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ДЕФИЛЕ МАТУРАНАТА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „УБ”

ВЕЛИКА ЧАСТ УБЉАНИНУ

ЗБОГОМ ШКОЛО !
2.страна

ДАРКО
ГЛИШИЋ
НА ЧЕЛУ
ИО СНС

У ЛАЈКОВЦУ ИЗАБРАНО
НОВО РУКОВОДСТВО

15.страна

АНДРИЈА
ЖИВКОВИЋ
НА ЧЕЛУ
ОПШТИНЕ

TADING

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

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

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

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

Уб
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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АКТУЕЛНО

2.јун 2016.г.

ДАРКО ГЛИШИЋ НА ЧЕЛУ ИО СНС

ПОЗИВ КОЈИ
СЕ НЕ ОДБИЈА
Не напуштам Уб.
Напротив, сада смо још јачи !
Председник општине Уб Дарко Глишић изабран је за
председника Извршног одбора Српске напредне странке
(СНС). Ова функција, не само да је велико признање за
Глишића, већ доноси и велику одговорност, јер је у питању
место другог човека странке. Председник Извршног одбора
је оперативац, неко ко највише ради и држи читаву
страначку организацију у својим рукама. То што се лидер
СНС Александар Вучић определио за Глишића да убудуће
води странку, говори о томе да је реч о човеку у којег има
безрезервно поверење.
- Морам признати да је то велика част и, рекао бих,
круна мог страначког рада. Ова функција има посебну
тежину кад вас за свог најближег сарадника предложи
Александар Вучић, председник странке и премијер ове
државе, и неко ко својом енергијом и радом мења на боље
ствари у Србији. То ме чини веома поносним и срећним, а
уједно ствара и велику обавезу да на том послу оправдам
поверење које ми је указано - истиче Глишић за „Глас
Тамнаве” и додаје:
- Кад год сам му се претходних година обраћао за
помоћ било које врсте, никада од њега одговор није био
„не“. Исто тако, ако би њему требала било каква подршка,
безусловно сам је пружао. Да је у питању нека јавна
функција, директорско или неко друго место, не бих
прихватио, што сам отворено рекао и њему. Али, зато,
место некога ко ће да се стара о странци, да води комплетну
организацију странке је, просто, као понуда да бринете о
кући из које смо сви ми поникли, изашли и створили имена
и каријере. Тај позив, једноставно, нисам могао да одбијем.
По његовим речима место председника општине Уб
напустиће само формално јер, и поред многобројних
обавеза, жели да и даље буде присутан и доприноси
развоју наше општине. У тој улози одмениће га његов
досадашњи заменик.
- Сви добро знају да смо Александар Јовановић Џајић
и ја врло уигран тандем, да је он неко ко ужива моје велико
поверење, и да ту нема неке битне разлике ко је формално
председник општине. Суштина је да ћемо, у времену пред
нама, нас двојица и даље предано радити на развоју ове
општине, а ко ће носити то звање није много ни битно.
Пратићу сваку активност овде и, заједно са људима који су
моји дугогодишњи сарадници, решавати текуће проблеме.
Али, неко формално мора да буде ту свакога дана, са
овлашћењима председника општине, да тренутно реагује,
уколико искрсне проблем. У свим другим крупнијим
проблемима, почев од инвестиција и развоја општине,
свакако ћу бити ту, пратити ситуацију, на исти начин као
што сам до сада радио. Учестоваћу активно у свему. Ако
неко мисли да ће Уб, овим потезом, бити ослабљен, вара се,
само ће бити додатно ојачан. Сигуран сам да ћемо
наставити оним темпом развоја наше општине, којим она
гази већ дуже време, првенствено у протекле четири
године- закључује Глишић.
Милован Миловановић

ПРОЛАЗИ СВЕ...

А
’’

л` сасвим тихо, нисам ни туга, ни
бол, ни сета... и ливаде којима сам
се њих`о, остале су без траве и без
цвета...’’ Тако је песник, сада већ давних
година, замишљао своју старост и покушавао да
опише како се човек осећа када се присећа како је
‘’данима крао воће’’, а како, сада, дани краду - њега...
Живот му, неосетно, већ узе многе дане. Полако, али
сигурно, прођоше године и деценије. И док се осврнуо,
нашао се пред густом маглом будућности... Као пре
рођења... Свестан да је све постојало и пре, али он се
није сећао јер ни он, сам, није постојао. Будућност му
све више личи на ту далеку прошлост, која је много
важна, али се веома мало дотиче њега јер - она
припада генерацијама и нараштајима који долазе... То
је нешто што није могуће променити, као што ни вода
никада неће потећи - узбрдо...
Е, сад! Песник је био млад кад је забележио да су
прошли дани када се крало воће (можда баш оно
забрањено, слатко) и закључио да, већ тада, заправо,
дани краду њега. Пожурио је да остави нешто, по
могућству, што вредније, иза себе. Радио и градио,
стварао и доживљавао поразе и успехе, веровао у ту
изграђену ‘’стварност’’ обојену свим нијансама
емоција, лепим и ружним искуствима... Веровао је да
је стварност једна и непроменљива, као што вода не
може - узбрдо...
Али, ево, у једном дану громови су, широм Европе,
ударили у мало очекивана места. Три пута. На
фудбалској утакмици, у Пољској, муња је закачила судију (!?). У Француској су повређена и деца... Песник
би рекао: ‘’Ошинуло за опомену, показало моћ
природе и некакав несхватљиви ред хаоса’’.
И, сада, трудећи се да одгонетнемо узроке за масовне
реуматске текобе, појаве неуралгичних и неуропатских болова у раменима, коленима, стопалима,
шакама и кичменом стубу, ових дана, тражимо
одговоре у ‘’ливадама којима смо се њихали’’,
искуствима која смо стекли, болестима које нисмо
(или, можда, јесмо) одболовали, емоцијама које су нас
обузимале (или заобишле), ‘’воћу, које смо данима
крали...’’ Да ли су то казне за све оно чиме смо
повређивали неке блиске особе? Али, то би, већ, било
неутемељено празноверје. Тражимо одговоре у
стварности коју видимо и које смо свесни. Али, све
смо ближи дану кад ћемо бити суочени са чињеницом
да је стварност релативна толико колико смо спремни
да верујемо у нешто или некога. Заправо, увиђамо да
стварност зависи од хаоса у којем, све више бива
очигледно, постоји некакав ред несхватљивих обрта.
Терорија релативитета, како и наука све више
потврђује, само је врх леденог брега у којем влада
хаос материје и времена... Неке природне законитости
још нису откривене. Али, то је већ помало
неразумљиво за нас, обичне смртнике. Хајде мало
јасније. Песник је рекао:’’А сада дани краду мене’...’’
Ето, једноставног одговора: време (нематеријално)
краде мене (који сам, још увек материјалан). И - то је
то. Истиче као песак у оној древној справи. Колико је
остало у горњем делу - нико не зна? Остало је толико
колико дозволи несхватљиви (за обичне смртнике)
поредак хаоса. Па - и свет је настао из нечег таквог.
Да! Имали смо и пијавицу над Јагодином. Оставила је
иза себе велику штету и велики страх у онима који су
доживели тајфунске ударе ветра и последице
невремена. Незапамћено на овим просторима. Наука,
треба признати, нема јасне одговоре о узроцима
климатских промена. Као да се намеће закључак о
неодгонетнутом поретку хаоса
Зато, треба веровати песнику! Док ми крадемо дане,
дотле све има смисао, али... Кад` дани покраду нас...
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ УБ

ГАШЕЊЕ
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
И ФОНДОВА
ЈП „Дирекција за уређење и изградњу
општине Уб”, ЈП „Енерго-Уб” и Фонд за
рурални развој општине Уб закључно
са 30.јуном престају са радом
На другој седници Општинског већа, одржаној 24.маја,
усвојени су предлози одлука о престанку рада, постојања и
брисању јавних предузећа и фондова чији је оснивач
локална самоуправа. Права, обавезе и послове ЈП „Дирекција за уређење и изградњу”, ЈП „Енерго-Уб” и Фонда за
рурални развој преузеће општина Уб. Сва три субјекта биће
угашена закључно са 30.јуном, а од 1.јула њихове обавезе
биће пренете на оснивача.
- Изменама и допунама Закона о буџетском систему од
прошле године, извршена је велика промена у квалификацији појма индиректних буџетских корисника. Из те дефиниције избрисана су јавна предузећа, дирекције и фондови које
су оснивале јединице локалне самоуправе, а које су користиле поменута средства. То има за последицу да ће, од
1.децембра, они бити избрисани из нашег буџета, јер до тог
датума морамо да ускладимо наше буџете са Законом о
буџетском систему- рекао је током седнице Драган Радојичић, секретар СО Уб.
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КОП РАДЉЕВО

ЕПС КРЕЋЕ
У НАБАВКУ МАШИНА
Надзорни одбор ЕПС-а
усвојио је, ових дана, банкарске гаранције за набавку опреме која је предвиђена за
почетак ископа на површинама будућег копа Радљево.
По речима првог човека
општине Уб Дарка Глишића,
током лета биће спроведена
процедура око набавке неопходних машина, што значи да
би први багери требало да
отпочну скидање јаловине до
краја лета 2017.године.
- То је за све нас у општини Уб једна, заиста, позитивна
вест која представља круну
четворогодињег рада. Не
треба посебно истицати да је
овај пројекат још један крупан корак ка сигурној будућности
наше општине и њеном већем развоју. Ако томе додам да је
тренутно у припреми документ који ће убској општини донети
неколико милијарди инвестиционих улагања у наредном
периоду, онда је јасно да целокупна прича око копа Радљево
није била само тема о којој се говори, већ реалност, на
задовољство свих наших суграђана- са задовољством
истиче Глишић у краткој изјави за „Глас Тамнаве”.
М.М.М.

ЧУВАРИ КУТИЈА ЈОШ ЧЕКАЈУ НАКНАДЕ
ЗА РАД У БИРАЧКИМ ОДБОРИМА

ТЕКУЋИ РАЧУНИ
КОЧЕ ИСПЛАТЕ
Саша Милићевић (лево) остаје
в.д. директора КЈП „Ђунис”
Дванаест запослених радника Дирекције за уређење
и изградњу (девет) и Фонда за рурални развој (три) прећи
ће у Општинску управу Уб и биће распоређени на послове
које су обављале ове две институције.
Програме одржавања, уређења и изградње комуналне
инфраструктуре, које је до сада доносила Дирекција,
убудуће ће утврђивати председник општине Уб, уз сагласност Скупштине општине. Такође, председник општине ће
закључивати теретне уговоре за реализацију тих програма,
на основу претходних сагласности Општинског већа. Код
Фонда за Рурални развој, који је обављао послове на основу
Закона о подстицајима у пољопривредној производњи, те
обавезе прелазе на оснивача, односно општину Уб.
Реализација ових програма спроводиће се у оквиру
општинске управе, која преузима раднике Фонда.
Према Радојичићевим речима, основна делатност ЈП
„Енерго-Уб” била је производња и дистрибуција топлотне
енергије. Ово предузеће је имало закључене уговоре за
израду одговарајуће пројектне документације за градску
топлификацију, а усвојен је предлог да тај основни део посла
преузме Комунално јавно предузеће „Ђунис”, којем су
ранијим одлукама избрисане ове две делатности.
Дванаест запослених радника Дирекције за уређење и
изградњу (девет) и Фонда за рурални развој (три), након
доношења одлуке о повећању максималног броја запослених на неодређено време у организационим системима
општине Уб, прећи ће у Општинску управу и биће
распоређени на послове које су некада обављале ове две
институције. Један запослени радник у ЈП „Енерго-Уб”, од
1.јула, свој радни однос наставиће у оквиру КЈП „Ђунис”.
На другој седници Општинског већа донето је решење
којим се продужава мандат вршиоца дужности директора
КЈП „Ђунис” Саше Милићевића до 4.марта 2017.године, када
истиче рок за спровођење конкурса о избору директора овог
Милован Миловановић
предузећа.

Чланови бирачких одбора, који су радили на спровођењу избора, како за народне посланике, тако и за одборнике
Скупштине општине Уб, по одлуци, коју је донела Републичка
изборна комисија на почетку изборног процеса, своју накнаду
за рад могу наплатити само уколико имају отворен текући
рачун у банци. Бројеве својих текућих рачуна, уколико то још

Чувари кутија на бирачком месту
у Музичкој школи на Убу
нису учинили, у обавези су да доставе подносиоцима изборних листа (странкама) за које су чували кутије и које су их
предлагале за бирачке одборе.
- Подносиоци изборних листа су имали обавезу да
приликом достављања личних података лица која су у
њиховим бирачким одборима, Општинској управи, доставе и
бројеве текућих рачуна. Проблем је настао што велики број
грађана нема отворене текуће рачуне, а комерцијалне банке
немају пословни интерес да за једну трансакцију новца отварају рачун. Очекивало се да Републичка изборна комисија ту
одлуку променити, али до данас то није учињено тако да обавеза, која је утврђена на почетку изборног процеса, важи и
данас- објасио је узроке актуелне конфузије око наплате
дневница за рад у бирачким одборима Драган Радојичић,
председник убске Општинске изборне комисије.
М.М.М.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ”
И ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ”

ДЕФИЛЕ МАТУРАНАТА
Матуранти убске Гимназије "Бранислав Петронијевић" и
Техничке школе „Уб”, у размаку од неколико дана, великим
слављем на отвореном, уз трубаче, продефиловали су центром града. На тај начин они су обележили последњи дан у
школи. У веселој, готово карневалској, атмосфери, уз песму и
игру, убски матуранти прошетали су, сада већ традиционално,
улицама Вука Караџића и Краља Петра Првог, након чега су
весеље наставили на Градском тргу, а затим и у школском
дворишту.

Гимназија „Бранислав Петронијевић” Уб, матуранти

Техничка школа „Уб”, матуранти

NAJVE]A PRODAVNICA IGRA^AKA U GRADU

Hajde da se vozamo !

ОПШТИНА УБ
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ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР КОПА „РАДЉЕВО”
У ОСНИВАЊУ

НОВА КАДРОВСКА
РЕШЕЊА
На место заменика директора Центра
постављен дипломирани рударски
инжењер Владимир Петковић
У просторијама Центра за стручне послове површинског
копа „Радљево” у оснивању, 18. маја одржана је конференција за новинаре на којој је саопштено да је дошло до
кадровских промена у управљачком тиму Центра, који координира најважније активности везане за покретање овог
новог површинског угљенокопа Рударског басена „Колубара”. На место заменика директора Центра постављен је
дипломирани рударски инжењер Владимир Петковић (1978)
са Уба, који је на ову функцију дошао са копа „Тамнава – Источно поље”, где је био шеф система за јаловину, а пре тога
неколико година радио је и на „Западном пољу”.
Честитајући му на постављењу, директор Центра за
стручне послове ПК „Радљево” у оснивању Владимир Ивош
рекао је да је његов доскорашњи заменик Драган Јелић
отишао „на друге дужности и задатке”, а као појачање дошао
је Петковић, од кога очекује велику помоћ у будућем заједничком раду, с обзиром да је инжењер са искуством, који је цео
свој досадашњи радни век провео на коповима РБ „Колубара”.
Новопостављени заменик директора Техничког центра
Владимир Петковић захвалио се, пре свих, председнику
општине Уб Дарку Глишићу, као и руководству „Колубаре” и
ЕПС-а, на указаном поверењу, изразивши наду да ће га
оправдати.

ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ И ИЗБЕГЛИМ ПОРОДИЦАМА

ДОДЕЉЕНО ПЕТНАЕСТ
ГРАЂЕВИНСКИХ ПАКЕТА
Прошле недеље потписано је 15 уговора о додели
помоћи у грађевинском материјалу избеглим и интерно
расељеним лицима са пребивалиштем на територији убске општине, укупне вредности пет милиона динара. Као
помоћ у стамбеном збрињавању, шест породица са избегличким статусом, које су саме започеле изградњу кућа,
добило је грађевински материјал у износу од по 550.000
динара за завршетак објеката, док је девет пакета, сваки у
вредности од 180.000 динара, додељено за адаптацију
стамбеног простора породицама интерно расељених
лица, којима је општина купила сеоска домаћинства.
Уговоре о додели грађевинских пакета потписао је и
уручио председник општине Уб Дарко Глишић, а средства
за побољшање стамбених услова породица избеглих и
прогнаних обезбедила је локална самоуправа преко
Делегације Европске уније у Србији и Комесeријата за
избегице и миграције.
„Сада смо успели да определимо пет милиона динара за 15 породица, чиме вам не можемо надоместити све
оно што сте изгубили, али се надам да ће вам ова помоћ,
макар мало, ублажити муке. Општина ће и даље помагати
свим избеглим и расељеним да се стамбено збрину и очекујем да, у што скорије време, решимо проблеме и осталих
породица у том статусу, рекао је Глишић приликом уручивања уговора о додели помоћи у грађевинском материјалу.
Д.Н.

Детаљ са потписивања уговора

Владимир Петковић и Владимир Ивош

Пројекат копа „Радљево“
према плану
На првој заједничкој конференцији за медије, Ивош и
Петковић новинаре су укратко упознали и са актуелним пословима везаним за пројекат копа „Радљево”, где би наредне
године требало да отпочне откопавање јаловине, како би 2019.
стигле и прве тоне лигнита.
„Припремни радови за отварање површинског копа
„Радљева“ теку планираном динамиком, а ту првенствено
мислим на експропријацију земљишта и пројектну документацију, која је у завршној фази. Утврђен је и општи интерес за
ново насеље Мургаш, где ће се организовано преселити
становништва са простора обухваћеног овим угљенокопом и
то је први пут у историји ЕПС-а урађено тако да ово јавно
предузеће и општина заједно купују земљу. До сада су ЕПС,
„Колубара“ и остали делови предузећа имали велики проблем
са предајом изграђених објеката јавне намене, јер то је ишло
тешко или никако. Сада, према новим законским решењима,
више не може на јавним површинама дозволу за рад да добије
било ко други сем локалне самоуправе, тако да ће површине
намењене за изградњу објеката друштвеног стандарда одмах
куповати Општина Уб и на њој ће се и водити, а парцеле за
расељавање домаћинстава „Колубара“, односно Електропривреда, на чији терет иду и сви финансијски трошкови“,
објаснио је Ивош.
За потребе будућег копа, у првој фази, планирана је
експропријација 230 хектара у Каленићу и делу села Радљево,
од чега је до сада откупљено 150 хектара земљишта, као и 11
од 32 домаћинства. Преосталих 80 хектара је у највећем броју
случајева под објектима
- Надам се да ћемо до краја године успети да завршимо
комплетну експропријацију, како бисмо испунили план, а то је
да наредних пет годинама имамо отвореног простора за
ширење копа „Радљево”. Што се тиче новог урбаног насеља
„Мургаш”, за почетак је планирана експропријација 35 хектара,
од чега ће 25 хектара откупити ЕПС за плацеве, а општина Уб
десет. На тих десет хектара биће изграђени објекти друштвеног
стандарда, као што су школа, обданиште, дом здравља,
ветеринарска станица и други, а ту ће бити пресељена и садашња радљевска црква, рекао је о предстојећим плановима
Владимир Петковић.
У коначним границама, будући угљенокоп обухватаће
површину од близу 70 километара квадратних, где је планирано исељавање око 1.000 домаћинстава из Радљева,
Каленића, Шарбана, Паљува, Бргула и Стубленице.
Д.Н.
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УБ СЕ МЕЊА - ПРЕТЕЖНО ‘’У ВИСИНУ’’

НОВО ВРЕМЕ
- НОВИ ЉУДИ
Уб је, дефинитивно, изменио свој стари лик. Када смо,
својевремено, прихватили предлог да се ‘’сад`, мало,
ширимо у - висину’’, ретко ко је замишљао све ове нове зграде
које су, у међувремену, никле. Са старих слика препознајемо
нека места, али сада све има неке друге облике и, збиља,
кренуло се са спратним зградама - тамо где су биле приземне
куће. Никле су грађевине, почев од оних око црквене
раскрснице (рачунајући и велелепни храм Вазнесења Господњег), па до центра, који све брже мења лик. У овом тренутку,
у току је градња пет објеката у ужем центру који ће, према
садашњим утисцима, бити још један украс новог урбаног Уба.

