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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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БАЗЕНИ КОД МОТЕЛА „ОКНО”

НОВА УБСКА
ОАЗА МИРА
На Фазанерији све спремно
за почетак купалишне сезоне. Отварање
базена планира се у петак, 29.јула
На комплексу убске Фазанерије, поред мотела „Окно“,
у току су финални радови на уређењу новог и савременог
базена, који ће употпунити овогодишњу купалишну сезону
у Тамнави. Биће то право освежење за све купаче на Убу (и
шире), које би, по најавама идејног творца и иницијатора
овог пројекта Зорана Марковића, председника Ловачког
удружења „Тамнава”, своје капије требало да отвори у
петак, 29.јула. Обимни радови на изградњи овог комплекса
рађени су темељно, па је због тога дошло и до малог
кашњења у његовом припремању за прву сезону.

Базен на убској Фазаренији:
Водена оаза мира за купаче
Базен на убској Фазанерији представљаће нешто
слично бањском туризму. Поседоваће доста пратећих
садржаја и имаће ограничен капацитет посете на 500
купача. Цена улазнице износиће 500 динара и она ће
подразумевати могућност коришћења лежаљке, сунцобрана и ђакузија.

Последње припреме пред отварање базена

- У плану је и један мали дечији базен, одмах поред
овога, са једном печурком. Са његовом изградњом почињемо одмах. Касније, на површини од скоро два хектара,
планирамо и неке друге садржаје. Мислим да ће ово бити
диван кутак, за убске прилике, који ће свима моћи да пружи
добар одмор и релаксацију. Уосталом, ово и јесте место
које може да направи праву туристичку причу за Уб- истиче
Марковић.
М.М.М.

NASIQE U PORODICI

M

ediji su, u posledwe vreme,
p rep u ni v esti o p reb i j eni m,
silovanim i ubijenim `enama, dok
дискусија о Zakonu protiv fizi~kog ka`wavawa dece
dobija sve vећe razmere. Nasiqe u porodici raste
uprkos pozivima novinarskih (углавном) du{ebri`nica da ugro`ene `ene, bez ustru~avawa,
prijavquju nasilnike. Niko ne upozorava da,
eventualna, la`na prijava povla~i krivi~nu
odgovornost. Jer, treba naglasiti, moguћa je i
zloupotreba. [ta je, zapravo, porodi~no nasiqe? Da
li je to svaђa mu`a i `ene, majke i kћerke, sina i
oca... Da li je svaђa, u kojoj u~estvuju dve ili vi{e
strana, nasiqe? [ta se dogaђa kada nadle`no
Tu`ila{tvo odbije krivi~nu prijavu. ^ime se
dokazuje da je u~iweno delo nasiqa u porodici? To
su pitawa na koja ne daju odgovore autori mnogih
priloga sa ovоm temоm. Чини се да се, на начин како то
ради већина тих ‘’заштитника нежнијег пола’’, жене баш
подстичу на свађу, расправу, инат, претње... А, онда...
Videli smo како нападају psihoterapeuta, koji se
usudio da ka`e ne{to suprotno aktuelnom trendu
du{ebri`ni{tva, stavqaju га na stub srama, a to
govori, ne samo o dru{tvenoj klimi, koja nije
naviknuta na razli~ite poglede na `ivotnu
stvarnost, nego i o svojevrsnoj zaraznoj agresiji onih
koji se bore protiv - agresije. S druge strane, realiti
programi (jedan je tek minuo) puni su nasiqa i primera
nedoli~nog, nevaspitanog, grubog i neprimerenog
pona{awa. A tabloidi sve to pomno prate i utvrђuju
gradivo za {iroke narodne mase. Kad razgnevqeni
suprug (qubavnik, supruga ili qubavnica) izgubi
kontrolu, pokreћe se lavina diskusija o tim stra{nim
mu{karcima (ali, samo mu{karcima) - nasilniciма...
Naravno, pozivi ugro`enom slabijem polu da potra`i
za{titu u policiji, a potom, eventualno, u sigurnoj
kuћi, dobijaju na intenzitetu, ali nema obja{wewa {ta
to podrazumeva, нема upozorewa, saveta i sli~no...
E, sad! Razlika izme|u nasiqa nad porodicom i sva|e,
u kojoj je mogu}e da obe strane budu ugro`ene, u
zapenu{anim izve{tajima novinarskih za{titnika
ne`nijeg pola, kao da ne postoji. Mu{karac je uvek и
unapred kriv, a takozvane pokrivalice su redovno
scene u kojima mu{karac udara `enu. Ima li, mo`da, i
druga~ijih primera, mo`da puno mawe, ali - da li их
ima? Ако их нема - објавимо то чудо!
A fizi~ko ka`wavawe dеце, ono {to u narodu zovu
‘’roditeqske batine’' oduvek se praktikuje i te{ko
da se u tome ne prepoznaje drasti~na razlika od
nasiqa. Te{ko }e i jedan zakon uspeti da spre~i
roditeqa da svoje dete vaspitava na ‘’starinski’’
na~in. Zna se da je mnogo opasnije kupovawe qubavi
попустљивошћу и poklonima - od strogo}e. Roditeqi
treba, kao u stara vremena, da nau~e svoju decu da
postoji ‘’nema’’ i ‘’ne mo`e’’. Тако би stvari danas
izgledale mnogo boqe. Kada bi u osnovne {kole uveli
predmet koji se zoве ’’Жivot nije zabava’’ будућност би
била извеснија. Kada bi ovo dru{tvo smoglo snage da
objasni deci da nije najve}a vrednost gomila novca i
da momci sa dvadeseтак godina ne treba да глуме
pijane milijardere, а da devojke ne hrle u zagrqaj
matorcима jer su bogati i nose skupe satove... Кada bi
mediji, {to bi rekla slavna koleginica Мирјана Bobi}
Mojsilovi}, to stavili kao projekat са приоритетом,
rasprava bi imala smisla i Зakon би trebalo doneti,
iako bi bio suvi{an, kao sli~ni {to ih doносе iz EU.
Nasiqe prema deci je, naravno, jezivo i nedopustivo,
ali to nasiqe je samo jedan od problema. Du{ebri`nici se raspi{u kad se dogodi zlo~in... A `rtve su
deca, `ene, stari i nemoћni... I - tako se nasiqe, koje
se, на тај начин, neprestano promovi{e, nekako, uve}ava i - kao da se umno`ava. Malo-malo pa vest o porodi~noj tragediji. A, onda, danima, sve u detaqe. Nacija, ~ija ‘’`iv~ana japija’’ je nagri`ena graђanskim ratovima, progonima, NATO bombardovawem, burazerskom
privatizacijom, ga{ewem stotina hiqada radnih
mesta, nepravdom i otima~inom, guta `utu {tampu i
senzacionalisti~ke tv-priloge... Pa, sve u krug.
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ПРВИ ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ УБ ПРОФ. ДР МИЛАН НЕДЕЉКОВИЋ
ИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВРАЧАР

У СРЦУ НОСИМ УБ
И ТАМНАВУ
Као и премијер Вучић, ми смо дужни да стигнемо
све и на свако место - нећу да будем кабинетски
председник, а остајем присутан и у професији
За три деценије лекарског стажа, у
различитим ординацијама, од самих
почетака у Дому здравља Звездара и
Интерној А клиници, до интервентне
кардиологије Клиничког центра Србије
и ангиосала, свакодневно, са људима
најразличитијих судбина и проблема,
Професор доктор Милан Недељковић
научио је оно што ће му, верује, бити
најважније за нову функцију председника општине Врачар - да чује и
разуме “малог, обичног” човека. У
изјави за медије Професор Недељковић је нагласио:
- У СНС сам ушао 2012. године,
готово случајно. Дошао сам код Томислава Николића да тражим помоћ
везано за број стентова, првенствено у
болницама у Ваљеву и Ужицу. Понудио
ми је да постанем члан СНС. Приступницу сам потписао одмах, у његовом
кабинету, али до пре годину дана, када
ме је професор Ненад Ђорђевић,
стоматолог, замолио да помогнем око
реализације избора на Врачару, где је на
листи СНС било и 45 факултетски
образованих људи, два члана САНУ,
девет професора универзитета, нисам
био политички активан. Редовни сам
професор Медицинског факултета у
Београду. Политика ми никад није била

У АКЦИЈИ УБСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

ОТКРИВЕНА
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ДРОГЕ
Припадници Полицијске станице
Уб су, по налогу Основног јавног
тужилаштва, ухапсили и одредили
задржавање до 48 часова З. М. (1964)
из Уба, због постојања основа сумње
да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у
промет опојних дрога.

Илустрација
Приликом претреса стана
осумњиченог, полиција је на тавану
куће пронашла импровизовану
лабoраторију за производњу опојне
дроге, опремљену вентилацијом,
клима уређајима и лампама за
осветљење и грејање, и 963 грама
осушене биљне материје зелене боје,
за коју се основано сумња да је
опојна дрога марихуана.

