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РИК ПРОГЛАСИЛА КАНДИДАТУРУ
АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА ЗА ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ

РЕКОРДАН БРОЈ
ПРИКУПЉЕНИХ ПОТПИСА
Испред Српске напредне странке и
коалиционих партнера кандидатуру је предао
Дарко Глишић, председник ИО СНС-а
Шест часова било је потребно Српској напредној странци
да прикупи рекордних 60.000 потписа за кандидатуру
Александра Вучића за председника Србије. У пратњи осталих
високих финкционера странке, и уз присуство коалиционих
партнера, прикупљене потписе и сву неопходну документацију Републичкој изборној комисији предао је Дарко
Глишић, председник ИО Српске напредне странке. Кандидатуру Александра Вучића, поред СНС-а, подржали су и СПС,
СДПС, Јединствена Србија, ПУПС, Покрет социјалиста, СПО,
Покрет Снага Србије - БК и Савез војвођанских Мађара.
- Никада до сада није прикупљено оволико потписа, а
највећи број, који је до сада забележен, био је око 28.000. Ово
показује велику подршку грађана и енергију коју људи јасно
испољавају према кандидатури Александра Вучића за
председника. Сигуран сам да ће се тај ниво енергије задржати
и до 2.априла, када треба да покажемо да Србија иде у правом
смеру и да се нешто радило претходних година- каже Глишић
за „Глас Тамнаве“ и наглашава да стабилност државе не сме
да се доведе у питање.

Предаја прикупљених потписа Републичкој
изборној комисији: Дарко Глишић
- Мислим да Србија зна какав избор има испред себе и
сигуран сам да неће погрешити, јер само избор Александра
Вучића за председника је гарант да ће Србија бити стабилна
земља, да ће се даље развијати, као и да ће у наредном периоду чинити кораке у интересу свих њених грађана. Сваки
повратак уназад, што нуди неки другачији избор, имао би
дуготрајне и дугорочне последице по све нас.
Према његовим речима, након проглашења кандидатуре,
СНС ће кренути у кампању широм Србије. У свим већим
градовима биће одржани скупови, а завршни је заказан за 24.
март у Комбанк арени, од 18 часова.
О евентуалној победи у првом кругу, Глишић каже:
- Неће то бити нимало лако. Напротив, биће то веома
тешка борба. Сви остали кандидати у свом програму се
такмиче само по томе ко више мрзи и ко ће тежу и увредљивију реч да упути Александру Вучићу. Ипак, више је него јасно
да у Србији не постоји половина грађана која би само да се
бави клеветањем и вређањем. Лично мислим да већина
грађана цени програм и видљиве резултате рада нашег кандидата и, самим тим, ми гајимо реалан оптимизам да можемо да
победимо већ у првом кругу- оптимистички закључује председник ИО СНС и актуелни председник општине Уб.
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БАЛКАНСКЕ
СЦИЛЕ И ХАРИДБЕ

М

арт је посебан месец. Пуно је
историјских датума који су
били судбоносни за Србију.
Било их је довољно за сва времена, па
нико, добронамеран, не би желео да
овај март донесе неки нови датум за памћење. Било
би тако добро да овај месец протекне мирно, без
стресова за народ, политичких и оних других,
опаснијих, обрачуна.
Е, сад! Тема о бурету барута на Балкану је
поприлично излизана. Медији су пуни препаметних
аналитичких коментара, на малим екранима се
многи утркују... Да ли ће бити рата? Питање које је
дошло до црвеног усијања. У Македонији, кажу,
само што није почело. А онда ће да се. наводно,
шири као пожар.
Ето, и овог пута тема ми је: Шта ће бити? Наравно,
ради се о проценама. Никако не би требало да буде
схваћено да имам неке посебне информације.
Додуше, недавни сусрет са пријатељима, који су
‘’боље обавештени’’, помогао ми је да стекнем
нешто бистрију слику о ономе што се догађа.
За ово ‘’парче’’ полуострва, које је окружено важним
морима и које је, можда, у овом тренутку најважнија
стратешка тачка за коју су заинтересоване све
светске силе, сви који се боре за превагу у светској
политици.
Трамп прети да ће Америка да напусти Уједињене
нације, а истовремено, на свом Твитер налогу,
емитује поруке о томе како ће сила, коју предводи
(са доста контроверзи), раскрстити са досадашњом
политиком светског полицајца, поготову са оним
тежњама које су имали његови претходници
Клинтон и Обама.
Путин је, чини се, спреман да учини много више за
светски мир од онога што је чинио до сада.
Схватили су Руси да НАТО, са својом милитаристичком политиком, завијеном у наводну помоћ
угроженим демократијама у свету, мора да буде
обуздан.
Све важнији (нуклеарни) играчи су и Кина, Индија,
земље блиског истока, Северна Кореја... А Европска
унија, све очигледније, има проблеме са сопственим јединством и неким својим грешкама у области
политичких одлука. Већ ускоро ће се показати да је
готово фатална грешка било признавање Косова.
Јер, ако нешто крене на Балкану и настави да се
шири према ‘’Старој дами’’, која је показала лажну
отвореност за избеглице, а добила повећи корпус
тешко препознатљивих латентних ‘’исламских
бораца’’... кренуће са те стране.
У Србији, изборе мора да добије Вучић јер би сви
други били нечији дужници, а ‘’дуг је лош друг’’.
Шешељ, опет, шаље суморна упозорења, као кад је,
пред одлазак у Хаг, најавио крвави март и јасно
најавио атенатат на премијера. Вучић има туђа
искуства, па не би требало да дозволи да га олако
склоне. Народ ће га гласати и из ината. Он је тога
свестан... Само, да прође све Сциле и Харидбе...
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ПОЖАР У ЦЕНТРУ УБА

СРЕЋА У НЕСРЕЋИ
Брзом реакцијом убске Ватрогасне јединице и предузетника
Ненада Нешића спречено ширење пожара у некадашњим
просторијама Коњичког клуба „Света Поповић“. Ватра је
претила да угрози неколико околних објеката
Некадашње просторије Коњичког
клуба „Света Поповић“, које се налазе у
самом центру Уба, преко пута Тодоровића зграде, делимично су изгореле
након пожара који је избио прошле среде.
Руинирана зграда, у којој тренутно
илегално живи неколико породица
ромске националности, планула је негде
око 20 часова. Пуком срећом, у том
моменту, у суседном дворишту налазио
се предузетник Ненад Нешић који је
осетио мирис паљевине и брзом реакци-

Објекат који је захватио пожар,
али у ругло у центру града

Некадашње просторије
Коњичког клуба „Света Поповић“

јом најпре позвао ватрогасце, а затим и
сам, уз помоћ неколико пријатеља,
започео са гашењем ватре која се
полако ширила дуж потровља зграде
старе близу сто година. Да је у питању
пожар који се веома брзо развија и који
може да угрози ближу околину потвђује
и командир Ватрогасне јединице Уб,
Драган Радојичић.
- Екипа која је дошла на лице места,
у Карађорђевој улици, затекла је пожар
у разбукталој фази. У питању је објекат
величине око 200 квадрата, а у том
моменту под ватром се налазила отприлике четвртина оронуле старе зграде у
њеном приземном, таванском и кровном делу. Пожар је претио да захвати и
остале делове објекта, као и стамбене и
пословне објекте који су се налазили у
њеној непосредној близини, али смо
захваљујући благовременој реакцији и
дојави од стране грађана успели да
спречимо веће последице- каже Радојичић и истиче да пожари овакве врсте
спадају у категорију врло опасних и
ризичних, пре свега, по спасиоце али и
по околину.
Ненад Нешић, власник оближње
продавнице, први је приметио пожар.
Одмах је обавестио ватросаце и са
неколико пријатеља, из свог дворишта
кренуо да гаси пожар који је у мањој
мери оштетио и његов објекат.
- У момент у избијања пожара
налазио сам се у радњи са муштеријом
која је случајно тражила нешто од робе
што нисам имао у радњи, па сам пошао
до магацина да је понесем. Приликом
уласка у магацин осетио сам паљевину,
видео о чему се ради и обавестио
ватрогасце. Нагласио сам да је зграда
врло стара, да се налази у самом центру
града, окружена локалима који су
буквално прислоњени уз целу зграду
коју је захватио пожар. Сам процес
ширења ватре убрзао је мазтеријал, јер
је плафон рађен од трске и летви истиче Ненад Нешић, који се захваљује
свим друговима који су му помогли јер,
како каже, да нису брзо реаговали штета

ЛОВАЧКА ЗАБАВА ЗАКАЗАНА ЗА 25.МАРТ

ОВЕ ГОДИНЕ ОТВОРЕНОГ ТИПА
Од лу ком Уп р а в н о г од б о р а
Ловачког удружења „Тамнава“, овогодишња ловачка забава одржаће се у
суботу, 25. марта 2017. године, у мотелу
„Окно“ на убској фазанерији.
- За разлику од претходних година,
забава ће бити отворена, што значи да,
ко год изрази жељу да присуствује
нашем лепом дружењу, може на време
да резервише карту у канцеларији
нашег удружења у граду. Цена улазнице
је симболичних 1.000 динара, тек толико
да подмиримо трошкове организације.
Музика ће бири у складу са оваквим
манифестацијама, а почетак је заказан
за 20 сати увече, док ће дружење трајати докле год нам буде било забавно.
На менију ће се наћи наши традицио-

мотел
окно
нална јела од дивљачи, али и многе
друге „ћаконије“, тако да сам сигуран
да ће сви гости бити задовољниистиче Зоран Марковић, председник
ЛУ „Тамнава“, који овом приликом,
позива све заинтересоване грађане да
дођу на дружење које организују убски
ловци.

Ненад Нешић
би била много већа, а последице
несагледиве.
- Још пре доласка ватрогасаца, уз
помоћ црева, почео сам да гасим пожар.
У помоћ су ми притекли још неки другари које сам успео да позовем. Једног
од њих сам послао мојој кући, да донесе
још два црева које смо повезали у
комшилуку, код радње „Примус“ и
комшије Милана, од кога смо узели још
једно црево и њиме квасили тај део
зида. Касније смо схватили да је то јако
пуно значило, јер се ватра брзо ширила
и претила да захвати мој магацински
простор, али и сам локал.
На сву срећу, већих последица,
након пожара у самом центру Уба, није
било. Узроке пожара даљом анализом
утврдиће надлежне службе. Сумња се
да је ватра потекла из шпорета, или из
димњака, просторије у којој је становала једна ромкиња, која у моменту
избијања пожара није била у објекту.
Милован Миловановић

УБ БЕЗ СТРУЈЕ
У НЕДЕЉУ, 12.МАРТА

ЗАМЕНА
ПРЕНОСНИХ
ВОДОВА
Ширем подручју општине Уб,
у недељу, 12.марта, у периоду од
8 до 18 часова, биће обустављена
испорука електричне енергије.
Разлог обуставе су радови које ће
„Електромрежа Србије“ изводити
на преносним водовима високог
напона (220 kV). ОДС „ЕПС Дистрибуција“, огранак Ваљево,
према расположивим техничким
могућностима, извршиће пренапајање приоритетних купаца (Дом
здравља, Ватрогасни дом, МУП,
водовод, општинска зграда), док
ће већина потрошача на подручју
општине Уб (укључујући сва
убска села) бити без напајања
електричном енергијом наведеног дана.
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САРАДЊА ВРТИЋА И УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

СПОРТСКИ ДАН У ХАЛИ
Успешном сарадњом Предшколске установе и Установе за културу и
спорт „Уб“, реализована је идеја о
п ос ет и п р е д ш колс к и х г ру п а Х а л и
спортова у којој је, 27.фебруара, одржан
Спортски дан. Стотину малишана убског
вртића, предвођени својим васпитачима, проширили су знање из физичке
културе, радећи занимљиве моторичке
вежбе.
После распремања и преобувања,
сва деца оптрчала су неколико кругова
око борилишта, а после загревања,
распоређени по сали, радили су вежбе
разгибавања. Затим су их чекали занимљиви задаци у виду провлачења и
скакутања око обруча, и неколико вежби
с лоптом. Видно расположени, нису
показивали знаке умора, иако су активно у Хали провели сат времена.
Предшколским групама, које су
предводили васпитачи Мира Симић,

Марина Маријановић Ранисављевић,
Жељка Станојевић, Жељко Ранисављевић, Гина Ђурђевић, Гордана Будић,
Славица Станков и Ружица Лазаревић,
придружила се и млађа група са васпитачицама Иваном Зељић и Зорицом
Тадић, која се, пре уласка у Халу, играла
на трави испред спортског објекта,
уживајући у лепом сунчаном јутру. Д.К.

Игре са лоптом

Вежбе на паркету

За успомену на Спортски дан

ОПШТИНА УБ
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НА УБСКИМ РАСКРСНИЦАМА

У ТОКУ ИСКЉУЧИВАЊЕ
„ДИВЉИХ“ ПРИКЉУЧАКА

ПОПРАВЉЕНИ
СЕМАФОРИ

Апелује се на грађане, који користе струју са јавне расвете у
својим домаћинствима, да ангажују стручно лице и сами уклоне
каблове који су повезани за њихове сијалице. У противном,
прети им казна од стране комуналне инспекције општине Уб.

Захваљујући радницима КЈП
„Ђунис“, који су задужени за одржавање јавне расвете, ових дана поправљени су семафори на три убске
раскрснице. Возачима на Убу добро је
познато да два семафора нису била у
функцији већ неколико недеља, па су
често постављана питања: „Ко на Убу
одржава семафоре?“ и „Која је њихова сврха када већ толико дуго не
раде?“

Комунално јавно предузеће
„Ђунис“, у сарадњи са Комуналном
инспекцијом Општинске управе Уб, од
новембра прошле године, започело је
искључивање нелегално прикључених
сијалица на јавној расвети у убским
селима. Наиме, по одлуци Скупштине
општине Уб, током прошле године
усвојене су мере штедње електричне
енергије на јавној расвети, које подразумевају планска искучења расвете по
селима у касним ноћним сатима, али и
борбу са нелегалним трошењем струје
које иде на рачун општине. Ранијом
одлуком локалног парламента, од
14.септембра 2015.године, комуналном
инспектору дата су овлашћења да
наложи искучење свих нелегално
прикључених сијалица на јавну расвету.