Уб, данас
А некад, сећају се старије генерације, свака нова кућа са
више станова дуго је носила назив ‘’Нова зграда’’, па, кад би,
на пример, била завршена и усељена нека новија, стара би
добијала друго карактеристично име, Тако је настала ‘’Рудничка зграда’’, па ‘’Социјално’’, па ‘’СДК”, ‘’Беобанка’’... а касније
‘’Тодоровића зграда’’ и друге. Мора се признати, Уб је имао
континуитет урбане градње, па су га Коцељевци, а до пре
петнаестак година и Лајковчани, гледали као градско насеље
за углед, а памти се и време кад су Лазаревчани овде долазили у куповину (поготову када је отворена Трговина ‘’Краљ’’).
Било је застоја после периода ренесансе у време
Мирослава Селаковића. Са Уба су одлазили први људи у
потрази за бољим личним материјалним статусима. Неки су
успевали да нас искористе као одскочну даску, али су се, углавном, враћали на своје старе нивое медиокритета - несвесни
да их је Уб чинио оним што су, за кратко постајали...
Доласком на чело општине младог и енергичног Дарка
Глишића, убској општини су се отвориле нове перспективе.
Коначно, прави човек - на правом месту. Почело је, поново,
време убрзане изградње и добрих перспектива...

Дарко Глишић: „Бићу ту, без бриге”
Онда је дошла вест о избору на важну фукцију председника Извршног одбора водеће странке у земљи, уз коментар
изречен у једном телевизијском извештају - ‘’Дарко Глишић
неће моћи, због страначких обавеза, да обавља фукцију
председника уске општине’’. И таман кад смо помислили да
неће бити ништа од раста Уба ‘’у висину’’, стигла је SMS
порука, као одговор на честитку: ‘’Бићу ту, без бриге’’.
Ето, зато је, на недавним изборима, освојио толико
гласова. И, без обзира на страначке припадности, добио је и
неподељену подршку убедљиве већине одборника. Сада је
М.М.
очигледно да је то и заслужио.

УБЉАНИН ЗА ПОНОС СУГРАЂАНА

НЕИСЦРПНА ЕНЕРГИЈА

Први почасни грађанин Уба успешно наставља
своју животну мисију

Професор Доктор Милан Недељковић, први почасни грађанин општине Уб,
наставља свој успешни пут међу бесмртнике у области светске кардиологије. У
марту прошле године организовао је Огранак Америчког колеџа Кардиолога (65
година традиције) за Србију и Републику
Српску, а у међувремену одржао је две Проф.Др
сесије, на Златибору, у оквиру 20. Конреса Милан
УКС-а, као и у Чикагу, на 65.конкресу АCC
Недељковић
(Америчког колеџа кардиолога).
Почетком маја, у београдском хотелу ‘’М-Бест’’,
одржан је и Први конрес 34. Огранка кардиолога Србије и
Републике Српске, са главном темом о водичима за
дијагностику и лечење кардиолошких оболења. Практично,
поређени су амерички водичи са европским водичима
кроз приказ, са научне стране, занимљивих пацијената.
- Научни рад у области кардилогије захтева велику
посвећеност и много контаката широм света- рекао је, за
„Глас Тамнаве”, Проф.Др Милан Недељковић. - То је разлог
мојих честих путовања, али се, ипак, трудим да кратке
периоде слободног времена проведем у породичној кући
на Убу. Увек сам спреман да помогнем земљацима, а надам
се да ћемо успети да оспособимо и ангио-салу у Ваљеву
јер сведок сам да су, од времена отварања до сада, у њој
спашени многи животи.

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ГЛАСАЊЕ У ЧЕТИРИ
УБСКА СЕЛА
Скупштина општине
Уб расписала је, за 26.јун
2016. године, изборе за
чланове Савета месних
заједница у четири села
убске општине: Лончанику, Милорцима, Радуши
и Шарбанама. Ова одлука
објављена је у „Службеном гласнику општине Уб”, 24.марта, чиме су почеле да теку
изборне радње.
Кандидати за чланове Савета месних заједница
потребно је да прикупе потписе од најмање седам грађана
са бирачким правом на подручју Месне заједице. Овера
изјава о подршци кандидатуре вршиће се у месним
канцеларијама и на писарници Општинске управе, без
наплате накнаде. Кандидати за чланове савета потребно је
да своју кандидатуру доставе лично Општинској изборној
комисији најкасније до 10.јуна 2016.године.
У складу са бројем бирача на дан расписивања
избора, савети месних заједница, у ова четири села
општине Уб, бројаће по три члана.
M.M.M.

ОКО НАС

2.јун 2016.г.
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„ПУКАО” НАДВОЖЊАК У РУКЛАДИ

ВОЗАЧИ, ОПРЕЗ !
Надвожњак У Руклади, који се налази на регионалном
путу Уб-Лајковац и представља прелаз преко аутопута
Београд - Јужни Јадран, у последњих неколико недеља
претрпео је значајна оштећења. Улегнућа и пукотине, које су се
појавиле, све више представљају опaсност за возила.
Подсећања ради, овај надвожњак отворен је за саобраћај пре
само годину и по дана, а очигледно је да су извођачи радова
направили озбиљан пропуст приликом његове изградње.
Возичи, који се свакодневно крећу овом деоницом, већ
су добро упознали „скакаоницу” која се налази на врху надвожњака. Међутим, она представља значајно изненађење за све
оне који га први пут прелазе. Због тога апелујемо на возаче да
успоре своја возила када прелазе овај надвожњак, али и на
надлажне институције да што пре реагују како би се ова
деоница учинила безбедном за саобраћај.

Озбиљан пропуст извођача радова

СТРАВИЧАН УДЕС У МУРГАШУ

Надвожњак у Руклади

ПОЧЕЛО ПУЊЕЊЕ УБСКОГ БАЗЕНА

СПРЕМНИ ЗА СЕЗОНУ
Градски базени на Убу, предстојећег викенда,
отвориће своје капије за прве посетиоце. Током прошле
недеље извршено је крпљење рупа на полиестерској
облози, а од понедељка започето је пуњење базена
водом. Временске прилике, ових дана, погодовале су
санацији базена, када је било суво и топло време.
Овонедељно нестабилно време са кишом биће искоришћено за пуњење базена што ће, такође, погодовати
градском водоводу и неће драстично утицати на притисак
воде у домаћинствима, кажу у Градским базенима.
Цене дневних улазница остале су на нивоу прошлогодишњих и стају 150 динара, а највеће повластице, као и
до сада, имаће предшколци и добитници дипломе „Вук
Караџић“, који ће се бесплатно купати. И ове године,
Установа за културу и спорт омогућила је куповину сезонских пропусница путем претплате, које су већ у продаји.
Цене су исте као прошлог лета, тако да сезонска пропусница за ученике и студенте износи 3.000 динара, а за
одрасле 3.500 динара.

ДИРЕКТАН СУДАР
Саобраћајна несрећа, која се, 18.маја, десила на
регионалном путу Уб-Ваљево, требала би све да нас
опомене на посебну опрезност.
Наиме, како смо сазнали на лицу места, возач који је
управљао возилом марке „Фијат пунто”, на непрегледном
делу брда у Мургашу, кретaо се делом супротне (леве)
коловозне траке. Услед чеоног ударца, четворо путника у
„Југу 45” завршило је у каналу, а само пуком срећом нико од
њих није страдао. О стравичном судару сведоче следеће
фотографије, као још једна потврда да у саобраћају треба
отворити „четворе” очи.

Убака оаза за опуштање: Пуњење базена у току

КАПИТАЛНИ УЛОВ ВЕРАНА ЂУКИЋА

ФАЗАНЕРИЈА ИМА
ВЕЛИКЕ РИБЕ

Фотографије које опомињу на опрез

Веран Ђукић са шараном од 16 килограма
Спортски риболовац Веран Ђукић уловио је
недавно, у језеру на убској Фазанерији, шарана тешког
16 килограма. Капитални улов „пао” је на Трећем карп
Купу Србије где је Ђукић, као члан екипе „Вучијак”,
заједно са Предрагом Павловићем и Гораном Марковићем, заузео друго место у конкуренцији деветнаест
екипа.
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ПУТЕВИМА УСПЕХА- РАЗВОЈНИ ПУТ СЗТР „МИКА-ЦЕРАДЕ”

ФИРМА ОД ПОВЕРЕЊА
Убска занатска радња за израду и поправку церада надалеко је
позната по коректном и професионалном раду. Камионске цераде,
као и покривке за баште кафића, ресторана и продавница са
њиховим „потписом” можете видети дуж целе Србије.
У време када предузетници све више
личе на мађионичаре и суперхероје, који
пркосе свеопштој кризи, мало је позитивних примера успешног приватног
бизниса који траје и „расте” годинама. У
потрази за таквима, у години названој
„Година предузетништва у Србији”,
запутили смо се у улицу „8.марта” на
Убу (на Вучијаку), где већ 35 година ради
породична занатска радња „Микацираде”. Ова фирма, коју ћете на
„гугловом” претраживачу наћи на првом
месту уколико укуцате појам „цераде”,
по много чему је специфична, а мало је
познато да, између осталог, спада у круг
најуспешнијих српских фирми у области
израде и поправке церадног платна.
Први утисак по уласку у радионицу,
где нас дочекују љубазни домаћини
Мика и Иван Илић (отац и син), је
свеопшта хармонија у раду и расподели
радних задатака, без обзира на постављене рокове и трку са временом - јер
купац се мора испоштовати и роба мора
одговарати постављеним стандардима.
Иван већ више од десет година
руководи фирмом са три запослена
радника, уз повремено ангажовање
додатних помоћника, али и сталну
помоћ осталих чланова породице: оца
Мике и мајке Анице, који су у пензији, као
и супруге Вање и сестре Марије.
- Одговорност према раду и добар
однос са муштеријама основни су постулати у функционисању наше занатске
радње. Поседујемо најсавременије
машине и алате, као и дугогодишње
искуство у производњи свих врста
камионских церада, тенди, шатри,
навлака, покривки, церадних трака за
пољопривредне машине, као што су
трактори, косачице, комбајни... Посебно
актуелно послењих година је и затварање објеката провидном и непровидном церадном фолијом, која се највише користи за облагање башти кафића,

ресторана, продавница и летњиковаца.
Из године у годину покривамо све веће
тржиште и присутни смо у свим
деловима Србије, а најзаступљенији
смо дуж Ибарске магистрале, од
Београда до Горњег Милановца- истиче
Иван Илић, власник СЗТР „Микацираде”
Како каже, посла има довољно,
капацитети су максимално искоришћени, једино наплата последњих година
представља све већи проблем јер
искључиво сарађују са приватним
лицима и фирмама који су, као што
знамо, први на удару свеопште економске кризе.
- Незаштићени смо од стране државе по питању наплате потраживања и то
је данас највећи проблем. Максимално
се трудимо да изађемо у сусрет сваком
нашем купцу али, чини ми се, највише
енергије оде на наплату већ извршених
услуга. Ту се посебно треба наоружати
стрпљењем, некада чекати и по неколико месеци а, у исто време, бити
солвентан и редован у исплати плата

радницима и добављачима. За сваког
предузетника, у данашње време, најважније је да редовно измирује сва своја
дуговања и на ту чињеницу смо највише
поносни, као и на то да, за све ове године,
у самом послу нисмо имали ниједан
проблем са нашим муштеријама. Рекламације су ретке, а када их има, брзо
реагујемо. Квалитет мора бити задовољавајући а зарада је, у том случају, у другом
плану - закључује млади убски предузетник.
Фамилијарне односе у СЗТР „Микацираде” употпуњује још један запослени
радник. Радоје Мијаиловић- Реги већ
више од тридесет година ради у овој

Радна атмосфера у СЗТР „Мика-цераде”

35 ГОДИНА ПОСЛОВАЊА
Мирослав Илић- Мика, дугогодишњи пословођа у „Тамнави”, већ
неколико година је у пензији. Породични бизнис започео је још давне
1981. године, када је увезао прву
машину из Немачке и са супругом
Аницом отворио занатску радњу као
допунску делатност.
- Сами почеци нису били лаки.
Обрадом церадног платна, у то време,
бавиле су се само две фирме из
Београда и Новог Сада. Када сам
пријављивао фирму у регистру није
постојала ширфа која је подразумевала обављање ове врсте делатности,
па сам морао да полажем за вулканизера. Занат нисам имао од кога да
„украдем”, те сам се довијао на разне
начине. Посао смо започели у гаражи
породичне куће и, степеник по степеник, градили фирму. Радовали смо се
сваком новом пословном подухвату и
иновацији које смо сами измишљали.
Ево, већ тридесет и кусур година ради-

Иван Илић

Мирослав Илић- Мика
мо исти посао, додуше, сада на много
савременији начин и са машинама које
умногоме скраћују посао - каже Мика
Илић.

фирми са готово истим еланом и одговорношћу према послу. Са Мирославом
Илићем, оснивачем фирме, и дан данас
одлично сарађује.
- Реги је од самих почетака са нама и
уз Ивана представља ослонац фирме.
Када се осврнем иза себе, мислим да сам
испунио своју животну мисију. Наша
велика породица, у коју сврставам и
неколико запослених радника, зависи
искључиво од свог рада. Иван се пронашао у послу и, од када је преузео
руковођење фирмом, осетили смо значајан напредак. За поштене и одговорне
увек има посла. Мислим да је то једини
рецепт за успешно и дугорочно пословање било које фирме - поручује (старији
Илић.
Камионске цераде, као и церадне
баште кафића, ресторана и продавница
са „потписом” СЗТР „Мика-цераде”
можете видети дуж целе Србије. Успешне
предузетнике, као што су Мика и Иван,
често мотивише и нешто више од чисте
финансијске користи. Они који планирају
да покрену сопствени бизнис, или се већ
баве предузетништвом, требало би да
размисле о томе. Милован Миловановић

ОПШТИНА УБ
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У УБСКОМ НАСЕЉУ „СВИЊЦИ“

АСФАЛТИРАНЕ ДВЕ УЛИЦЕ
Након Неимарске и Немачких интернираца, током лета
биће изграђена и Устаничка улица
Прошле недеље, у насељу „Свињци“ завршено је асфалтирање улица
Неимарска и Немачких интернираца,
чију је изградњу са 3,8 милиона динара
финасирао ЕПС, док је општина Уб
сносила трошкове припремних радова,
који су коштали око пола милиона
динара. У питању су две краће улице,
дужине од по стотинак метара, ширина
новоизграђених коловоза је 5,6 метара,
а обостраних ивичњака по 1,5 метара.
Пре асфалтирања, КЈП „Ђунис“ и Дирекција за уређење и изградњу извели су
радове на реконструкцији водоводне
мреже и фекалне канализације.
- Мештани Неимарске и улице
Немачких интернираца први пут испред
својих кућа и дворишта имају асфалт у
градском насељу које је изграђено пре
више од три деценије, рекао је предсе-

дник општине Уб Дарко Глишић приликом обиласка завршних радова.
„У овом насељу је остала неасфалтирана још само Устаничка улица, за
коју смо обезбедили новац и која ће
бити завршена током лета. Мештани те
три улице дуго су чекали на асфалт и
коначно смо нашли и средства и начин
да им помогнемо и решимо проблем.
Када завршимо Устаничку улицу,
„Свињци“ ће бити једно лепо уређено и
комплетно инфраструктурно опремљено насеље, како то и доликује и како
је неопходно за боље услове живота“,
изјавио је Глишић.
Улице Неимарска и Немачких интернираца до недавно су биле насуте
туцаником и, током кишних периода,
биле су тешко проходне и за аутомобиле и за пешаке.

Коначно асфалт у Свињцима

Улица Немачких интернираца
-Ми смо у насељу кућу почели да
градимо 1987. године, а има их који су и
раније настањени. Од тада до сада ишли
смо по барама и камењу. Стално смо
насипали улице и деца поцепаше обућу
трчећи и играјући се по овим каменчићима. Сада смо најзад добили асфалт,
много је другачије и лепше, као што и
треба да изгледа, рекла је мештанка
Љубинка Недић.
Сем овог насеља, у текућој години
асфалт ће добити још неколико градских
улица и десетак села, најавио је председник убске општине.
„Већ смо уговорили толико посла, да
ћемо до краја године да радимо. Наредних дана биће настављена изградња
започетог путног правца у Паљувима, док
ће током лета најмање десет деоница
сеоских путева бити урађено. Министарство привреде одобрило је и финансираће наш пројекат изградње улице 30.
јуна, а ми смо предвидели да уредимо
још неколико градских улица. Поред тога,
имаћемо живу активност по селима и по
питању реконструкције нисконапонске
мреже и проширења водоводне мреже“,
рекао је Глишић о планираним инвестицијама у наредном периоду.
Д.Н.

НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА МРЕЖИ НИСКОГ НАПОНА

БОЉА СТРУЈА
У ЛОНАЧАНИКУ И ДОКМИРУ
Четворогодишњи пројекат обнове електромреже на
подручју убске општине полако улази у завршницу
Недавном реконструкцијом нисконапонске мреже и заменом
дрвених стубова бетонским у још два тамнавска села, пројекат обнове
електромреже на подручју убске општине полако улази у завршницу. У
Вуковића крају у Лончанику постављено је три километра водова и 52
нове бетонске бандере, док је у Докмиру, засеок Нинковића крај,
реконструисано 800 метара мреже и замењено 12 стубова, што ће
омогућити квалитетније снабдевање струјом у стотинак домаћинстава.
Укупна вредност инвестиције је око 4,5 милиона динара, радови су
изведени у складу са уговором о сарадњи који је општина Уб пре
четири године потписала са ЕДБ Ваљево, а финансијер је „Електросрбија“ Краљево.
„У оба села мрежа је била веома запуштена, због чега су мештани
имали великих проблема са напајењем и то је умногоме отежавало
њихов живот. Сада смо успели да решимо тај проблем и основни услов
за останак и опстанак на селу“, рекао је председник општине Уб Дарко
Глишић приликом обиласка завршних радова у Лончанику и Докмиру.
До краја лета, и преосталих десет посто мрежа у убској општини,
колико је још остало на дрвеним бандерама, биће замењено бетонским
стубовима и реконструисано, најавио је Срђан Ђуровић, директор
огранка „Електросрбије“. Он је, такође, рекао да је уплаћено првих
десет милиона динара за изградњу нове трафо станице „Уб 2“ од 110
киловолти, чија је укупна вредност 250 милиона динара, те да се њено
пуштање у рад очекује следеће године.
Према речима директора ЕДБ Ваљево Зорана Николића, у плану
је и изградња једне трафостанице у Чучугама од 35 киловолти, а завршетком два поменута електроенергетска објекта, обезбедиће се
квалитетно напајање струјом за наредних сто година.
Д.Н.
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

Разговор са мештанима у Докмиру

Постављање нове елекро-мреже
у Лончанику
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У БАЊАНСКОЈ ШКОЛИ ОДРЖАНА ТРИБИНА

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
У ОШ „Рајко Михаиловић“ одржана је интерактивна трибина за
наставнике и ученике осмих разреда на тему „Медијска писменост –
култура комуникације“, на којој је говорила др Неда Тодоровић,
професорка новинарства на Факултету политичких наука у Београду и ауторка више књига, уџбеника и стотине стручних и научних радова. Упоредо са универзитетском, више од три деценије
траје и њена богата новинарска каријера, у којој је писала за најугледније штампане медије.

Др Неда Тодоровић, Бошко Сарић и Милица Јефтић

ОБРАЗОВАЊЕ
ВЕЛИКИ УСПЕХ УРОША МИЛОШЕВИЋА
НА ТАКМИЧЕЊУ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

ПРВИ У РЕПУБЛИЦИ
Урош Милошевић, ученик осмог разреда ОШ
„Милан Муњас“ Уб, освојио је прво место (са 98
бодова) на Републичком такмичењу из биологије,
одржаном 15. маја, у Београду, на Биолошком факултету, у конкуренцији 76 ученика. Овај велики успех, који
је донео својој школи, Урош је постигао свакодневним
учењем, уз подршку и менторство наставнице
биологије Сање Митровић, иако наводи да му није
много времена било потребно да савлада градиво.
- Ја сам презадовољан, посебно зато што је ово за
мене неочекивано. Било је питање, да ли ћу ићи на
такмичење из књижевности или из биологије, пошто су
одржани истог дана, међутим одобрили су ми да радим
оба предмета. Питања нису била тешка. Иако сам више
очекивао од књижевности, на крају се испоставило да
сам боље урадио биологију – изјавио је Урош Милошевић, ученик VIII/4 разреда.

Недовољна медијска писменост све више доводи до тога да се
младима манипулише преко медија, јер они немају развијено критичко мишљење према медијским садржајима, упозорила је др
Тодоровић на трибини у бањанској школи.
„Ученицима и, можда, нашим будућим студентима указали смо
на то у којој су мери савремени медији битни за начин комуницирања којим се они обраћају једни другима, како се понашају у својој
породици, како у школи и како ће се сутра, као академски грађани,
понашати на универзитету. Такође, разговарали смо и о томе како ће
медији утицати на њих, због чега би можда већ од најмлађег узраста
требало неговати нешто што је једна врста медијске писме-ности,
односно савладавање елементарних знања о медијима“, рекла је о
темама обрађеним на трибини проф. др Неда Тодоровић.
Трибини је присуствовала и њена асистенткиња Милица
Јефтић, новинарка РТС-а.

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

РАДЉЕВСКИ ЂАЦИ
ПОСЕТИЛИ „КОЛУБАРУ”
У оквиру реализације школског програма профисионалне
оријентације, и ове године ученици осмог разреда ОШ „Душан
Даниловић“ из Радљева посетили су Рударски басен „Колубара“, где су имали прилике да се упознају са тамошњим
пословима, образовном структуром запослених и перспективом
у овој области привреде. У управној „Колубариној“ згради у
Лазаревцу најпре су саслушали презентацију, а потом и обишли
копове Западно и Источно поље. Захваљујући традиционало
доброј сарадњи са Рударским басеном и разумевању руководства тог предузећа, посебно предусретљивости Горана Перишића, ОШ „Душан Даниловић“ годинама уназад организују
овакве посете, како би се осмаци лакше определили за одређену
средњу школу. Поред радљевских, ове године копове су
посетили и ученици завршног разреда ОШ „Свети Сава“ из
Памбуковице.

Сања Митровић и Урош Милошевић
Урош још увек није сигуран, да ли ће победа на
Републичком такмичењу утицати да се у будућности
посвети искључиво биологији, јер воли и српски језик
и књижевност. На даље опредељење, свакако ће утицати сарадња са будућим професорима у средњој
школи.
Урошева наставница биологије Сања Митровић
истиче његов изванредан успех
– Ово је изванредан успех. Први пут да у нашој
школи имамо ученика са првим местом, што је за сваку
похвалу. Посебно ми је драго да још увек има ученика
који су посвећени науци. Уз то иде све остало, и васпитање и лепо понашање. Урош је и из других предмета
међу првима и најбољима.
Урош Милошевић, као најуспешнији ђак школе,
отворио је Фестивал природних наука, који је 18. јуна
одржан у школи „Милан Муњас“.
Д.Капларевић

Ђаци и наставници ОШ „Душан Даниловић „ Радљево испред управне зграде „Колубаре”

ОБРАЗОВАЊЕ
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АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ОСНОВНО ШКОЛЕ „МИЛАН МУЊАС“ УБ

ОДРЖАН ДРУГИ
САЈАМ ЗАНИМАЊА

ПРВИ ФЕСТИВАЛ
ПРИРОДНИХ НАУКА

Представљено око 20 различитих
занимања. Преко 90 одсто ученика
уписаће средњу школу.

На Фестивалу учествовали ученици седмог
и осмог разреда, као и актив наставника
природних наука – биологије, физике и хемије.

У холу Основне школе „Милан Муњас“, у уторак 24. маја,
одржан је други Сајам занимања, који је у оквиру активности
професионалне оријентације, посвећен ученицима осмог
разреда.
У току обиласка Сајма, у пратњи одељењских старешина, будући средњошколци могли су да постављају питања
и поразговарају са директором Техничке школе „Уб“ Зораном
Бабићем, ученицима и професорима смерова кувар и конобар, архитектом, запосленим радником пекаре „Марковић“,
ветеринарским техничаром из Ветеринарске станице „Гети“,
инжењерима заштите биља, саобраћаја, докторима стоматологије, опште медицине и физијатрије, медицинским техничарима, фармацеутима, банкарем, адвокатом из Адвокатске
канцеларије „Рајковић“, судијом, полицајцима и фризерима
из Фризерског салона „Јаца“.

ОШ „Милан Муњас“ била је организатор првог мини
Фестивала науке, одржаног 18. маја, у трпезарији школе, који
је отворио ученик осмог разреда Урош Милошевић, првак
републичког такмичења из биологије.

Убски хемичари
на Првом фестивалу природних наука

Живана Баратовић и штанд
кувара Техничке школе „Уб”
Најпосећенији је био штанд програмера, који је представљао Немања Драгићевић наставник информатике и рачунарства у Основној школи. Већина ученика изразила је жељу
да упише смер електротехничар рачунара, као и смер машинског техничара за компјутерско конструисање, јер ће им ти
смерови омогућити познавање рада на рачунарима, без којих
је последњих деценија живот незамислив.

Најпосећенији је био штанд програмера:
Немања Драгићевић са ученицима
Професор куварства Миломир Симић, истакао је предности куварског позива, од којих је најзначајнији могућност
доброг запослења, као и да је куварство једно од најтраженијих занимања у Србији, и посебно у Европи.
- Куварство је једно предивно занимање са којим се
врло брзо долази до посла, али не они који су завршили за
кувара, него они који су научили да кувају. У томе се и ја,
можда, разликујем од колега, јер ученике учим да кувају, да
буду људи, помажем им колико год могу. Европа тражи тренутно око 400.000 конобара и кувара. Прилике су феноменалне,
у односу на многа друга занимања. За разлику од претходних
година, прва година, одмах креће на праксу- истиче Симић.
За реализацију Сајма занимања био је задужен тим за
професионалну оријентацију. Представници појединих
занимања били су спречени да дођу, али је на овогодишњем
Сајму било и нових професија, као што су фризер, пекар,
физијатар, инжењери, ветеринари.
- Желелим да се захвалим свим представницима различитих занимања који су били гости овогодишњег Сајма и
нашим ученицима осмог разреда дали идеју, чиме то у будућности могу да се баве. За неколико дана завршавају наставу.
Очекује их завршни испит и упис у средње школе, тако да је
овај Сајам одржан у право време – изјавила је директорка ОШ
''Милан Муњас'' Живана Баратовић.
Д.Капларевић

Ученици седмог и осмог разреда, заинтересовани да
својим млађим, школским друговима, ученицима шестог
разреда, покажу шта су научили на часовима природних
наука – биологији, физици и хемији, извели су неколико
експеримената. Подстицај и мотивацију, пружили су им
директорка школе Живана Баратовић, педагошка служба
школе, која је задужена и за професионалну оријентацију
будућих средњошколаца и наставници: Сања Митровић
(биологија), Ана Игњатовић (хемија), Горан Лазаревић
(хемија), Живка Павловић (физика) и Немања Стевић
(физика).
- Наша школа је ове године, први пут организовала
мини Фестивал науке. Ово нам је, на неки начин, проба.
Следеће године ће Фестивал имати неке веће, озбиљније
размере. У припремању Фестивала су учествовали: Стручно
веће наставника природних наука, као и ученици седмог и
осмог разреда, а намењен је ученицима шестог разреда.
Фестивал има за циљ промоцију природних наука и практичног знања, као вредности по себи, што сматрамо изузетно
важним за будућност наших ученика – изјавила је директорка
Баратовић.
Наставник хемије Горан Лазаревић истакао је да су
деца највише била заинтересована за огледе из хемије, који
су били едукативног карактера. У питању су бојене реакције,
са издвајањем дима и ватре, а коришћене супстанце су:
алкохол, сирћетна киселина, шећер, сона киселина, сода
бикарбона, магнезијумова трака и различити растварачи,
што је деци било изузетно занимљиво.
Д.К.

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA

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

ЗА РОДИТЕЉЕ И ЈАВНОСТ
На прослави Дана школе наставници
ученици ОШ ‘’Рајко Михаиловић’’ у Бањанима,
својим сценско-музичким програмом послали
су својеврсну поруку
У петак, 27.маја, у Бањанима је, поводом Дана школе,
одржана својеврсна ученичка приредба, односно сценскомузички програм ‘’Деца су украс света’’ за који су се
организатори определили како би, с позорнице, послали
поруку родитељима и јавности да су деца истински украс
света, али и да им треба посветити дужну пажњу.
- У овом времену много је напуштене, незбринуте,
гладне деце, злостављане у породицама и окружењу, те се
морамо максимално укључити да помогнемо,- нагласио је у
разговору са нашим новинаром Бошко Сарић, директор
ОШ ‘’Рајко Михаиловић’’. - Дечији свет се заснива на игри,
машти, слободи и љубави, али није лишен искушења,
патњи и неспоразума. Деца болно доживљавају нехат
одраслих који не желе да сазнају шта се крије иза њихових
суза. Страшно је кад неко плаче, а нико га не пита зашто.
Чувени енглески композитор Фридрих Хендл ушао је у
историју не само својом музиком него и хуманитарном
мисијом за помоћ незбринуте деце. Давно, 1. маја 1750.
године, виђени људи у Лондону хрлили су на концерт
Фридриха Хендла, који је одржан у лондонском Дому за
напуштену децу. Концерт је донео велике приходе а
захваљујући њему у наредним годинама спасен је живот
25.000 напуштених беба. То је пример како уметност, музика
и човекољубље заједно могу да учине свет бољим. А
родоначелник српске модерне поезије за децу Душан
Радовић поручио је: "Деци треба даровати игру, смех,
љубав и радост, пружити им уживање у њиховом свету и
безболно их уводити у свет одраслих."

ПОСЛЕДЊА ВЕСТ
17.ЈУНА, НА ГРАДСКОМ ТРГУ

МИРОСЛАВ ИЛИЋ
ПОНОВО ПЕВА ЗА УБЉАНЕ
По други пут у последње
три године, Мирослав Илић
одржаће бесплатан солистички
концерт, у петак 17.јуна, на
платоу Дома културе, сазнајемо
од председника убске општине
Дарка Глишића.
Уз п оз и в с в и м љ у б и т е љима његове песме да 17.јуна
буд у на Убу, где ће легенда
народне музике наступити са
оркестром Мише Мијатовића и
гостима, Гл ишић најављује
„велику фешту”, уз поруку да
Убљане очекују још два концерта познатих естрадних уметника до краја лета.

Славуј из Мрчајеваца:
Мирослав Илић

Пратите нас на

www.facebook.com/
glastamnave

ДАН ШКОЛЕ У ПАМБУКОВИЦИ

ПРОГРАМ И ИЗЛОЖБА

Музичко сценски програм
„Деца су украс света”
Овом прилком Школа је поделила захвалнице за
изузетну сарадњу: Милану Миловановићу, уреднику "Гласа
Тамнаве", Милици Марковић, новинарки ТВ "ЗМ", Драгану
Белајцу, власнику ТВ "Сити" Уб, Драгани Недељковић,
новинарки, Јоци Јовановићу, директору Туристичке агенције "Аладин-турс" Уб и Љиљани Ристивојевић, власници
фото-студија „Уб”.

У четвртак, 19.маја 2016. године, ОШ "Свети Сава" је
прославила 118. рођендан. Ученици и наставници су
припремили програм у којем су учествовали ученици свих
разреда. Изведена је представа "Аудиција", комад који је
написао и режирао Михаило Радовановић, учитељ и песник.
Представу су извели ученици петог разреда уз учешће
школског хора, који је био под диригентском палицом Марије
Божанић, наставнице музичке културе. Након представе
наступила је фолклорна секција, коју води Олга Станојчић,
учитељица у пензији. Реализована је и продајна изложба
"Шарених варјачица", у организацији Маријане Луковић
наставнице ликовне културе и ученика старијих разреда, а
приход је намењен набавци школског прибора за ученике.
Овом приликом, за постигнут успех на такмичењима
награђени су: Милена Вукосављевић, ученица VI-1 и наставник
биологије Дејан Станојевић, Магдалена Ашковић VIII-1 и
наставник географије Милан Луковић, као и Катарина
Срећковић V-2 и наставница историје Александра Илић.

Детаљ са приредбе у Памбуковици

Добитници захвалница
За изузетне резултате постигнуте у раду признања су
уручена: Марији Петровић, професорки француског језика,
Продану Обрадовићу-Чвалу, професору ликовне културе,
Владети Новаковићу, наставнику физичког васпитања.
Плакета Школско звоно додељена је Немањи Матићу,
репрезентативцу Србије, за уложена новчана средства у
врељанску школу.
Програм су са ученицима припремили: Јелка Панић,
професорка руског језика, Слободанка Ашковић, професорка музичке културе, Јелена Павловић, наставница
српског језика, Марија Петровић, професорка француског
језика, Игор Чихорић, професор српског језика и Горан
Ковачевић, наставник разредне наставе. За сценографију
се побринула Наташа Курјаковић, професор ликовне
културе.

ОНИ ДОЛАЗЕ
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ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“ УБ

ПРОСЛАВИЛА ДАН ШКОЛЕ
Најуспешнијим ђацима додељене дипломе
И о во г 2 5 . ма ј а Ш О М О „ П ет а р
Стојановић“ је доделом диплома најуспешнијим ученицима и њиховим концертом свечано прославила Дан школе,
39. по реду. За освојена прва места на
Републичком такмичењу и Републичком
фестивалу музичких и балетских школа,
награђене су Александра Латиновић
(виолина) и Тамара Стефановић (клавир), које су осим у појединачној, на оба
такмичења биле најбоље и у конкуренцији камерних ансамбала, наступивши као дуо „Долчементе“. Прво место
на такмичењу највишег ранга припало је
и Дарјану Макејеву (соло певање), друге
награде понели су ученици на одсеку
хармонике Андреј Леповић и Филип

Симанић, док је Алекса Ковачевић
(гитара) добио похвалу. На свечаности
поводом Дана школе, уручене су и две
специјалне награде ученицама завршног разреда. Прва је додељена
Александри Латиновић, најуспешнијој и
најталентованијој ученици у историји
ове школе, која је, уз то, одлуком Наставничког већа, проглашена и ђаком генерације, а друга даровитој и перспективној Тамари Стефановић. Поред ученика, дипломе су добили и професори
Далида Грмуша, Катарина Луго Ордаз,
Милена Малеш и Дејан Матић за учешће
на последњој, четвртој Смотри стваралаштва српских композитора, чији је
домаћин Музичка школа.

Тамара Стефановић
и Александра Латиновић
Захваљујући резултатима ученика
на многим такмичењима, а пре свега на
два Републичка, где су освојили седам
првих награда, као и великом залагању и
труду наставног кадра, Музичка школа и
ове године може да се похвали завидним
успесима, истакао је у свом уводном
говору директор те установе Владимир
Ђенадер. На велико задовољство многобројних гостију, програм поводом прославе Дана Музичке школе завршен је
изванредним концертом најбољих ученика, који су, по ко зна који пут, показали
Д.Н.
велико умеће музицирања.

ВЕЛИКИ УСПЕХ МАЛОГ
ЛУКЕ ЂУРАШИНОВИЋА
Гости на свечаности поводом Дана Музичке школе

ОБЕЛЕЖЕНА НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА

НАГРАЂЕНИ ПОБЕДНИЦИ
ЛИКОВНОГ КОНКУРСА
Основцима и предшколцима додељено седам појединачних
и три награде за колективне радове
Поводом Недеље здравља уста и
зуба (15-23. маја), Дом здравља je и ове
године, у сарадњи са локалном самоуправом, спровео тематски ликовни
конкурс, чији су победници награђени
дипломама и пригодним поклонима. На
конкурс под називом „Осмехни се здраво”, своје цртеже послали су предшколци из убског Вртића и ученици
млађег узраста ОШ „Милан Муњас”, а
аутори најлепших радова, у кокнуренцији основаца су Василиса Томић,
Ива Митровић, Анђела Милутиновић,
Александра Ћираковић, Ања Горчић,
Ђурђа Новаковић и Теодора Марјановић. У категорији предшколског узраста, додељене су три награде за колективне радове групама које воде васпитачи Ана Савић и Сања Јаковљевић,
Ивана Зељић и Зорица Тадић и Жељко

Ранисављевић и Вера Станишић. Победницима ликовног конкурса дипломе и
поклоне у виду прибора за негу зуба и
дечјих књига уручио је председник
општине Уб Дарко Глишић.
Недеља здравља уста и зуба у
Србији се, дуже од две и по деценије,
сваке године обележава у трећој недељи маја месеца, а убски Дом здравља
редовно учествује у овој кампањи која
има за циљ унапређење и очување
оралног здравља. Координатори и
носиоци активности током кампање су
Стоматолошка и Патронажна служба.
У оквиру Недеље здравља уста и
зуба, стоматолози Дома здравља посетили су ОШ „Милан Муњас” и Предшколску установу, где су, осим превентивних прегледа, организовали и предавање о правилној оралној хигијени. Д.Н.