животни циљ. Иначе, човек
сам од акције и, као што
настојим да, кад имамо
пацијента са инфарктом, што
пре уђем у салу, јер од те
Проф. др Милан Недељковић
брзине зависи колико ће
бити оштећење, тако сам и
кад су ме питали да се прихватим
- Имам четворо деце и планирам
функције председника општине, брзо још да ширим породицу. Ништа ми није
схватио да је потребна нова снага да тешко, поготово кад видим резултате.
Врачар крене напред пуном паром. Нећу У паузи конститутивне седнице Скупбити кабинетски председник. Посетићу штине пришао ми је одборник који није
сваку стамбену зграду, свако двориште и из СНС и рекао: “Ви сте ми помогли да
разговараћу са сваком породицом. И даље живим”. Тај човек је жив, ево,
премијер Вучић прима грађане и нађе се десет година захваљујући томе што
свуда је где је људима потребан. То је и сам, тада, довео стручњаке из света
наш задатак.
да, њему и још око 60-70 пацијената,
- У основи ја сам доктор. У ангио- пруже једину могућу помоћ, јер, знате,
сали урадим оно што је најбитније, најкомпликованије интервенције могу
спасем живот кад год је то могуће. Али, само ретки да ураде.
кад пацијент дође кући мора да има
- Мој деда је био први председник
уређен простор око себе, уредну кому- општине Љиг од 1924. до 1941. године.
никацију са свим структурама, не само Када су свештеници у Лелићу чули да
општинским, да буде безбедан када сам изабран рекли су да сам наставио
изађе у парк или оде на пијацу. Ако му у дединим путем.
ангиосали ставим стент, он не сме да се
-Убљанима поручујем да ћу увек
нервира. Може бити да је моја енергија поштовати Повељу првог почасног
овде више на удару, али ако је за грађанина општине Уб, коју су ми додедобробит народа, ето, прихватио сам. лили пре шест година. Годину пре тога
- Услов да се прихватим дужности проглашен сам за најуспешнијег гипредседника био је да наставим да се мназијалца свих генерација убске
бавим лекарским позивом. Гледаћу да гимназије. Мислим да су то, уз мојих
што боље ускладим обавезе. И овде и у четворо деце, моја највећа животна
КЦС имам добар тим. У општину, као и достигнућа. У лекарској каријери, уз
код лекара, човек долази са неком све друго, круна је била оснивање
бригом, а ја увек гледам свима да заједничког Удружења кардиолога
помогнем, али не зато да би причали САД, Србије и Републике Српске. Ипак,
“помогао ми је председник”, него да надам се да ћу реализовати још неке
осете задовољство што су неки про- планове, али Уб и Тамнаву ћу увек
блем решили и да се више не секирају.
носити у срцу. Забележио М. Миловановић

ЧЕТВРТИ „LITTLE BEER FEST“

ЗА ЉУБИТЕЉЕ ПИВА
У оквиру 18. Убских вечери, у
недељу 31. јула, на радост свих љубитеља пива, одржаће се Четврти „Little
Beer Fest“, са почетком у 19 часова, на
простору испред Дома културе и Градског трга. Планирано је традиционално
такмичење у „Beerpongu“, брзом испијању пива и једењу кобасица. Пријаве су
у току, а заинтересовани могу да се јаве
организаторима и уочи такмичења,
лично или у инбокс фесјбук странице
Установе за културу и спорт.
И ове године, осим Убљана, очекује се публика која ће доћи из суседних
градова, да проба пива познатих брендова као што су Зајечарско, Ваљевско,
Апатинско и из пиваре Челарево. Штандови ће бити распоређени на Градском
тргу.
Публици ће се, на бини испред
Дома културе, представити позната џез
и рок певачица Тања Јовићевић, која ће
уживо наступати са својим бендом. Пре
тога наступиће локална предгрупа и DJ
Кумба.
Д.К.
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ЧАРОБНО ВЕЧЕ НА УБУ

СВИ ВОЛЕ „ЗЛАТНИ ДАН”
Установа за културу и спорт, са минималним
финансијским средствима, направила је занимљив догађај.
Топловаздушни балон ове године, ипак, полетео.
Јединствена културно-забавна манифестација „Златни
дан“, посвећена сунцу и Светском дану музике, измамила је,
по четврти пут, велики број Убљана на Градски трг у петак, 22.
јула. Иако месец дана касније него што је предвиђено, вредело је чекати га. Повољни временски услови, на одушевљење присутних, обезбедили су полетање главног обележја
„Златног дана“, топловаздушног балона, који се греје
пропаном.

Лена Ковачевић

Богат програм и ове године

Тања Јовићевић

Још једном се показало да је Установа за културу и
спорт добар организатор, јер су се са ограниченим буџетским
средствима побринули да „Златни дан“, омиљени догађај за
све генерације, ове године не изостане. У томе су им помогли
покровитељи културних дешавања – општина Уб и убски
привредници, који су препознали значај ове несвакидашње
манифестације. Радован Пулетић, директор Установе,
захвалио се донаторима: Техномаркету „Нина“, предузећу
„Леон“, ресторану „Убска капија“, Драгану Пурешевићу, АЦ
„Милошевић“, Убској млекари, „Еурометалу“, Драгану
Матићу Далету, Електродистрибуцији Краљево, КЈП „Ђунис“,
„Дунав осигурању“ и трговинском предузећу „Вучијак“.
Вече је почело дефилеом извођача, које је предводио
познати музичар Драгољуб Ђуричић са својим бубњарима,
који су, на главној бини, извели двадесетоминутни перформанс. После њега наступила је позната џез певачица Лена
Ковачевић, која је на убски „Златни дан“ дошла у пратњи
супруга и старијег сина Вука. Пре тамбурашког оркестра браће Јовановић из Дероње, наступила је позната рок, блуз и џез
певачица Тања Јовићевић (бивша чланица групе „Октобар
1864“).

Амбијент је улепшао и „ваздушни замак”

„Новотарије” за малишане на „Златном дану”

Мате и Ђоца
На бини испред општине наступали су: Балетски студио
„Атена“, београдски и новосадски кловнови и мађионичар,
плесне групе „РМП“ и „Uv dance“, а на бини испред Галерије,
младе убске снаге – Пинкова звездица Сања Савић, гитариста Алекса Ковачевић и рок бенд „Худини“. Иза њих, ликовна колонија подржала је, својим радом, овај догађај. На бини
испред књижаре, док је у Главној улици трајала „Ноћ куповине“, одабрану публику разгалили су Мате и Ђоца.
Градски трг врвио је малишанима и њиховим родитељима који су радосно обилазили гумене дечје играонице,
дворац са тобоганом, базен са великим плутајућим лоптама
на надувавање, у које су улазили, и гумени зид по којем су се
пели (клајмбинг) најхрабрији. Најмлађи су одлазили на
осликавање лица, фотографисали се са популарним маскотама, гутачима ватре, куповали су се балони у облику цртаних јунака, лизалице, лицидерска срца, кокице, као и ручно
прављени сувенири и козметика.
Ове године изостало је пуштање украсних лампиона,
али судећи по интересовању Убљана, посетилаца из Обреновца, Београда, па и гостију из иностранства, „Златни дан“
је постао потреба за ширењем позитивне енергије.
Д.К.

Кловнови, ходачи на штулама, „УВ-денсери”

Највећу пажњу привукао мађионичар
испред зграде oпштине Уб

ОКО НАС
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ВИДОВДАН У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

КОСОВО ЈЕ
СРЦЕ СРБИЈЕ !
Косовска Митровица
- Видовдан, 28.јун 2016.г.
Видовдан је. Полако, али сигурно, приближавамо се
граничном прелазу Мердаре. Захваљујући позиву Дарка
Глишића имам част да будем члан делегације Владе Србије
која ће, тог дана, посетити јужну српску покрајну и присуствовати откривању и освећењу споменика Кнезу Лазару у
Косовској Митовици. На граници добијамо пратњу која нас,
под ротацијом, прати све до места на ком ће бити уприличена
свечаност. Фотоапаратом покушавам да забележим призор
који ми се пружа кроз стакло аутомобила, али - не успевам.
Микишон вози као у трансу, јер процедура тако налаже - проћи
што пре кроз окупирану српску земљу јер би свако задржавање могло бити фатално. Српске таблице нису добродошле у
ове крајеве, то нам је јасно поручио, већ на старту, један
шиптарски камионџија пљунувши из своје кабине на наш
аутомобил.
Крећемо се новоизграђеном магистралом, иза нас остају
џамије, богато снабдевени шопинг молови, маркети, ауто
сервиси и перионице (или, по шиптарски, „ауто ларје”), затим
некакве виле, дворци, монументалне грађевине у којима нико
не живи. Пролазници псовкама испраћају наш пролазак, док
албанске заставе на бандерама, као некакви саобраћајни
знаци, поручују да је овај пут забрањен за Србе. Срећом, ми
смо под пратњом шиптарске полиције па, ваљда, у том
случају, не би требало да будемо ‘’кажњени’’. Довољна казна
за све нас, који смо се запутули из Србије, је оно што
посматрамо кроз прозорe наших аутомобила. Некадашња
српска земља, налик оној у срцу Шумадије, колонизована је и
присвојена од стране некаквих дошљака из Албаније. Нације
која је спремна на све како би уништила и оно мало српства
које је опстало на Косову.
Стижемо у северни део Косовске Митровице у којој живе
Срби али, како чујем, то је само петина целог града. „Нас и
њих” деле мост и река Ибар. Док смо се сликали поред моста,
сетих се оне старе изреке да „мостови спајају људе”?! Како,
бре, спапају? Па, овде, у пар десетина метара, један мост
представља све могуће границе и баријере.

ГЛИШИЋ ПРУЖИО ПОДРШКУ
СРБИМА НА КОСОВУ
Председник Извршног одрбора СНС-а Дарко Глишић
боравио је у једнодневној посети Косовској Митровици на
Видовдан,28. јуна. Тог дана, на пригодној свечаности на
Тргу Шумадија, откривен је монументални споменик Кнезу
Лазару чије подизање је финансирала Влада Србије. Уз
присуство великог броја грађана, одата је почаст кнезу,
који је јуначки страдао у Косовском боју 1389. године. Рад
вајара Мирољуба Стаменковића открио је Марко Ђурић,
директор Канцеларије за Косово и Метохију, који је и покренуо идеју за постављањем споменика.
Након свечаности, у просторијама Канцеларије за Косово и Метохију, одржан је састанак покрајинског одбора СНС-а
којем је председавао Дарко
Глишић.
“Политика очувања стабилности од виталног jе значаjа за опстанак Срба на Kосову и Mетохиjи, а свака дестабилизациjа била би фатална за
српске интересе у jужноj покраjини”, истакао је председник
ИО СНС-а, уз нагласак да су
Српска напредна странка и
њен лидер Aлександар Вучић
jедини чврст гарант рационалне националне политике,
коjа ће Србима на KиM дугоСпоменик
рочно осигурати опстанак и
Кнезу Лазару
просперитет.