Борба са нелеганим прикључцима

селективно у примену одлуке, већ да
идемо одређеним редом и да због тога
неко мора да буде први а неко последњи.Тешко је претпоставити колико
тачно има нелегалних прикључака, а по
нашем прорачуну, у целокупној јавној
расвети општине Уб, тренутно има око
7.000 легалних светиљки- истиче Гајић и
Замена сијалица
додаје да КЈП „Ђунис“ паралелно ради
на семафорима
и на редовном одржавању јавне
расвете.
На срећу, иако нови у овом послу,
- Тренутно вршимо и замену прегорелих сијалица, а процена је да на целој електричари Комуналног предузећа
територији општине Уб има око десет брзо су се снашли, па су за кратко
одсто неисправних, што значи да око време успели да замене 24 неиспра700 сијалица у овом моменту не ради. вне сијалице.
- Нама је привремено додељено
Замолио бих грађане за стрпљење, јер
морамо да пратимо мерна места и одржавање семафора у граду, а да ли
редом мењамо све неисправне сија- ће тако и остати- видећемо. Претполице у том месту али ће, у сваком стављам да хоће, због уштеде, јер то је
нама успутни посао, док би свако друслучају, сви доћи на ред.
Поред свих ових послова, КЈП ги морао да плаћа раднике, што пред„Ђунис“ отпочело је израду Катастра ставља додатне трошкове- каже за
јавне расвете који ће у будућности у „Глас Тамнаве“ Тони Гајић, руковомногоме допринети праћењу ситуације дилац одржавања јавне расвете КЈП
на терену, олакшати спровођење мера „Ђунис“.
Одржавање семафора на Убу до
штедње електричне енергије и припремити терен за увођење нове ЛЕД техно- сада су обављале приватне фирме,
логије. У току је пописивање комплатне али ће, због мера штедње, овај посао
имовине на јавној расвети, позициони- највероватније убудуће обављати КЈП
рање сваке сијалице и бандере, слика- „Ђунис“. Возачи који примете квар на
Уклањање јавне расвете
ње, снимање и убацивање у катастар, семафору, могу га пријавити на телеиз дворишта у Совљаку
након чега ће се тачно знати чиме опш- фон централе убског комуналног
предузећа: 014/411-107.
M.M.M.
Ових дана, одељење за одржавање тина Уб располаже. Милован Миловановић
јавне расвете КЈП „Ђунис“, у пратњи
комуналног инспектора општине Уб, ИСКЉУЧИВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У УБСКИМ СЕЛИМА
наставило је спровођење ове акције која У КАСНИМ НОЋНИМ САТИМА
је, на неколико недеља, била прекинута
због хладног зимског таласа. Тренутно
се ради на искључењима у Совљаку, а
према речима Тонија Гајића, руководиоца одржавања јавне расвете убског
комуналног предузећа, до сада је у
Готово сва убска села тренутно промени и ми се тога придржавамо.
неколико села искучено близу 100 нелесе налазе под мерама штедње јавне Имали смо доста проблема јер су људи
галних прикључака.
- Када тај број помножите са про- расвете, која подразумева њено сами искључивали тајмере. Затим смо
сечном јачином сијалица, која отпри- искључивање од поноћи до пет сати морали да уграђујемо катанце које су
лике износи 70 и више вати, јасно вам је ујутру. Велики број грађана негодовао касније скидали и проваљивали, па смо
колика је уштеда у питању. Најпре смо је приликом увођења ове одлуке, а били принуђени да то пријављујемо
обилазили места за која су нам грађни поједини су се, чак, обраћали и полицији, и све тако у круг. Мера јесте
сами пријављивали да има највише редакцији „Гласа Тамнаве“ у намери привремена, али ће важити до даљњег.
нелегално прикључених, попут Рад- да скрену пажњу на проблеме које им Процена је да је том одлуком остварена
љева (35), Рукладе (23), Каленића (12), она доноси. Ипак, енормни рачуни од уштеда електричне енергије од око 35
Бањана (10), Чучуга (5), Гвозденовића 2,2 милиона динара, које је локална до 40 одсто, што је није занемариво
(2), Совљака (до сада 4 ), а полако самоуправа месечно плаћала за јавну имајући у виду колика су средства из
прелазимо и у Бргуле где смо већ расвету, по Гајићевим речима, морали општинског буџета издвајана током
прошле године- закључује руководилац
укинули два прикључка. Овим путем су бити сведени на разумнију цифру.
- У питању је привремена мера одржавања јавне расвете КЈП „Ђунис“.
желим да обавестим мештане поменутих села, да не мисле да ми идемо која важи све док је Скупштина не

МЕРЕ ШТЕДЊЕ
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НАПРЕДУЈЕ ПРОЈЕКАТ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ „КАЛЕНИЋ”

ЈОШ ТРИ НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА
Добијање грађевинске дозволе представља последњу етапу
за оперативно извођење радова на овој инвестицији
Протекe недеље Уб је био домаћин састанка представника Шведске развојне агенције, Министарства пољопривреде и заштите животне средине и предузећа „Еко Тамнава”, на коме су прецизирати сви детаљи у вези финансирања
и израде три неопходна документа за почетак реализације
пројекта Регионалне депоније „Каленић”. То су пројекат за
добијање грађевинске дозволе и тендерска документација за
депонију, као и ревизија Регионалног плана за управљање
отпадом. Израду три наведена и кључна документа финансира Шведска развојна агенција кроз ПЕИД програм подршке
Србији развоју инвестиција у области заштите животне
средине. Добијање грађевинске дозволе представља последњу етапу за оперативно извођење радова на инвестицији
Регионалне депоније, система за управљање отпадом за
свих шест општина Колубарског округа, Владимираца и
Коцељеве из Мачванског округа и београдских општина
Барајево, Лазаревац и Обреновац.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ШВЕДСКЕ ОПРЕМЕ
Предузеће „Еко Тамнава” задужено за изградњу
Регионалне депоније, исте недеље организовало је још једну
презентацију опреме која би, евентуално, могла да се користи
у Каленићу. Ради се о пресама за балирање отпада шведске
компаније „Пресона”, а поред представника убске општине и
њених служби за заштиту животне средине, презентацији у
Клубу Дома културе присуствовали су и представници Скупштине предузећа „Еко Тамнава”, као и комуналних предузећа
из 11 општина окупљених око пројекта Регионалне депоније.

САРАДЊА СРПСКИХ И АМЕРИЧКИХ КАРДИОЛОГА

У ИНТЕРЕСУ
НАУКЕ
Други конгрес 34.Огранка Америчког колеџа
кардиолога за Србију и Републику Српску,
одржан је 3. и 4. марта у хотелу М у Београду
Још један професионални успех забележио је
Проф.др. Милан Недељковић. Први почасни грађанин
општине Уб организовао је, у петак и суботу, 3. и 4. марта,
у београдском хотелу М ‘’Вest Western’’, Други конгрес
34.Огранка Америчког колеџа кардиолога за Србију и
Републику Српску. ПРАКСИС 2017 (скраћеница од ‘’Практични аспекти и компаративна анализа ACC/AHA и ESC
препорука у Србији’’), бавио се темама из области
кардиолошких интервенција уз паралелну анализу
метода који се примењују у Европи и у Америци.

Убљани у гостима код
Професора Недељковића

Конгрес је отворио један од водећих америчких
кардиолога Натан Вонг, а учествовао је велики број
стручњака из ове области, посебно из Србије и Републике Српске.
- Велики је значај овог нашег стручног скупа и то не
само у области кардиологије- нагласио је у краткој
изјави за ‘’Глас Тамнаве’’ Професор Недељковић.- Ми
смо започели сарадњу без утицаја политике, али
мислим да је управо у томе њен велики значај. Људи,
који се баве овим послом, не треба да гледају на
политичке конотације. Ми смо то учинили и основали
овај огранак 2015.године уз велику помоћ Натана Вонга
и Вилијама Зогбија, експерата у овој области, који су, са
америчке стране, највише допринели да се развије
овакав вид сарадње.
Функција Проф.др. Недељковића носи званичан
назив - гувернер Огранка, а он је, поред обавеза, које има
као председник општине Врачар, нашао времена да
органзује и овај значајан скуп у Београду.
М.М.

Прибављена дозвола,
следи реализација пројекта
Износећи основне карактеристике опреме „Пресона”, власник
компаније Ханес Черпке рекао је да је она, пре свега, дуговечна
и рентабилна за одржавање. Током презентације Черпке је
указао да у већем делу Шведске нема уопште смећа, због чега
су приморани да је увозе, како би наставили свој програм
рециклаже отпада за производњу енергије. Ефикасан систем
за сортирање отпада и систем рециклаже је до сада допринео
да само два одсто смећа у земљи заврши на депонијама, због
чега су Швеђани већ годинама међу светским зеленим
првацима. Упитан шта земље попут Србије, са ниском еколошком свешћу, са великим бројем дивљих депонија и загађеном животном средином треба да ураде како би кренуле
зеленим путем скандинавске нације, Черпке је одговорио:
-Морате да верујете да се људи мењају. О значају заштите
животне средине и управљана отпадом децу већ почињемо да
учимо у предшколском узрасту. Мора се људима рећи да ако
сад баци пластичну флашу, његов чукунунук ће запети за њу у
шуми и наћи је у таквом облику каква је и сада и да треба
размишљати за наредне генерације. Треба људима објаснити
предности рециклирања и да је то нешто под морање, зато што
отпад не сме да заврши на њиви, у шуми или реци”.
Он је такође нагласио да то није лак и брз процес, већ је
до садашњих резултата Шведска дошла након тридесет година едукације и унапређења процеса управљања отпадом. Д.Н.

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

ОКО НАС
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ДОНАТОРСКА ЗАБАВА ФК „ПОЛЕТ“ ТАКОВО

ПРЕТЊА СУ
ВИСОКЕ КАЗНЕ

ЛЕПО И КОРИСНО
ДРУЖЕЊЕ

Уколико се стара возачка дозвола не замени
новом до 10. јуна, возаче чека новчана казна уз
добијање казнених поена. Нова возачка
дозвола кошта око 1.600 динара.

Фудбалски клуб „Полет“ Таково, већ другу годину за редом,
организовао је донаторско вече којим су прикупљена средства
намењена функционисању клуба у предстојећој календарској
години. Да се ово вече не претвори само у „иће и пиће“, мада је
мени био изузетно богат, својски се потрудио председник клуба
и убски фотограф Александар Радовановић Беча, који је, поред
огранизације, преузео и вођење целовечерњег програма по већ
добро припремљеном сценарију. Поред наступа КУД „Тамнава“,

На Убу има 8.800 новорегистрованих возача, од укупно 15.000 пријављених, што значи да још 6.000 возача
није заменило стару возачку дозволу. Сви који још увек
нису заменили папирне возачке дозволе, новим биометријским возачким дозволама, мораће то да учине до 10.
јуна ове године. Претходни рок за замену старих возачких
дозвола, био је до 10. јуна 2014. године. Органи задужени
за спровођење су надлежне организационе јединице
МУП-а, односно полицијске управе, на чијем подручју,
лице коме се издаје дозвола, има пребивалиште.
Препорука из МУП-а је да се не чека последњи дан,
како је то обичај код нашег народа већ да се на време
упуте захтеви, јер у противном, по истеку овог рока, Законом о безбедности саобраћаја, возаче чека новчана казна
(од 6.000 до 20.000 динара, у зависности колико месеци је
истекла) уз забрану управљања возилом три месеца и
два казнена поена.

Полицијска станица Уб
Документи потребни за издавање нове возачке
дозволе су: стара дозвола, лична карта на увид, попуњен
захтев и три уплатнице које обухватају: накнаду за трошкове израде возачке дозволе од 255 динара, накнада за
издавање возачке дозволе, за коју је потребно издвојити
621 динар и доказ о уплати републичке административне
таксе од 700 динара (може се уплатити и у агенцијама које
се баве тиме), а за возаче који имају преко 65 година и оне
којима је дозвола издата са краћим роком, потребно је и
лекарско уверење о здравственој способности возача, не
старије од шест месеци.
Д.К.

КУПУЈЕМ ЊИВУ ДО 1 ХЕКТАРА
У ОКОЛИНИ УБА
(Уб, Совљак или Гуњевац) 063/364-955

Александар Радовановић Беча подсетио је присутне
на богату историју таковачког фудбалског клуба
Трубачког оркестра „Дринска долина“ из Бајине Баште, Оркестра „Палма“, певача Драгана Марјановића Мачка, многобројни
гости су се забавили уз живописне скечеве који су их подсетили
на најинтересантније детаље из дуге историје таковачког
фудбалског клуба у коју су се уписали многи играчи из Такова,
Уба и околине.
- Прошле године смо дошли на идеју да организујемо једно
лепо и пријатно вече- праву забаву, јер је прошло време када се
излазило са девојкама и женама на вечеру, музику и остало.
Желели смо да се вратимо у та времена, да позовемо све људе,
пријатеље, родбину, фамилију, село.., на једно лепо дружење
које је, уједно, и корисна ствар за наш фудбалски клуб. Прошле
године смо скупили сасвим довољно да се клуб финансира
годину дана, наравно, уз средства која добијамо од општине Убистиче Александар Радовановић уз констатацију да се и ове
године њиховом позиву одазвало доста људи који, углавном,
далазе са задовољством, да се опусте и испусте вентил нагомиланих проблема свакодневице.
Донаторској вечери у ресторану „Беча 2“ у Такову присуствовало је око 300 званица, а не треба сумњати да се остало до
касно у ноћ. Организатори се захваљују свима који су помогли
финансирање клуба у овој години, као и многобројним спонзорима и пријатељима који су својим учешћем допринели да
забава испуни свој основни циљ.
М.М.М.

