су се
пулени Владимира Урошевића побринули
да победом заокруже дебитантску сезону у
сениорској конкуренцији. Додуше, пре тога
су у "револверашком" обрачуну доживели
први пораз у Ваљеву- 109:108, а тријумф
против ГМ 032 у последњем колу обележио
је велики преокрет у последњој четвртини.
Мада су Убљани слободни у последњем
колу, прва позиција је далеко од угрожене,
будући да најближи пратилац Лозница има
три победе мање.
Гости из Горњег Милановца су на меч
који им не значи пуно дошли комплетни и
мотивисани, а после изједначеног првог
дела, серијом од 15:0 претили су да нанесу
први пораз Младости на домаћем паркету.
Ипак, агресивним приступом Убљани су
топили предност и у финишу потврдили да
нису случајно шампиони "бетон-лиге":
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Летња регионална лига "Запад",
8.коло

СТУДЕНТ - МЛАДОСТ 014
109:108 (24:34,30:14,26:37,29:23)
Хала Студента у Ваљеву. Гледалаца: 50. Судије: Миздрак (Ваљево),
Смрк (Уб)
МЛАДОСТ 014: Лазић 6, Кекић 17,
Јелић, Ивковић, Раковић, Ћирковић
22, Милосављевић 30, Марковић 8,
Васиљевић 13, Анђелковић 12,
Стаменић.
9.коло

- Све честитке играчима на феноменалном успеху, ово је клуб који је настао на
ентузијазму неколико родитеља, а са
минималним улагањима направили смо
респектабилан тим. Прави је тренутак да се
захвалим господи Глишићу, ЈовановићЏајићу и Пулетићу који су нам обезбедили
МЛАДОСТ 014- ГМ 032
превоз и плаћање котизације, ми смо из
71:66 (18:13,16:19,18:24,19:10)
сопствених средстава и уз неколико
донатора успели да такмичење приведемо Спортска хала на Убу. Гледалаца:
крају без икаквих турбуленција. Огромну 100. Судије: Станић, Вуковић
помоћ у селекцији тима имао сам од (Ваљево)
прослављеног тренера Боре Џаковића, МЛАДОСТ 014: Лазић 1, Анђелковић
савети Моце Ђорђевића су били злата 5, Марковић 5, Милосављевић 9,
вредни, а посебно их истакао Љубојевића Јагодић 2, Раковић, Ћирковић 17,
и Љубаса који су учинили да ови клинци Велимировић, Љубојевић 7, Љубас
пуно напредују у кратком периоду. Одмор 12, Васиљевић 13, Стаменић.
следи само најискуснијима, ми настављамо са радом до границе бола све до турнирима за јуниоре и млађе пиониреавгуста, а успешну дебитантску сезону рекао је предесдник и тренер Младости
пробаћемо да заокружимо на завршним 014 Владимир Урошевић.
Б.Матић

Колектив КК Младост 014 (Уб)

AKCIJA - kreveci i kolica za bebe

AKCIJA - majice

ОДРЖАН ТРЕЋИ ЗЛАТНИ ДАН

УЛИЧНА ФЕШТА УЗ ШАРЕНИ ПРОГРАМ
Од предвечерњих сати, па све до поноћи, епицентар спектакла били су Градски трг и Главна
улица, где су се на неколико локација и бина одвијале акробатске, циркуске и плесне
представе и бројни музички садржаји, који су могли да задовоље све укусе публике
Установа за културу и спорт је трећу годину за
редом 21. јуна организовала Златни дан, јединствену
манифестацију којом се слави Светски дан музике и
почетак лета. Шаренолик културно-забавни програм, у
коме је учествовало на стотине извођача, привукао је
пар хиљада посетилаца, и то не само из убске, већ и
из општина у окружењу. Од предвечерњих сати, па све
до поноћи, епицентар спектакла били су Градски трг и
Главна улица, где су се на неколико локација и бина
одвијале акробатске, циркуске и плесне представе и
бројни музички садржаји, који су могли да задовоље
све укусе публике.
Својеврсна улична фешта са карневалском
атмосфером започела је дефилеом
учесника, а
интернационални карактер овој поворци дала је
кинеска плесна група из братског града Хуаинан, која
је право из Лас Вегаса пристигла на убски Златни дан.
Њихов наступ, на коме су извели традиционалне
кинеске плесове са лепезама, изазвао је велику
пажњу присутних и без сваке сумње био је права
атракција. За најмлађе, то су представљали жонглери,
ходачи на штулама, мађионичари, кловнови и други
улични забављачи са својим анимацијама, а за
љубитеље музике мини концерти Ђуре и Морнара,
глумца Сргеја Тифуновића и Иване Вукмировић, који
су певали светске стихове, као и популарног рок
бенда Неверне бебе. Осим тога, публика је имала
прилику да ужива и у звуцима трубе уз оркестар
Драгана Павловића из Гуче, али и староградској, поп,
рок и класичној музици домаћих бендова и солиста.
За добро раслоложење били су задужени и убски
Градски оркестар, балетски студио „Атена“, плесни
студио РМП из Лазаревца и денсери из београдске
трупе „УВ денс“. У ликовном делу програма
учествовали су тамнавски сликари које је окупила
Галерија „Свети Лука“ на првој ликовној колонији под
окриљем Златног дана. Гости манифестације били су
и представници Туристичке организације Драгачево,
који су промовисали предстојећи Сабор трубача у
Гучи, а одрасли су могли да погледају и изложбу
аутомобила марке Дачија и искористе Ноћ куповне,
како би шопинговали по повољним ценама у
бутицима на Главној улици. Заштитни знак Златног
дана – велики топловаздушни балон ни овога пута
није полетео због неповољних временских прилика,
али је нешто пре самог краја програма, у ноћно небо
пуштено 300 упаљених лампиона, који су додатно
обасјали убски Златни дан.
Д.Н.

Највећа атракција
трећег Златног дана:
Кинеска плесна група

Један од најпосећенијих “стејџева“:
Наступ малих убских балерина

Сергеј Трифуновић

Сликање са
кловновима
на штулама

Неверне бебе