Делегација Владе Србије на свечаности
на тргу Шумадија у Косовској Митровици

Гледајући на другу страну Ибра (јужни део Косовске
Мировице) стиче се утисак прилично уређенијег простора у
односу на наш део града. Не могу рећи раскоши, али свакако
модернијих грађевина са многобројним стамбеним зградама.
Запитах се на тренутак: „Како живе они тамо? Да ли су срећни?
Да ли су добили то што су хтели?”...
Размишљање ми прекида позив за полазак у центар,
место на коме ће се одржати свечаност. Пролазимо поред
многоборјних кафића, препуних младежи која се настанила у
овом граду у потрази за факултетским дипломама (у северни
део Косовске Мировице пресељен је некадањи Приштински

универзитет). Ово нисам очекивао. Толико омладине нисам
видео ни у једном граду, а прошао сам их много. Помислих,
ето, и ми имамо чиме да се дичимо. Овај град није мртав, а
неће ни бити све док су студенти у њему.
Ишчекујући откривање и освећење споменика, са
председником општине Уб у првом реду званичника из
Србије, осетих велики „напад патриотизма”. Хиљаде и
хиљаде људи који су присуствовали овом значајном
догађају, на Видовдан, дисало је једним плућима. Готово да
бих могао да се закунем да је, пред свима нама, који смо се у
том моменту налазили на Тргу Шумадија у Косовској
Митровици, споменик Кнезу Лазару (који левом руком
показује ка Газиместану, а десном се ослања на мач), у једном
моменту, проговорио поручивши: „Није важно колика нас
сила напада, већ колику светињу бранимо! Косово је Србија!”
Не могу да се отргнем утиску да ми, ушушкани у нашим
варошима широм Србије, где су друге вредности примарне,
оне основне, углавном материјално-егзистенцијалне, са
предрасудама и незнањем дозвољавамо лагано губљење
националног идентитета. Које су то „вредности“ које остављамо нашим потомцима у аманет? Да ли их учимо да воле
своју земљу и какав је наш допринос да будемо, с разлогом,
поносни на њу? Знам да се патриотизам не сипа у трактор,
али то не значи да, зарад неколико „кила” нафте, треба да га
се одрекнемо. Е, то је оно што сам научио у Косовској
Митровици од правих истинских хероја који су остали на
својим огњиштима, јер - Косово јесте срце Србије !
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КАДРОВСКЕ ПРОМЕНЕ У РП „ЕКО ТАМНАВА“

ЗОРАН ПЕТРОВИЋ
НОВИ ДИРЕКТОР
Досадашњи челни човек предузећа Радомир
Стевановић поднео оставку на функцију, коју
је Скупштина прихватила
На седници одржаној 6. јула,
Скупштина Регионалног предузећа
„Еко Тамнава“ једногласно је
изабрала дипломираног инжењера
машинства Зорана Петровића за
директора тог предузећа, које је
задужено за изградњу Регионалне
депоније у Каленићу. Досадашњи
директор Радомир Стевановић
поднео је оставку на ту функцију, a
је Скупштина прихватила.
Стевановић, који је на челу „Еко
Тамнаве“ био од оснивања предуЗоран Петровић
зећа 2012. године, није навео разлоге свог повлачења са челног
места овог јавног предузећа. Седници су присуствовали
представници десет од једанаест локалних самоуправа
укључених у пројекат изградње Регионалне депоније у
Каленићу.
Новоизабрани директор Зоран Петровић био је први
човек Фабрике грађевинског материјала „Трудбеник“, а потом
и директор тог предузећа у склопу система „Фантини“, након
приватизације циглане. Од 2009. године је власник фирме за
производњу грађевинског материјала. Одлучујући се за избор
Зорана Петровића на место директора речено је да је „Регионалном предузећу „Еко Тамнава“ потребна нова енергија, али
и неко ко има знање и искуство како би се брже и ефикасније
радило на реализацији пројекта изградње Регионалне депоније у Каленићу“.

АКТИВНОСТИ НА УРЕЂЕЊУ ГРАДА

АСФАЛТИРАН ПЛАТО
ИЗА ОПШТИНЕ
Иза зграде Општинске управе недавно је асфалтиран
плато, који је једним делом уређен као мали парк, док се
други део користи за паркирање. По речима председника
убске општине Дарка Глишића, у наредним данима биће
уређена и зелена површина и опремљена додатним садржајима, како би се овај простор у центру града оплеменио.

У наредном периоду биће обновљене
јавне површине и фасаде у центру Уба
Текуће и наредне године у плану је уређење и других делова
Уба, као и обнова фасада.
-Направили смо неколико планова за наредних годину
дана, од овог до следећег лета, јер желимо да наш град
учинимо лепшим и бољим. То нису велике инвестиције, али
ће променити изглед Уба. При крају је сређивање фасаде на
згради Поштанске штедионице, која је за ове намене издвојила 420.000 динара, а ми смо за исте послове определили
милион динара у општинском буџету, тако да ће на још неким
зградама бити обновљене фасаде, пре свега, у централној
зони. У наредном периоду биће сређен и плато иза Тодоровића зграде, док следеће године планирамо да подигнемо
једну раскошну фонтану у Градском парку, набраја Глишић
предстојеће активности на уређењу јавних површина.

ОПШТИНА УБ
У ОРГАНИЗАЦИЈИ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

„УБСКЕ ВЕЧЕРИ”
У оквиру традиционалног летњег фестивала
предвишена четити програма. Неповољне
времеске прилике одложиле наступ трубача.
Установа за културу и спорт и ове године организује „Убске вечери”, традиционални летњи фестивал,
који је постао пунолетан и у оквиру кога су предвиђена
четири програма. Манифестацију су отвoрили одлични
глумци Општинског аматерског позоришта „Бранислав
Нушић” из Малог Црнића комедијом Јована Стерије Поповића „Лажа и паралажа” у режији Дејана Цицмиловића, док
је најављени концерт трубачког оркестра Марка Трнавца,
победник овогодишњег предтакмичења за предстојећи
Сабор у Гучи, који је требало да се одржиа 25.јула, одложен
због кише. У оквиру овогодишњег Убског лета планира се и
наступ домаћих музичара – Какаду бенда и Пинкове
звездице Сања Савић, као и музичко-рецитаторски програм
Поетског театра Центра за очување традиције и културе
„Термоелектране Никола Тесла”.

„Лажа и паралажа” на убској Летњој сцени

ТРИ У ЈЕДАН
Убс к е веч е р и с у о во г лет а п оч е ле д а н н а ко н
одржавања Златног дана, док 31. јула Убљане очекује и
Мали пивски фестивал. За разлику од претходних година,
када је Установа за културу и спорт поменуте три манифестције организовала одвојено, у размаку од два месеца,
овога пута оне су термински везане и пласиране у низу, као
једна фестивалска целина. Према речима Радована Пулетића, директора Установе за културу и спорт, концепцији
„три у један“ прибегло се због финансијских ограничења и
уштеде, јер је за поменуте програме у оквиру Убског
културног лета у буџету општине опредељено свега 630.000
динара. Захваљујући донаторима, организатор је успео да
за исте намене прикупи још око 250.000 динара.
Пулетић подсећа да је, пре кризе и буџетских рестрикција, само за Убске вечери општина издвајала два милиона динара, док Установа за све три манифестације ове
године располаже сумом мањом од 900.000 динара. Финансијске околности утицале су и на избор и обим програма,
пре свега, за Убске вечери, па се гледало да они буду или
јефтинији или бесплатни. Ипак, без обзира на то, директор
Установе за културу и спорт Радован Пулетић каже да ће
Убско културно лето и ове године испунити своју основну
сврху, а то је да забави грађане током јула месеца.
Д.Н.

Зграда Поштанске штедионице на Убу
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У ДОМАЋИНСТВУ ФИЛИПОВИЋА ИЗ МУРГАША

ПЕТАО
НОСИ ЈАЈА
- Одувек се чудно понашао, а коке га уопште
нису интересовале. Када сам приметио да
често лежи на јајима, желео сам да га
тестирам и, гле чуда, испод њега нашао сам
мало јаје- истиче власник овог чуда природе.
Србољуб и Душанка Филиповић из Мургаша имају
петла који преживљава кризу идентитета. Наиме, њихов
петао је умислио да је кокошка, па је чак почео и јаја да носи.
Да певац није „право мушко” Србољуб, кога мештани овог
села зову и Радован, посумњао је када га је видео да
свакодневно леже у кокошије гнездо.
- Дешавало се и раније да петлови леже са кокошкама у
кокошињцу. Још раније смо приметили да се међу свим
јајима, с времена на време, појављују и нека мања другачијег
облика. Посматрао сам га неколико дана желећи да га
тестирам. Закључао сам га самог у кокошињац на неко време
и, гле чуда, испод њега нашао сам управо то мало јаје. Тада
сам, у ствари, постао сигуран да наш петао носи јаја- каже за
„Глас Тамнаве” Србољуб Филиповић, власник овог чуда
природе.