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

У ОКВИРУ 11 ЈАВНИХ ПОЗИВА НСЗ

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
За реализацију активних мера запошљавања биће издвојено 2,8 милијарди
динара, као и додатних 550 милиона за особе са инвалидитетом
Национална служба за запошљавање (НСЗ) расписала је 11 јавних
позива за реализацију активних мера
запошљавања у 2017. години, за које ће
бити издвојено 2,8 милијарди динара и
додатних 550 милиона динара за особе
са инвалидитетом. Два конкурса за
реализацију програма стицања практичних знања се први пут појављују и
односе се на вишкове запослених и
незапослена лица која на посао чекају
дуже од 18 месеци, као и на неквалификована лица. Право учешћа у оба програма могу остварити послодавци из
приватног сектора, којима ће за сваког
запосленог из наведених категорија
бити рефундирана нето зарада у износу
од 23.000 динара и припадајући порези и
доприноси. Програм стицања практичних знања за технолошке вишкове и
незапослене дуже од 18 месеци траје
шест месеци, а за неквалификована
лица три месеца, с тим што су послодавци у обавези да их задрже у радном
односу још шест, односно три месеца
после истека периода финансирања.
НСЗ је расписала и јавни конкурс
за организовање спровођења јавних
радова, са максималном дужином трајања до четири месеца, на којима ће
предност имати теже запошљива лица
и незапослени у стању социјалне
потребе. Послодавац - извођач јавног
рада може организовати спровођење
јавних радова само уколико у укупном
броју незапослених лица укључених у
програм јавних радова има најмање 70
посто незапослених лица по појединачној пријави, која припадају следећим

УБ - НА ЕВИДЕНЦИЈИ
1.900 НЕЗАПОСЛЕНИХ
Према подацима НСЗ, у убској
општини на посао чека око 1.900 особа.
Међу незапосленима, најбројнија су
неквалификована лица, која су углавном и корисници Центра за социјални
рад. Што се тиче факултетски образованих, на евиденцији незапослених
највише је дипломираних рударских
инжењера, док нема ни једног дипломираног електро, грађевинског и
машинског инжењера, архитекте,
лекара и учитеља.
категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми,
лица без квалификација или са ниским
квалификацијама, вишкови запослених,
млади до 30 година старости са статусом
деце палих бораца и без родитељског
старања, жртве трговине људима и
породичног насиља.
Посебан конкурс намењен је реализацији јавних радова на којима се
ангажују незапослене особе са инвалидитетом.
Запошљавању особа са инвалидитетом намењени су и јавни конкурси за
субвенцију зараде за инвалиде без радног искуства и за рефундацију трошкова
подршке таквим лицима који се запошљавају под посебним условима.
Расписани су и јавни позиви за
реализацију програма стручне праксе,
обуке на захтев послодавца, као и за
запошљавање незапослених лица из

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Подстицању предузетништва
намењени су јавни позиви за доделу
субвенција за самозапошљавање и
самозапошљавање незапослених
ромске националности. Износ субвенција за самозапошљавање који се
додељује једнократно је 180.000
динара, односно 200.000 динара у
случају самозапошљавања вишкова
запослених и 220.000 динара за
незапослене особе са инвалидитетом. Последњи рок за подношење
захтева са бизнис планом за самозапошљавање у области производње и
услуга је 10. април. Један од услова
за остваривање субвенције за самозапошљавање је завршена обука из
предузетништва у организацији НСЗ,
која је на Убу организована 27. и 28.
фебруара у просторијама Техничке
школе.
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, где је
висина субвенције 200.000 динара.
Наведени конкурси отворени су до
утрошка средстава, односно најкасније
до 30. новембра.
Д.Н.

„ЂУНИСОВА“ РИЗНИЦА ЦВЕЋА

ТРАДИЦИЈА УКРАШАВАЊА
Годишње се произведе око 25.000 садница
цвећа и украсног биља. У току је пролећно
пресађивање садница.
У оквиру разних делатности КЈП „Ђунис“, већ дуги низ
година, успешно функционише Служба зеленила, која се бави
одржавањем зелених површина, паркова и дрвореда. Од пре
тринаест година, запослени у овој служби, започели су сопствену производњу цвећа и украсног биља. На годишњем
нивоу се произведе између 20.000 до 30.000 садница.
Почетком пролећа, убске јавне зелене површине уређују
се новим садницама цвећа, које се током зиме однегују у
„Ђунисовим“ пластеницима. Производи се широк асортиман
цвећа, који је под стручним надзором шумарског инжењера
Снежане Вујетић, руководиоца Службе зеленила и четворо
запослених радница.
После сетве која почиње у периоду од децембра до фебруара и пикирања у контејнерима (260 комада по контејнеру),
новоизникле биљке се саде у чаше у којима остају до пресађивања. Док су биљке мале користе се прскалице, а касније се
залива цревом. Цвеће се обилази и негује свакодневно, чак и у
послеподневним сатима, као и суботом и недељом. Од двогодишњег цвећа саде се виоле, дан и ноћ, прстенак, украсни кељ.
Вишак садница прослеђује се по сеоским школама.
Претходне недеље обављена је садња цветног расада
„Alyssum gazanija“, у народу познатог као мини гербер или
„сунчица“. Иако вишегодишње цвеће, због климе на нашем
поднебљу, потребно га је сваке године поново садити. Украшаваће многобројне градске зелене површине у пролећном и
летњем периоду, па све до јесењих дана.

У „Ђунисовом“ пластенику ових дана се вредно ради
Поштоваоци цвећа и украсног биља имаће прилику да
уживају у погледу на цветне леје, градских зелених
површина, у порти убске Цркве, испред Градског трга, Дома
здравља, у парку у Таловима, испред Полицијске станице,
Матичне службе, Градске библиотеке, Тржног центра код
средње школе и у паркићу преко пута убске Електродистрибуције. Осим садње украсног цвећа, Служба врши
одржавање травњака паркова и осталих зелених површина,
уз коришћење алата и машина за обраду земљишта. Врши се
и кошење траве и орезивање жбуња, ограда и дрвећа на
јавним површинама.
Да наш народ више воли оно што је туђе, доказ је и
чињеница да су са цветних градских површина врло често
нестајале посађене мушкатле и висеће петоније, па из
„Ђуниса“ апелују да се то не ради, јер је производња скупа, а
Д.К.
запослени су уложили мукотрпан рад.
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САВЕТОВАЊЕ ЗА КОЖУАРСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

У ЗНАКУ ВОЋАРСТВА
И у Тамнави, традиционално ратарском и сточарском крају, све већи број произвођача бави се
воћарством, које је једно од најдоходовнијих грана пољопривреде
У просторијама школе у Кожуару, саветодавци Пољопривредне и саветодавне стручне службе Ваљево (ПССС)
одржали су предавање за мештане овог села, које је било, пре
свега, у знаку воћарства и делимично ратарства. Осим о
одржавању земљишта у засадима воћака и технологији
гајења јагоде, о чему је говорио Јован Милинковић, пољопривредни произвођачи могли су да стекну нова сазнања о још
две теме. Саветодавац Весна Јанковић позабавила се
заштитом шљиве, док је њена колегиница Снежана Стојковић
Јевтић говорила о пролећном прихрањивању стрних жита.
Све четири теме, поготово из области воћарства, изазвале су
велику пажњу кожуарских пољопри-вредника, који су имали
и бројна питања за саветодавце. Предавање је одржано на
иницијативу и у организацији узгајивача и откупљивача
шљиве Миладина Маринковића, родом из Кожуара, о коме ће
бити објављена репортажа у наредном броју Гласа Тамнаве.
Воћарска производња све је популарнија у Србији, па и
Тамнави која је, традиционално, ратарски и сточарски крај,
указао је у Кожуару саветодавац Јован Милинковић.
- Све више се појављују воћни засади из неколико
разлога. Сама пољопривредна производња се у последњих
десет година битно променила. Ратарство више није тако
профитабилно, све мање доноси новца, тако да се људи
окрећу биљним културама које су профитабилније, а

ПОДРШКА АКАДЕМЦИМА

ОПШТИНА СТИПЕНДИРА
211 СТУДЕНАТА
За стипендије конкурисало 262 кандидата, али
је 51 одбијен због неиспуњавања предвиђених
конкурсних услова

Саветовање у Кожуару: Јован Милинковић
воћарство је једно од најдоходовнијих грана пољопривреде.
Међутим, оно захтева одређена предзнања, која им ми пружамо, захтева перманентан рад и један рекао бих ланац у коме
мора све да буде лепо укомпоновано да би на крају произвођачи били задовољни. Један од најважнијих момената је и
тржиште, то јест продаја свежег и прерађеног воћа, због чега је
добро што имамо људе попут Миладина Маринковића који се
баве откупом и даљом продајом, јер то даје сигурност произвођачима да могу да пласирају своју производњу, рекао је
саветодавац за воћарство и виноградарство у ПССС Ваљево
Јован Милинковић.

ОДАБРАНА
ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

Због повољних природних услова, на територији убске
општине највише засада воћа је у Кршној Глави, ГвозденоНакон спроведеног конкурса, Комисија за доделу
вићу, Врховинама, Памбуковици, Радуши и Чучугама. У тим
новчаних накнада дела трошкова студирања Скупштине
селима налази се и десетак одабраних воћарских пољоприопштине Уб завршила је посао и објавила списак студевредних газдинстава. О каквим је газдинствима реч, који су
ната који су добили стипендије у месечном износу од 6.000
услови за добијање тог статуса и какву корист од тога имају
динара. У школској 2016/17. години, право на овај вид
власници одабраног домаћинства, Милинковић објашњава:
подршке од локалне самоуправе остварило је 211
„Саветодавна служба у свом програму активности има
студената основних и мастер студија са територије опшодређен број одабраних или огледних газдинстава која су, по
тине, што је за 47 мање него лане. За студентске стипензамисли Министарства пољопривреде, добар пример како
дије конкурисало је 262 кандидата, али је 51 одбијен због
треба да се ради и где нове технологије могу да се примене,
неиспуњавања предвиђених конкурсних услова.
тако да сваки саветодавац има одређен број таквих газдинОд ове школске године важи нова Одлука о новчастава. Услов за добијање статуса одабраног газдинства у
ним накнадама студентима дела трошкова студирања,
воћарској производњи је да поседује најмање 30 ари јагокојом су, у односу на претходну, пооштрени критеријуми за
дастог воћа или један хектар јабучастог или коштичавог воћа.
добијање општинске стипендије. Право на стипендију
Власника таквог газдинства ми, саветодавци чешће посећумогли су остварити академци државних и приватних факујемо и фактички му водимо производњу, а он ради по нашим
лтета који су у текућој школској години први пут уписали
инструкцијама и препорукама. У Тамнави укупно има између
зимски семестар одговарајуће године студија, који током
50 и 60 одабраних газдинстава, која се баве различитим
студирања нису губили годину, нису у радном односу и
врстама пољопривредне производње“, наводи Милинковић.
одмах су по завршетку средње четворогодишње школе
Он такође указује да је у савременој пољопривредној
први пут уписали прву годину основних академских студипроизводњи веома значајна стална едукације пољоприја, а заједно са оба родитеља или старатеља имају пребивредних произвођача, како би остварили веће приносе и
валиште на територији општине Уб најмање годину дана.
били конкурентнији на тржишту. У том циљу, Пољопривредна
Стипендију су могли добити и студенти прве године
саветодавна и стручна служба Ваљево, кроз континуирану
студија уколико им је просечна оцена у средњој школи
организацију стручних предавања, помаже пољопривреднибила у распону од 4,50 до 5,00, а таквих је ове године 47,
цима да надограде своја знања и науче нешто ново из свих
што је за девет више него прошле.
области пољопривредне производње, али и отклоне евентуОд бруцоша који су испунили предвиђене услове
алне недоумице и реше проблеме који се намећу током
конкурса и добили општинске стипендије, њих петоро је
производне сезоне.
уписало Електротехнички факултет, по четворо Матема„Саветодавна служба Ваљево покрива свих шест
тички, Учитељски и Машински, а троје Саобраћајни факулопштина Колубарског округа и једина је на услужи пољопритет. Међу новим општинским стипендистима је и по двоје
вредним произвоћачима овог краја. У сарадњи са Министарстудената прве године Архитектонског, Биолошког, Пољоством пољопривреде, које је наш оснивач и од кога добијамо
привредног, Рударско-геолошког, Грађевинског,
годишњи програм рада и активности, дужни смо да пренеТехнолошко-металуршког, Факултета спорта и физичког
семо оно што је најважније и најактуелније у пољопривредној
васпитања и Факултета здравствених, правних и послопроизводњи. Уједно, кроз наше едукације током године
вних студија. Право на накнаду дела трошкова студирања
пратимо нова технолошка збивања у свим гранама пољостекао је и по један бруцош Филозофског, Медицинског,
привреде и кроз зимска предавања то преносимо пољоприХемијског, Физичког, Правног и Факултета за специјалну
вредним произвоћачима“, образлаже начин рада и приедукацију и рехабилитацију, потом ФОН-а, Криминаоритете ПССС Ваљево саветодавац Јован Милинковић и
листичко-полицијске академије, Академије уметности,
додаје да су врата ове службе свим пољопривредницима
Пословног факултета Ваљево и Факултета безбедности. Д.Н. увек отворена за сваки савет и помоћ који су им потребни.
Д.Недељковић
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АЕРОЗАГАЂЕЊЕ
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