Победници ликовног конкурса

ПРВА НАГРАДА
НА РЕПУБЛИЧКОМ
КОНКУРСУ
Шестогодишњи Лука Ђурашиновић, из предшколске групе убског
Вртића коју воде Ана Савић и Сања
Јаковљевић, освојио је прву награду
на 24. ликовном конкурсу „Светосавље и наше доба“, који су распи-

Лука Ђурашновић
поред свог ликовног рада
сали Министарство просвете, Коло
српских сестара Епархије бачке, Центар за ликовно васпитање деце и
омладине Војводине и Удружење
војвођанских учитеља. На конкурс је
пристигло чак 4.520 радова из 372
предшколских установа и основних и
средњих школа из Србије и Републике Српске, а мали Лука је, у изузетно великој конкуренцији, својим
цртежом на задату тему „Породица“
победио у категорији предшколаца.
Свечана додела награда одржана је у
Новом Саду средином маја, када је
отворена и изложба победничких
ликовних радова.
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УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ УБ

ПРОГРАМ
Четвртак, 2. јун, Студентски
културни центар- Београд

ПРЕМИЈЕРА
„ЦИГАНСКЕ БАЈКЕ”

Након Уба, и у Београду ће премијерно бити приказана музичко-сценска
игра композитора Владимира Ђенадера
„Циганска бајка - у потрази за душом“, из
продукције ШОМО „Петар Стојановић“
и Установе за културу и спорт. У извођењу овог дела учествују професори
Музичке школе и глумачки ансамбл
Позоришта „Раша Плаовић“.

Петак, 3. јун, Обреновац

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ
РАДОВАНА ПУЛЕТИЋА

Четвртак, 9. јун
Сала Дома културе

АЛИСА ИЗА
ОГЛЕДАЛА
У новој Дизнијевој спектакуларној авантури, у којој се појављују
незаборавни ликови из вољених
прича Луиса Керола, Алиса се враћа у
ћудљиви свет Подземља и путује кроз
време како би спасила Лудог Шеширџију. Филм поново уједињује звездану глумачку екипу из светског хита
који је постао феномен 2010. године, а
коју чине Џони Деп, Ен Хатавеј, Миа
Васиковска, Мет Лукас и Хелена Бонам
Картер, а прикључују им се и нови
ликови које играју Рис Ајфанс и Саша
Барон Коен. Пројекција је у 16 часова,
цена улазнице 250 динара.

WARCRAFT:
POČETAK
Eпска авантура о сукобу насталом због судара светова, заснована на
светском феномену Blizzard Entertainmenta. Место радње је мирно царство
Азерота, а одвија се у време кад су се
људи и оркови први пут срели, те
приказује обе стране током сукоба. Са
ове две зараћене стране, два хероја ће
крену ти један на другог, што ће
одредити судбину њихових породица, њиховог народа и дома. Главне
улоге тумаче Травис Фимел, Пола Патон, Бен Фостер, Доминик Купер, Роб
Казински и други. Пројекције - у 18 и
20,30 сати, цена улазнице 250 динара.

Уторак, 21 јун, Градски трг
и Главна Улица

Писац, новинар, блогер и колумниста Радован Пулетић, директор
Установе за културу и спорт, Обреновчанима ће представити своје прозне
збирке „Брат“ и „Крвни пријатељи“,
читати своје приче и разговарати са
публиком.

ГАЛЕРИЈА
„СВЕТИ ЛУКА”

ЧЕТВРТИ
„ЗЛАТНИ ДАН”
Поводом обележавања Светског
дана музике и почетка лета, Установа за
културу и спорт организује четврту по
реду културно - забавну манифестацију
Златни дан, када ће центар Уба поново
бити поприште правог спектакла.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
НА ИЗЛОЖБИ

Посетиоци Галерије „Свети Лука“ средином јуна имаће прилику да виде
једну несвакидашњу изложбу. Није реч о сликама нити о скулптурама и није
слична ниједној досадашњиј поставци. Чак јој је и назив посебан и гласи као и
наслов књиге тамнавске списатељице Сање Кузмановић „Ствари које нису на
продају“. Наиме, књига и јесте „главни кривац“ што се Љубомиру Крстоношићу
родила идеја да се уприличи изложба са таквим именом. Несвакидашњу идеју
потребно је да подрже наши суграђани, тако што ће за изложбу уступити своје
предмете који НИСУ НА ПРОДАЈУ, јер за свог власника представљају нешто
вредно. Зато Вас позивамо да се одазовете и учествујете у реализацији добре
идеје и, уједно, као посматрачи од средине јуна уживате у раритетним и
занимљивим експонатима, који се не могу видети на сваком кораку, нити у свакој
галерији. Ако сте расположени и заинтересовани, јавите се на број телелефона
063/ 185-22-85 и договорите се о достављању ваших ствари које НИСУ НА
ПРОДАЈУ, а које ће вам после изложбе бити уредно враћене.
Оно што, за сада, знамо, јесте да ће се на изложби моћи видети стари ручни
радови, занимљиви предмети, оригинална Албанска споменица, ретке књиге,
необична кућна позамантерија и украси, посуђе и ко зна шта све још. Поред
сваког експоната стајаће цедуљица са именом власника, као и кратак историјат
предмета.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

- Парадајз
- Краставци
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Купус
- Зеље
- Спанаћ
- Тиквице
- Паприка
- Љуте папричице
- Кромпир
- Кромпир млади
- Блитва
- Празилук
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Броколи
- Ротква
- Келераба
- Зелена салата
- Црни лук млади
- Бели лук млади
- Ротквице
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Брескве
- Малине
- Мандарине
- Јагоде
- Трешње
- Грашак(неочишћени)
- Грашак(очишћени)
- Боранија

кг
кг
кг
кг
кг
ком
ком
кг
веза
кг
кг
кг
ком
кг
кг
веза
ком
кг
ком
кг
кг
кг
ком
веза
веза
веза
веза
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

цене

100,130,150
60, 80, 100
60, 70
600
50, 60
20
50,60,70,80
25, 30, 40
30
100, 120
30, 40, 60
200
10, 15, 20
50
70, 80
20, 30
100
200
8, 10
200, 250
150,200,250
60, 70
50, 60
20, 25
20, 25, 30
40, 50
30
30,40,50,60
250
80
150, 160
700
200
250
300
80
150
200,250,300
100, 150
250, 300
250, 300

Приредила: Љ.Симановић, 27.маја 2016.

Услужно
бушење и
чишћење
бунара
014/463-213 Мија Ранковић,
Брезовица
064/160-71-60

МАЛИ ОГЛАСИ

Потрбна радница
за рад у пиљарници,
улица Школска бр.6
(код „Убљанке”)

064/458-07-24

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

2.јун 2016.г.
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КОНСТИТУИСАНА ВЛАСТ У ЛАЈКОВЦУ

ЖИВКОВИЋ НОВИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бојичић на челу Скупштине општине Лајковац
Нови председник општине Лајковац је Андрија Живковић из Српске
напредне странке, професор географије
и доскорашњи заменик председника
општине, док је његов заменик дипломирани економиста Ненад Џајевић,
такође из СНС. Тако је одлучила одборничка већина на првој редовној седници
Скупштине општине Лајковац, одржаној
у недељу, 22.маја. У Општинско веће је
изабрано девет представника коалиције
„Александар Вучић–Србија побеђује“ и
два члана Српске радикалне странке:
Милутин Нишавић, Миломир Негић, Владан Костић, Бојан Лукић (сви СНС),
Душан Жујовић (Покрет социјалиста),
Аца Мештеровић (Нова Србија), Горан
Гавриловић (Покрет социјалиста), Радован Јовичић (СРС) и Младен Бајић
(СРС).
Претходно је на конститутивној
седници за председника локалног парламента изабран дипломирани правник
Живорад Бојичић из коалиције „Александар Вучић–Србија побеђује“, доса-

дашњи председник Општине и председник Општинског одбора Покрета
социјалиста. За заменика председника
Скупштине изабран је саобраћајни
инжењер Предраг Мирковић, запослен у
Дирекцији за уређење и изградњу
(својевремено обављао и функцију
председника Скупштине), док је за
секретара постављен Горан Илић, који је
то био и у претходном сазиву. У СО
Лајковац 17 одборника има коалиција
СНС-а, 8 СПС-ЈС, по 4 ДС и Патриотски
блок (ДСС-Двери) и 2 СРС.
Након бројних полемика претходних дана која групација ће имати већину, већ приликом подношења предлога
кандидата за председника СО Лајковац,
било јасно да је то коалиција око СНС-а
са 17 одборника, којој су се приклонили
два одборника Српске радикалне странке, а за Бојичића су гласала, највероватније, и два одборника СПС-а. Од 35
одборника гласало је 24: три листића
била су неисправна, тако да је Бојичић
добио 21 глас.

Одборници новог сазива Скупштине општине Лајковац

ЖИВОРАД БОЈИЧИЋ

ЛАЈКОВАЦ ЈЕ
МОЈА ПАРТИЈА
У изјави за медије, након избора
за председника Скупштине Општине
Лајковац, Живорад Бојичић је изјавио:
„Као што сам рекао, тако је данас
и било. Листа „Александар ВучићСрбија побеђује” има већину. Жалим
што је била пружена прилика мојој
бившој партији СПС-у да уђе у власт,
али до њих је запело. Значи, није
запело до СНС. Ја сам на Велику
Суботу рекао мојим коалиционим
партнерима да направе коалицију са
СПС-ом, да се не обазиру на мене и
моје сараднике… Иако је у тим разговорима учествовало највише партијско
руководство, преговори нису успели.
Кривац за то што СПС није на власти у
Лајковцу није Жика Бојичић, него
управо људи који су преговарали у
име СПС-а у Лајковцу. Сентиментално
сам навијао да буде шира коалиција са
СПС-ом, јер ја сам СПС оставио у
исправвном стању, стабилан, на вла-

Живорад Бојичић
сти, и нисам се бавио, као што сам и
обећао, растурањем СПС-а. Освојили
су довољан број мандата, били су у
прилици да формирају власт, али су
изабрали другачији пут”, изјавио је
Бојичић, и додао:
„Ова коалиција ће бити стабилна
и само може бити проширена. Ми смо
поделили задужења, а не функције.
Лајковац је изнад свега! Све за
Лајковац, а Лајковац ни за шта, то је
моје гесло. Лајковац је моја партија и
то ће ова екипа и показати””

Андрија Живковић

БИОГРАФИЈА И ЕКСПОЗЕ
АНДРИЈЕ ЖИВКОВИЋА
Андрија Живковић је рођен 1983.
године, основну школу завршио у
Лајковцу, Гимназију у Лазаревцу,
дипломирао на Географском факултету у Београду - смер професор географије. Мастер студије из области
Одрживи развој и животна средина
завршио 2013. Од 2009. године радио
као професор географије у Основној
школи „Миле Дубљевић“ у Лајковцу. У
сазиву локалног парламента 20122016. обављао функцију заменика
председника Скупштине, да би 2015.
био изабран за заменика председника
општине Лајковац. Члан Српске напредне странке од оснивања, био потпредседник и секретар Општинског одбора. Живи у Лајковцу са супругом и
кћерком.
У обраћању, након избора на
првој редовној седнци Скупштине
општине, Живковић се захвалио грађанима, одборницима и својим сарадницима на указаном поверењу и између
осталог рекао:
- Заједно са сарадницима и коалиционим партнерима трудићу се да
оправдам указано поверење и уз велику одговорност, са пуно енергије, трудићу се за бољи живот и стандард
грађана наше општине. Да Лајковац
буде град младих, напредних људи,
задовољне и радосне деце, уз уважавање старих. Борићу се за запошљавање наших суграђана. Главни акценат
ћу ставити на покретање Индустријске
зоне 2, која мора представљати својеврсну капију привреде Западне Србије
и шансу коју морамо искористити на
најбољи могући начин. Развој саобраћајне инфраструктуре, поред запошљавања, биће један од главних
стратешких праваца којим Лајковац
треба да се креће, заједно са решавањем питања водоснабдевања у целој
општини. Водићу бригу о обичном
човеку, пољопривреднику, пензионеру, здравственом раднику, просветарима, нашим најмлађима и свим
грађанима. Трудићу се да се њихови
проблеми решавају плански и у најкраћем могућем року. Кључ успеха руковођења нашом општином биће у
одличном тиму, тиму који чини збир
изузетних појединаца окупљених око
добре идеје и који су мотивисани
напретком општине у којој живе.
Посебну захвалност новоизабрани председник је изразио Владану
Костићу, члану Општинског већа, и
нагласио да ће му лидер ОО СНС
Лајковац бити главна подршка.
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Lajkova~ka panorama

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА
НОВОГ САЗИВА

СРЕДЊА ШКОЛА „17.СЕПТЕМБАР” ЛАЈКОВАЦ

НОЋ МУЗЕЈА

Одређена ресорна задужења новопостављених чланова
локалне владе Лајковца

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

Прва седница новог сазива Општинског већа општине Лајковац одржана је у
петак, 27.маја. По први пут, њоме је
председавао новоизабрани предаседник
лајковачке општине Андрија Живковић,
који је ту функцију преузео од Живорада
Бојичића, који је, од прошле недеље,
председник локалног парламента.

15,16,17,26 и 28.страна

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ
У АНИНАМА

ОТКРИВЕНО
ТЕРМАЛНО РИМСКО
КУПАТИЛО
На археолошком налазишту Анине у
Ћелијама, током прошле недеље, одржана је
конференција за медије на којој су учествовали
председник СО Лајковац Живорад Бојичић,
археолози Радивоје Арсић и Жељко Јеж, из
Завода за заштиту споменика културе Ваљево,
који и врше исраживања на овом терену,
Владимир Пецикоза из Истраживачке станице
Петница и Милутин Ранковић, директор Туристичке организације општине Лајковац.
Живорад Бојичић је дао резиме урађеног
на овом локалитету у предходне четири године
и предочио шта треба урадити у наредном
периоду. Арсић је истакао значај најновијег
откића, термалног римског купатила, у Србији
готово да не постоји римско купатило које је
добро сачувано до нивоа какво је његово
тренутно стање на овом локалитету, те да
величина објеката и нађени предмети говоре о
организованом социјалном животу у овој
провинцији.
Жељко Јеж је рекао да се још са
сигурношћу не може рећи да ли су откривении
објекти били од приватног или државног
значаја, али да је свакако реч о важном
локалитету који нам доноси нова сазнанања о
животу и култури на териорији Римског
царства, те да се са истраживањима мора
наставити како би се у том правцу дошло до
нових сазнања.

Термално римско купатило у Анинама
Владимир Пецикоза потврдио је да се
анализом нађених предмета потврдило да
објекти на Анинама потичу с краја трећег и
почетка четвртог века нове ере. Милутин
Ранковић је најавио да ће се Туристичка
организација постарати да локалитет буде
адекватно обележен, те да је у припреми и
штампана публикација о Анинама, као и
изложба предмета пронађених на овом
локалитету, која ће бити постављена у градској
кући Општине Лајковац.

Андрија Живковић
Од девет тачака дневног реда,
највећу пажњу јавности побудило је
одређивање ресорних задужења новопостављених чланова локалне владе
Лајковца. Председник Живковић, током
обраћања медијима, истако је значај
тимског рада у даљем вођењу општине.
- Кад смо распоређивали функције
члановима општинског већа, то јест
њихова задужења, гледали смо да
задужења буду у складу са њиховим
професијама и интересовањима, да то не
буде само „про-форме” ради и на папиру.
Као заменик председника општине, у
претходних годину дана, велику подршку
сам имао баш од Живорада Бојичића, као
и од осталих чланова нашег тима са
којима ћу наредне четири године, надам
се, успешно, водити општину Лајковац. Ја
никада нећу себе истицати у први план и
тврдим да је битан цео тим који чини ово
општинско руководство. Никада један
човек не може носити тим или доносити
добре резултате, какве, уосталом, очекују
и грађани општине Лајковац. Знајући
састав овог тима, сигуран сам да ће наши
суграђани бити задовољни нашим радом
у наредне четири године, и напомињем,
главне карике у нашој екипи биће
досадашњи председник Бојичић и Владан Костић, актуелни председник лајковачких напредњака- истакао је Живковић.
Живорад Бојичић, који је Већем
председавао у протекле четири године,
искористио је прилику да новом председнику честита на избору, односно новим
задужењима и задацима.
- Данашњу прилику користимо да и
формално-правно извршимо примопредају дужности, између мене, као
претходног председника, и Андрије
Живковића, као новог председника. У
односу на пре четири године, када сам
преузео дужност председника општине, а
захваљујући тиму у којем се налазио и
Андрија, успели смо да значајно поправимо стање у нашој општини. Рећи ћу
само један кратак податак. Салдо на
трезору буџета општине Лајковац, 12.јула
2012. године, био је у минусу 500 милиона.
Толико је било неизмирених обавеза.