Душанка и Србољуб Филиповић са својим „љубимцем”
По његовим речима, о идентичном случају читао је
недавно у једним дневним новинама, што му је и подгрејало
сумњу да је тако нешто могуће.
- Никада нисам приметио да гази кокошке,
оне као да га уопште не
интересују. Одувек се
некако чудно понашао, а у
неколико наврата сам га
чуо и како „певуши”. Имамо и једног „ћиру” са
Обично јаје (лево)
којим често воли да се
и „петлово јаје” (десно)
бије. Ми смо га сами
излегли пре око годину дана и не слутећи да ћемо и од њега
добијати јаја- истиче Филиповић показујући нам два мала
шиљата јајета са танком љуском.
Овај, заиста, редак случај остаће забележен на
станицама „Гласа Тамнаве”. Двополност у животињском
свету није непозната, али је ретка. Природа некад уме да се
поигра, а пред нама је ново загонетно питање: „Шта је
старије, петао или јаје?”
Милован Миловановић
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ЧЕСТИ НЕСТАНЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА УБУ

УСКОРО РЕШЕЊЕ
ПРОБЛЕМА
Изградњом 110-киловатне трафостанице на
Убу биће решени сви досадашњи проблеми
са нестанцима струје у убској општини
У последњих неколико година, приликом иоле нестабилнијих временских прилика, становништво Уба суочава се
са нестанком електричне енергије на територији читаве
општине. Овај проблем, током јунског олујног невремена и
честих киша, постао је још израженији. Уб електричну
енергију добија преко 35-киловатног далековода из трафостанице у Јабучју, која је стара близу 50 година. Потребе Уба
за електричном енергијом, далеко превазилазе могућности
ове трафостанице, каже за „Глас Тамнаве” Зоран Николић,
директор ваљевске Електродистрибуције.
- Због тога смо ушли у
процедуру да већ ове године
направимо 110-киловатну
трафостаницу на Убу, јер,
када се деси квар у Јабучју,
на Убу је тотални нестанак
електричне енергије. На
жалост, недавно је услед
пражњења громова у Јабучју
страдао трансформатор од
110 киловолти, па је цело
подручје Уба остало без
електричне енергије. То траје
све док радници не поправе
квар, јер нема одакле да се
добије струја- каже Николић
и додаје да се Електродистрибуција суочава и са
другим проблемима који
Зоран Николић
настају услед удара грома.
- Ми смо у задњих пет месеци били принуђени да
заменимо преко петнаест трансформатора. Када се на стубу
трансформатора деси атмосферско пражњење, готово у 90
посто случајева је тако, то је добро за потрошаче. Наша
мрежа је спремна да прихвати то пражњење, дође до квара
трансформатора, ми га заменимо и у сваком случају је боље
тако,него да до истог пржњења дође у нечијој кући, на
инсталацији. Најмања цена је да потрошач, због тога, нема
напајање електричном енергијом неких сат времена, јер је
све друго је много опасније- наглашава директор ЕД Ваљево.
По његовим речима, изградњом нове трафо- станице
на Убу, сигурно ће вишеструко бити смањена дужина
трајања тих прекида. Мрежа ће бити напајана са више страна,
тако да, када нестане један правац, Уб ће струју добијати са
другог, и тако наизменично.
- Битно је да изградња једног тако великог објекта
захтева студију претходне опремљености, идејни пројекат,
прибављање свих дозвола, откуп плаца од општине... Ми
с м о с в е т о з а в р ш и л и и у т о к у ј е т е н д е р з а и зб о р
најповољнијег извођача. Најкасније, крајем септембра,
имаћемо фирму која ће изводити радове, а већ следеће
године добићемо нову трафо-станицу на Убу. На тај начин
биће решени сви досадашњи проблеми везани за нестанке
електичне енерније у убској општини- закључује Николић.
Милован Миловановић

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA

Proizvodnja i popravka

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

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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ОБНОВА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

БОЉА СТРУЈА У ТРЛИЋУ
У Дамњановића крају постављено 2,2 километра водова
и 38 бетонских бандера
Радови на обнови електромреже
на подручју убске општине полако улазе
у завршницу. Нову нисконапонску
мрежу и стабилније снабдевање струјом
добило је тридесетак домаћинстава у
засеоку Дамњановића крај у Трлићу, где
је постављањо 2,2 километра водова и
38 дотрајалих дрвених бандера замењено бетонским. Вредност инвестиције
је око 2,2 милиона динара, радови су
изведени у складу са уговором о сарадњи који је општина Уб пре четири
године потписала са Електродистрибуцијом Ваљево, а финансијер је
Електропривреда Србије.

смо стабла која су сметала, прокрчили
терен, а након тога ископали рупе за
шест спацијал бандера и бетонирали их.
Увек радо помажемо и учествујемо у
свим акцијама које доносе добробит
читавом селу”, напомиње Дамњановић.
После четири године од почетка
великог пројекта реконструкције нисконапонске мреже у тамнавским селима,
овај посао се полако приводи крају,
констатовао је председник општине Уб
Дарко Глишић током обиласка радова у
Трлићу.
„Све смо ближи коначном циљу, а
то је општина Уб без дрвених бандера.
До краја године завршићемо тај посао,
темељно реновирати нисконапонску
мрежу и свим нашим грађанима обезбедити квалитено и поуздано напајање”,
рекао Глишић.
Директор Електродистрибуције
Ваљево Зоран Николић објаснио је да је
на територији убске општине остало мање од десет посто мреже на дрвеним
бандерама, што ће бити замењено и

Замена бандера у Трлићу
реконструисано у наредним месецима,
док је Срђан Ђуровић, директор огранка
„Електросрбије” Краљево најавио да ће
почетком наредне године бити завршена
нова трафостанице „Уб 2” од 110 киловолти, чија је вредност 2,1 милиона евра.

СРЕДСТВИМА „ПУТЕВА СРБИЈЕ“

НОВИ МЕТРИ АСФАЛТА У СОВЉАКУ
Деоница дужине пола километра изграђена кроз
засеоке Аврамовића и Мандића крај
Када треба да се запне,
ту је и председник
Према речима мештанина Милана
Дамњановића, мрежа у овом крају
Трлића била је у катастрофалном стању.
„До сада смо имали добар напон
струје, јер смо 2006. године урадили
трафостаницу која напаја тридесетак
домаћинстава, али смо имали проблем
са мрежом која је искакала чим мало
задува ветар. Нисмо имали струје или
фазе и то је био велики проблем. Сада
смо коначно добили снопасти кабал за
напајање и надам се да је то крај свим
нашим мукама са струјом”, рекао је
Дамњановић.
Поред захвалности ЕПС-у и убској
општини, речи хвале има и за све комшије, које су се организовале и ангажовале током припремних радова.
„Терен је био неприступачан, јер се
један део линије пробија кроз шуму.
Нисмо могли да изведемо неку бољу
трасу, да иде поред пута, иако смо то
желели, јер је Дистрибуција захтевала
да иде старом трасом, кроз шуму.
Комплетан комшилук је помогао, исекли

Реконструкција ове деонице,
д у жине пола километра, поред
уређења и пресвлачења макадамске
подлоге асфалтом, обухватала је просецање канала, који ће убудуће моћи
да приме велике количине воде.
Радове су финансирали „Путеви
Србије“, у оквиру овогодишње друге
фазе изградње путне мреже у убским
селима. Током прве фазе, „Путеви
Србије“ су уложили око 40 милиона
динара и са тим новцем, од почетка
године, изграђено је преко пет километара локалних путева у десет села.
У Совљаку је планиран наставак
радова на овој деоници, па ће у наредном периоду и преосталих 600 метара
пута бити изграђено, како би засеоци
Аврамовића и Мандића крај асфалтом
били спојени са регионалним путем Уб
– Коцељева, најавио је председник
општине Уб Дарко Глишић.
У претходних пар година у Совљаку је изграђено више путева него у
другим тамнавским селима. Према
речима Продана Милосављевића,
одборника из Совљака, ово село је то и
заслужило због, најмање, две чињенице.

Новоизграђена деоница у Совљаку
„Совљак је, са око 1.200 домаћинстава, највеће село у убској општини, а имали смо најмање асфалтних
путева, па сада то надокнађујемо.
Радимо по приоритетима и остало нам
је још мало да урадимо, пошто смо
прошле године добили 2,5 километра
а с ф а л т а и о ве с ко р о к и лом ет а р .
Општина нам излази у сусрет, поред
пу тева добили смо и нову нисконапонску мрежу, а један део села и
водовод. Совљак не напуштају млади,
тако да село опстаје, живи и напредује и
ускоро ће бити село за пример са асфалтом и струјом“, нема дилеме МилоД.Н.
сављевић.

ОПШТИНА УБ
МИНИСТАР ВУЛИН ПОСЕТИО
„ДАРТ ФУРНИТУРЕ” НА УБУ

ОБУКА ЗА ДЕЦУ
БЕЗ РОДИТЕЉА
У предузећу за пројектовање и
опремање ентеријера, које се налази у
некадашњој индустријској зони, осморо
полазника учи столарски занат
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања у техничкој Влади Александар Вулин боравио је на
Убу, где је посетио предузеће за пројектовање и опремање
ентеријера „Дарт фурнитуре” које организује обуку за младе у
оквиру програма Националне службе за запошљавање, као и
за оне без родитељског старања. На обуци, у трајању од два и
по месеца, тренутно осморо полазника учи столарски занат, а
постоји потреба за још 15, који би у наредном периоду
требало да буду укључени у исти програм. Уколико успешно
заврше обуку, биће примљени у стални радни однос.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања недавно је, преко неколико пројеката,
отпочело сарадњу са предузећима која треба да омогуће
радно ангажовање младих без родитељског старања који
излазе из система социјалне заштите, корисника услуга
социјалне заштите, деце палих бораца, као и теже запошљивих категорија друштва.