КАУБОЈСКЕ
ПРИЧЕ
Тешко је поверовати, но, био сам и ја некад мали.
Кад си мали, што-шта ти се прашта ал' на фамилијарне
прославе мора да се иде. Тако сам и ја ишао, смртно се
досађујући у берићету ића и пића док су друга деца
време проводила у испијању БИП жутог сока од наранџе, пуцању из прангија „шибицарки“ и скидању
шрафчића за таблице са мачијим оком. Једног дана,
реши бата Нешко да се жени, а у Ниш се зна'е, прво иде
прошевина. У Ниш се зна'е још нешто: неко мора да
остане у кући код младожењиних због реда, обичаја или
лопова. Би велика мука ко да остане, нико није хтео да
пропусти прилику да види имање будуће младе, какво
је домаће вино и прикини печени прасићи. Жртвујићи се
за опште добро, реших да се добровољно јавим. Нису
се много размишљали, требало је да се крене, а у Ниш
се зна'е: дебео је каиш у таје, па ти сад види.
Оду тако просци. Ко за инат, на максимална два ТВ
канала сиромашна понуда. У недостатку џепних
мултимедијалних уређаја, који су чекали да буду
измишљени, нађох забаву у књизи „Каубојске приче“.
Било их је свакаквих, већином к'о да су преписане из
свески вестерн романа са киоска, ал' једну сам добро
упамтио. Укратко, била нека врућина па се каубоји
докони разлађују млаким вискијем испред салуна.
Смотре несвакидашњи призор: неки баја ниског раста
пролази прашњавом главном улицом, а за њим иду
медвед и пума. Стане он пред салуном, мане руком ка
зверкама да стану уз дирек 'де се везују коњи, а оне се
као узјогуне. Он ћушне мечку песницом у ребра, пуми
заврне уво те их лако доведе у ред па седе за астал.
Мане салунџији: „Флашу вискија, чаша не треба!“.
После два добра цуга вади звечарку из недара и
растужен почне да је мази по глави. „Видим пријатељу
да ти није лако...“, почиње причу један од редовних
посетилаца каубојског угоститељског објекта. „ 'Де
лако, тужан ти сам, јутрос оде екипа да гони стоку, само
мене газда није хтео да поведе, тражи само способне и
храбре људе!“
Одлично је прошла бата Нешкова веридба. Многе
су од тад књиге прочитане. Живео сам у убеђењу да се
каубојске приче причају само у земљи каубоја. До
скора. Онда видим старог пријатеља и успут, из пристојности питам за здравље рођаке која се давно интересовала за посао, док сам још био млад старешина
полиције. Лудо дете, журила да заврши Вишу школу
унутрашњих послова, праксу одрадила у својој месној
ватрогасној јединици, досадно јој било да вози кола па
често умела да бициклом дође на Уб из Лознице, волела
да планинари и вере слободним стилом уз стене
Гучева, волонтирала на достави садног метријала и
сточне хране у породичној пољопривредној апотеци.
Ове зиме, смотри да из напуклог оџака бије пламен те
се преко лотре попне на кров да види у чем је проблем.
Док је, захваљујући МТС мрежи, дежурном ватрогасцу
објашњавала детаље о противпожарном сектору којем
припада њена улица, немогућем приступу за цистерну
која је управо промашила кућу од правца Штире, екипи
чије батеријске лампе види ал' никако да се примакну
оџаку, схватила је да јој мушка рука и не треба па је сама
гурајући снег са крова решила ствар. Потрајало јесте ал'
свршеном послу мане нема. После су је питале комшије
што се није запослила у Сектору за спасавање, а она ће
тужно: „Па била сам, ал' каже шеф да је ова моја Виша
школа дописна, а диплома брзинска. Средња школа
техничког смера њега занима, то је права ствар, не њена
гимназија!“. То каза па оде да истовари камион мекиња
за радњу јер достављач има само возача којег бoле
лeђа, а хитно му треба за нову туру. Лудо дете.

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

ДА ЛИ УДИШЕМО
ОТРОВ ИЗ ВАЗДУХА
Последња мерења на Убу су обављена 2011. године,
када је у ваздуху детектована повишена концентрација
цинка, олова, кадмијума, арсена и чађи.
По статистичким подацима Светске здравствене организације, две трећине грађана Србије живи у средини где је ваздух
загађен, једна трећина удише ваздух задовољавајућег квалитета,
а са 137 умрлих на 100.000 становника, десети смо на свету по
смртности од загађеног ваздуха. За контролу квалитета ваздуха
задужена је Агенција за заштиту животне средине, која је проценила да Убу не треба мерно место за квалитет ваздуха, јер нису
задовољени одређени критеријуми.
Крајем новембра 2016. године, објављено је да су наше
комшије у Ваљеву, удисале најзагађенији ваздух у Србији, који
садржи и тешке метале, као што је олово, кадмијум, никл и арсен.
Смеша дима, чађи, прашине и киселине утиче и на појаву астме,
бронхитиса и других плућних обољења, која се повезују и са
карциномом плућа. Ниво загађења ваздуха и у Убу је висок, иако у
околини, осим угљенокопа, нема већих емитера. Због самог
географског положаја града, временских услова, као и због
појединачних котларница, које као гориво користе угаљ, најчешће
неквалитетан, повећана је концентрација чађи. Све више грађана
Уба, прелази на грејање еколошким горивом као што је пелет, али
оно изискује посебан горионик, који би требало да се поклапа са
оригиналним котлом (мада се најчешће користи преправљени
котао), а цена једне тоне пелета није занемарљива. Због јаке зиме,
цене су скакале и до вртоглавих 260 евра по тони.

Смог је највидљивији ноћу
када се упали јавна расвета
Последња мерења аерозагађења на територији општине Уб
спроведена су 2011. године, јер је од 2012. године угашен Еко-фонд
општине Уб, у чијем домену је било и бављење овом тематиком.
На основу резултата Геолошког института Србије, који је пре
неколико година вршио мерење аерозагађења у градском
подручју и на ободу угљенокопа „Тамнава – Западно поље“,
истраживањем је утврђено да је у летњим периодима, више него у
зимским, концентрација цинка и олова била изнад дозвољене
граничне вредности. Повремено је констатована и повећана
концентрација кадмијума и арсена у растворним таложним
материјама. Кадмијум се дисањем уноси у плућа, а затим се
распоређује у целом организму и депонује у јетри, бубрезима и
слезини. Цинк узрокује промене метаболичких циклуса, па су ова
два метала веома штетна по здравље.
Док су претходних година вршена мерења, само неколико
пута је детектована повишена концентрација сумпор-диоксида,
али су зато резултати чађи били у 93 одсто узорака повећани (и
лети и зими) изнад прописане граничне вредности за насеље Уб.
Међутим, због парадоксалних одредби Правилника о граничним
вредностима и критеријумима за успостављање мерних места,
сматра се да је чађ прекорачила прописане граничне вредности,
само ако и сумпор-диоксид прекорачи своје прописане граничне
вредности.
Збирни утицај свих мерних јединица на квалитет ваздуха и
здравље, дефинисан је Индексом квалитета ваздуха, који је
дефинисала Америчка агенција за заштиту животне средине. По
томе, ваздух, који су Убљани удисали у периоду до 2010. године,
сврставао се у врло нездраве.
Сада се мерења аерозагађења на Убу не врше, јер се мерења
у зонама и агломерацијама (веће зоне), по Закону о заштити
ваздуха, спроводе на територијама које имају преко 250.000
становника, или мање када Влада на предлог Министарства то
пропише, у случајевима када постоји основана сумња да је дошло
до загађења ваздуха које може нарушити здравље људи и животиња. Какав, тренутно, ваздух удишемо, поготово у данима када је
повећана магла, која у градовима заједно са другим аерозагађењима, ствара смог, закључите сами.
Д.Капларевић

ОКО НАС
ПРАЗНИЧНО ПОКЛАЊАЊЕ ЦВЕЋА

САВРШЕНСТВО
ЦВЕЋАРЕ „СУЗА“
Од резаног цвећа до 101 руже. Мушкарци
највише купују руже, каранфиле и орхидеје, a
црвенa бојa симболично указује на љубав.
Празнично расположење, 8. марта, дана који је посвећен
женама, посебно је увећано богатим избором цветних аранжмана, а највећи и најлепши избор могућих поклона за ваше
даме на Убу нуди цвећара „Суза“, власнице Слађане Крстић.
Знање стечено у средњој Пољопривредној школи у Коцељеви, велику љубав и подршку породице и двеју запослених радница Марије Петронић и Сузане Маринковић, Слађана је преточила у петогодишње искуство, које је сврстава у најкреативнију особу свога заната. Посебно јој верују мушки купци.
Креације које направи, иако самоука, од многобројног цвећа
које стиже из Холандије, често оставе муштерије без даха на
свечаностима широм Уба и околине. Њени аранжмани, наручивани су чак из Аустрије, Немачке, Француске и Хрватске, у виду
испорука на кућну адресу.
Поводом 8. марта, цвећару
„Суза“ највише посећују мушкарци, који својим дамама поклањају руже, каранфиле, орхидеје. У обиљу цветне чаролије
ентеријера цвећаре, налази се
преко 500 комада разног саксијског цвећа. Најчешће се поклања црвена боја, које симболички
представља љубав, живот и
лепоту. Слађана је, као уигран
тим са својим радницама Маријом и Сузаном, десетак дана унапред, припремила све цветне
аранжмане, како би на Дан жена,
купци одмах били услужени. За
овај дан, украсним целофаном,
увијено је 100 орхидеја.
Ипак, 8. март није једини
повод, када Убљани улепшавају
Слађана Крстић
дан својим дамама. Прошле године, 101 ружу добило је десетак
девојака, а честе су и просидбе прелепим корпама и икебанама, али и цветна изненађења у стану, које је Слађана прошле
године аранжирала, направивши цветни пут до собе у којој је
девојка била запрошена, украшен мноштвом латица и украсним свећама. Овако лепа изненађења су највећи знаци љубави, после којих је свакој жени пуно срце.

Велики избор цветних аранжмана у цвећари „Суза“
који ће обрадовати многобројне даме овог 8.марта
Најлепши дарови природе, који се налазе у Слађаниној
цвећари, омамиће сваког, јер су у питању разнобојне врсте,
разних облика и величина, од комадног до саксијског цвећа. Уз
богату понуду цвећа, могуће је купити и декоративне балоне и
аранжмане у песку.
Мање је битно да ли ћете се одлучити за ружу, калу, саксију спатифилума, прелепу орхидеју, ирис, мирисни зумбул
или холандску лалу... Лепо је неком улепшати дан цвећем, без
обзира на повод.
Д.Капларевић

9.март 2017.г.
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ЈАНУАРСКИ МРАЗ УЗЕО ДАНАК

ПЧЕЛИЊАЦИ
ПРЕПОЛОВЉЕНИ
У убској општини у јануару је било, местимично,
и минус 21 степен Целзијуса, па су пчелиња
друштва имала катастрофалне последице
Они који нису, своје пчелињаке, добро припремили за
зиму и екстремно ниске температуре, током јануарских
ледених дана, претрпели су велике штете. У убској општини
то се догодило и неким искусним пчеларима. Неки су имали
губитке и преко половине пчелињих друштава, а има
случајева где су пчелињаци десетковани.
-Тешко ми је било да гледам младе пчеле које су
угинуле на само два сантиметра од хране, тако је мраз био
оштар- каже један од старих и искусних убских пчелара.Старија и већа пчелиња друштва су преживела, али они који су започели пчелињаке током прошле и претпрошле године, са младим ројевима, имали су готово тоталне
губитке.
А могло се заштити и стиропором јер
кошнице, које се производе серијски у последње време, имају
тање даске, а самим
тим хладноћа лакше
продире. Пчелари
који су започели већу
производњу су набавили специјалне грејаче са термостатима и тако заштитили кошнице.
На питање: да ли ће мед поскупети, с обзиром на
оштећења пчелињих друштава, наш саговорник
процењује да све зависи од даљег развоја и временских
прилика и других фактора.
- Сада треба очистити кошнице у којима су пчеле
угинуле, припремити их за поновно насељавање и
пажљиво пратити развој пчелињих друштава. Мислим да
ће, ипак, мед бити скупљи јер ће понуда, свакако, бити
мања- каже наш други саговорник који има своје продајно
место на убском пијацу.
- Мислим да је од цене важније да се препозна прави,
природни, мед. Јер, ништа од ниже цене, ако нисте купили
прави мед. Као што је познато, природни мед се
кристализује после извесног времена, а има и других
начина да се изврши провера.
Наши саговорниси су посебно нагласили да би
Удружење пчелара требало да покаже већу активност, да
чешће организује стручна предавања и контакте са
пчеларима, као и да иницира отварање продавнице са
артиклима који су потребни у пчеларству. Посебно су
истакли потребу да се у побољшање услова за пчеларење
укључи одговарајућа служба локалне самоуправе.
Научници кажу да су пчеле пресудне за постојање
живог света на планети Земљи. У последње време стижу
озбиљна упозорења да су угрожене на разне начине
(запрашивањем, прскањем воћака хемикалијама, загађењем животне средине...), па је разумљиво што пчелари
траже помоћ. Оно што они раде није само бизнис, како неки
сматрају, него и важан, племенит посао.
М.М.
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ПОВОДОМ ДАНА ЖЕНА

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ОСНОВНИХ ШКОЛА

ПРОДАЈНА
ИЗЛОЖБА
РУКОТВОРИНА

ПРИЈАВЕ ЗА УПИС
У ПРВИ РАЗРЕД
У ОШ „Милан Муњас“ почело је пријављивање деце за
упис у први разред, за школску 2017/2018. годину, које ће трајати
до 17. марта ове године. Административној служби треба, од
осам до 13 часова, доставити Извод из матичне књиге рођених
на увид. Полазак у први разред основне школе, обавезан је за
децу рођену 2010. године и децу рођену до 28. фебруара 2011.
године.
Званично, у основним школама убске општине, упис у
први разред почеће у мају месецу, али би требало већ сада
почети са прикупљањем потребне документације: Извода из
матичне књиге рођених, Потврде о похађању припремног предшколског програма који издаје Вртић на крају школске године,
доказ о лекарском систематском прегледу. ОШ „Милан Муњас“
ће, приликом пријаве деце, родитељима дати распоред рада
лекара и термине систематских прегледа. Пријављивање у
издвојеним одељењима обављаће се код њихових учитеља.
Након уписа, психолози основних школа, вршиће неопходно тестирање деце. Родитељи деце, рођене од 1. марта до 31.
августа 2011. године, уколико сматрају да су њихова деца зрела
да раније пођу у први разред, могу да их пријаве у жељену
школу, како би била урађена провера спремности.

Своје маштовите и оригиналне
производе представило 15
излагача са Уба, из Лазаревца,
Ваљева и Београда

ОШ „Милан Муњас“ Уб
У ОШ „Рајко Михаиловић“ из Бањана пријаве за упис могу
се доставити до 31. марта, у ОШ „Свети Сава“ из Памбуковице
пријављивање и упис ће се вршити до 31. августа, а ОШ „Душан
Даниловић“ из Радљева започеће упис у први разред у мају
месецу, када и званично креће упис у школама у Србији.
На родитељима је да одлуче да ли ће децу уписати на
територији на којој живе или даље од места становања, а из
свих основних школа напомињу да су сва деца добродошла у
њихове школе.