Сада се, практично, налазимо у плусу од
500 милиона, и тај податак говори сам за
себе. Све оно што смо 2012. године рекли,
у уводном експозеу, а тиче се финансијске консолидације директних и индиректних буџетских корисника, урадили
смо- нагласио је Бојичић.
Новоформирано Општинско веће, на
правој седници, разматрао је и нацрт о
завршном рачуну општине Лајковац за
2015. годину. Ту сте, по речима известиоца Тање Панић, могло чути да су
планирани текући приходи у 2015. години
били 725 милиона динара, а да је остварени текући приход износио 788 милиона
динара, односно да је општина Лајковац
премашила планирано и да је извршење
процентуално гледано - 108 одсто.
- То је јако битно јер највећи део
планираних средстава, што се тиче
социјалне политике, културе и спорта је,
утрошен. Када су у питању капитални
издаци и радови, како се година ближила
крају, и тај проценат утрошених средстава се повећавао, тако да је, на крају
године, дошао до неких 50 посто. Део
новца који није утрошен, пренет је из
2015-те у ову годину. Тај проценат би био
далеко већи, ако би се сада радио нацрт
буџета, јер је велики број послова
уговорен, или је у току- рекао је Андрија
Живковић током образлагања ове тачке
дневног реда.
На крају, као значајна одлука, са прве
седнице Општинског већа, било је и
давање сагласности на Годишњи програм заштите, унапређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини
Лајковац, и ова тачка ће се разматрати на
првој следећој Скупштини општине.
Милован Миловановић

ЛЕПТИРИЋЕВ ЛЕТ
КРОЗ СРБИЈУ
Предшколска установа „Лептирић“ ће у петак, 27. маја,
учествовати на 13. Међународном фестивалу традиционалних игара и модерног плеса у Пожаревцу. Предшколска
група ће се у категорији традиционалних игара представити
са две тачке: „Лептирићев лет кроз Србију“ и „У духу православља“, док ће у блоку модерног плеса извести „Чарлстон“,
којим су већ освојили публику у више градова Србије.
Прошле године на фестивалу у Пожаревцу иста група деце
oсвојила је прво место у модерном плесу изводећи тачку
„Грозница лептирићеве вечери“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК:
- Андрија Живковић (СНС), председник
Општине, председник Општинског
већа по функцији
ЧЛАНОВИ:
- Ненад Џајевић (СНС), заменик председникa Општине, члан Општинског
већа по функцији (буџет и финансије)
- Милутин Нишавић (СНС), социјална
политика и питање националних
мањина
- Миломир Негић (СНС), урбанизам
- Владан Костић (СНС), рударство,
енергетика и грађевина
- Бојан Лукић (СНС), заштита животне
средине и образовање, култура и заштита људских и грађанских права
- Душан Жујовић (Покрет социјалиста),
друштвена брига о деци, омладини и
спорту
- Аца Мештеровић (Нова Србија),
инфраструктура
- Горан Гавриловић (Покрет социјалиста), пољопривреда и село
- Радован Јовичић (СРС), хуманитарне
делатности
- Младен Бајић (СРС), приватно
предузетништво и цивилна заштита
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ГОСТУЈУ НА ДВА ФЕСТИВАЛА

Детаљ са изложбе
Захваљујући програму Средње школе “17.
септембар”, у Лајковцу је 21.маја, први пут одржана „Ноћ
музеја”. Ова својеврсна манифестација подразумевала је
целодневни програм „Светлост из наших учионица“, који
је трајао од 11 до 23 сата. На изложби су представљени
ученички матурски радови, али и радови припремљени
на вежбама и пракси из електротехничких и машинских
предмета. Посетиоци су могли да виде врло
интересантан времеплов уређаја који су се раније
користили у настави и рачунаре свих генерација: од
првог „Пекома 64“ из 1985. године до данашњих. Поред
тога, лајковачки средњошколци приредили су и
презентације радова ученика у научним, рецитаторским,
спортским, историјским и другим секцијама. Вече је
улепшао рецитал ученика уз инструменталну пратњу.

ПРИЈЕМ ЗА МАТУРАНТКИЊУ ИВОНУ ЖИВКОВИЋ

НАГРАДА ЗА
УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊУ

Кореографија „Чарлстон”:
Фотографије са Дечјег конгреса у Раковици
Већ за викенд, 28. и 29. маја, у Бањи Врујци одржава се
12. фестивал дечјег филмског, драмског, литерарног и
ликовног стваралаштва „Креативна чаролија“. Организатори
су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и
Удружење грађана „Креатива-креативно образовање“ из
Бање Врујци. Предшколци из Лајковца наступиће са
филмским времепловом „Грозница лептирићеве вечери“ у
конкуренцији најмлађег узраста, с обзиром да на овом
фестивалу учествују и основци и средњошколци. након
извођења плесних тачака, дечјих позоришних представа,
пројекције дечјих и образовних филмова и проглашења
победника, на крају дана биће концерт који ће одржати хор
„Чаролија“ предвођен Леонтином.

ЛЕПТИРИЋИ
НА ЂУРЂЕВДАНСКОМ
КАРНЕВАЛУ У КРАГУЈЕВЦУ
Деца из лајковачке предшколске установе, и у
претходном периоду, наставили су да шармирају Србију и
да успешно наступају на многим дечјим манифестацијама.
Последњи у низу наступа био је на Ђурђевданском
карневалу у Крагујевцу, поводом Дана града. На Данима
хумора у Лазаревцу лајковачки малишани привукли су
пажњу Крагујевчана па су ове године позвани на тамошњи
карневал. Туристичка организација Крагујевца је, након
наступа, организовала ручак у Шумарицама за најмлађе
учеснике. Као и много пута до сада, организован је обилазак
града и знаменитости тако да је боравак у Крагујевцу био
вишеструко користан.

Ивона Живковић и професорка
Радојка Шулубурић на пријему у општини Лајковац
Руководство општине Лајковац на челу са
Андријом Живковићем и Живорадом Бојичићем организовало је пријем за ученицу четвртог разреда Средње
школе ,,17 септембар“ Ивону Живковић и њеног ментора,
професорку Радојку Шулубурић. Ивона је у априлу
освојила друго место на републичком такмичењу из
рачуноводства у Параћину, што је један од највећих
успеха ученика ове школе. Велики успех Ивоне Живковић
и професорке Шулубурић уједно је признање за
квалитетан рад Средње школе „17. септембар“, као и
сатисфакција за улагање општине Лајковац у подстицаје
образовним установама. Лајковачка матуранткиња и
њена професорка награђене су комплетима књига и
букетима цвећа.

Лајковачки малишани
у Спомен-парку „Крагујевачки октобар”
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У ВЛАДИМИРЦИМА ОДРЖАНА
КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ВЛАДАН МИЛОШЕВИЋ
У петак 20.маја, 2016. одржана је конститутивна седница Скупштине општине Владимирци.
Председавао је најстарији одборник Јанко Ђурић.
Поднет извештај Општинске изборне комисије и
прочитани коначни резултати локалних избора,
колико је која листа освојила мандата у Скупштини,
која броји укупно 25 одборника.

Са Прве седнице СО-е Владимирци
Листа ‘’Александар Вучић - Србија побеђује’’ освојила је14 мандата; За Владимирце - Демократска
странка - ЗЗС - Владица Марковић четири мандата;
Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије (СПС)
три мандата; Др Војислав Шешељ - Српска Радикална
Странка није освојила ни један мандат; Демократска
странка Србије - Двери за Владимирце - Миленко
Арсић није освојила ни један мандат; Г.Г. ’’Прово,
Звезд, Драгојевац, сам против свих, Швабић Живко’’
није освојила ни један мандат; Небојша ПетронићЈединствена Србија-Маријан Шевић освојила је три
мандата; Г.Г. "Јанко Ђурић Завршимо започето" један
мандат; Руска странка - Зоран Лазаревић није
освојила ни један мандат.
На седници су верификовани мандати
одборника Скупштине општине Владимирци, а
одборници су положили заклетву. Одборници новог
сазива локалног парламента су:Ајдуковић Стана,
Атић Маријана, Вулетић Јелена, Ђинић Лепосава,
Ђурић Зоран, Ђурић Јанко, Живковић Славица,
Исаиловић Горан, Јеличић Милета, Јевтић Дејан,
Кнежевић Ивица, Ковачевић Бранимир, Ковачевић
Далиборка, Марковић Владица, Мијаиловић Маријан,
Милинковић Милорад, Милошевић Владан, Павловић
Милан, Пантелић Јелица, Петровић Милош, Петронић
Небојша, Савић Славољуб, Сарић Слободан, Симеуновић Драган - Рес, Цветковић Небојша
За Председника Скупштине општине Владимирци изабран је Владан Милошевић кандидат
Српске напредне странке, а за секретара Скупштине
досадашњи, секретар Невенка Докић.

ДРУГА СЕДНИЦА СО-е ВЛАДИМИРЦИ

МИЛОРАД МИЛИНКОВИЋ ИЗАБРАН
ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Пред закључења овог броја „Гласа Тамнаве”
добили смо информацију да је, на Другој седници
локалног парламента у Владимирцима за председника
општине изабран Милорад Милинковић, а за његовог
заменика Дејан Јевтић.

ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ И КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА - ПРЕГЛЕД ДОГАЂАЊА У МАЈУ

БЕЗ ИЗНЕНАЂЕЊА
Напредњаци су победили социјалисте са 27:4 а у
изборној утакмици су учествовале и Двери, али нису успеле
да дођу до одборничких места.
Мај је ове године почео у недељу, на Васкрс, па је
уморна радничка класа свој празник обележила заједно са
верским спајајући лепо и корисно. Неки кажу да је Празник
рада маргинализован, а да ли су и радници - ништа нису
казали.
Малобројни коцељевачки љубитељи џеза у суботу,
7.маја, у башти „Пекарца” били су у прилици да уживају у
музицирању џез бенда Лазара Аврамовића, у оквиру најаве
32. Ваљевског џез фестивала. То што је за наступ
силиконских фолк звезда премала и много већа башта је
изгледа мало ствар маркетинга, а нешто је у и гардероби.
Први викенд после Првог маја последњих година у
Коцељеви резервисан је за Изложбу паса. Тешко је било
члановима жирија да међу 240 прелепих куца, дотераних као
за изложбу, одаберу
најбоље. Организатори су, зато,
обезбедили брдо пехара, а поједини власници паса су се
једном руком борили са неколико пехара, а другом држали
свог, не тако јефтиног, љубимца. За Изложбу је коришћен и
помоћни терен Радничког. Неко је, наиме, рекао да више не
може на главном.
Да вашари још нису изумрли видели смо на
Марковдан у црквеној порти. Додуше, није то ни близу онима
за Прокопије, а ни за Преображење, али варош је била лепо
посећена и угоститељски објекти су солидно радили.
Поводом 9.маја, Дана школе, ученици драмске
секције и хора Средње школе извели су пригодну представу.
Ученици пољопривредног смера су, 17.маја, посетили
Пољопривредни сајам у Новом Саду, а Предраг Ранковић је
на републичком такмичењу из пољопривредне произво-дње
заузео седмо место у конкуренцији 60 ученика из 30 средњих
пољопривредних школа. Пoqoprivrednike je, tradicionalno, na Nvosadski sajam vodila op{tina Koceqeva.
.

Прва седница Скупштине у новом сазиву
Девети мото скуп у организацији Мото клуба Гуд бојс
обећавао је добру забаву и коначан обрачун Зајечарца са
Лавовима и Јеленима. Уобичајено добра свирка шабачке
Предигре у петак увече личила је на предигру суботњег
спектакла са Аленом Исламовићем у главној улози. Али је
неко, мимо плана, у суботу пустио кишу па се на дефилеу
појавило скромних шездесетак мотора, а Аленов концерт је
отказан.
A da li je lo{e vreme ili su qudi postali zveri
pomislili smo posle vesti da je u na{oj Koceqevi otac
silovao svoju k}er. Vest kojoj je svaki komentar suvi{an, a
pitawe za sve nas: Gde to ide ova civilizacija?
Na krajу, malo politike.Изabrana je nova op{ti-nska
vlast u kojoj }e ubedqivu ve}inu imati napredwaci. Za
predsednika оp{tine Koceqeva izabran je Du{an Ilin~i},
а зa његовог zamenika Slavica Rankovi}. Za predsednika
Skup{tine izabran je Veroqub Mati}, а зa његовог zamenika
Vladan Jankovi}.
Izabran je i novi sastav Op{tinskog ve}a: Marko
Ili}, Radivoj Nikoli}, Jovan Dimitrijevi}, Radmila
Pimi}, Darko Rankovi}.Novi mandat dobio je i dosa-da{wi
sekretar Skup{tine Predrag \akovi}.
Верољуб Бабић
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ОДРЖАНА 27. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ИМЕНОВАН ОРГАНИЗАЦИОНИ
ОДБОР „МИШИЋЕВИХ ДАНА”
Општинско веће општине Мионица
је, на својој 27. седници, донело Решење
о именовању Организационог одбора
''Мишићевих дана 2016.'' на чијем ће се
челу налазити Весна Марковић, в.д.
директора Библиотеке ''Милован Глишић''. Задатак Организационог одбора,
кога углавном чине руководиоци овдашњих буџетских установа и јавних предузећа, биће да припреми програм Манифестације која ће се, половином јула, по
јубиларни двадесети пут одржати у
Мионици, војводи Живојину Мишићу у
част.
На овој седници је донета и Одлука
о аутобуским стајалиштима на територији Општине, као и Решења о образовању Комисије за одређивање цене
закупа пољопривредног земљишта у
државној својини на територији мионичке општине и Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у
државној својини. Задатак прве Комисије је да непосредно и на основу

података надлежних органа одреди
тржишну цену закупа пољопривредног
земљишта у државној својини за сваку
катастарску парцелу планирану за давање у закуп и за свако јавно надметање
по катастарским општинама које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
општине Мионица за 2016. годину, док
су задаци друге Комисије прикупљање
пријава за јавно надметање, спровођење поступка јавног надметања и
давање предлога Општинском већу о
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
Такође, Општинско веће је формирало стручни тим за израду Процене
угрожености у ванредним ситуацијама
на територији општине Мионица којим
ће руководити заменик председника
Општине Милован Лекић и донело
Одлуку о плаћању доприноса за здравствено осигурање здравствено неосигураним грађанима општине Мионица. А.К.

Са 27. седнице Општинског већа

ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ОСИГУРАНЕ СВЕ ПОВРШИНЕ
ПОД ПШЕНИЦОМ
Више од сто мионичких пољопривредника посетило Новосадски сајам
Општина Мионица је из буџетских
средстава намењених развоју пољопривреде у 2016. години осигурала целокупне површине под пшеницом на територији локалне самоуправе. Укупна
осигурана површина је 2.200 хектара
чиме су обухваћени сви мионички
пољопривредни произвођачи који су
засејали ову културу, а осигурани ризици су град, пожар и удар грома.
- Желимо да мерама подршке
обухватимо што већи број наших пољопривредника, а једна од важних је и
осигурање усева. Одавно је присутан
проблем да веома мали број произвођача користи услуге осигурања и зато
смо определили средства за ову намену
како би, када је пшеница као једна од
доминантних култура у питању, наше
пољопривреднике обезбедили од
последица евентуалних непогода које
су карактеристичне за овај период
године– истиче члан Општинског већа
општине Мионица Драган Ђошић и
додаје да је уколико дође до настанка

Мионичани на Новосадском сајму
штете, потребно да оштећени контактира надлежне у Општинској управи на
телефон 014/3422-020 .
Такође, локална самоуправа је
прошле седмице овдашњим пољопривредницима омогућила обилазак 83.
Међународног сајма пољопривреде у
Новом Саду. За више од стотину пољопривредних произвођача мионичког
краја је и ове године обезбеђен бесплатан превоз и улазнице за обилазак
једног од најзначајнијих сајмова пољопривреде у Европи.
А.Ковачевић
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РАДОВИ НА КУПАЛИШНОМ
КОМПЛЕКСУ У ПРИБАРАМА

ЗАМЕЊЕН
ЦЕВОВОД
На купалишном комплексу у Прибарама у Селу Мионици, којим управља овдашња Установа за физичку
културу, завршени су радови на замени цевовода. Ове активности су предузете у циљу припрема за предстојећу
туристичку сезону према техничком
решењу ЈКП ''Водовод Мионица'', а на
основу инвестиционог програма за
текућу годину ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица''.

Радови на замени цевовода
- Наши радници су обавили
замену цеви од бунара са термоминералном водом до базена, замену
вентила и инсталација и постављање
хидранта који ће се првенствено
користити за прање базена. Такође,
чесма са лековитом водом је измештена изван ограђеног дела комплекса
чиме ће се растеретити приступ базенима у шпицу сезоне, а вишак воде
биће усмераван у испусни шахт –
истиче директор ЈКП ''Водовод Мионица'' Миливоје Павловић и додаје да
је у плану и прикључивање на општински водовод како комплекса у Прибарама, тако и оближњих домаћинстава у
Селу Мионици.
А.К.

„СЛОБОДНА ЗОНА”
У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

НАЈБОЉИ
ФИЛМОВИ
СА ФЕСТИВАЛА
Мионички љубитељи ''седме
уметности'' су недавно били у прилици
да, у оквиру Турнеје филмског фестивала ''Слободна зона'', виде пет
најбољих филмова са прошлогодишњег фестивалског програма по избору публике и селектора. Пројекције су
приређиване у Клубу Културног центра
сваке вечери у термину од 20 часова.
На репертоару су били филмови ''Плес
са Маријом'', ''Клуб'', ''Овнови'', ''The
Yes Men су револтирани'' и ''Дугме од
седефа'', који су добитници награда у
Кану, Берлину и на другим престижним
међународним филмским смотрама.
Током овогодишње Турнеје ''Слободнa
зонa'', најбољи филмови са прошлогодишњег фестивалског програма
представиће се публици у 45 градова
широм Србије.
А.К.

МАРКЕТИНГ „ГЛАСА ТАМНАВЕ”
064/2180-588
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15. МАЈ - ДАН СЕЋАЊА
НА ПРЕМИНУЛЕ ОД СИДЕ

БЕСПЛАТНО
И АНОНИМНО
ТЕСТИРАЊЕ
Невладина организација
„Дуга“ и ЗЗЈЗ Ваљево,
обезбедила пропагандни
материјал и бесплатне тестове
уз савет лекара. Акцију
подржао убски Дом здравља.
Међународни Дан сећања на преминуле од сиде, обележен је под слоганом „Укључи, научи, оснажи“ 16. маја, на
Градском тргу у Убу. Бесплатно и анонимно тестирање, уз претходни савет лекара, организовали су чланови невладине организације „ Асоцијација Дуга“
из Шапца, уз подршку медицинског кадра Завода за јавно здравље Ваљево,
епидемилога др Тање Вујачић и Дома
здравља Уб. Тестирано је десеторо грађана, а пролазницима је подељен пропагандни материјал.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ДА ЛИ СЕ НА УБУ ШКОЛУЈУ ПОТРЕБНИ КАДРОВИ
И КОЈЕ БИСТЕ СМЕРОВЕ УВЕЛИ ?
Александра Марјановић, трговац из Уба:
- Не знам колико сам компетентна, али моје мишљење је
да треба избацити трговце јер их је заиста јако пуно а додати
електро-технички смер. Исто тако, требало би увести неки од
рударских смерова због близине КОП-а, или било који други
производни смер само на једну школску годину, па онда опет
мењати. Ово је мали град, па да не би дошло до презасићења
тим кадром, а и ученици завршених средњих школа би лакше
нашли посао. Можда би требало оживети старе занате, јер млади немају пуно избора и мислим да би прихватили понуђено.

Данијела Гардиновачки, угоститељ – кувар из Уба:
- Тренутни кадрови, које школује убска средња школа, су
јако добри и о томе неко води рачуна савршено добро. Колико
сам упозната, нема суфицитарних занимања и то је јако битно.
Наравно да увек може да се допуни још понеки смер и то
освежење би добро дошло овој средини, првенствено мислим
на нека производна занимања. Гимназија је, такође, неопходна
као предуслов за даље школовање. Угоститеља више није
потребно, али треба увести неко ново занимање, како би наша
деца остајала у овом граду.

Драгана Томић, фризер из Уба:
- У време кад сам ја завршавала школу, углавном су у
убској школи преовладавали смерови: економиста, правника и
трговаца. Тих кадрова је јако пуно, јер се из године у годину
углавном понављају иста занимања и долази до презасићења
тржишта истим. Лично мислим да Убу фале неки стари занати
или уопште производна занимања попут обућара, како би се
развијала производња у самом граду, а млади остајали у њему.
Крајње је време да овај град оживи и наша привреда крене
узлазном путањом, а у томе му могу помоћи само школовани
млади људи...