Јовановић Џајић и Вулин
у разговору са полазницима обука
Министар Вулин се захвалио фирми „Дарт фурнитуре”
не само што одржава производњу и ствара нову вредност,
већ и што је отворила своја врата за децу из система социјалне заштите.
„Министарство је покренуло акцију са приватним послодавцима да дамо прилику деци без родитељског старања и
палих бораца, свима онима према којима живот није био фер,
да се њихов живот поправи и буде бољи и да својим радом
могу да обезбеде егзистенцију за себе и своју будућу породицу. Деца из система социјалне заштите заслужују шансу
коју им је, између осталог, и „Дарт” понудио“ рекао је Вулин
уз напомену да су Национална служба за запошљавање и
министарство на чијем је челу ове године издвојили 997
милиона за програме обуке и образовања, кроз које ће проћи
9.620 људи, од тога 700 особа са инвалидитетом.
Директор предузећа „Дарт фурнитуре” Горан Радовановић истакао је да су изузетно задовољни залагањем осморо полазника на обуци, који уче вештине израде намештаја.
„Судећи по досадашњим резултатима и њиховом великом жељом да стичу нова знања, убеђен сам да ће ова обука
уродити плодом и да ћемо после два и по месеца имати
добро обучене младе људе за столарски посао. Уједно, биће
нам велика подршка у даљем развоју нашег предузећа”,
навео је Радовановић и скренуо пажњу да на Убу и у околини
више нема столара.
У предузећу Дарт фурнитуре има 34 запослена, постоји
од 2003. године, а пре две и по године своје погоне из Београда је преселило на Уб. Фирма се бави опремањем ентеријера и хотела по систему кључ у руке, израдом столарије и
комадног намештаја и 98 посто својих производа извози у
Русију, Казахстан, Француску и Немачку.
Заменик председник општине Уб Александар Јовановић
Џајић захвалио се предузећу „Дарт фурнитуре” што је општину препознало као место за улагање, и подсетио да је то један
од пројеката оживљавања некадашње индустријске зоне на
Убу.
Д.Недељковић

28.јул 2016.г.
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ПОНОВО ОТВОРЕН СТЕЧАЈ НАД „ТРУДБЕНИКОМ”

ПРВИ КОРАК КА
РЕШЕЊУ ЗА ЦИГЛАНУ
По основу пореских обавеза, фабрика дугује
општини Уб 6.550.408 динара. – Потенцијални
инвеститори заинтересовани за улагање у
циглану и покретање производње
Правобранилаштво општине Уб поднело је предлог за
поновним отварањем стечаја над Фабриком грађевинског
материјала „Трудбеник“, познатијом као циглана, чији је
већински власник италијанска компанија „Fantini Scianatico
Balkan”. Предлог за тај поступак покренут је на захтев
Општинског већа због потраживања по основу неплаћених
пореских обавеза у укупном износу од 9.430.610 динара. За

ФГМ „Трудбеник”:
Производња обустављена 2011.године
порез на имовину и земљиште, комуналне таксе, као и за
накнаде за грађевинско земљиште и заштиту животне
средине, ФГМ „Трудбеник“ дугује општини Уб 6.550.408 динара, док камата до дана отварања стечаја износи 2.880.202
динара. У „Трудбенику“ је производња обустављена 2011.
године, рачун је у блокади преко 900 дана.
У документу који је потписао општински правобранилац Драган Драгићевић и доставио члановима Општинског већа наводи се да је претходни предлог за покретање
стечајног поступка над „Трудбеником“ поднет због тадашњег укупног дуга од 10.488.608 динара. Стечајни поступак је
отворен и рочиште је заказано за 21. април ове године у
Привредном суду у Београду.
„Дана 11. априла приступио је генерални менаџер
„Fantini Scianatico Balkan” ради постизања споразума о
исплати укупног дуга. Након наведеног периода извршен је
већи број уплата на име главнице у укупном износу од око
4,5 милиона динара, због чега је општина Уб повукла
предлог за отварање стечајног поступка. Исти је обустављен решењем Привредног суда у Београду од 19. априла“,
стоји у поменутом документу.
По споразуму са представницима дужника, до 1. јуна
требало је да буде извршена уплата укупног износа главнице од 6.550.408 динара.
Општински правобранилац Драган Драгићевић даље
наводи да „након што је председнику општине Уб предочено
да није исплаћен укупан износ дуга у договореном периоду,
Општинском правобранилаштву је наложено да се поступак
стечаја поново покрене“.
Образлажући овакву одлуку, председник убске
општине Дарко Глишић каже да је интерес да се поново
отвори стечајни поступак над „Трудбеником“, јер постоје
заинтересовани купци који би покренули производњу и
упослили раднике.
„Суштина је да фабрику, с обзиром да има доста
нагомиланих обавеза не само према нама, већ и другим
повериоцима, на неки од начина који су закону познати
ишчупамо из руку власника, који очигледно нема никакву
намеру да са њом нешто ради. Један од начина је стечај, што
би требало да резултује изласком из кризе у којој се, де
факто, налази након лоше приватизације. Покретањем овог
поступка желимо да кренемо ка коначном решењу за
циглану, јер имамо врло заинтересовану другу страну, која
би се, након преузимања фабричких објекта на Убу и изласка
из кризе, бавила озбиљним инвестирањем и делатношћу
којом се „Трудбеник“ бавио и која би запослила раднике. Да
ли ћемо успети, ја то у овом тренутку не могу са сигурношћу
да кажем, али покретањем стечаја чинимо први корак ка
евентуалном решењу. Сада не бих давао друге детаље и
откривао идентитет заинтересованих купаца, али свакако
су људи који су озбиљни и врло спремни да инвестирају“,
каже Глишић о плановима општинског руководства у вези
даље судбине убске циглане.
Д.Недељковић
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УБЉАНИ У ПОСЕТИ ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

КРУНА САРАДЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА
ОШ "Душан Даниловић" Радљево потписала је споразум о сарадњи са ОШ "Свети Сава" из Источног Новог Сарајева
Почетком овог месеца, Основна школа „Душан
Даниловић” из Радљева и ОШ „Свети Сава” из Источног
Новог Сарајева потписале су Споразум о сарадњи, у којем
су изнети циљеви и задаци у даљој размени професионалних искустава између ове две образовне установе.
Овим чином крунисана је сарадња, која је започета 2013.
године, а заокружена прошле године потписивањем повеље
о братимљењу основних школа.
У присуству председника општине Уб Дарка Глишића и
бројних колега, споразум су, на свечаности у Културном
центру у Источном Сарајеву, потписале Светлана Максимовић и Данијела Мрда, директорке школа „Душан Даниловић” и „Свети Сава”.
- Један од основних циљева наше сарадње је размена
наших ученика, затим рад на пројектима и размена
професионалних искустава. Чак смо направили и један
заједнички блог на интернету, који је намењен наставницима и ученицима наших двеју школа. Он садржи пуно
корисних информација и треба да допринесе унапређењу
образовног просеца и квалитета наставе у наше две школеистиче Светлана Максимовић, директорка школе из
Радљева.
Данијела Мрда, директорка ОШ „Свети Сава” из
Источног Сарајева, каже да ће овај споразум школама највише помоћи приликом усавршавања наставника, увођења иновација у настави, размени огледних часова и
пројеката који ће се бавити историјом и очувањем српског
језика.
- Нама у Босни и Херцеговини, у овом турбулентном
времену, када се експлоатише питање језика као једно
политичко, а не стручно питање, јако је важно да негујемо и
са једне и са друге стране Дрине, оно што је исконско и
битно за све нас, а то је српски језик. Ово су два колектива
која су се, заиста, на један специфичан начин, у тренутку,
разумели и прихватили. Због лепих емоција које су се у току

Дарко Глишић, Данијела Мрда
и Светлана Максимовић током потписивања Споразума
ове наше сарадње десиле, потпуно сам сигурна да ће ово дуго
година да траје, на радост свих грађана а посебно наших
ученика- закључила је Мрда.
Велику подршку ова два колектива добила су и од
председника општине Уб Дарка Глишића, који је током боравка у
Источном Сарајеву још једном истакао да братимљење са
нашим сународницима са друге стране Дрине није само слово
на папиру, већ да оно функционише у свим сегментима и
сферама друштва.
- Ми смо то схватили на прави начин и трудили смо се да
наше пријатељство подигнемо на највиши могући ниво, а ово
дружење и сарадња наше две школе најконкретнији су пример
за то.Разговарали смо и о другим областима где би још могли да
дамо додатни тон и појачамо сарадњу на обостану корист.
Сматрам да је то добар потез и да, свакако, гарантује блискост
једног те истог народа који је само географски раздвојен
неколико стотина километара- нагласио је Глишић .
М.М.М.

Пример добре сарадње:
Колективи ОШ „Душан Даниловић” Радљево и ОШ „Свети Сава” Источно Ново Сарајево

УБСКИ ГРАФИТИ У СЕПТЕМБУ

Sve vrste gotovih jela,
jela sa roštilja i još puno toga !

ПРОГРАМ У АМБИЈЕНТУ ’’ОКНА’’
Традиционални програм Убски графити,
посвећен седамдесетим годинама и ликовима Уба
из тога времемна (продукција Глас Тамнаве и
Установа за културу и спорт, сценарио и режија
Милан Миловановић), ове године ће, према
преговорима који су у току, биће одржан на простору
Мотела ‘’Окно’’ и то у објекту новог базена, чија
изградња се, ових дана, приводи крају.
Овоговишњи Графити, по идејама чија разрада
је у току, биће посвећени (традиционално) генерацијама које су биле у младе седамдесетих, тадашњим
култним местима за забаву, ноћним проводима на
Општинском брду, Дому омладине, вокалноинструменталним саставима из тога времена, као и
сећањима оних који прихвате да буду гости, а имају
шта да кажу о Графитима...
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KOD NAS MOŽETE PORUČITI
SVA OSTALA JELA PO VAŠOJ ŽELJI
KAO I KOMPLETAN PROGRAM ZA SLAVLJA,
SVADBE I ROĐENDANE,
KAO I ROĐENDANSKE TORTE.