У ОШ „СВЕТИ САВА“ ПАМБУКОВИЦА

ОДРЖАН ПРВИ
МАСКЕМБАЛ
Ученици, наставници и запослени показали
велику маштовитост, труд и стрпљење у
креирању и одабиру костима
Првим балом под маскама, Основна школа „Свети Сава“
у Памбуковици је 21. фебруара обележила Дан матерњег
језика. Осим великог броја ученика, свих наставника и
запослених у матичној школи, у маскенбалу су учествовали и
основци из Издвојеног одељења Радуша са својом учитељицом Наташом Вујић. И сви су показавли велику маштовитост, труд и стрпљење у креирању и одабиру костима, па је
стручни жири, састављен од чланова колектива, имао тежак
задатак при оцењивању и проглашењу по једне најбоље
маске из сваког одељења. Ипак, одлуке су једногласно
донете, те су награде понели следећи ученици од првог до
осмог разреда: Никола Јањић (мускетар), Ивана Пошарац
(вештица), Вељко Гавриловић (полицајац), Милица Поповић
(Сунђер Боб), Горан Јосиповић (деда), Исидора Петровић
(ђаво), Милена Вукосављевић (анђео) и Стефан Јеремић
(просјак), док је из Издвојеног одељења Радуша награду за
најбољу маску освојила Анђелка Божић (Пипи Дуга Чареапа).
Жири је доделио и једну колективну награду за најбоље
маскирано одељење, која је припала осмацима, док су
присутни ученици изабрали најбољег маскираног члана
колектива и ту је победу однела сервирка Љубици Ђокић за
маску бабе.
Први маскенбал у ОШ „Свети Сава“ организован је на
иницијативу школске библиотекарке у Памбуковици Сање
Кузмановић, по чијем су тексту ученице Исидора Петровић и
Милена Вукосављевић извеле и перформанс пре почетка
бала.

Од 5. до 8. марта у Галерији „Свети
Лука“ одржана је изложба ручних радова
продајног карактера, на којој је своје
производе представило 15 излагача са
Уба, из Лазаревца, Ваљева и Београда.
Велики избор уникатног накита, писма торби разног дезена и други модни додаци, потом плетени, везени и декупаж програм, ручно прављени сапуни, природна
козметика, саксије за цвеће, чиније, али и
мед и пчелињи проиводи, свилене бомбоне, шарене лизалице и прегршт других
маштовитих и јединствених предмета
били су део поставке у којој су посетиоци
могли да уживају. Пошто је изложба
одржана поводом Дана жена, била је то
добра прилика за куповину ових оригиналних поклона, украсне и употребне
вредности, које су претежно осмислиле и
вештим рукама израдиле креативне и
маштовите припаднице лепшег пола, пре
свега са Уба, али и села наше општине.
Сви купци учествују и у лутрији и добитници вредних награда биће извучени
вечерас, а у оквиру изложбе прикупљани
су и добровољни прилози за помоћ деци
оболелој од рака.

Маскембал у Памбуковици

Неколико дана касније, и Издвојено одељење у Докмиру
имало је свој маскенбал и мноштво занимљивих ликова, а у
манифестацију су се укључили и основци из Слатине и Чучуга. Заједнички бал и дружење показали су да су и те како
спремни да се опусте и забаве са својим учитељицама и
својом креативношћу улепшају школске дане. Из Докмира, за
победнике су проглашени ученици од првог до осмог разреда: Маја Васиљевић, Тамара Пантелић, Александра Вишић, Илија Исић, Далиборка Бошковић, Михаило Живковић,
Стефан Павловић и Ана Исић, из Чучуга првак Тамара Ђокић,
док је колективна награда за посебан труд и маштовитост
припала докмирским ђацима, чија је учитељица Срна
Јеленић.
Циљ ових маскенбала је развијање креативности и
маштовитости код ученика, као и сарадње и такмичарског
духа, указала је директорка ОШ „Свети Сава“ Славица Марјановић и изразила наду да ће постати традиција школе у
Памбуковици и њеним Издвојеним одељењима.
Д.Н.

ИСПРАВКА

РАДНО ВРЕМЕ ОФТАЛМОЛОГА
Издвојено одељење у Докмиру
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У прошлом броју, у тексту под насловом „Уб добио
офталмолога“, дошло је до грешке у информацији о раду др
Жељка Анђића по сменама. Тачно је да Офталмолошка
амбуланта Дома здравља Уб, ради сваким радним даном и
то: понедељком, средом и четвртком у послеподневној
смени, а уторком и петком у преподневној смени.

Трећу по реду продајно-изложбену
манифестацију у Галерији „Свети Лука“
ове године су организовале Убљанке
Зорица Радаковић и Маја Ковачевић. Д.Н.

Излагачи на Осмомартовској изложби ручних радова
у Галерији „Свети Лука“ на Убу

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА НЕМАЊУ ЛЕОНТИЈЕВИЋА

УНУТРАШЊА ЛЕПОТА МЛАДИХ
Новац који су Маја Адамовић и Милица Пушоња прикупиле
фризирањем и шминкањем 8. марта, дониран је Немањи
Леонтијевићу из Кожуара
Фризерка Маја Адамовић из Уба,
власница фризерског салона „Маја и
моје три“, у среду 8. марта, одрекла
се целокупног пазара, како би прикупљеним новцем, помогла болесном дечаку Немањи Леонтијевићу
из Кожуара, који се већ дуже време
бори са карциномом виличне кости.
Милица Пушоња, Ивана Станојловић и Жељка Станојевић укључене су у активности НУРДОРА. Маја
је сазнала да се Немањи здравствено стање погоршало, па је одмах
предложила да се у среду, 8. марта,
одрекне зарађеног новца које су
даме плаћале за фризерске услуге.
Маја Адамовић
Милица Пушоња, на празник посвећен женама, шминкала је наше сугра- који ће ићи за његово даље лечење
ђанке и такође прикупила одређену – рекла је Маја Адамовић, „Маја и
новчану суму, како би помогла моје три“ се налази преко пута Дома
болесном дечаку.
здравља, изнад продавнице
Акцију великог срца назвале су: „Трлић“.
„Лепи споља, а још лепши изнутра“.
Иако је у данашње време врло
- Хтела сам, на овај начин, да тешко прехранити породицу, Маја
помогнем Немањи, па сам предло- Адамовић (која има три ћерке) и
жила женама да 8. марта буду лепе Милица Пушоња су предложиле да
споља, а још лепше изнутра. Тада сав зарађен новац дају у хуманирадим за Немању, а моју услугу жене тарне сврхе. Тако су дале и пример
ће платити добровољним прилогом, другима.
Д.К.

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА У БАЊАНСКОЈ ШКОЛИ

МАМАМА НА ДАР
Поводом Дана жена, У ОШ „Рајко Михаиловић“ у
Бањанима одржана је креативна радионица на тему „Мамама
на дар“. Користећи различите материјале и, више од свега,
много маште и воље, ученици првог, трећег и четвртог
разреда направили су разноврсне букете и честитке за своје
мајке, а помоћ при сецкању и лепљењу су им пружале
професорке разредне наставе Јелена Младеновић, Јелена
Јанковић и Ана Илић. Бањански основци и њихове учитељице кажу да су кроз ову креативну радионицу желели да
покажу да се, уз тимски рад, са мало материјала, а много
идеја, могу направити уникатни предмети који ће драге маме
обрадовати и улепшати им празник 8. март.

Израда поклона за маме
у бањанској школи
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ПЕНЗИОНЕРСКЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ

ДРУЖЕЊЕ ЧЕТВРТКОМ
Традиција се наставља, а неспоразуми појединих
чланова Удружења биће решени уз реално
ангаживање председника Јовановића
Пре неколико година Удружење
пензионера је имало алтернативу, а
пензионери могућност да се определе
за другу опцију у свом друштвеном
организовању. Међутим, вероватно у
недостатку просторија (и средстава
потребних за сталну активност), та
алтернатива није успела да оствари
планирану активност. Традиционално
убско Удружење пензионера је опстало.
Има своје просторије и свој клуб (бифе)
који ради сваког радног дана. У неколико наврата смо објвaљивали написе о
њиховим успешним активностима.
Међутим, овог пута, осврћемо се на
једно писмо групе пензионера које је
упућено редакцији Гласа Тамнаве. Тема
је: неспоразум између две групе. Једне
која је, очигледно, мања (али, која, како
се наводи, има подршку председника
Удружења) и друге која представља
већину Актива жена са својим традиционалним дружењима четвртком.
С обзиром да писмо није потписано, нећемо наводити оно што је у
њему. Желимо, само, да упутимо апел
руководству да, с обзиром на свој значај
и чињецу да има преко 600 чланова,
уважи захтеве који се односе на
јединствено деловање и интересе
пензионера ове општине. Пример је
организовање прославе 8. марта за коју
се, и у самом Клубу пензионера, говори
да једна група разбија Актив жена на тај
начин што оранизује одлазак на

УДРУЖЕЊЕ КРАЉЕВИНА СРБИЈА

УБЉАНИ
НА БЕЛОМ ДВОРУ
Удружење Краљевина Србија
обележило је своју крсну славу Светог
Симеона Мироточивог свечаним
пријемом на Белом Двору, 26. фебруара
2017.године. Част да присуствује славском пријему ове године имало је девет
Убљана.
На Изборној скупштини удружења,
одржаној крајем јануара, Светислав
Матић изабран је за члана Извршног
одбора Удружења Краљевина Србија.

прославу у Лајковац, упркос томе што
је, традиционално, Дан жена, за
пензионере, обележаван на разним
локацијама у Убу, а овог пута, у Клубу
Дома пензионера.
У следећем броју донећемо и
разговор са председником удружења
Драгославом Јовановићем Фуљом.
Овога пута, објавили смо овај апел са
жељом да се смире узавреле страсти
које су се развиле, наглашавамо, само
међу појединим чланицама Актива
жена.
И - једна напомена. Дружење
четвртком је настављено. Тако је и
прошлог четвртка било изузетно весело, уз музику Миће и Мата, као и игру
оних који су, и у познијим годинама,
сачували енергију за окрепљујућу
песму и народно коло.
М.М.

СУТРА, У ДОМУ КУЛТУРЕ

ХУМАНИТАРНА
ПРЕДСТАВА
Деца и особе са сметњама
у развоју извешће комедију
„К`о некад у осам“
Уб љ а н и ћ е 9 . м а р т а и м а т и
јединствену прилику да на сцени
Дома културе погледају представу
„К`о некад у осам“ Драмске групе
„Те а т а р д о б р и х в и б р а ц и ј а “ и з
Новог Сада. У овој питкој, веселој и
гледљивој комедији играју ученици
Школе за основно и средње образовање деце са сметњама у развоју
„Милан Петровић“ и чланови Удружења особа с а инвалидитетом
„Љубав вера Нада“. Позоришни
комад по тексту Тода Николетића,
са редитељским потписом Мише
Б л и за њ ц а б и ћ е и з ве д е н у д ва
термина - први термин је у 17 сати
за основце и средњошколце, а
други у 19 сати за грађанство. Цена
улазнице је 150 динара, а сав приход од продаје намењен је за помоћ
деци и особама са ометеношћу.

РАНГ ЛИСТА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

НАЈЧИТАНИЈЕ
КЊИГЕ
Градска библиотека „Божидар
Кнежевић“ објавила је ранг листе
првих пет најчитанијих књига домаће,
стране и дечје књижевности у 2016.
години, које су састављене на основу
статистичких показатеља.
Према подацима библиотекара,
прво место за најчитанију књигу домаћих аутора однео је Влада Арсића са
својим романом „Кад звона занеме“, а
друго Дејан Николић са породичноисторијском сагом „Ни небо ни земља“. Треће место на топ листи читаности у години иза нас заузела је „Бележница професора Мишковића“ из
пера Ратка Дмитровића, четврто
трилогија „Казна за грех“ Јелене
Бачић Алимпић, док је пето место
припало писцу Филипу Давиду за
његов НИН-овом наградом овенчан
роман „Кућа сећања и заборава“.
Што се тиче страних аутора, на
врху листе најтраженијих књига у
прошлој години налази се „Кућа
орхидеја“ Лусинде Рајли, а Убљани су
р а д о ч и т а л и и н а ј н о в и ј и р ома н
француског бестселер писца Гијома
Мусоа „У овом тренутку“, који је заузео
друго место на ранг листи Градске
библиотеке. У првих пет ушле су и
књиге „Златно доба наде“ Терезе
Ревај, „Осмица“ Кетрин Невил и
„Плес срећних сенки“ Алис Манро.
Од дечије књижевности, током
протекле године најчитанија је била
књига „Господин Смрдековић“ Дејвида Вилијамса, следе „Опчињене звездама“ Елен Ричардсон и „Лето када
сам научила да летим“ Јасминке Петровић. Према потраживању књига,
четврто место припало је збирци
прича Александра Урошевића „Тачно
отприлике“, док се роман о детињству
најмоћнијег Немањића „Душан, принц
сунца“ Слободана Станишића нашао
на петом месту најчитанијих наслова
дечје књижевности.
Д.Н.

8.marta br.20, Ub

014 411 975
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www.mikaceradeub.rs
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ДОБИТНИЦА ''ВУКОВЕ НАГРАДЕ'' ЗАГОРКА
СТОЈАНОВИЋ КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

БОГАТА ТУРИСТИЧКА
ПОНУДА

ЧЕСТИТКЕ ЗА
ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ

Општина Мионица је на 39. Међународном сајму туризма који је одржан од 23. до 26. фебруара на Београдском
сајму представила посетиоцима богату понуду мионичког
краја и своје природне, културно-историјске и друге адуте
којима ће у наредном периоду привлачити туристе.
-Учешће на Сајму туризма у Београду за нас је веома
значајно у смислу представљања туристичких потенцијала,
остваривања контаката носилаца туристичке понуде са
пословним партнерима и посетиоцима Сајма који су заинтересовани да обиђу мионички крај . Ово је само почетак промотивних активности у циљу представљања Мионице као озбиљне туристичке дестинације са изузетним потенцијалима и
богатом понудом. Промотивне активности ће се наставити и у
наредном периоду како би се ове године број туриста повећао
у односу на 2016. – оценио је председник општине Мионица
Бобан Јанковић, који се на Сајму састао са министром трговине, туризма и телекомуникација Владе Србије Расимом
Љајићем и обавио још неколико значајних разговора у вези
развоја туризма на подручју општине Мионица.