Љиљана Заклан, учитељица из Уба:
Бесплатно и брзо
тестирање на Убу
Пројектни менаџер „Асоцијације
Дуга“ Горан Марјановић истакао је
разлику између тестирања у некој од
лабораторија, у односу на брзо тестирање које су они обезбедили.
- Добровољно и поверљиво тестирање на ХИВ ради се брзим тестовима.
Тестирање траје пола сата, а разлика
између овог тестирања и тестирања у
институцијама је што, када се у неком
заводу тестирате, ви морате да дате
крв, па да кроз седам до десет дана
одете поново по резултат, а ми ту услугу
доносимо директно на терен, за пола
сата особа добије резултат. Ови тестови (ХИВ рапид тестови) слични су тестовима на трудноћу. Узима се кап крви из
прста и кроз 25 минута се очитава резултат.
Брзи тестови на ХИВ поуздани су, а
иако је ово била прва улична акција на
Убу, наши суграђани упознати су са
радом „Асоцијације Дуга“ и врло често
их контактирају како би се тестирали на
вирус ХИВ-а.
– Имамо и приватнa тестирање,
долазимо по позивима - два пута месечно. Прилично смо заступљени овде.
Уколико је особа позитивна, упућује се
даље у Завод, јер су ово прелиминарни
резултати. Ако је и у Заводу позитивна,
онда се шаље на Western blot test, односно финалне тестове, после чега се
одређује и терапија – објаснио је Марјановић.
Према подацима Института за
јавно здравље Србије, од 1984. до краја
2015. године, у Републици Србији
регистровано је 3.312 особа инфицираних ХИВ-ом, а у свету, више од 37
милиона особа је позитивно на овај
смртоносни вирус.
Д.Капларевић

- Немам неких замерки на кадрове наше убске школе, али
мислим да средини као што је наша, која је претежно пољопривредно оријентисана, фали баш таквих кадрова. Кад то кажем,
мислим на пољопривредни, а исто тако и ветеринарски смер,
јер нам деца иду у Ваљево да би се школовали за поменута
занимања. Можда само за једну генерацију увести та занимања, па онда опет променити. Ту првенствено мислим на
техничаре, не на инжењере. Знање би се одмах примењивало у
пракси, што изузетно важно.

Марија Тодоровић, радник из Уба:
- Пошто је Уб првенствено пољопривредни крај, мислим
да би требало увести неки смер из области агрономије или
ратарства. Мислим да би такви кадрови били од велике помоћи нашој пољопривреди, значи знање би се аутоматски примењивало у пракси. Зауставио би се одлив младих кадрова у
веће градове, а ова општина би била богатија за не тако мали
број младих и школованих стручних људи. Деца долазе из
сеоских средина, уписују неке смерове за које касније не могу
да нађу адекватан посао, а код куће имају повртарске културе
где би одмах могли да примене стечено знање.

Нада Милосављевић, професор математике из Уба:
- Избор занимања, које има убска школа подржавам. Исто
тако мислим да се не води довољно рачуна, да сваке године
имамо један добар смер IV степена за дечаке и један за
девојчице. Код нас у Техничкој школи, углавном се уписују
ученици са лошијим знањем, а истовремено многи од њих
уписују факултете, желећи да се даље усавршавају. Зато
мислим да би требало увести неки технички или економски
смер, можда финансије. Дешава се да имамо и по два добра
смера у истој школској години, а исто тако се понекад направи
пропуст, па немамо ни један одговарајући смер.

Сандра Продановић, професор српског језика из Уба:
- Сматрам да је у Убу заступљен добар избор смерова, бар
што се тиче Техничке школе. Имамо електро-техничаре рачунара, који су јако добро занимање што се тиче средњошколског образовања, а исто тако дају велику могућност уписа
на факултет. Имамо машинске техничаре IV степена образовања, туристичке техничаре које не уписујемо сваке године а
дају широке могућности уписа на друштвене факултете, где
наши ученици добијају јако добро опште образовање.
Могућност запослења са том средњом школом је велика, ако
не овде, онда у неком од оближњих градова. Занимање месара
је јако занимљиво, јер овде имамо развијену месарскопрерађивачку индустрију. Такође, смер заваривача био би
потребан овој школи или, можда, образовање пекара.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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СЕЋАЊЕ

ДРАГАН ПАВЛОВИЋ
РОБИ
(1966 – 2006)
Десет година ниси са нама,
али заувек ћеш бити
део нас...
ФК Бргуле
и Твоји пријатељи...
СЕЋАЊЕ

РАДЕНКО
МИЛУТИНОВИЋ
из Тврдојевца
(1943 – 2014)

Сећање и љубав према њему
остаће вечно у нашим
срцима...
Супруга Винка, децa Јелена,
Даница и Радољуб
са породицама

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

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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31.05.2016.г. навршило се
десет година од како нас је
напустио мој вољени брат

ДРАГАН ПАВЛОВИЋ
(1966 – 2006)

ЉУБИША ИВКОВИЋ
КЕНЕДИ

Године пролазе,
а бол остаје...

(6.12.1955 - 31.05.2015)
Навршава се година од
када ниси са нама.
Неставићеш да живиш
у нашим сећањима

Твоја сестра Нада
са породицом

Породица Ивковић

5.јуна.2016.г. навршавају се
две године од смрти наше
драге

МИРКЕ ПОПОВИЋ
(1945 – 2014)
Остаћеш вечно у срцима
твојих најмилијих...
14.06.2015.г. навршавају се
две године од смрти наше драге

ОЛГЕ ЈОВАНОВИЋ
(1943 - 2О14)
Хвала ти за све.
Заувек ћеш остати
у нашим срцима.
С` љубављу
породица

3.06.2016. г. навршава се шест
месеци од смрти нашег драгог

3.06.2016. г. навршава се шест
месеци од смрти нашег деке

ЈОВИШЕ ЋЕНДИЋА

ЈОВИШЕ ЋЕНДИЋА

(1945 – 2015)
Увек ћеш бити
у нашим срцима и мислима...
Супруга Нада и ћерке Анела и
Сенка са породицама

(1945 – 2015)
С љубављу и
поштовањем...
Твоје унуке: Сара и Ана
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ЗАВРШЕНЕ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ НА УБУ

ДОМИНАЦИЈА „ЂУНИСА”
На теренима Школарца и у
спортској хали, одржане су традиционалне Радничке спортске игре у
организацији Већа савеза самосталних
синдиката убске општине. Као и обично,
најинтересантније је било такмичење
фудбалера, ове године веома масовно
са чак 14 екипа. После две године, пехар
се вратио у витрине КЈП "Ђунис",
највише захваљујући незаустављивом
голгетеру Бошку Лесићу.

Одлична организација:
Милан Филиповић,
председник ССС општине Уб
и Бошко Лесић, најбољи стрелац
Након пораза од Општине,
фудбалери комуналног предузећа били
су близу испадања у групном делу
такмичења, али је у пресудном мечу
Лесић наштеловао нишанске справе и
"торпедовао" Зимпу са чак пет погодака! Исти подвиг направио је и у
четвртфиналу против ОШ "Душан
Даниловић" из Радљева, са два поготка
донео је победу против камионџија из
Слатине у полуфиналу, а феноменалан
скор (16 од 17 голова Ђуниса!) заокружио је хет-триком против полицајаца у
финалном мечу. Шансе "муповаца" у
финалу биле би много веће да се није
повредио најбољи играч турнира
Момчило Голубовић, а вреди истаћи и
учинак најбољег голмана Александра
Новаковића који од поменутог меча са
Општином ниједном није вадио лопту
из мреже! Одличан дебитантски наступ
имала је фирма "Бест-Енерџи Брикет",
до трећег места дошли су након победе
над ИЗР "Ковачевић" из Слатине.
Фудбалски део турнира успешно су
одсудили Иван Ковачевић и Марко
Поповић, повремено су страсти претиле да се отргну контроли, али се све
завршило у границама фер-плеја. Пре
финалног меча, минутом ћутања одата
је пошта дугогодишњим арбитрима на
РСИ, преминулима Драгану Ћургузу и
Јордану Видићу.
Атлетска такмичења потврдила су
да је Бошко Лесић апсолутни херој РСИ,
није имао премца у трчању на 300
метара и у скоку у даљ, а Саша Ковачевић из Копова је искористио одсуство полицајца Радета Павловића и
тријумфовао у бацању кугле. Част
Општине Уб одбраниле су Јелена
Јоксимовић у трчању и Јелена Радовановић у бацању кугле, а још једно
"злато" Ђунису донела је Марина
Петровић. Копови су били најјачи у
надвлачењу конпоца, а успешан наступ
Ђуниса заокружила је женска екипа у
пикаду.
Б.Матић

АТЛЕТИКА
МУШКАРЦИ
Трчање 300 метара
1. Бошко Лесић (Ђунис)
2. Стефан Миловановић (Сточар)
3. Стефан Гардиновачки (Б. Е.)
Бацање кугле
1. Саша Ковачевић (Копови)
2. Недељко Стокић (Бест Енерџи)
3. Стефан Миловановић (Сточар)
Скок у даљ
1. Бошко Лесић (Ђунис)
2. Стефан Миловановић (Сточар)
3. Стефан Гардиновачки (Б. Е.)
Надвлачење конопца
1. Копови
2. МУП
3. Бест Енерџи Брикет
ЖЕНЕ
Трчање 300 метара
1. Јелена Јоксимовић (Општина)
2. Даница Павловић (Ђунис)
3. Милка Марковић (Ђунис)
Скок у даљ
1. Марина Петровић (Ђунис)
2. Јелена Јоксимовић (Општина)
3. Јована Миливојевић (Ђунис)
Бацање кугл
1. Јелена Радовановић (Општина)
2. Даница Павловић (Ђунис)
Пикадо
1. Ђунис 161 поен
2. Општина 139 поена

Прво место у малом фудбалу:
КЈП „Ђунис”

Друго место у малом фудбалу:
Министарство унутрашњих послова

МАЛИ ФУДБАЛ
Група "А”
1. ЛСБ Сточар 7
2. КЈП Ђунис 4
3. Зимпа 3
4. Општина 3

Најбољи у бацању кугле:
Саша Ковачевић (Копови)

Најбољи играч:
Момчило Голубовић (МУП)

Група "Б”
1. Феромонт 7
2. Бест Енерџи 6
3. Копови 4
4. ПА Совљак 0

Група "Ц”
1. ОШ Радљево 6
2. ИЗР Ковачевић 3
3. Дунав 0

Група "Д”
1. Трли 6
2. МУП 3
3. Дом здравља 0
ЧЕТВРТФИНАЛЕ
ЛСБ Сточар- ИЗР Ковачевић 1:4
ОШ "Душан Даниловић"- КЈП Ђунис 0:5
Феромонт- МУП 2:3
Трлић- Бест Енерџи Брикет 0:2
ПОЛУФИНАЛЕ
ИЗР Ковачевић- КЈП Ђунис 0:2
МУП- Бест Енерџи Брикет 1:0
За 3. место:
Бест Енерџи Брикет- ИСР Ковачевић 2:0
ФИНАЛЕ
КЈП Ђунис- МУП 3:0

Актери утакмице за 3.место: Бест Енерџи Брикети и ИСР Ковачевић

ФУДБАЛ
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Општинска лига Уба "Запад", 17. коло

Врело- ОФК Таково
3:0 (2:0)
Резултати 16.кола (22.05.2016):
Памбуковица - Шарбане
2:0
Мургаш 2012 - Докмир
3:1
Слога (В) - Звиздар
2:2
Чучуге - Каленић
0.3
ОФК Паљуви слободан

Резултати 16.кола (22.05.2016):
Слога (Л) - ОФК Таково
0:3
Вукона - Врело
3:1
Стрелац 001 - Бргуле
4:3
Омладинац - Јединство (М) 3:2
Колубара (Ј) - Врело Спорт 0:7

Резултати 17.кола (28.05.2016):
Каленић - Слога (В)
3:0
Звиздар - Мургаш 2012
0:0
Докмир - Памбуковица
1:5
Шарбане - ОФК Паљуви
0:5
Чучуге слободне

Резултати 17.кола (29.05.2016):
Колубара (Ј) - Слога (Л)
3:0
Врело Спорт - Омладинац 6:0
Јединство (М) - Стрелац 001 2:1
Бргуле - Вукона
5:4
Врело - ОФК Таково
3:0

Последње 18.коло (5.јун):
ОФК Паљуви - Докмир
Памбуковица - Звиздар
Мургаш 2012 - Каленић
Слога (В) - Чучуге
Шарбане слободне

Стадион у Врелу. Гледалаца: 30.
Судија: Миломир Мирковић (Тврдојевац). Стрелац: Н.Илић у 8, 28. и 89.
минуту. Жути картони: М.Глишић,
Стефановић, Илић (Т)
ВРЕЛО: Стеванчевић 7, Поповић 7,5,
Мијатовић 7, Срећковић 7, Јовичић 7,
Пантелић 7, Велимировић 7, Брдаревић 7, М.Илић 7, Н.Илић 8,5, Добросављевић 7
ОФК ТАКОВО: Караџић 5,5, Јеремић 6,
Радовановић 6, Тодоровић 6, Д.Глишић 6,5, Максимовић 6, Илић 6,
Петковић 6, Стефановић 6, М.Глишић
7, Кевић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Небојша Илић (Врело)
Врељани су се од својих навијача
опростили победом, у режији левоног
дриблера Небојше Илића. У првом
делу је демонстрирао добар шут из
прекида, мада му је у томе мало
помогао и несигурни голман Таковчана. Трећи гол је постигао на
асистенцију Бобана Пантелића, а пре
тога је пропустио и сам да асистира
Велимировићу који је био у идеалној
позицији.

Последње 18.коло (5.јун):
Слога (Л) - Врело
ОФК Таково - Бргуле
Вукона - Јединство (М)
Стрелац 001 - Врело Спорт
Омладинац (К) - Колубара (ЛП)

Општинска лига Уба "Исток", 16. коло

Чучуге- Каленић
0:3 (0:2)
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
Б.Мијатовић у 28., Јовановић у 40. и
Ранковић у 60. минуту. Жути картони:
Новаковић, Станојевић (Ч), Николић,
Радовановић (К).
ЧУЧУГЕ: Симић 7, Н.Миливојевић 7,
Веселиновић 6,5, Иванић 7, Новаковић
6,5, Д.Ковачевић 6,5, Васиљевић 6,5,
М.Ковачевић 6,5 (Крсмановић 6,5),
Јовић 6,5, Станојевић 6,5 (Ч.Миливојевић -), Лекић 6,5 (Петровић -)
КАЛЕНИЋ: Иванковић 7,5, Марковић 7,
Д.Мијатовић 7, Николић 7,5 (Живановић
-), Б.Мијатовић 7,5, Томић 7, Јовановић
8, Вучетић 7, Ђорђевић 7, Радовановић
7,5, Ранковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Урош Јовановић (Каленић)
Иако је Каленић резултатски лако
тријумфовао, домаћин је у првих 15
минута пропустио неколико одличних
прилика да стигне до вођства, а
истакао се у том периоду бивши голман
Турбине и Јединства Слободан Иванковић. Гости су до предности стигли
након корнера Радовановића и одличне реакције главом Бобана Мијатовића, а најбољи актер меча је нанизао
неколико препрека и пласирао лопту
поред Симића. Радовановић је поново
био асистент код трећег гола, овога
пута његов добар пас крунисао је
прецизним ударцем Ранковић.

www.glastamnave.com

Општинска лига Уба "Запад", 16. коло

Омладинац (Калиновац)Јединство (Милорци) 3:2 (1:1)
Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 100.
Судија: Миломир Мирковић (Тврдојевац).
Стрелци: Јелушић у 16., Чобић у 69. и
Р.Николић у 87. за Омладинац, а Т.Митровић у 12. и Петровић у 51. минуту за
Јединство. Жути картони: Рудић, Ивановић (О), Д.Митровић (Ј).
ОМЛАДИНАЦ: Дукић 7, Стефановић 7,5
(Максимовић -), Чобић 7,5, Рудић 8,
Д.Савић 7 (Чолић -), И.Савић 7,
Трумбеташ 7, Р.Николић 7, Ивановић 7,
Јелушић 8, Ж.Николић 7
ЈЕДИНСТВО: Поповић 7,5, Д.Митровић
6,5, Јосовић 7, Карапандић 7, Т.Митровић
7,5, Петровић 7, Максимовић 7, Станковић
8, Н.Јаковљевић 7, Алеков 7,5 (Јоксимовић -), Г.Јаковљевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Рудић (Омладинац)
Одличан меч два квалитетна ривала, а
Раде Николић је, као и против Врела, у
самом финишу крунисао лепу акцију
домаћих и на пас Јелушића ипак донео
заслужену победу домаћину.
Тома Митровић пркоси годинама у
дресу Јединства, а притом стиже и да
матира противничке голмане, овога пута
са ивице шеснаестерца донео је предност
гостима. Јелушић је уз мало "рикошета"
изједначио са дистанце, а брзом контром
Милорчани су још једном повели. Еврогол Чобића враћа домаће у игру,а
популарни Жућа је на већ описан начин
вероватно довео Калиновчане до
позиције иза неприкосновеног Врело
Спорта.