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

MI SMO BROJ

1 U GRADU, PROVERITE ZAŠTO ?

ОПШТИНА УБ
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ОЧИШЋЕНА ОД МУЉА

ПОМОЋ
БЕОГРАДСКИХ КОМУНАЛАЦА
Други пут након невремена од 1. јуна,
престоничко комунално предузеће бесплатно
уступило специјално возило за одгушење
Захваљујући Граду Београду и Јавном комуналном
преду-зећу „Београдски водовод и канализација” који су, као
помоћ у отклањању последица олујног невремена од 1. јуна,
локалној самоуправи бесплатно уступили специјално возило
за одгушење, на Убу је комплетно очишћена канализациона
мрежа. Послови на отпушавању канализације од нагомиланог
муља, који је тада вода нанела, завршени су у року од пет дана,
а поред возила, на располагању су била и тројица радника
„Београдског водовода и канализације”. Заједно са њима, на
терену су радиле и екипе КЈП „Ђунис”.

28.јул 2016.г.
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ОО СПО УБ

ПАРАСТОС ЂЕНЕРАЛУ
У УБСКОМ ХРАМУ
У недељу, 17. јула, на дан када су стрељани ђенерал
Михаиловић и мученичка царска породица Романов, њима
и свим другим жртвама комунстичког режима служен је
парастос у убском храму, а у организацији ОО СПО Уб.
Парастосу су, поред представника СПО, присуствовали и припадници Равногорског покрета. Чланови СПО су
потом отпутовали на парастос који је уприличен у Цркви
Светог Ђорђа на Равној Гори.

ФАБРИКА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ У ТАКОВУ

РЕМОНТ ФИЛТЕРА У ТОКУ
Чишћење канализације у насељу Свињци
Од невремена, ово је други пут да престоница и београдски комуналци излазе у сусрет Убљанима, каже в.д.
директора КЈП „Ђунис” Саша Милићевић. Претходно су исто
возило уступили на период од десет дана, па су у кратком року
отлоњена уска грла и прочишћена канализација у централним
градским улицама и најугроженијим насељима.
-Велике количине кише, које су пале 1. јуна, нанеле су
муљ у канализацију, што нам је створило огромне проблеме.
Како нисмо имали техничке могућности, нити имамо возило да
те проблеме решимо, београдско комунално предузеће нам је
уступило своје спацијализовано возило за одгушење. Оно је
код нас било десет дана и за тај период смо оспособили већи
део канализационе мреже, а сада смо са истим возилом
оспособили и остали део градске канализационе мреже, каже
Милићевић.
Захваљујући услузи и помоћи београдских колега, „Ђунис” је остварио знатну уштеду, јер се цена по сату коришћења
оваквог возила креће између 15.000 и 18.000 динара.
Убско комунално предузеће у свом годишњем програму
рада има планирана средства за набавку цистерне за одгушење цевовода мањег капацитета и њеном набавком „Ђунис”
би био технички опремљен не само за ефикасно решавање
проблема услед обилних падавина, већ и за континуирано и
квалитетно одржавање канализационог система током читаве
године.
Д.Недељковић

Протеклог викенда, у постојењима Фабрике за
прераду воде у Такову, извршен је сервис филера, који није
рађен још од отварања овог постројења 2005.године. Након
расписане јавне набавке, посао је добило предузеће
„Балкан” из Београда, а вредност ове инвестиције
износила је 1.100.000 динара без ПДВ-а.

Сервисирање филтера
у Фабрици за прераду воде
- Током ове недеље један од два филтера за прераду
воде, за које је предвиђен ремонт, биће пуштен у рад, након
чега ћемо извршити чишћење и другог филтера. Ово је,
практично, први сервис филера који се ради у овом
постројењу након једанаест година- каже Саша Милићевић,
в.д. директора КЈП „Ђунис”, који је искористио обраћање
медијима да још једном упути апел грађанима да током топлих дана рационалније користе воду, како не би дошло до
поремећаја у водоснабдевању убских домаћинстава.

ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ КАНТИ
Због повећања броја корисника комуналне услуге,
сакупљања, изношења, одвожења и депонивања
комуналног отпада, као и замене већ оштећених канти за
смеће, КЈП „Ђунис” је, ове године, набавило 100 канти за
смеће. Канте су, од 5. до 8.јула, распоређене корисницима
који су били пријављени у предузећу са захтевом за замену
постојећих оштећених канти, док ће преостале канте према
утврђеној динамици проширења зона изношења смећа бити
постављене код нових корисника. Последња набавка канти
за смеће, у количини од 450 комада, извршена је 2011.године
и она је финансирана средствима Европске уније у оквиру
пројекта прекограничне сарадње.
Поред канти, КЈП „Ђунис” набавило је и 100 комада
точкића за контејнере, који ће у наредном периоду бити
замењени на дотрајалим деловима контејнера.

Канте су распоређене по приоритетима

12

28.јул 2016.г.

НАШИ АУТОРИ
Пише: Радован Пулетић

НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ШАТОРСКО
КРИЛО
Не кријем да сам заговорник „служења војног
рока“. Чврсто верујем да онај ко не 'рани свог пре или
касније дочека да служи туђег војника. То не долази од
залуђености ТВ митологијом и пропагандом типа
„Дозволите...“ већ поштовањем прилике да младо,
право, здраво, пунолетно чељаде измигољи испод
родитељских скута и самостално, у неком другом окружењу провери себе и своје способности. Но, има о томе
већ ко да мисли, ја то само 'нако, у доколици годишњег
одмора.
Седео сам на плажи, други дан летовања.
Солунска регија, ништа даље, кол'ко да се дохвати песак
и море. Грци кажу да им је најближе веће место Мудања,
мада се Алвировић нешто пошта у својим репортажама
и кроз нос отеже: „Неа Моуданиа“. Е није него, нервира
ме и он и овај конобар што изнуђује пиће на рачун
лежаљки. Јес' да су његове, ал' ако он тако настави до
краја одмора он подмлади гарнитуру са све сунцобраном а ја ћу кући на излизани кауч. Окренем се,
братија из југоисточне и источне Европе већ схватила
лекцију, па ређа на слободном делу плаже различите
моделе простирки и прекривки. Без трунке оклевања,
цупкајући босоног по врелом песку у гепеку каравана
налазим светињу над свим војничким светињама:
шаторско крило. Избледело, зашло у четврту деценију,
немам појма како је баш оно завршило у мојим рукама
ал' не да се зубу времена. К'о Цигин коњ у Змај Јовиној
песми: „Што га дуже тераш куме, све је млађи!“ . Елем,
лешкарим задовољан на мом шаторњаку пришљамчен
уз туђи „Кока Кола“ сунцобран па све нешто мислим:
нема већег војног изума у мом избору од шаторског
крила. Ја шта је људи моји покошене траве, сакупљеног
лишћа, очишћеног снега кроз та крила прошло. Па
заклоњених шофер шајбни, гума, на брзу руку прекривених машина, џакови отребљеног пасуља, постављених ручкова за копаче у винограду, курузишту, сендвича
поједених на обалама Власине...Па наравно и киша на
стражи, ветар на стрелишту, кување ручка за млађу
класу у теренским условима полигона Пасуљанске
ливаде... Све то уз помоћ рођака овог мог драгоценог
парчета обојеног импрегнираног памучног платна.
Затечен могућностима употребе пожелех да сазнам
нешто више о шаторском крилу међ' Србљем. Не
сазнадох много. Има га у записима из Великог рата,
помиње се у албанској Голготи, може да се поручи
курирском поштом за мале паре,... и то је све. Страни
извори су за нијансу издашнији. Од давнина људски род
имао потребу да на брзину постави заклон од кише,
ветра, снега, сунца у облику тенде ил' шатора. Ако се
изузму шатори за официре, обичној војсци је преостајало да се сналазе уз помоћ сена, грања, снопове
прућа. Промена начина ратовање средином 19. натерала
је европске армије да сваког пешадинца опреми
комадом платна које ће у случају кише користити као
кабаницу а у недостатку бољег склоништа да у пару са
другим војником направи омањи шатор. Амери поносно
тврде како је све то њихов изум из времена Грађанског
рата (1861.-1865.) не спорећи чињеницу да је њихов
генерал-проналазач такав комад војне опреме видео код
француских војника током Кримског рата (1853.-1856.).
Званични назив му је „полусклониште“, мада су га због
четвороножног уласка у шатор прекоокеански веселници од миља прозвали „штенећа тенда“.
Без обзира на могуће кереће инсинуације ценим
да је шаторско крило у поплави лоших вести о терористичким нападима један од ретких производа војне
индустрије који никад није наудио човечанству. У то име,
предлажем да се у што скорије време на Убу организује
смотра извиђачких одреда Србије. Старији би имали
прилику да се подсете, а млађи да науче извиђачким
вештинама, у које наравно спада и брзо постављање
шатора – од шаторског крила. Ето игре, без струје и
компјутера.