Ликовна уметница, ткаља и костимограф из Београда
Загорка Стојановић, која већ неколико година живи и ствара
у мионичком селу Ракари, овогодишња је добитница ''Вукове награде'' за нарочите резултате остварене у стваралачком
раду на ширењу културе, образовања и науке коју већ 53
године додељује Културно-просветна заједница Србије
онима који чувају част и чистоту нашег културног наслеђа.

Истакнути гости на штанду општине Мионица
Као главни мотиви на мионичком штанду су и ове
године коришћени лик и дело војводе Живојина Мишића, као
и комплекс родне куће војводе Живојина Мишића у
Струганику до којег се сада стиже новим асфалтом, Бања
Врујци као велики туристички и природни ресурс овог
подручја и бројни културно-историјски споменици. Мионичка
Туристичка организација је искористила прилику да пред
ши р о ки м а уд и то р и ј умом п р е дс т а ви у ку п н у п о н уд у
смештајних капацитета на територији Општине, а посебну
промоцију на мионичком штанду имали су Хотел ''Врујци'',
''Вода вода'', ''Аква Гала'', ''Чаробно село'', Музеј камена,
фестивал Forest fest, Средња школа ''Мионица'' и други. А.К.

КАРАТИСТИ МИОНИЦЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ
ТУРНИРУ У АРАНЂЕЛОВЦУ

ОСВОЈЕНО
ДЕСЕТ МЕДАЉА
Каратисти Мионице су крајем фебруара на
интернационалном карате турниру ''Аранђеловац опен'' у
Аранђеловцу у конкуренцији преко 850 такмичара из земље и
региона, међу којима су били и карате репрезентативци Црне
Горе и Бугарске, освојили 10 медаља у катама појединачно и
екипно и то 2 злата, сребро и 7 бронзи. На највишем степенику
победничког постоља нашла се женска нада Тања Станојевић,
такмичећи се у свом нивоу, као и ката тим нада у саставу Ива
Латиновић, Нада Вучићевић и Тања Станојевић. Сребрно
одличје у апсолутном нивоу освојио је полетарац Никола
Секулић, док су бронзане медаље освојили пионири
Александар Николић и Милица Мијаиловић у апсолутном
нивоу, пионири Чеда Ракић и Марко Васић у свом нивоу, наде
Ђурђа Ракић и Нада Вучићевић у својим нивоима и млађа
сениорка Катарина Савић у апсолутном нивоу. Мионичане су у
Аранђеловцу предводили главни тренер Драган Туфегџић са
помоћницима Јеленом Туфегџић и Мирославом Васиљевићем, а поред освајача медаља, на турниру су још учествовали Хелена Павловић, Младен Илић и Тијана Цмиљанић који
су такође забележили добре наступе.
А.К.

Загорка Стојановић и Бобан Јанковић
Овим поводом Загорку Стојановић је у свом кабинету недавно угостио председник општине Мионица Бобан Јанковић.
Председник Јанковић је честитао Загорки Стојановић на
вредном признању,истакавши да је Мионица почаствована
што је уметница светског формата изабрала баш овај крај и
село Ракаре за место где ће живети и стварати.
- Мени награда посебно значи у друштвеном смислу.
Околина ме другачије доживљава, јер је ''Вукова награда''
велико признање. Врло сам срећна што живим у овој
средини, да могу да преносим традицију преносећи ткање и
успостављајући културне догађаје на ''Позорници под
липом'' где гостују истакнути уметници. Све ово радим јер
знам да постоје људи којима је култура још увек насушна
потреба. То нам свима чини радост – рекла је добитница
''Вукове награде'' Загорка Стојановић.
А.К.

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА
ДУГА ЗА ПОРЕЗ
Општина Мионица, уз сагласност председника
Општине, обавештава пореске обвезнике - правна лица,
предузетнике и физичка лица са подручја општине
Мионица о одлагању плаћања пореског дуговања.
Захтев за одлагање дугованог пореза на рате могу
поднети сви порески обвезници (правна лица, предузетници и физичка лица) за дуговани порез који обухвата
главни дуг и 50% припадајуће камате на тај дуг, а који је
доспео за плаћање на дан подношења захтева и као такав
евидентиран у пореском рачуноводству.
Захтев се подноси Одељењу за буџет и финансије,
Одсек за порезе и локалне јавне приходе, а преко
Писарнице Општине Мионица почев од 07.03.2017. године.

Мионички каратисти
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БАЛКАНСКИ ИЛИ БОСАНСКИ ЛОНАЦ

ШТА СЕ КУВА ?
У жару кампање за председничке
изборе многи, можда, неће
приметити неке тектонске
потресе који ће се одиграти у
блиској будућности
Има, већ, неко време како се на нашем
небу појављује једна ‘’звезда’’ која светли
некако јаче од других, а уз то, повремено
промени место, или се, једноставно креће
не хајући за распореде у астрологији, на
Мала и Велика кола и друга сазвежђа...
Авакс. Па, зар опет? Шта снима, шта
испитује? Зар до сада нису утврдили
количину озрачености подручја, затрованост природе и ефекте физичког уништења
живе силе, колатералних жртава...? О порушеним индустријским постројењима да не
говоримо. Да ли смо, можда, опет, планирани за изравнавање неких рачуна или
неку трговину светских моћника? Зашто
Србија, изгледа, представља трн у оку
моћника? И ко су ти моћници?

Дал` је Авакс ил` звезда
Даница?
Корени досежу до почетка прошлог
века, па и од раније. Ми смо заборавили да
су код нас убијани кнежеви и краљеви (а
после, на почетку овог века и премијер) као
да смо неко афричко племе, а не земља у
срцу старе цивилизације. Убијали су се и по
енглеским, француским, па и немачким
дворовима... Али, њима се може. Краљевске лозе, које су, у Европи, сишле са политичке сцене, али дохватају својим пипцима
где год имају интерес, не могу да забораве
велике ратне победе које је, над њима,
извојевала српска војска. Неки њихови
потомци седе у институцијама Европске
уније и смишљају како да нас и даље
растачу. Све указује на то.Видећемо ускоро.
У два наврата су поражени Аустроугари и Немци (нацисти). Поносно је Србија
добијала у ратовима, а губила у миру. Чини
се, као да ништа лакше није било него издати Србију и неки њен национални интерес.
Први пут је Србија, последњих година,
почела да води политику у којој није било
попуштања и трговине. Зато, није сувишан
страх оних који подржавају актуелног
премијера да ће бити уложено много
напора ‘’страних фактора’’ како би Србију,
опет, бацили на колена.
Авакс, дакле, ради свој посао. Има све
к`о на длану. Опозиција, таква каква је, нема
снаге да помогне, а може да одмогне, они
што су укинули војску и нанели ненадокнадиву штету овој земљи, покушавају да,
опет, нешто ућаре. Ако ништа, да засметају
и да се, успут, огребу за који евро или долар
од оних ‘’страних фактора’’.
Кува се у Босни, Црној Гори, Македонији... Око нас се полако подиже ‘’температура’’. Да ли ће доћи до смиривања. Како ће
поступити Французи са ратним злочинцем?
Да ли ће Изетбеговићева тужба бити прихваћена? Да ли ће захтев за признавање
Косова бити обелодањен?... Шта ће опет
Авакс на нашем небу? Видећемо, чини се,
већ ускоро.
М.М.

ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

МОЖЕ ЛИ ОПОЗИЦИЈА ДА УГРОЗИ АКТУЕЛНУ
ВЛАСТ НА ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА ?
Бранислав Митровић, Уб:
- У овом тренутку опозиција нема никакве шансе да
угрози актуелну власт. Лично мислим да на предстојеће
изборе неће изаћи више од 50% гласача, што иде у прилог
људима на власти. Исто тако, проблем опозиције је што нема
јединственог кандидата, већ су се распарчали у неколико
делова и иду свако за себе, па самим тим шансе су им минималне. Тренутна власт је направила неки помак у односу на
неко време пре, то се мора признати. Урадили су нешто али
може још доста тога да се уради, макар по питању запослења
младих.

Драгиша Митровић, Уб:
- Мислим да опозиција нема ни приближне шансе да
поремети позицију тренутне власти. Вучић пролази већ у
првом кругу, без дилеме, јер је човек који је јако пуно урадио за
ову државу и то му се никако не може оспорити. Треба му само
дати времена и ствари ће поставити на своје место, у то сам
апсолутно сигуран. То није само мој став већ и многих људи из
мог најближег окружења. Вучић у овом времену а и у наредних
неколико година нема конкуренцију. Ја му верујем, а време ће
показати да ли сам био у праву.

Новак Новаковић, Уб:
- Ова садашња власт је јасно показала да може успешно
да води државу. На предстојећим председничким изборима,
готово је извесно да ће Александар Вучић, убедљивом већином добити поверење грађана, да ли у првом или другом
кругу- то је мање битно. Опште је мишљење да је он тренутно
најпопуларнија личност у земљи и то с разлогом, јер је постигао огроман успех на економском а и на другим пољима за
време свог мандата а, признаћете, то се не може рећи за неке
његове претходнике. Опозиција је разједињена, па чак и са
једним заједничким кандидатом, не би имала могућност да
победи. Можда би евентуално ушли у други круг, али овако
немају никакве шансе.

Радосав Брековић, Врело:
- У опозицији нема правог човека који би могао да уради
нешто у овом моменту и то је главни разлог што не могу да
уздрмају позицију актуелне власти. Друго, можда, још битније
је што од Александра Вучића, тренутно, српска политичка
сцена нема бољег кандидата. Он је човек који је покренуо
многе ствари које се у Србији годинама нису померале са
мртве тачке и за то му треба изразити велику захвалност. Ја
сам годинама у СПС-у а сада смо уједињени, имамо заједничког кандидата Вучића, који пролази без дилеме већ у првом
кругу. Имам само примедбу да се њихови изабрани представници, мало више ангажују око проблема на нивоу месних
заједница.

Вукан Марић, Стубленица:
Нико не може знати тачно шта ће се догодити на сам дан
избора и колико људи ће изаћи на гласање. Једино што знам је
да актуелна власт ужива огромно поверење грађана, јер су
многе ствари за време њихове владавине макар померене са
мртве тачке. Треба времена да се нешто драстично промени
на боље а надам се да ће кандидат владајуће странке то и
успети у неко догледно време. Зато мислим да има велике
шансе да победи и оправда указано поверење. Једино ми се
не свиђа што желе по сваку цену у ЕУ а она ће и нестати док ми
дођемо на ред да јој приступимо.

Жељко Кривошић, Уб:
- Опозиција нема шансе да угрози позиције владајуће
странке и то је свима јасно. Разлог је врло једноставан. Људи
на власти, на челу са Александром Вучићем, показали су како
треба да се води земља у правом смеру. Ови предстојећи
избори су права прилика да им се пружи шанса да наставе у
истом правцу, са још већим амбицијама. Што се опозиције
тиче, све је већ виђено. Многи од њих су већ били на власти,
да су могли нешто да промене на боље, већ би то и учинили. У
политици се шанса не пропушта и ретко се пружа други пут.

Живадин Милошевић, Мургаш:
- Опозиција се распала и више нема оне шансе које је
некада имала. Зато ће владајућа партија без проблема добити
ове председничке изборе, поготово што је кандидат Александар Вучић који, мора се признати, има велике заслуге за све
лепо што се дешава у Србији у последњих неколико година.
Први круг решава све и то је можда најбоља опција за грађане
Србије. Нека наставе тамо где су стали јер, у сваком случају,
биће нам боље, него да таворимо у месту са људима који су
нас годинама замајавали а никаквих опипљивих резултата
није било. Треба веровати у добре намере Вучића а његов
даноноћни рад, надам се, донеће бољитак за ову земљу.

ОБРАЗОВАЊЕ / ЗДРАВСТВО

9.март 2017.г.
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УБСКИ СРЕДЊОШКОЛЦИ ПРИСУСТВОВАЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ВОЈНИХ ШКОЛА

ВОЈНИ ПОЗИВ СВЕ ПРИВЛАЧНИЈИ
Конкурс за упис на Војну академију траје до 31.марта
Војна гимназија, Средња стручнa војна школа, Војна
академија и Медицински факултет ВМА овог месеца отворени
су за све заинтересоване кандидате који желе да наставе
школовање у некој од ових образовних установа. За упис у
Средњу стручну војну школу кандидати се могу пријавити до
15. марта, док је у свим осталим установама конкурс отворен
до краја марта.
Представници ових институција одржали су, 24.фебруара, својеврсну презентацију војних школа на Убу, у просторијама Техничке школе, на којој су убским средњошколцима
предочени услови уписа, као и одређене појединости које их
очекују уколико се одлуче за војни позив. Мајор Данко
Рондовић, са Војне академије, говорио је о доступним
образовним профилима, просторним, научним и техничким
ресурсима једне од најбољих школа у држави.
- Ми нисмо дошли на Уб да вршимо промоцију војног
школства, јер немамо довољан број кандидата. Напротив, за
Војну гимназију обично конкурише више од десет кандидата
на једно место, док је за Војну акадамију тај однос око седам
према један. Наш циљ је, првенствено, да кажемо деци шта их
то очекује, како је организована настава, јер између цивилног и
војног школства постоје велике разлике. Наиме, наши кандидати имају велике привилегије за разлику од других студената.
Имају плату која се креће од 11.000 до 15.000 динара, бесплатан
смештај, исхрану, здравствену заштиту, плаћене превозне
карте... Све су то предности које нуди војно школство. Иначе,
велики број кандидата из вашег краја се јавља на војне школе,
а очекујемо да ће, и у овом уписном року, одзив бити сличан
као и претходних година- истакао је мајор Данко Рондовић,
након презентације на Убу.
Младићи и девојке који желе да покушају да упишу Војну
гимназију бориће се за једно од 100 места, док у Средњој
стручној војној школи места има за 60 ученика. У Војну
академију биће примљено 81 кадет на основним интегрисаном
академским студијама, а на Медицински факултет ВМА 20
будућих лекара и официра. За упис у неку од ових војних
школа пријаве се подносе у центрима Министарства одбране

КАДЕТ СА УБА
Након завршене Гимназије на Убу, Милица Мијатовић
наставила је своје школовање на Војној академији, где
тренутно похађа смер Противваздухопловна одбрана.
Током обраћања убским средњошколцима, она је истакла
све погодности које нуди ова престижна образовна установа, да је настава занимљива али, у исто време, и врло
тешка и захтевна.
- Оно што посебно издваја Војну академију је
дисциплина, високо стручни и строги професори, као и настава која од вас захтева макисмално ангажовање. Није баш
све онако како је приказано у популарној серији. Ипак, она је
прави избор за све оне који желе да упишу квалитетан
факултет, који ће им пружити високо образовање и могућност напредовања и даљег усавршавања током каријерекаже кадет Милица Мијатовић, која у трећој години планира
да се определи за смер Артиљеријско-ракетне јединице.