МАРКЕТИНГ СЛУЖБА „ГЛАСА ТАМНАВЕ”
064/2180-588

Небојша Илић (Врело):
Хет-трик против Таковчана
Општинска лига Уба "Исток", 17. коло

Шарбане- Паљуви
0:5 (0:3)
Стадион у Шарбанама. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Лазаревић (Звиздар).
Стрелци: Јолачић у 10., 15. и 60. и
Новаковић у 25. и 50. минуту. Није
било картона.
ШАРБАНЕ: Г.Ранковић 6, Радовановић 6, Миловановић 6, Кусуровић
6,5, Аврамовић 6, Мирковић 6,
Н.Ранковић 6 (Јовановић -), Тодоровић 6 (Савић -), Рашић 6,5, И.Симић 6,
Г.Симић 6
ПАЉУВИ: Станојловић 7, Веселиновић 7, Павловић 7, Илић 7, Грујић 7,
Ђурић 7 (Мијатовић 7), Марковић 7,5
(Ђорђевић 7), Јолачић 8 (Поповић 7),
Новаковић 8, Радовановић 7, Јовић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Јолачић (Паљуви)
Паљуви су на импресиван начин
освојили шампионске бодове и
изборили пласман у виши ранг који
им је у ранијим сезонама за длаку
измицао. Није било трунке неизвесности, Зоран Јолачић је демонстрирао снагу и прецизност шута у
два наврата, а Микан Новаковић и у
зрелим годинама је потврио да је
неухватљив за противничке одбране.
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ФУДБАЛ- УБ И ЛАЈКОВАЦ

2.јун 2016.г.
20. коло

Црвена Јабука- Рудар
(Радљево) 1:4 (1:0)
Резултати 19.кола (21/22.05.2016):
Гуњевац - Црвена Јабука
Пролетер (Б) - Радник
0:0
Полет (ДЛ) - Дим. Туцовић 4:1
Полет (Т) - Степање
5:0
Рудар (Р) - ОФК Стубленица 1:3
Рубрибреза слободна
Резултати 20.кола (28/29.05.2016):
Црвена Јабука - Рудар (Р)
1:4
ОФК Стубленица - Полет (Т) 0:1
Степање - Полет (ДЛ)
1:2
Дим.Туцовић - Рубрибреза 2:1
Радник - Гуњевац
2:2
Пролетер (Б) слободан

21.коло (4/5.6.2016- 17.30ч):
Радник (Уб) - Црвена Јабука
Пролетер (Б) - Димитрије Туцовић
Рубрибреза - Степање
Полет (ДЛ) - ОФК Стубленица
Полет (Т) - Рудар (Р)
Слободан Гуњевац
22.коло (11/12.06.2016- 13.30ч):
Црвена Јабука - Полет (Т)
Рудар (Р) - Полет (ДЛ)
ОФК Стубленица - Рубрибреза
Степање - Пролетер (Б)
Димитрије Туцовић - Гуњевац
Слободан Радник (Уб)

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

Стадион у Црвеној Јабуци.Гледалаца:
100. Судија: Јован Мијаиловић (Уб).
Стрелци: В.Мирковић у 2. за Црвену
Јабуку, а Радовић у 51. и 82., Гајић у 61.
и Павловић у 80. минуту за Рудар.
Жути картон: Ђорђевић (Р)
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Станчић 6,5, Крстић
6, Петровић 6 (Ј.Мирковић 6,5), Вујић 6,
Марјановић 6,5, Димитријевић 6,
Стеванов 6, Јовићевић 6,5, Дамњановић 6, Кузмановић 6 (Радојичић 6),
В.Мирковић 6,5
РУДАР: Јовановић 7,5 (З.Теодосијевић
7), Давидовић 7,5, Ивковић - (Ђорђевић 7), Гајић 8, Ракић 7, М.Теодосијевић 7, Пантелић 7,5, Симић 7,
Радовић 7,5, Павловић 7,5, Шишовић
7,5.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Мирослав Гајић (Рудар)
Рудар је наставио са одличним
партијама овог пролећа, мада почетак
није наговештавао такав исход. Влада
Мирковић је крунисао лепу акцију
домаћих, а у раној фази меча неколико
добрих одбрана имао је голман гостију
Дејан Јовановић. У наставку је Рудар
загосподарио тереном, уз четири лепа
гола, Радљевци су пропустили још
неколико прилика да до врха напуне
мрежу Јабучана.

РАДНИК
ШАМПИОН
20. коло

Радник- Гуњевац
2:2 (0:0)

Стадион на Школарцу. Гледалаца: 150.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Гајић у 61. и Тадић у 68. за Радник, а
Милошевић у 80. и Стојановић у 83. минуту
за Гуњевац. Жути картони: Симеуновић,
Ранковић, Луковић (Р), Симић, Тешић (Г).
РАДНИК: Михајловић 6, Живковић 7,
Петровић 7, Луковић 7, Јовић 7,5, Ранковић
7, Новаковић - (Вујић 7), Гајић 7 (Тадић 7),
Станојевић 7, Граховац 7,5
ГУЊЕВАЦ: Даниловић 7, Јанићевић 7,
Јаџић 7,5, Тешић 6,5, Вујковић 6 (Митровић
6,5), М.Симић 6, Кузмановић 6, Богићевић 6
(Марковић 7), С.Симић 7, Милошевић 7,5,
Стојановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Јовић (Радник)
Гуњевац је успео да одложи славље
Радника, али само на 24 часа. Велики шок
за домаће била је тешка повреда Марка
Новаковића у 3. минуту, а Стојановић је
имао две одличне прилике за госте.
Убљани су најближи голу били преко
Вујића, а много занимљивији наставак
донео је и голове. Најпре је Гајић искористио добар пас Граховца, а потом и Тадић
кратко одбијену лопту Даниловића.
Симеуновић је пропустио прилику да
19. коло
дотуче госте, а Срба Милошевић ухватио
"на спавању" Михајловића. Након тога,
Полет (Таково)- Степање
Стојановић
је избегао офсајд замку и
5:0 (2:0)
донео зебњу навијачима Радника, срећом
Стадион у Такову. Гледалаца: 50. само до пораза Рубрибрезе сутрадан у
Судија: Немања Ћећез (Боговађа). Ћелијама.
Стрелци: Јеремић у 25., 70. и 78.,
Крстић у 36. и Бранковић у 53. минуту
из пенала. Није било картона.
ПОЛЕТ: Миливојевић -, М.Павловић 7,
Ненадовић 7, Крстић 7,5 (С.Илић -),
Ашковић 7, Стефановић 7, М.Илић 7,
Бранковић 7,5, Максимовић 7, Јеремић
8, Г.Павловић 7
СТЕПАЊЕ: Ј.Петровић 6, Марковић 6,
И.Петровић 6, Панић 6, Чолаковић 6,5,
Продановић 6, Симеуновић 6, Пантић
6, Јовановић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ненад Јеремић (Полет)
Као и јесенас у Степању, и овај дуел
Убљани поново
је завршен убедљивим тријумфом
у Окружној лиги
Таковчана. Додуше, исход се назирао
већ и пре старта меча, будући да су
гости стигли са само девет играча. 19. коло
Пролетер (Бајевац)- Радник
Заслужују похвале што су издржали
свих 90 минута, а у не баш мотиви0:0
саном издању Полета истакао се Стадион у Бајевцу. Гледалаца: 50. Судија:
голгетер Ненад Јеремић који је хет- Милутин Остојић (Уб). Жути картон:
триком обележио меч који се неће дуго Д.Петровић (П)
памтити.
ПРОЛЕТЕР: Боројевић 7, Ивановић 7,
Ђурић 7, Живановић 7, Ивковић 7, Поповић
- (Н.Петровић 7), Дал.Петровић 7,
Леонтијевић 7, Лесић 7,5, Максимовић 7,
Дар.Петровић 7
РАДНИК: Михајловић 6,5, Живковић 6,
Петровић 6, Луковић 6, Јовић 6, Ранковић 6,
Новаковић 6, Симеуновић 6, Стевић 6
(Гајић -), Станојевић 6, Тадић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Максимовић (Пролетер)
Лидер је ушао у меч по систему "лако
ћемо" и то му се на крају осветило.
Пролетер је одиграо на горњој граници
борбености, тон игри давали су ветерани
Максимовић и Лесић, а управо је Дарко
Максимовић имао најбољу шансу када се
истакао Михајловић. И Боројевић је на
Полет (Таково)
другој страни био сигуран, а најбољу
прилику имао је Гајић чим је ушао са клупе.

ФУДБАЛ

2.јун 2016.г.
26. коло

Резултати 25.колa (21/22.05.2016):
Јуниор НН - Колубара (Ј)
3:0
ОФК Дивци - Трлић
6:1
ЗСК - Тулари
3:2
Качер - Тврдојевац
2:1
Тешњар - Полет (П)
3:0
ОФК Јабучје - Младост (Д) 2:0
Бањани - Совљак
1:0
Пепељевац - Јошева
4:3
Резултати 26.колa (28/29.05.2016):
Колубара (Ј) - Пепељевац
3:5
Јошева - Бањани
1:0
Совљак - ОФК Јабучје
3:0
Младост (Д) - Тешњар
2:1
Полет (П) - Качер
1:0
Тврдојевац - ЗСК
5:4
Тулари - ОФК Дивци
1:3
Трлић - Јуниор НН
4:1

26. коло

Тврдојевац- ЗСК (Ваљево)
5:4 (3:1)

Трлић- Јуниор
4:1 (4:0)

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 50.
Судија: Милан Балиновац (Уб). Стрелци: Симић у 13. и 44., Љубомировић у
40. и Дамњановић у 64. и 70. за
Тврдојевац, а Ћосић у 14., 48., 72. и 80.
минуту за ЗСК. Није било картона.
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 6,5, Јовић 7,
Дамњановић 7,5, Васић 6,5, Симић 8,
Милић 7, С.Ранковић 6,5, Милетић 6,5
(Милутиновић 6,5), Д.Ранковић 7, Мирковић 7, Љубомировић 7 (Радовановић
6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Душан Симић (Тврдојевац)
Утакмица без одбрана, обе екипе су
игралче за гол више, а домаћин је
заслужено славио у правој голеади.
Најозбиљније је утакмицу схватио
Душан Симић, био најагилнији у
редовима Тврдојевца и потврдио да
игра у одличној форми овога пролећа.

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 50.
Судија: Никола Милановић (Лајковац).
Стрелци: Новаковић у 5., Иконић у 27. и
36. и Савић у 32. за Трлић, а Стојић из
пенала у 79. минуту за Јуниор. Жути
картон: Ђокић (Ј).
ТРЛИЋ: Милосављевић 7, Танасијевић
7,5, Давидовић 7, Софронић 7,
Новаковић 8, Аџић 7,5, Савић 7,5,
Поповић 7,5, Петровић 7, Иконић 8,
Цвијић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Саша Новаковић (Трлић)
Одавно слабија екипа није гостовала
у Трлићу, да се домаћин није смиловао
у наставку- вероватно би се у мрежи
Ваљеваца нашао двоцифрен број
лопти. Новаковић је прецизним
ударцем са 20 метара на повратну
Софронића отворио серију, а Ненад
Иконић на другој стативи искористио
центаршут Савића. Иконић и Савић су
још једном демонстрирали да је
одбрана гостију "шупља као сир", а
некадашњи нападач Паљува је са 11
метара ублажио пораз Јуниора..

26. коло

Тулари- Дивци
1:3 (0:1)

27.коло (04/05.06.2016-17.00ч):
Трлић - Колубара (ЛП)
Јуниор Ново Насеље - Тулари
ОФК Дивци - Тврдојевац
ЗСК - Полет (Попучке)
Качер - Младост (Д)
Тешњар - Совљак
ОФК Јабучје - Јошева
Бањани - Пепељевац
28.коло (11/12.06.2016- 17.30ч):
Колубара (ЛП) - Бањани
Пепељевац - ОФК Јабучје
Јошева - Тешњар
Совљак - Качер
Младост (Д) - ЗСК
Полет (П) - ОФК Дивци
Тврдојевац - Јуниор Ново Насеље
Тулари - Трлић

Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Пантелић из пенала у 60. за
Туларе, а Станојевић у 10., Панић у 71. и
Лучић у 75. минуту за Дивце. Жути
картони: Пантелић, Ђорђевић, Марјановић (Т), Арсеновић (Д).
ТУЛАРИ: Лазић 6,5, Шимшић 6,5,
Зујаловић 6,5 (Јеремић -), Марјановић
6,5, Брдаревић 6,5, Дробњак 7, Шкорић
7, Ђорђевић 6,5 (Павловић -), Николић
6,5 (Сарић -), Пантелић 7, Адамовић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Панић (Дивци).
Одлична фудбалска представа у
Туларима припала је новом зонашу који
до предности долазе већ у 10.минуту
преко Станојевића, утисак је после
фаула над Дробњаком. Тада Тулари
крећу у офанзиву, стварају доста
добрих прилика, постижу и погодак који
је судија поништио, али до изједначења
стижу у 60.минуту из пенала. Предходно
је после одличног паса Пантелића
голман гостију Арсеновић грубо
фаулирао Ђорђевића као последњи
играч одбране, међутим за судију
Ковачевића то није било довољно за
искључење.Тулари до краја утакмице
не користе иницијативу и бољу игру,
док вешти гости две грешке одбране
домаћих претварају у убедљиву
победу.

ЗОНА „ДРИНА”

Зона "Дрина", 28. коло

Раднички СтобексБрезовица 3:1 (1:0)
Стадион у Клупцима. Гледалаца:
200. Судија: Мирослав Јокић
(Богатић). Стрелци: Матић у 16. и
78. и Јоцић (аг.) у 85. за Раднички
Стобекс, а Кнежевић у 66. минуту
за Брезовицу. Црвени картон.
Дејан Младеновић (Брезовица) у
42. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Станковић 7,
Јоцић 6, Б.Младеновић 6, Мишић
6,5, Д.Младеновић 6, Митревски
6, Лазић 7, Шћепановић 7,
Кнежевић 7, Мирчета 6, Илић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Филип Матић
(Раднички Стобекс)
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Зона "Дрина", 27. коло

Брезовица- Златибор
0:2 (0:2)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 100. Судија: Никола
Тодоровић (Лозница). Стрелци: Ђаковац у 3. и Арсић у 33.
минуту. Није било картона.
БРЕЗОВИЦА: Станковић 7,
Мишић 7 (Селенић -), Б.Младеновић 6,5, Кнежевић 6
(Вијоглавин -), Јоцић 6,5, Лазић 6, Бољевић 6,5, Шћепановић 6,5, Добрић 6 (Илић -),
Мирчета 6,5, Митревски 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Лазовић (Златибор)

26. коло

Јошева- Бањани
1:0 (1:0)
Стадион у Јошеви. Гледалаца: 50.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелац:
Мехинагић у 11. минуту. Није било
картона.
ЈОШЕВА: Поповић 7, Томић 6,5,
Б.Тешић 7, Васиљевић 6,5, Рашић 7,5,
Бркић 6,5, Шипетић 6,5, В.Тешић 7,
Н.Тешић 7, Лесић 7, Мехинагић 7
БАЊАНИ: У.Ненадовић 6,5, Петковић 7,
Миловановић 6,5, Живановић 6,5,
Симић 7, Лештарић 7, Марковић 6,5,
Младеновић 6,5, Мерџић 6,5, Костадиновић 6,5, Вујковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Рашић (Јошева)
Уз повољне резултате са других
терена, Јошева је стигла до бодова који
ће можда бити вредни опстанка. Бојан
Тешић је прошао по левој страни, на
другој стативи лопту је сачекао
Мехинагић и постигао једини гол на
мечу. Домаћи су се задовољили раним
вођством, препустили посед Бањанцима који су неколико путра запретили,
али је одбрана предвођена Немањом
Рашићем и голманом Поповићем без
већих проблема сачувала "минималац".

25. коло

Бањани- Совљак 1:0 (1:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 50. Судија: Небојша
Ђоковић (Ваљево). Стрелац: Гајић у 4. минуту. Није било
картона.
БАЊАНИ: У.Ненадовић 7, Петковић 7, Миловановић 7,
Ђорђевић 7, Милојевић 7,5, Лештарић 7, Марковић 7,
Костадиновић 7, Илић 7, Мерџић 7, Гајић 7 (Живановић -)
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 7, Ристић 6,5, Јовановић 6,5,
Јанковић 6, Вражић 6, Милинковић 6, Прља 6,5, Стојковић
6,5, Маслаковић 6, Маринковић 6,5, Обрадовић 7
(Стефановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Милојевић (Бањани)
Одлука је пала рано- након дуплпг паса Мерџића и
Костадиновића, Гајић је био хитрији од Јанковића и лако
погодио из близине. Новом голу су ближи били Бањанци.
Гајић је био непрецизан у ситуацији када је можда могао
да проигра Мерџића, а голман Совљака је одлично
укротио шут Мерџића у другом делу. Најопаснији у
редовима гостију је био Обрадовић, непрецизно је
шутирао у одличној позицији, а реванширао му се на
другој страни у још бољој шанси Огњен Илић.
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„ДИЗЕЛКА” ПОСУСТАЛА У НАСТАВКУ ДЕРБИЈА

ЛАЈКОВАЦ ПОЗДРАВИО
ШАМПИОНЕ
Дерби 28. кола српсколигашког "Запада" донео је два различита
полувремена. У првом делу је домаћин био опаснији и конкретнији, а
вођство је најавио Софронић. Најпре је мајсторски шутирао из корака,
замало непрецизно, а потом и натерао Митра Пејовића да крајњим
напором пошаље лопту у корнер. После ударца из угла, Стојановић је
казнио грешку голмана Шапчана и са пет метара донео велику радост
домаћој публици. Аплаузе је измамио и одличан покушај Владимира
Симића са дистанце, а Мачва је тек у финишу имала прву праву шансу
преко Ђукића.

ФУДБАЛ - ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Српска лига "Запад", 28. коло

ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) - МАЧВА
(Шабац) 1:2 (1:0)
Стадион Железничара у Лајковцу. Гледалаца:
600. Судија: Ђорђе Петровић (Чачак). Стрелци:
Стојановић у 31. за Железничар, а Ђукић у 55. и
Милосављевић у 56. минуту за Мачву. Жути
картони: Јовановић, Спасеновић (Ж), Бједов,
Дражић (М).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Николић 7, Јовановић 6,5,
Спасеновић 6,5, Младеновић 6,5 (Плећић -),
Мандић 6,5, Бихорац 7, Софронић 7, Симић 7,
Миловановић 7, Радојичић 7 (Јеремић -),
Стојановић 7
Српска лига "Запад", 26. коло

ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) МОКРА ГОРА 4:1 (2:0)

Детаљ пред утакмицу са Мокром Гором
У наставку је лидер много одлучније изашао на терен, Николић је
укротио "слободњак" Лазаревића, али је немоћан био након паса
Леканића и спретне реакције Ђукића. Није се стишала радост "шанера", а
Милосављевић је после покушаја Ђукића и Леканића успео да погоди са
десет метара и доведе Мачву на корак до шампионске титуле. Пречка
Милосављевића за госте и атрактивне "маказице" Плећића на другој
страни била су највећа узбуђења до краја меча, а по правој провали
облака "црвено-црни" су прославили повратак у Прву лигу Србије са
педесетак својих верних навијача.
Седам дана пре тога, Лајковчани су убедљиво надиграли госте са
Косова, публика је видела сијасет атрактивних акција, а наредне недеље
екипа Александра Лазаревића путује на мегдан Јединство Путевима. Б.М.