КЛИМА И ЈА
Кавез као соба, унутра тишина.
Два годишња доба – блато и прашина
Понекад пожелим кишу. И киша падне. Капи - к`о песнице
боксера нокаутера. Сева и грми - личи да се на небу заратило око
власништва над црним облацима који се грохотом смеју
противградним ракертама. Ветар скида кровове по сопственом
нахођењу, а реке теку улицама петом брзином. Дан се засиви и
намрачи па испадне да је цео свет пречника сто метара, и да даље
од тога нити шта има, нити је икада било. Животињско царство
нестане, јер птице побегну под стрехе а пси у кућице... И људи
хитно морају под нешто. Под нешто што ће се испречити између
њихове крхке грађе и воде која се сурвава са небеса. Ћути се и
гледа у празно. Трпи зулум јачег противника.
Понекад пожелим сунце. И сунце сине. Пробуди ме зрак
који је, као ужарен мач, кроз ролетну, нашао пут до мога ока. Већ у
08,00 је 30 степени и ја се сав знојав питам – зашто сам се, уопште,
туширао... У мом аутомобилу може да се испече пита, а на крову
да се испрже јаја на око, као на Ромеловом тенку. Пасти у ужарено
седиште и ухватити ужарени волан – подсећа на инквизиторску
казну због сарадње са црним ђаволом. Да се озонске рупе још
мало прошире за нередуковану сунчеву пошиљку, асфалт би се
претворио у вештачко блато а саобраћајне линије у кривудаву
белу змију која тражи камен за под главу. Ниједно пиће није
хладно дуже од шесдесет секунди. Ниједна клима не хлади ако су
врата одшкринута. Ниједна птица не лети ако не мора. Људи
бирају пречице а пси одбијају наређења...
Кад год пожелим кишу или сунце, оно стварно - или закисне
или засија. Само, изгледа да то пожелим много јаче него што би
требало. Или је ствар у томе да се мени више не може угодити.

ТРАДИЦИОНАЛНИ КОЊИЧКИ СПЕКТАКЛ У ВРЕЛУ

ТРКЕ ЗА ОГЊЕНУ МАРИЈУ
Хиљаде љубитеља коњичког спорта похрлиће у суботу 30.
јула ка врељанском хиподрому. За велики хришћански празник
Огњену Марију, у Врелу ће се одржати традиционалне коњичке
трке, а програм почиње у 16 часова. Предвиђене су четири трке,
а трка дана је Куп Тамнаве у којој ће се трогоци и старији
такмичити на 2000 метара. Домаћа публика бодриће Огона,
Џамуку, А Капелу, Паво Нурмија..., а новина су и промене у
руководству клуба. После оставки председника Животе
Марковића и секретара Владе Благојевића, из старе екипе је
остао Врељанин Драгољуб-Гаша Ђорђевић, а ускоро би
требало да се озваниче функције Животе Јовановића из Трлића
(председник) и Зорана Поповића из Вуконе (секретар).
У београдском Дербију, 10. јула,
Калина Лејди је одлично трчала и
освојила 3. место у јакој конкуренцији
иза Џафија и Алкатраза. Орнамнет,
први фаворит у својој трци, имао је
пех да џокеј Јан Хавлик испадне из
седла након контакта, тако да није
вредело што је први прошао кроз циљ.
Пре тога је Хавлик са Џамуком освојио
треће место иза Пегаза и Блек Мoнка,
срећом пад није оставио теже последице.
У Богатићу је 17. јула блистала А Капела која је са Драганом
Лазаревићем у седлу лако победила у „Мачванском дербију“ и
освојила свом власнику Југославу Томићу 85.000 динара. Огон
је претрпео жестоку неправду- иако је са џокејом Алексом
Шашићем први прошао кроз циљ, дистанциран је на друго
место због наводног контакта са Перфект Слипером, иначе
грлом у власништву председника КК „Мачванин“, па одлука
судија и није тако изненађујућа.
Калина Лејди је добру форму потврдила и у Шапцу
победом у трци „Омице и ждрепци“, док је Орнамент био други у
трци дана на 2400 метара "Меморијал Краља Александра".
Далас је у истој трци био пети, док је џокеј Жељко Илић
зауставио Мистер Баса триста метара до циља због повреде
која не би требало да је озбиљније природе. Џамука је био 4. у
„Шабачкој миљи“, исти резултат остварила је Патриција Голд у
„Женској миљи“.

ПОЉОПРИВРЕДА / СЕЛО
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У ЛОНЧАНИКУ

ЈЕДИНА ПЛАНТАЖА БОРОВНИЦА У ТАМНАВИ
Добро плаћен посао на Исланду, Слађана Вуковић заменила је
производњом висококвалитетног воћа
На породичном имању Слађане Вуковић у Лончанику
налази се прва и једина плантажа боровница у убској општини. Подигнута је 2014. године и протеже се на површини од
два хектара, са 5.200 грмова овог висококвалитетног и веома
скупог воћа, намењеног искључиво за извоз.
Прича о Слађанином пионирском подухвату почиње
2012. године, када се након деценије проведене на Исланду,
где је завршила студије рачуноводства и ревизије и оформила породицу, због обавеза супруга вратила у Србију.
Пошто није могла да нађе посао у својој струци, а желела је
да се бави нечим што је везано за производњу хране,
„лутајући“ инетнетом случајно је пронашла и боровнице, као
„нешто занимљиво и профитабилно“. О свему се подробно
распитала и код других одгајивача и након одлуке да се упусти у гајење плавих бобица, 2014. године је на очевини
засновала савремену плантажу са холандским садним материјалом, опремљену системом за наводњаване и мрежом,
која биљке штити од града, јаког сунца и ветра. Узгој по највишим нормама и стандардима захтевао је и велика улагања.
„За један хектар засада са неопходном пратећом
опремом потребно је око 50.000 евра, што је можда и разлог
зашто у Србији нема пуно плантажа боровница. У почетку
сам све сама финансирала, али сам касније користила и
субвенције. По завршетку сваке појединачне инвестиције,
као што су саднице, наводњавање или мрежа, добијала сам
субвенције до 30 посто од вредности“, објашњава Слађана
уз напомену да су све веће инвестиције завршене и да се
сада целогодишњи посао, осим бербе, састоји у одржавању,
прихрани и замени лошијих биљака, као и у кошењу траве и
корова, што не кошта много.
На својој плантажи, управо је имала и прву бербу. Презадовољна је и приносом и квалитетом, а сав род биће извезен
у Холандију и Енглеску. О исплативости узгоја боровнице и
када се она очекује, наша саговорница каже:

Прва берба на плантажи боровница у Лончанику

Слађана Вуковић са супругом и кћеркама
Оно што јој отежава пословање су лоша струја и
прилазни пут до плантаже у засеоку Уровача. „Камиони
шлепери не могу да прођу, јер је пут неасфалтиран и узан, а
због слабог напона имам проблема с а пумпом за
наводњавање. Мислим да макар те основне ствари треба
да нам се обезбеде и да се створе услови за нормалан
живот и рад на селу“.
„Према неким прорачунима, уложен новац треба да се
врати за четири до пет година, када се очекује пун род, али
видећемо. Цена је током ове бербе варирала од недеље до
недеље, а тржиште се нон-стоп мења. Осим што плаћам једног
сталног радника и бераче у сезони, ту су и трошкови транспорта, царињена и сертификација. Премда је почетак скуп,
предност ове производње је вишедеценијска исплативост,
пошто боровница рађа и до 30 година.“
Агилна и предузимљива, планира да прошири производњу и већ је купила два и по хектара земље у близини плантаже, где ће у наредних годину, две, засадити нове грмове боровнице. Иако је сав посао око производње, организације и
пласмана на њој, каже да „нигде ни један човек није нешто сам
велико започео и урадио“. Поред родитеља и брата, помаже јој
и супруг Ivar Hermann Unnthorsson, иначе стручњак за информатичке технологије, због кога се Слађана и вратила у завичај
пре четири године, када је његова матична фирма са Исланда
отворила представништво у Београду. У престоници и живе, с
тим што Слађана скоро свакодневно, а Ивар кад год му обавезе дозвољавају, долазе у Лончаник. Кроз смех додаје да се
супруг „супер снашао и прилагодио од првог дана“, да је одушевљен Србијом, њеним родним селом, баш као и ћерке,
седмогодишња Сара Кристин и четворогодишња Ана Милан.
„Радила сам у великој ревизорској кући, добро зарађивала и дошла сам у Лончаник да будем сељак. Али могу рећи
да је овде много боље, јер задовољство које ми пружа
бављење овим послом, поглед на плантажу и сва лепота коју
видим око мене не може ни једна канцеларија да замени и
никаквим новцем да се купи“, без икаква сумње каже Слађана
Вуковић, док гледа у непрегледне засаде боровнице у свом
селу и на свом парчету раја.
Д.Недељковић

БАЊА БАДАЊА

ЛЕКОВИТО БЛАТО И
ТЕРМАЛНА ВОДА
На око 80 километара од Уба налази се једна од
настаријих и најлековитијих бања у Србији - Бадања.
Стиже се за мало више од сата вожње, преко Коцељеве,
Драгиња, Матијевца, Волујца, шабачким путем за
Крупањ, преко Текериша... На обронцима Цера, са
обиљем зеленила, лековитом термалном водом и топлим
блатом, прави је избор за проблеме са реуматизмом.
Већина пацијената у кабинама са кадама и топлим
блатом - старијег старосног доба. Медицинско особље је
младо, али услужно, а власнику бање, која је приватизована 2007. године, искрено желимо да што пре
заврши започете конфорне објекте, јер ће и Бадања, само
тако, кренути путевима успеха и веће афирмације.
М.М.