Милица Мијатовић

Презентација војних школа на Убу
на територији сталног места боравка (некадашњи војни
одсеци). Од потрабне документације будућни кадети требало
би да поседују Извод из матичне књиге рођених, Уверење од
држављанству, потврде да нису осуђивани и кажњавани,
фотокопије сведочанстава о завршеним средњим разредима, односно уверење о положеном првом полугодишту IV
разреда средње школе.
Сви кандидати морају да прођу проверу физичких
способности након које полажу одговарајуће тестове знања.
Уколико уђу у ужи избор, предстоји им разговор са
психологом и комплетан медицински преглед. Током трајања
конкурса Војна академија и Војна гимназија сваке суботе, од
10 до 14 часова, организују акцију „Отворена врата“, у
оквиру које ђаци и родитељи могу да обиђу кабинете,
учионице, спортски центар, интернат..., и ближе се упознају
са радом ових образовних установа. Милован Миловановић

У ВАЉЕВСКОЈ БОЛНИЦИ ТОКОМ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ

ЛЕЧЕНО 89 УБЉАНА
СА МАЛИГНИТЕТОМ
Оболелих пацијената било је и у другим
здравственим установама
Према подацима Опште болнице у Ваљеву, прошле
године откривено је 798 случајева малигних промена.
Највише пацијената - 462 је из Ваљева, са Уба је 89, из
Лајковца 64, из Љига је било 54, из Мионице 66, из Осечине
и Пецке 54, док је из осталих завода регистровано девет
пацијената. Ово су подаци који се односе на Општу болницу Ваљево, међутим оболелих пацијената из Колубарског
округа било је у другим здравственим центрима.
У прошлој години најбројнији су били малигнитети
коже 213, затим дигестивног тракта 185, од тога је на плућима било 80, карцинома дојке 64, малигнитета крви и
лимфних жлезда било је 54, женског гениталног тракта 66,
од чега грлића материце 30, мушког гениталног тракта тестиса 47, уринарног тракта 46, малигнитета уста и ждрела
било је 11, штитасте жлезде шест и малигнитета мозга је
било пет.
Најмлађи пацијент код кога је откривена малигна
промена (малигнитет крви) има 21 годину, а најмлађи
пацијент код кога је откривена малигна промена тестиса
има 22 године. Најстарија пацијенткиња код које је
откривена малигна промена дојке има 90 година, најмлађа
има 32 године, док најстарији пацијент код кога је
дијагностификован колоректални карцином је стар 90
година, а најмлађи пацијент има 33 године. Најстарија
пацијенткиња код које је откривен карцином грлића
материце има 66, а најмлађа 33 године.
У Србији је рак најчешће други узрок смрти. Процена је
да у нашој земљи сваке године оболи око 32.000 и да 19.000
особа умире од малигнитета. Смртност у Србији од
малигних болести је око 19 посто, док је у Општој болници у
Ваљеву смртност око 22 посто. Канцер дојке је водећи
малигни тумор по учесталости, са стопом обољевања од
4.000 новооболелих годишње, а водећи је и по смртности
са учешћем од око 18 посто.
Д.Н.
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11.03.2017. г. навршава се година
дана од када није са нама

14.марта 2017.г. навршиће се
годину дана од како нас је
напустила наша драга

АНКА
ЉЕКОЧЕВИЋ
(1952 - 2016)
Вољени никад не умиру,
године пролазе, али сећања
остају. Хвала ти за све,
заувек ћемо те чувати
у нашим срцима.

ВЛАДЕТА МАРАВИЋ
(09.06.1944. – 11.03.2016)
Било је лепо волети Те,
тешко изгубити, а најтеже
без тебе живети...

Твоји најмилији

Твоји најмилији
10.03.2017. г. навршиће се
четрдесет дана од смрти наше
драге мајке и бабе

12.03.2017. г. навршава се година од
смрти моје мајке

БОЖИДАРКЕ
ВАСИЉЕВИЋ
(19.08.1938 - 30.01.2017)
из Трњака
Мајко,
нисмо Те могли сачувати од
смрти, али ћемо Те сачувати
од заборава. Вечно ћеш бити
у нашим срцима и нашим
сновима...
Твоји: ћерка Мирјана,
унук Мартин, унука Марија,
праунук Андреј и зет Драган

СЕЋАЊЕ

ДРАГИЦА НИКОЛИЋ
– ДАЦА
(1969 – 2005)

14.03.2017. г. навршавају се
две године од смрти

ВЛАДИМИРА
ДАНИЛОВИЋА
(1951 - 2015)

Ни велики бол што нам
Наша љубав према Теби, није
недостајеш, ни велики
нестала твојим одласком, и
понос што смо Те имали,
сећање временом не бледи, како
ни велика љубав за Тебе, не неки кажу... Напротив, стално си
са нама, у нашим мислима и
јањава кроз време колико
срцима...
год оно пролазило...
Твоја породица

Твоји: супруга Гордана,
деца Иван и Данијела

МИЛЕНЕ
ЈОВАНОВИЋ
(1950 – 2016)
Драга мајко! Тешко је превазићи бол
и знати да ниси уз мене. Твоја снага
да се бориш и живиш била је нешто
невероватно. Како смо се само
волели, то је нешто на шта сам био
најпоноснији. Вечан ти спомен. Бог
да Ти душу прости и почивај у миру
Божијем. Амин.
Твој син Драгољуб и ћерка
Станисава са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
Последњи поздрав супрузи и мајци

9.март 2017.г.
Последњи поздрав снахи и стрини
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Последњи поздрав комшиници

ДРАГИЦИ РАДОЈЧИЋ ДРАГИЦИ РАДОЈЧИЋ ДРАГИЦИ РАДОЈЧИЋ
(1961 - 2017)

(1961 - 2017)

(1961 - 2017)

Ниси више са нама, али твој
драги лик и доброту чуваћемо
вечно у срцима.

Много ћеш нам недостајати.
Почивај у миру.

У срцима ћемо те чувати
и никада те нећемо
предати забораву.

Супруг Владимир,
син Љубомир и ћерка Катарина

Девер Будимир са Дарком

Зоран, Марија и
Милица Петровић

За купљену опрему у нашој радњи добићете
БЕСПЛАТНО поворку до гробног места и израду умрлица.
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КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ 014 БЕЗ РЕЗУЛТАТСКОГ ИМПЕРАТИВА

МЛАДИ КОРИСТЕ ШАНСУ
Као што је најавио, тренер кошаркаша Младости Владимир Урошевић
користи наставак сезоне да великом
броју играча пионирског узраста пружи
прилику да осете "барут" сениорских
утакмица. Дечаци попут Уроша Васиљевића, Милошевића, Буљубашића,
Марковића, Мишића...обилато користе
шансу, а порази у Ваљеву и Крупњу су
потпуно небитни за концепцију клуба.
Раднички је демонстрирао силу у
Студентовој хали, у Крупњу су "младосташи" играли активан меч, а само је
квалитет бившег АБА-играча Перића
пресудио да Рађевац слави. Искуство
са утакмица првог тима се осећа у
пионирској лиги, Убљани воде жестоку
борбу за 1. место:
- Савладали смо М-015 и Рађевац
на домаћем паркету, имамо скор 8-1 и
приближава се дерби против Студента
који ће решити првака лиге. Велике
похвале заслужују и млађи пионири,
нанели смо први пораз непобедивој
генерацији Шапца са 42:39, а бриљирао
је Ђорђе Симић са 31-им поеном.
Наредног викенда сениори ће у недељу

ПРОДАЈЕМ КУЋУ
НА ВУЧИЈАКУ
Улица ЈНА бр.136, Уб
Плац 6 ари, кућа 180 m²
са свим папирима и
комплатном инфраструктуром.
Цена: 95.000 еура.

064/2737-198

од 19 часова угостити Студент, док
пионири гостују Металцу из Ваљеваобавештава нас о дешавањима у
клубу Владимир Урошевић који је
искористио гостовања у Крупњу и
Ваљеву да се подсети играчких дана.

Ub- Kralja Petra Prvog br.21, TC „Lazić“, lok. 3

060/ 70-54-100, 014/410-806

Друга МРЛ "Запад", 10. коло

Рађевац- Младост 78:64
(24:21, 21:16, 12:9, 21:18)
Спортска хала у Крупњу. Гледалаца:
250.
МЛАДОСТ: Милошевић 4, Буљубашић, Марковић 4, Ђ.Васиљевић 15,
Јанковић 6, Ивковић 6, Драксимовић 13, Урошевић 5, Мишић 5,
У.Васиљевић 3, Ж.Јевтић 3

Табела
1. Radni~ki (V)
2. Loznica
3. @elezni~ar (L)
4. Ra|evac (K)
5. Student 014
6. M015 ([)
7. Mladost 014(Ub)
8. Vladimirci

10 1
9
1
6
5
5
6
5
5
4
7
4
7
0 11

21
19
17
16
15
15
15
11

ПРОДАЈЕМ
ДВОИПОСОБАН СТАН
52 m² У БЕОГРАДУ
(Насеље Браће Јерковић)
Ул. Војводе Влаховића
Новоградња, први спрат
Цена: 1.050 еура по m²

064/2737-198
ПРОДАЈЕМ СТАН
у улици Вука Караџића (нова
„Мишићева зграда“). Двоетажни
стан (дуплекс) површине 90 m².
Поседује дневни боравак,
кухињу са трпезаријом, терасу,
2 купатила и 3 спаваће собе.

065/507-50-50
ПРОДАЈЕМ ИЛИ ИЗДАЈЕМ

ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ

MINUS

PRIVREDNO DRU[TVO
ZA KNJIGOVODSTVO
doo I FINANSIJE

КУЋУ

У ГЛАВНОЈ УЛИЦИ НА УБУ
Краља Петра Првог бр.60
95 m² (преко пута Поште)

У УЛ. ПРВОГ МАЈА бр.55
(код „Зелене пијаце“)
100 m², 5 ари плаца
+ помоћни објекат

063/366-651

063/366-651

ОБУКА ЗА
КЊИГОВОДСТВО
НА УБУ
Практична обука за књиговодство осмишљена је тако да полазници могу, своја раније стечена знања да обнове и да иста примене у
пракси. Да би полазници могли да
прате практичну обуку морају имати
нека предзнања из наведених области.
Обука за практичан рад и разумевање књиговодствених послова,
осим лицима везаним директно за
књиговодство, може добро доћи и
онима који обављају послове из
сродних области пословања: административним и финансијским
пословима, као и самим предузетницима или власницима фирми.
Предавач: Мирјана Јовановић
Литература: Скрипта, Обрасци, припремљена документација за практичан рад
Место обуке: Уб, Ул. Краља Петра
Првог Ослободиоца 21, лок. 3
Информације на телефоне:
060/70-54-100 и 014/410-806
План часова: 40 (школских) часова
Термини: Субота и недеља од 10-14 h
- пауза 30 минута
Субота је резервисана за стицање
теоретских знања, а недеља за
практичну примену истих
Време трајања: 1 месец
Цена: 24.000 динара
Уколико сматрате да у ваше
знање вреди улагати, да вам треба
мало сигурности да учврстите своје
знање, да вам треба почетна припрема за сопствени бизнис, онда смо
ми права кућа за Вас.
Прикључите се и упознајте са
практичним радом. Видећете да је
књиговодство занимљива област, да
је врло динамична и да има много
ширу примену у послу, да има
ширину и да својом мудрошћу ви
можете водити рачуна куда иде ваше
пословање, можете анализирати
проблеме, тражити решења...и сл...
Ми смо ту да вам помогнемо.
„Минус“ д.о.о.

СПОРТ
МЛАДИ УБСКИ РУКОМЕТАШИ
РАДЕ ПУНОМ ПАРОМ

ОПЕТ
У ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ
ДРУШТВУ
Убљани су почаствовани позивом на још један изузетно
јак турнир- Зрењанинци су били домаћини међународне
смотре која је окупила 16 екипа из 5 земаља, а Лукићеви
дечаци су забележили две победе у пет мечева што им је
донело 9. место у укупном пласману. Савладани су
Смедерево са 15:9 и Потисје плетекс са 14:9, а вероватно би
се на конту нашла још нека победа да нису одсуствовали
повређени Ранковић и Митровић.
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ЈЕДИНСТВО ОРГАНИЗОВАЛО ТУРНИР
ЗА ДЕЧАКЕ РОЂЕНЕ 2005. ГОДИНЕ

ЛОЗНИЦА ПРВИ
ПОБЕДНИК ТУРНИРА
На терену СЦ "Матић", убско Јединство је организовало турнир који је окупио седам екипа из околине, а у
последњем часу од учешћа је одустала екипа Срећно
стопало из Лајковца. Поред убских дечака рођених 2005.
године, на турниру су се појавиле и екипе Шапца, Сењака из
Ваљева, Радничког из Обреновца, Будућности из Звечке,
Лознице и баричке Муње, а пехар је завршио у рукама
младих Лозничана које је предводио тренер Марко
Деспотовић.
Победници премијерног издања турнира савладали су
у финалу ОФК Шабац са 3:1, а капитен Лознице Трајковски је
проглашен и за најбољег играча. Пораженом финалисти
остаје утешна награда за најбољег голмана која је отишла у
руке Уроша Ранковића, а први стрелац турнира био је Вук
Вулета из Радничког са пет погодака.