Стадион Железничара у Лајковцу. Гледалаца:
400. Судија: Милан Курлагић (Ужице). Стрелци:
Спасеновић у 15., Миловановић у 41., Јовановић
у 78. и Софронић у 87. за Железничар, а Радојевић у 67. минуту за Мокру Гору. Жути картони:
Анђелковић, Башчаревић (М). Црвени картон:
Ђаковић (Мокра Гора) у 67. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Анђелковић 7, Јовановић 8,
Спасеновић 7,5, Младеновић 7, Бихорац 7, Софронић 7,5 (Кремић -), В.Симић 7,5 (Спасојевић -),
Миловановић 7,5, Н.Симић 7, Радојичић 7,5,
Недељковић - (Стојановић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Јовановић (Железничар)

ЛАЈКОВАЧКИ ЗОНАШ МИРНО ПРИВОДИ СЕЗОНУ КРАЈУ

ЗЛАТАРУ НИ ГРАМ
НАДЕ У ЛАЈКОВЦУ
Лајковачки зонаш није много марио за калкулације Златара,
Нововарошани су се надали бодовима спаса против Задругара, али је
домаћин одиграо максимално мотивисано и наставио борбу за треће
место. Госте је рано начео Немања Марковић, а велико невреме
стопирало је утакмицу на 25 минута. Златар није успевао у наставку да
угрози Стефана Марковића, а адути са клупе Ђурић и Јеринић су у
финишу "оверили" заслужену победу Пакићеве екипе.
Добар фудбал Лајковчани су играли и у Мионици, али нису имали
решења за бившег нападача Железничара и Степојевца Стефана Томића.
У току су и интензивни радови на стадиону Задругара- у наредној сезони
лајковачки навијачи ће моћи да прате своје љубимце на модерним
трибинама које се граде иза кућица за службена лица, а оне ће по
завршетку радова бити пребачене на супротну страну терена.
Б.М.
Зона "Дрина", 28. коло

РИБНИЦА (Мионица) - ЗАДРУГАР (Лајковац)
3:2 (1:0)
Стадион у Мионици. Гледалаца: 150. Судија: Мирко Ћургуз (Уб).
Стрелци: Томић у 3., 50. и 61. за Рибницу, Стјеља у 53. и Небојша
Марковић у 70. минуту за Задругар. Жути картони: Ћосић, Томић (Р),
Ђурић (З).
ЗАДРУГАР: Радиновић 6,5, Симеуновић 6,5, Бојичић 6, Спасић 6,5,
Ашковић 7, Теофиловић 6, Спасојевић 6, Стјеља 7, Јеринић 6
(Неб.Марковић 7), Ђурић 7, Нем.Марковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Томић (Рибница)
Зона "Дрина", 27. коло

ЗАДРУГАР (Лајковац) - ЗЛАТАР (Нова Варош)
3:0 (1:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 100. Судија: Зоран Матић
(Крупањ). Стрелци: Нем.Марковић у 19., Ђурић у 83. и Јеринић у 90.
минуту. Жути картони: Митровић, Ник.Марковић, Нем.Марковић(Зд)
ЗАДРУГАР: С.Марковић 7,5, Симеуновић 7,5, Новаковић 7,5, Митровић
7,5, Ашковић 8, Ник.Марковић 8, Спасојевић 7,5 (Ђурић 8), Стјеља 7,5,
Стејанић 7,5 (Јеринић 8), Неб.Марковић 8, Нем.Марковић 8 (Гајић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Радован Ђурић (Задругар)

ZONA"DRINA"
Резултати 28.кола (28/29.мај 2016):
Слога 1940 (ББ) - Будућност (А)
Раднички Стобекс - Брезовица
Златибор (Ч) - Прово
Слога (Сјеница) - Рађевац (Крупањ)
Полимље (Пријепоље) - Раднички (В)
Рибница (М) - Задругар (Л)
Златар (НВ) - Јединство (Владинирци)
Спартак (Љиг) - ОФК Осечина

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

ФУДБАЛ
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ЈЕДИНСТВО У ТЕШКОЈ СИТУАЦИЈИ ПРЕД ПОСЛЕДЊИХ 180 МИНУТА

СУДИЈСКЕ ФАЛШ-НОТЕ ПОД БУКУЉОМ
- Тенденциозно суђење, уз велики број пропуштених прилика, кумовали поразу у
Аранђеловцу. - Бобан Стојановић за "минималац" против Лајковчана, анемично издање на
Крушиковом стадиону. - Долази Смедерево у претпоследњем колу (недеља 17.30 часова)
Коначно су црвено-бели у Аранђеловцу изгледали како
су навијачи прижељкивали целог пролећа- храбри, отресити,
борбени, са добрим решењима у завршници...., али
неефикасни! Пет стопостотних и неколико изгледних
прилика пропустли су црвено-бели у дербију зачеља,
превише да не би били кажњени. Омалени Павловић је добио
предност над Сајићем због "слепила" помоћника Ђорђевића
(не први пут у току меча), остао на ногама и успео да матира
Ивана Јовановића. Домаћи су пре гола имали бројчану
предност пуних двадесет минута због друге опомене Панићу,
након гола брзо је искључен и Дејан Јовановић, па је пут до
барем "ремија" био немогућа мисија. За разлику од неких
ранијих издања, овога пута се пуленима Жарка Јовановића
има мало шта замерити. Остаје жал и питање зашто оваквих
игара није било више, сада би се већ увелико славио
опстанак под Шепковцем...

Српска лига "Запад", 28. коло

ШУМАДИЈА (Аранђеловац)
- ЈЕДИНСТВО (Уб) 1:0 (0:0)
Стадион у Аранђеловцу. Гледалаца: 400. Судија: Драган
Николић (Пожаревац). Стрелац: Павловић у 72. минуту.
Жути картони: Драшковић, Јаћимовић, Дунђеровић,
Павловић, Нићифоровић (Ш), Томић, Бранковић (Ј). Црвени
картони: Панић у 53. и Дејан Јовановић у 76. минуту
(обојица Јединство).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Ранковић 7, Стојановић 6,5,
Сајић 7, Гавриловић 7,5, Илић 7, Панић 6,5, Блажић 7,
Ристовски 7 (од 61. Тадић -), Д.Јовановић 7,5, Томић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Драган Павловић (Шумадија)
Српска лига "Запад", 27. коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) - ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац)
1:0 (1:0)

Грчевита борба за очување
српсколигашког статуса
Вероватно ће у званичним извештајима делегата и
посматрача, суђење тројке на челу са Драганом Николићем
из Пожаревца бити оцењено као "коректно, добро, без
примедби, уједначеног критеријума...". Међутим, реакције
играча су најбољи показатељ да су преживели праву
судијску тортуру, па су неки од најсталоженијих међу њима
губили главу и подлезали емоцијама које су "делиоци
правде" распиривали. Реакција људи из Шумадије (до једног
су се сви господски понашали, без обзира на значај меча)
после меча говори да им је било непријатно, извињавали су
се иако ништа нису криви, јер су Николићеве фалш-ноте
очигледно свирале за неког трећег или четвртог...
Дуел у Ваљеву понудио је потпуно другачију слику
убског српсколигаша. Повреда Ситарице је додатно
погоршала ситуацију са невеликим играчким кадром, а
тренер Јовановић је, као и током целог пролећа, имао силне
муке да организује иоле квалитетан тренинг. Добар покушај
Стојановића у 2. минуту из круга центра најавио је боље
издање Убљана, али је права борба трајала само до првог
гола домаћина. Косић је изнудио пенал, Исидоровић погодио
само стативу, али традиционални "џелат" црвено-белих
Милош Рашевић је био најспретнији између четири играча
Јединства и најавио да ће гости бодове спаса морати да
траже негде другде.
Само што је почео наставак, "резервиста" Павловић у
првом контакту са лоптом користи асистенцију Стефана
Илића, а једину праву прилику за Убљане није искористио
Ћесаровић. Рашевић је у финишу још једном мајсторски
асистирао Поповићу и убске навијаче на трибинама Крушика
у покислом расположењу послао кући.
Нови комшијски дерби са Лајковчанима обележили су
голом Бобан Стојановић и незапамћена провала облака због
које је главни судија Вучићевић прекинуо меч на 15 минута.
Гостима је припао почетак, Зоран Стојановић је пропусти две
прилике, али му је његов презимењак му црвено-белом дресу
показао како се решавају ситуације пред противничким
голманом. Мотивисанији домаћин је диктирао темпо и у
другом делу, Ситарица и Блажић су пропустили лепе
прилике, а вреди истаћи и деби кадета Луке Радивојевића
који је са непуних 17 година осетио српсколигашки барут.
Пред Убљанима је јасна рачуница- само шест бодова у
неким калкулацијама доносе опстанак, а први од два велика
корака морају прећи у недељу од 17.30 часова на домаћем
терену против Смедерева.
Б.Матић

Стадион Јединства. Гледалаца: 100. Судија: Иван
Вучићевић (Краљево). Стрелац: Стојановић у 30. минуту.
Жути картони: Ситарица (Ј), Матић, Кремић (Ж).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Ранковић 7 (од 70. Мијатовић -),
Стојановић 7 (од 70. Пурешевић -), Бранковић 6,5, Сајић 6,5,
Блажић 7, Панић 7, Ристовски 6,5, Ситарица 7 (од 83.
Радивојевић -), Д.Јовановић 7, Томић 7
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Анђелковић 7, Јеремић 7, Спасојевић 6,5,
Радојичић 7, Н.Симић - (од 33. Милић 6,5), Мандић 6,5, Матић
6,5, Софронић 7 (од 58. Марковић 6,5), В.Симић 6,5,
Миловановић 6,5 (од 52. Кремић 7), Стојановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бобан Стојановић (Јединство)

* Гипс картон плоче + пратећи програм
* Термоизолациони материјали
(стиропор, вуна, лепак, фасаде...)
* Хелиос микс систем (500 нијанси боја)
* Ламинати, тегола, кровне фолије...
* Грађевински ексери, жица, плетива, рабиц...
* Шрафови, браве и цилиндри, окови, електрика...
* Гуме за бицикле + пратећи програм

- повољне цене
- квалитет
- широк асортиман
- искуство
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ШК УБ ВРЕДНО РАДИ НА ПОПУЛАРИЗАЦИЈИ МАГИЧНЕ ИГРЕ

ШКОЛА ШАХА ЗА НАЈМЛАЂЕ
Једна од првих идеја новог председника ШК Уба Милорада Грковића, била
је да се оформи школа шаха у којој би
млађи нараштаји учили прве лекције из
игре на 64 поља. Уз уобичајене финансијске проблеме да се организује такав
пројекат, почетком ове године убски
интермајстор Славиша Милановић
започео је са подучавањем заинтересоване деце- сваког уторка и четвртка од
16.30 часова у просторијама клуба.
Група за сада броји петнаесторо деце,
махом предшколског узраста, а вреди
истаће да је учешће у школи шаха
бесплатно за све клинце који би се
упознали са чарима магичне игре.
Млади Убљани су забележили и
прве наступе, а мали Вукашин Ђокић

(син актуелног играча Уба Синише)
освојио је и свој први турнир. У београдском вртићу "Бели зека" у Београду
поделио је прво место са освојених
четири поена из пет партија, а треће
место припало је још једном Убљанину
Вука-шину Радојичићу. Још већи успех,
убске шаховске наде оствариле су на
Финалном турниру београдских вртића,
где су наступили на позив организатора
турнира. Убска екипа у саставу Мила
Милановић (ћерка Славише Милановића) и Вукашин Ђокић, била је најбоља
у конкуренцији 14 београдских обданишта, са четири победе и једном нерешеном партијом донели су пехар и златне
медаље у клупске витрине...
Б.Матић

ОДЛИЧАН НАСТУП
МИСТЕР БАСА У БУДИМПЕШТИ

ПРВО МЕСТО
ИЗМАКЛО ЗА ВРАТ
Мистер Бас је 21. маја имао свој
четврти наступ на чувеном "Кинчем
Парку" у Будимпешти, у сигурно најјачој конкуренцији до сада- трка Миленијум Диј. Вођен сигурном руком Словака Јана Хавлика, врељански четворогодац се држао у средини колоне, а
пред завршних 400 метара налазио се
на 6. позицији. Уследио је изузетан
финиш, Мистер Бас је низао препреку
за препреком, а успео је да му одоли
само Акаба и за дужину врата стигне
до награде од 12.300 евра. Власници
врељанског грла морали су да се
задовоље са 5.000 евра, а трофејног
коња сада чека пауза до 7. јула.

Детаљ са трке

Најмлађи убски шахисти
са интермајстором Славишом Милановићем

Одличан наступ у Београду имао
је Орнамент власника Југослава
Томића, Тика Вујковић је у маниру
старт-циљ почистио конкуренцију у
првом класику "Трајал Стејкс". Трогодац је свом власнику донео 200.000
динара и потврдио сјајну форму пред
трке Бомбардер и Дерби које га ускоро
очекују.

Mika
SALON

- PEDIKIR
- MANIKIR
- NADOGRADNJA
I IZLIVANJE NOKTIJU
- DEPILACIJA

Svete Popovića 48, Ub
(preko puta Silosa)

066 447 477 063 71 83 474

SERVIS I PUNJENJE AUTO-KLIMA

069 11 10 365
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ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ У СПОРТСКОМ ПЛЕСУ

РУКОМЕТАШИ УБА ОКОНЧАЛИ
СЕЗОНУ НА ПОСЛЕДЊЕМ МЕСТУ

СПЕКТАКЛ НА УБУ

ДВА ПОРАЗА
ЗА КРАЈ
Рукометаши Уба опростили су се
од прволигашког "Центра" и сезону
окончали са шест освојених бодова. У
последња два меча, Убљани су бољи
утисак оставили у Шапцу, док је
против Рекреатива на домаћем паркету било видно да играчи једва чекају
одмор:
- Сезона је била
стресна и дуга, нисам
желео да у последњем
мечу правим превелики
притисак на играче, па
смо зато изгледали слабије него у претходних
неколико мечева. За разлику од тог
дуела, у Шапцу смо имали прави
приступ и држали егал до самог
финиша. Кратка ротација нас је
коштала пораза од врло квалитетног
домаћина, а похвале заслужују
Андрија Ранковић и голман Јовановић. Ускоро ћемо сести за сто, уколико
останем на клупи Уба- сигурно је да
ћемо у новој сезони бити бржи,
полетнији и спремнији и приближити
се трендовима модерног рукометарекао је на крају сезоне тренер
"плавих" Душан Видић.
Б.М.
Прва лига "Центар", 22. коло

УБ - РЕКРЕАТИВО (Београд)
30:37 (14:20)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 30.
Судије: Цветићанин, Пурић (Београд).
Седмерци: Уб 2(2), Рекреативо 2(0).
Искључења: Уб 2, Рекреативо 0 минута.
УБ: Јовановић, Стокић 5, Вукосављевић 1, Петровић 10 (2), Матовић 3,
Драгишић 2, Рајковић 1, Марковић,
Стојановић 2, Ранковић 1, Јовичић 5.

Такмичење одржано на Убу трећи пут за редом. Учествовало преко
470 учесника из 10 градова Србије. Организатори и технички
домаћин такмичења били су Плесни савез Србије и Плесни клуб
„РМП Колубара“. Спортску халу посетило више од 1.000 људи.
Град Уб је, по трећи пут, био
домаћин такмичења у спортском
плесу, које је одржано у суботу 21.
маја, у Хали спортова. Покровитељ
такмичења највишег ранга били су
Министарство омладине и спорта,
Плесни савез Србије и општина Уб, а
технички организатор и домаћин све
популарнијег плесног спектакла био је
Плесни клуб „РМП Колубара“ из
Лазаревца.
Уб је постао препознатљив по
начину организовања дворанских
спортова, па је у односу на претходна
два такмичења, овог пута било доста
више плесних клубова, који су
задовољни претходним учешћем и
организацијом Убљана и „РМП
Колубаре“, поново посетили Халу и
пријавили више плесних парова који
су своја умећа показали у неколико
категорија (Е, Д, Ц, Б, А и И). У преподневним сатима, Халу су напунили
млади плесни парови, будући професионалци, учествујући у такмичењу
почетног нивоа квалитативних разреда, а затим је уследио КВ турнир, КУП
СТ и КВТ ЛА формације. Ове године
представиле су нам се женске плесне
формације, а у вечерњем финалу
нашли су се најбољи плесни парови за
Куп Србије у стандардним плесовима.
Учествовало је 474 такмичара из
десетак градова Србије, из 18 плесних
клубова.

Прва лига "Центар", 21. коло

МАЧВА (Богатић)- УБ
Ж31:26 (17:12)
Хала "Зорка" у Шапцу. Гледалаца: 100.
Судије: Милошевић, Стаменковић
(Обреновац). Седмерци: Мачва 3(3), Уб
3(3). Искључења: Мачва 6, Уб 6 минута.
УБ: Јовановић, Стојковић 1, Вукосављевић 1, Петровић 8 (2), Матовић 1,
Драгишић 3, Рајковић, Стојановић 1,
Ранковић 7 (1), Јовичић 4

Piljarnica

Лепота плесног покрета

Novo !

Mandarine

Janković
Ul. Školska br.6, Ub
(kod „Ubljanke”)
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Богат целодневни програм
Предраг Мићић, оперативни тренер
спортског клуба „РМП Колубара“ задовољан је овогодишњим бројем такмичара и
посетом публике, која је имала прилику
да прати неколико нивоа такмичења у
току целог дана. Најинтересантнији део је
било такмичење у КУП-у Србије за
старије омладинце и сениоре. Пре
финала, вечерњем програму, претходили су такмичарски наступи две
категорије у латиноамеричким плесовима, после којих су се стицали услови
за учешће на Државном првенству.
- Број учесника у овој години,
најбољи је показатељ да је Уб постао
место, у којем се плесачи лепо осећају и
долазе у све већем броју – рекао је
Предраг Мићић и обећао наредне године
још већи спектакл, у којем ће учешће
узети и Убљани.
Победничке пехаре у име домаћина
уручивао је Радован Пулетић, директор
Установе за културу и спорт, а у категорији старијих омладинаца освојили су га
плесни пар – Петар Петровић и Ивана
Величковић из београдског плесног клуба „Beodance“, док су и у сениорској категорији победници били чланови истог
клуба Јован Ратковић и Ана Дедовић.
Организатор и домаћин такмичења,
Плесни клуб „РМП Колубара“, постигао је
запажене резултате у млађим категоријама, а нарочито је био успешан у
такмичарским плесним формацијама у
којима су освојили три прва места. Д.К.

Krastavac

59-

99Trešnje

Sve vrste voća i povrća
JABUKE (Ajdared, Zlatni deliseš, Greni)
AKCIJA - sitna Ajdared ( 35- )

50-

Šargarepa
Kupus

Dobar kom{ija !

DISKONTNE CENE

Mladi krompir

52189-

Jagode

30Boranija
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ЈУНИОРКЕ ЖОК УБА ИМАЛЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ НАСТУП

УБЉАНКЕ НАЈБОЉЕ У ХОЛАНДИЈИ
Захваљујући великом труду и ентузијазму тренера Александра Каришика,
јуниорска екипа ЖОК Уба била је учесник 60.
по реду турнира "Pinkster Toernooi" (14-15.
мај), одржаног у градићу Синт Антхонис, 90
километара далеко од Ајндховена. Да
Убљанке нису џабе прешле пут дуг 1700
километара, потврда је и победнички пехар
и златне медаље за 12 девојака које су
представљале наш град.
Турнир се по традицији игра на трави,
а пуленке Александра Каришика су после
две победе у групи у полуфиналу
савладале екипу Динама из Панчева. У
финалу су биле боље од Холанђанки, а у
току целог турнира изгубиле су само један
сет! Играло се на два добијена сета до 21
(тај-брек до 15), а након тријумфа у суботу
14. маја, Убљанке су сутрадан одмериле
снагу и са сениорским екипама и забележиле једну победу. Осим спортског дела
екскурзије, Каришик је за своје играчице
организовао туристичке посете Амстердаму, Ајндховену и Бечу, па су сви из убске
експедиције уживали у незаборавном
искуству...
Б.Матић

Јуниорски тим ЖОК „Уб” са пехаром и медаљама у Холандији

PRVA UBSKA MENJA^NICA

NOVO U KRALJU !

Ul. Kralja Petra Prvog 34, Ub

NAJPOVOLJNIJI KURS ZA SVE VALUTE !!!

BRZO, LAKO, EFIKASNO...

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