Млађе категорије РК „Уб“
на међународном турниру у Зрењанину
Почео је други део Интер-лиге за млађе категорије, а
убски рукометаши су најпре ишли пут Зворника. Против
домаћина Дрине забележили су сигурну победу од 17:7, а из
непознатих разлога није се појавила екипа Металца из
Ваљева, па је меч регистрован службеним резултатом 10:0.
Наредног викенда, млади Убљани су били у Брчком и
пружили две одличне партије у десеткованом саставу. Најпре
су декласирали Лозничане са 25:7 уз одличну игру Вилотијевића (9), Ранковића (5) и Пајовића (4), а потом и пружили сјајан
отпор фаворизованој Локомотиви- 19:22, уз одличан учинак
Ранковића (8 голова). Пулени Дејана Лукића се тренутно
налазе на другој позицији и осигурали су пласман на фајналфор који ће се одржати у убској хали.
Б.М.
Већ две недеље, тренер Душан Видић спрема
сениорски тим за наставак сезоне, 15-ак момака вредно
ради на стицању снаге, а имали су и први тест са јуниорима
Колубаре- 30:30. Екипу су појачала два млада момка на
двојној регистрацији из Лазаревца- голман Алекса
Максимовић и бек Боривоје Лачковић, а Ненад Рогић и
Саша Јовичић су пршли у редове Радничког из Обреновца.

Четврти на турниру: „Петлићи“ Јединства
са тренером Срђаном Ристићем
Добре партије пружили су и "петлићи" Јединства
тренера Срђана Ристића, у борби за треће место поражени
су од Обреновчана са 2:1, а најбољи голгетер екипе био је
Урош Брековић са 5 погодака. Такмичење је било веома
напорно, већина екипа је одиграла пет мечева у периоду од
9-16 часова, па је физичка спремност била кључна у
одлучујућим утакмицама. За све учеснике турнира обезбеђене су медаље, а тренери гостујућих клубова су имали
само речи хвале за идеју омладинске школе Јединства. Већ
наредног викенда на "вештаку" је дупли програм- у суботу
ће своје умеће показати клинци рођени 2006. године, а
сутрадан и годину дана млађи фудбалери, турнир ће такође
почињати у 9 часова.
Б.М.
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КОШАРКА

КОШАРКАШИ УБА БЕЗ ШАНСИ
ЗА ДРУГУ ПОБЕДУ

БРЗЕ ПРЕДАЈЕ
Нема се ништа ново написати о играма убских кошаркаша,
како ствари стоје- успех је што се још увек такмиче. Меч са Полет
Ратином дочекали су мање-више у комплетном саставу, а наду је
подгревао податак да су гости једина екипа коју су Убљани
добили ове сезоне, додуше са Иваном Поповићем на паркету.
После почетног вођства од 9:6, меч је брзо отишао у руке Полета,
серијом од 10:0 на крају прве четвртине већ је био сломљен
отпор домаћих.
У наставку је предност гостију расла до највећих +37, а у
последњој четвртини Убљани су колико-толико сачували част.
На питање да ли је могло више, "плејмејкер" Марко Петровић је
имао категоричан одговор:
- Није и тешко да ће моћи. Месецима нисмо имали заједнички тренинг, екипа је малодушна, имам утисак да се предајемо
већ у свлачионици. Морам признати да сам више очекивао од
саиграча који играју пред својим суграђанима, више борбе, жара..., али од тога ни трага. Нас тројица из Београда смо обећали
да ћемо остати до краја, тако ће и бити, али све ово је јако мучно.
На почетку смо имали бар пристојну подршку са трибина, не
могу ипак много да замерим навијачима што су дигли руке од
нас- без длаке на језику прича најискуснији играч Убљана.

Малодушна игра против Полета
У Пријепољу су домаћи "тренирали строгоћу" на скрпљеној
екипи Уба, забележен је рекордно мали број поена, вероватно и
најмањи у историји клуба. Наредног викенда Убљане чека пут у
Трстеник, а све је мање наде да ћемо се ове сезоне радовати бар
још једној победи прошлогодишњег кандидата за Прву-Б лигу.
Прва МРЛ "Запад", 20. коло

Уб- Полет (Ратина) 68:93 (15:28,20:26,11:24,22:15)
Убска хала спортова. Гледалаца: 30. Судије: Милојевић, Илић
(Крагујевац).
УБ: Пантелић 6, Бојичић 23, Петровић 22, Пећинар 2, Обрадовић 2, Милутиновић, Марковић, Поповић 7, Миливојевић 6.
Прва МРЛ "Запад", 19.коло

Милешевац (П)- Уб 94:36 (28:6, 28:12, 17:9, 21:9)
Спортска хала у Пријепољу. Гледалаца: 100. Судије: Жунић,
Перишић (Ужице)
УБ: Пантелић 12, Миловановић 5, Пећинар 6, Марковић 3,
Миливојевић 6, Милутиновић 4

BRUSHALTERI
DONJI VE[ (`enski i mu{ki)
PID@AME - SPAVA]ICE
BADE MANTILI - @ENSKE MAJICE
@ENSKI KOMPLETI - MU[KE MAJICE
^ARAPE - TORBE - NOV^ANICI...

ФУДБАЛ
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УБЉАНИ НАГОВЕШТАВАЈУ ДОБРУ ФОРМУ ПРЕД СТАРТ ПРОЛЕЋА

У ПОБЕДНИЧКОМ РИТМУ
- Јединство у претходном периоду савладало Шумадију (2:0), Подриње (2:1) и
Лозницу (1:0). - Тешка повреда Ћесаровића, сезона готова за убског штопера. "Генералка" са ваљевским Радничким, 19. марта "премијера" са Полимљем.
Примиче се наставак првенства Зоне "Дрина", а због
померања првог пролећног кола, зимске припреме убских
фудбалера трајаће скоро пуна два месеца. На жалост,
утакмица са Шумадијом из Аранђеловца донела је велику
главобољу тренеру црвено-белих Жарку Анђићу. Поузданом
штоперу Слободану Ћесаровићу страдали су предњи укрштени лигаменти левог колена, дефанзивац Јединства оперисан је пре неколико дана и за њега је ова сезона завршена. У
сенци тешке повреде Ћесаровића, остала је врло добра
партија испраћена великим бројем прилика, а суперлигашки
педигре још једном је потврдио новајлија Владимир Крстић.
Неколико изузетних асистенција, статива и волеј "левицом"
потврдили су богат репертоар покретљивог Ваљевца, а Дејан
Јовановић је искористио један од идеалних пасова Крстића да
донесе вођство Јединству. Неколико промашених "зицера"
претходило је другом голу, Алемпијевић је изборио најстрожу
казну, а Никола Радојичић био сигуран са 11 метара.
Наредни тест био је амбициозни окружни лигаш из
Мачванске Митровице, предвођен бившим играчима Јединства Арсеновићем и Мијаиловићем, а тренер Анђић је неколицини стандардних првотимаца дао дан одмора. Прилику да се
наметну понајвише су искористили Вукашин Милошевић и
Никола Павловић, одличним акцијама створили су две
идеалне прилике за омладинца Којића, а врло брзо и трећу која
је претворена у вођство домаћих. Милошевић је уписао и
асистенцију за Николу Ристовског који је показао да и његова
десна нога уме да буде нерешива енигма за голмане. Подриње
је смањило на 2:1 у финишу, али није успело да угрози пету
победу фудбалера Јединства у припремном периоду.

У голгетерској форми: Никола Ристовски
Пролећно мартовско време, Анђић је искористио да
изведе играче на природну подлогу Школарца, терен још
увек није у идеалном стању за игру, али су Убљани успели да
наставе победнички низ и против српсколигаша Лознице.

Сигурна интервенција
Стефана Филиповића

Одсуство Марјановића у првом колу натерало је Анђића да
јуниору Филиповићу пружи шансу од 1. минута у штоперској
линији, а утисак је да је млади дефанзивац показао да на
њега може да се озбиљно рачуна. Једини гол је дело поново
Николе Ристовског, овога пута још лепши ударац његовом
јачом левом ногом измамио је аплаузе стотинак гледалаца на
Школарцу. Терен је спречио неке течније акције, ипак однос
снага на терену и трчање домаћих показују да су врло близу
жељене форме, капитен Александар Гавриловић се слаже да
све иде у жељеном смеру:
- Припреме су биле жестоке, схватили смо озбиљно
своје обавезе и очекујем да будемо најспремнији тим у лиги.
Новајлија у штоперској линији Стаменковић се одлично
уклопио, млађи играчи показују да су пуно напредовали за 6
месеци, а остаје да на "генералци" са Радничким потврдимо
добру форму. Ипак, првенствене утакмице су нешто потпуно
друго, посебно је незгодно када у првом мечу имаш епитет
апсолутног фаворита као ми против Полимља. Међутим, наш
циљ је јасан, само победа може да задовољи наше апетите на
пролећној "премијери"- најављује Гавриловић меч са
гостима из Пријепоља, заказан за недељу 19. март. Б.Матић

Svim ubskim damama
sre}an 8.MART `eli

ОБОЈКАШИЦЕ УБА САВЛАДАЛЕ НАЈВЕЋЕГ РИВАЛА

МИРИС ТИТУЛЕ
- После скоро два и по часа борбе, Убљанке се
реванширале Спартаку за једини пораз у досадашњем
делу првенства. - Отворен пут ка вишем рангу, Тутин
лак залогај. - Следи путовање у Чачак.
Спектакл није могао да изостане,
140 минута је требало Убљанкама да
сломе отпор Љижанки у дербију сезоне,
а успешно одрађен посао и реванш
незгодном ривалу отворио је убским
одбојкашицама широм врата прволигашког друштва.
Још једном се показало да Спартак
нимало не "лежи" екипи Марине Петровић, а додатну главобољу донела је
повреда техничара Ане Поповић у
недељи пред дерби. Несигуран пријем
домаћих омогућио је вођство Спартаку
од 5:1 на самом старту, али су већ до
техничког тајм-аута Убљанке преузеле
вођство. Још једном су гошће имале
предност- 13:14, улазак Марине Петровић је размрдао екипу, па је релативно
лако лидер дошао до почетне предности.
Колико су жилаве, Љижанке су
показале у другом сету, водиле су 23:21,
али је мини-серијом 3:0 убски тим дошао
до сет-лопте. Вероватно би меч био
окончан максималним резултатом да су
Убљанке тада повеле са 2:0, овако су на
крилима добијеног другог сета гошће и у
трећем диктирале игру и повеле са
великих 8:1! Прорадило је тада шампионско срце домаћих, најбољим периодом игре стигле су до 18:12, а улазак
Маје Глишић на пријем показао се као
добро решење за напад убских одбојкашица.
Ипак, дерби је био далеко од краја,
сјајна Александра Алексић је повела
екипу Спартака ка тај-бреку, а у њему је
заблистала Ирена Дробњак. Сјајни
примач Уба је на разноврсне начине (ас,
смеч, блок) омогућила почетну предност, а у завршници су је испратиле
Јелић, Јаблан и Каришик. Последњи
поен је био сигнал за велико славље,
"рударски посао" је окончан на најбољи
могући начин:

Прва-Б лига, 16. коло

Уб- Спартак (Љиг) 3:2
(25:18, 24:26, 25:19, 19:25, 15:10)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Давидовић, Илић (Београд)
УБ: А.Лазић (либеро 1), А.Марковић,
И.Дробњак 21, М.Петровић 7, А.Киселчић, Ј.Николић (либеро 2), Ј.Јелић 12,
А.Поповић 2, С.Јаблан 7, С.Каришик 15,
М.Вуловић 7, М.Глишић 5.
Прва-Б лига, 15. коло

Тутин- Уб 0:3
(17:25, 16:25, 16:25)
Сала ОШ у Тутину. Гледалаца: 80.
Судије: Јовић (Крагујевац),
Симеуновић (Трстеник).
УБ: Илић (либеро 2), Марковић,
Дробњак , Петровић, Киселчић,
Милијановић, Глишић, Лазић (либеро),
Јелић, Поповић, Каришик, Вуловић.

ПРВА „Б” ЛИГА

Најефикаснија: Ирена Дробњак
- Пресрећне смо због реванша,
Спартак игра помало "дивљу" одбојку
која нам дефинитивно не одговара.
Ипак, преживеле смо тешке тренутке и у
инфаркт-завршници доказале да смо
најбоље. Нема опуштања иако смо
обавиле највећи део посла, мечеви
после дербија су увек опасни, тако да
ћемо озбиљно схватити гостовање у
Чачку. Виши ранг је надохват руке,
међутим рано је још да причамо о
шампањцу и слављу. Саиграчицама
свака част, публици велико хвала,
учинили су да ово личи на утакмицу које
се не би постидели ни суперлигашиеуфорична је била након дербија
техничар Ана Поповић која је "стиснула
зубе" у најважнијем мечу сезоне.
Тутин није био значајна препрека на
шампионском путу, пре свега јер је
екипе Марине Петровић озбиљно
схватила још једна далеко гостовање.
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15.коло (11.март):
Борац (Чачак) - ЖОК Уб
16.коло (субота, 18.март- 18 часова):

ЖОК Уб - Врбас
Прилично бучна публика и оштећен
паркет тутинске школе нису пореметили
Убљанке, а ни одсуство Сање Јаблан није
утицало на питање победника меча. Маја
Глишић је преузела њено место на
пријему, није било потребе за много
ротације, па је стартна шесторка уз
либера Ану Лазић за нешто више од сат
времена направила праву увертиру за
дерби сезоне.
Б.Матић
Фотографије са утакмице ЖОК Уб ОК Спартак можете погледати на:
www.facebook.com/glastamnave

Da li su vam visoki računi za struju ?
Pređite na LED rasvetu i UŠTEDITE !!!

86% UŠTEDA ENERGIJE

Za institucije, ustanove i preduzeća
radimo posebne proračune
uštede na mesečnom nivou.