Скромни смештајни капацитети - за сада

Гостима на услузи - куварица Драгица,
конобар Саша и спремачица Милија

НАШЕ ТЕМЕ
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НЕМАЊА МАКСИМОВИЋ СНИМИО ПРВИ СПОТ

ПРОМОЦИЈА УБА
- Прелепо искуство, које не бих могао да
упоредим ни са чим, каже популарни убски
певач. - Немању подржао велики број
пријатеља и - општина Уб.
На радост фанова Немање Максимовића, уз помоћ великог броја пријатеља, убски певач је снимио први спот за своју
другу песму „Комплетан“, чији аутор је Љуба Танасић, члан
Немањиног бенда. Ова брза и модерна песма, за коју се
Немања нада да ће брзо наћи пут до слушалаца, снимљена је у
Панчеву, у студију Милана Рађена, који је, уједно, и аранжер
песме. Велику љубав према Убу, Немања је показао више пута,
истичући одакле долази, па је свој први спот снимао на
прелепим убским локацијама, као што су Базени „Уб“, Фазанерија, пескана Леонтијевић, кафе „Passage“, а колико воли
добра кола и вожњу, видеће се у кадровима који су снимани на
релацији Уб-Лајковац.За потребе снимања Убљанин Драган
Јаза уступио му је ручно рађен кабриолет, тамно црвене боје.
Спот има и своју причу, у којој Немања раскида са девојком, после чега друштво жели да га орасположи. На који начин
се Немања опробао и као глумац, видећемо у септембру
месецу, када спот буде премијерно приказан на Телевизији
„Пинк“. У споту, који је сниман на температури преко 35 степени, друштво му праве две манекенке, Маријана Нешковић из
Ваљева и Маја Миловановић из Шапца. Као сниматељ и редитељ спота, потписује се перспективан Шапчанин „Нешке без
грешке“, а у монтажи спота учествоваће и сам Немања. Велику
подршку у свему пружио му је и Владимир Жунић.
После песама „Контра смер“ и „Комплетан“ Немања се
нада да ће до краја следеће године обрадовати фанове новим
албумом. До тада, гледаћемо његов први спот, којим је
промовисао лепоте Уба и због ког је поделио утиске са нама:
- Општина ми је пружила пуну подршку. Дошли смо на
идеју да промовишемо Уб, јер је прелеп. Људи који нису били

Немања Максимовић

ЗАХВАЛНОСТ ПРИЈАТЕЉИМА
Да би спот био што успешније реализован, потребан
је тим људи. Немања се несебично захваљује свима који су
стали уз њега и подржали га, што је објавио и на својој
Фејсбук страници. Каже да посебну захвалност дугује
општини Уб и Дарку Глишићу, Установи за културу и спорт,
бутику „Клаја“ за гардеробу, Анђелки Костадиновић за
шминку, фризерским салонима „Мира“ и „Nana Hairstyle“
за фризуре, кафеу „Passage“, фармерима Жики Ђорђевићу
и Маји Милошевић, учесницима спота, члановима свог
бенда Љубинку Танасићу, Владану и Срђану Ђорђевићу,
као и „Гласу Тамнаве“.
на Убу имаће прилику да се заљубе у њега, чим га упознају.
Снимали смо на много лепих локација, где се види сва лепота
Уба. Снимање је било напорно, али смо га завршили за један
дан. Ово је ново прелепо искуство, које не бих могао да
упоредим ни са чим. Узбуђење је велико је једва чекам премијеру- истиче Немања Максимовић за „Глас Тамнаве”. Д.К.

УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ ОСЦИЛАЦИЈА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ

НАЈУГРОЖЕНИЈИ ХРОНИЧНИ БОЛЕСНИЦИ
Узимати адекватно прописану терапију. Не излазити по јаком сунцу и повећати унос течности.
У Хитну службу највише се јављали хронични болесници.
Протеклих недеља, честе временске осцилације утицале
су на здравље људи. Најугроженији пацијенти, када су у питању нагле промене времена, су хронични болесници: асматичари, кардиоваскуларни и психијатријски болесници. Велике
температурне разлике утицале су на особе који имају проблем
са крвним притиском и са обољењем штитне жлезде.

Хитна служба убског Дома здравља
ради пуном паром
Др Драган Живковић, начелник Хитне медицинске
помоћи Дома здравља „Уб“, подсетио је на значај редовног
узимања и придржавања прописане терапије, адекватног
одевања и исхране, који су понекад пресудни у спречавању
тежих здравствених тегоба.
- Временски услови, високе температуре и осцилације
неповољно утичу на осетљиве пацијенте, као што су деца,
млади, хронични болесници и старе особе. Задњих петнаест
дана, велики број пацијената се јављао у нашу Службу са
хроничним проблемима. То су болесници са високим притиском, астматичари, болесници са хроничном опструктивном
болешћу плућа и неуропсихијатријски пацијенти. Посаветовао
бих пацијенте да редовно узимају терапију, а уколико дође до
неког погоршања, да се јаве лекару. Не излазити по јаком
сунцу, у периоду од 10 до 17 часова, а уколико морају да излазе

да носе заштиту за сунце, капе и шешире. Водити рачуна да
исхрана буде богата витаминима, сиромашна мастима и
тешком, зачињеном храном. Обавезно уносити доста течности. Носити са собом флашицу воде. Обратити пажњу да у
климатизованим просторијама не буде велика температурна
разлика у односу на спољну температуру.
Светлана Васић из Каленића, прошле недеље довела је
своју снаху у Хитну службу због наглог пада притиска, што
није био једини случај. Како је навела, захвалила се дежурној
докторки која је одмах укључила инфузију и помогла бржем
опоравку.
Иако су најугроженији хронични болесници нису имуни
ни здрави људи. Често се дешавају алергијске реакције после уједа инсеката, пчела, оса и стршљена. Ако се догоди да
вас изненада уједе оса или стршљен, требало би, одмах,
ставити на ујед хладне облоге. Ове године није било уједа
змија.
У летње доба, могуће су и цревне инфекције, па, како
наводи др Живковић, обавезно треба пазити да воће и
поврће које једемо свеже, буде добро опрано, а намирнице
које су кварљиве, ставити у фрижидер, како се не би на
високим температурама, поквариле.
Како би се избегле саобраћајне незгоде, веома је важно
не конзумирати алкохолна пића пре вожње, јер је дејство
алкохола на високим температурама веће.
Д.Капларевић
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Lajkova~ka panorama

НА ЧЕТВРТОЈ СЕДНИЦИ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ВЕЋЕ РАДИЛО АГИЛНО
Општинско веће је на четвртој
седници, одржаној 14.јула, разматрало
21 тачку дневног реда. Већина их се
односила се на унапређења социјалне и
здравствене заштите, извештаје комисија, измене појединих одлука, а усвојен

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

15,16, 17. и 28.страна

ДО КРАЈА ГОДИНЕ

СТАРИ СЈАЈ
ГЛАВНЕ УЛИЦЕ
Израда идејног пројекта за поплочавање и
уређење улице Војводе Мишића у Лајковцу је
завршена, а током првог наредног ребаланса
буџета, приоритет ће управо бити уређење ове
улице.
- Лајковчани ће до краја године добити
главну улицу какву заслужују и са којом ће моћи
да се поносе- истиче Андрија Живковић,
председник Општине Лајковац.

Главна лајковачка улица
Након израде идејног пројекта, очекује се
да, већ током јесени, започну радови на њеном
архитектонском уређење и озелењавању.
Средства за овај пројекат биће издвојена из
општинског буџета у септембру, на првом
заседању локалног парламента након летње
паузе. Главна улица је одувек била омиљено
шеталиште Лајковчана, а њеним уређењем,
како се најављује, биће јој враћен стари сјај.

је и програм манифестације ''Дани
Лајковца'' и утврђена комисија за њену
реализацију. Разматрани су извештаји
комисија које су у месним заједницима
Пепељевац, Ратковац, Стрмово, Ћелије и
Јабучје евидентирале причињену штету
на усевима, стамбеним објектима и
путевима током олујног невремена са
градом које је крајем јуна захватило ове
месне заједнице.
На основу извештаја упућени су
дописи Канцеларији за јавна улагања,
рекао је председник Општине Андрија
Живковић, тако да се чека одговор од
којег ће зависити колико се може
надокнадити штета онима који су је
претрпели. Приоритетно је саниран део
путева оштећених због олујног ветра и
обилних падавина преко јавних
предузећа, а остало је питање
материјалних надокнада за штете на, пре
свега, пољопривредним усевима.
Усвојен је и предлог да се Црвеном Крсту
Лајковац обезбеди 150.000 динара за
хигијенске пакете за све породице
кориснице МОП-а.
Верификована је и одлука да се
средства намењена за вантелесну
оплодњу повећају са три на пет милиона
динара, а обезбеђено је и три милиона
динара за унапређење здравствене
заштите, пре свега у сеоском подручју.
Дом здравља ће у наредном периоду

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТКУПУ КУЋА
СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА
Повереништво за избеглице и миграције
општине Лајковац обавештава грађане ове
општине да ће се у оквиру Регионалног
стамбеног програма помоћи избеглим
лицима у решавању њихових стамбених
проблема, у јулу, августу и септембру ове
године вршити, преко Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије,
откуп сеоских кућа са окућницом. Објекти
који буду понуђени за откуп од стране својих
власника морају да се налазе на територији
општине Л ајковац, да су грађевински
комплетни, безбедни и одмах усељиви, да
имају потпуну комуналну инфраструктуру
(струја, вода и канализација) и да су
легализовани односно да су ушли у програм
легализације.

Фиксна цена за такав грађевински
објекат са окућницом је максимално
9.300 € по средњем курсу Народне
Банке Србије на дан исплате и не може
се мењати. Ако власник има објекат који
прелази овај износ а ипак га жели
продати, може са избеглим лицем да
постигне споразум о доплати разлике у
цени. Заинтересовани власници који
желе на овај начин да продају своје куће
могу да се јаве Поверенику за избеглице
л и ч н о у Гр а д с к о ј к у ћ и о п ш т и н е
Лајковац, III спрат, канцеларија 311 или
на телефон 014-3433-329 односно 0143433-272, лок.136 или на мобилни број
063/210-730 током радних дана.
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„ДАНИ ЛАЈКОВЦА” У ПУНОМ ЈЕКУ

VIVA VOX, ТЕОФИЛОВИЋИ
И ТРОПИКО БЕНД
Општина Лајковац припремила је
разноврстан и квалитетан програм за
манифестацију „Дани Лајковца“ која је
стартовала већ средином јула, али је
главнина садржаја између 25 и 30. јула,
када је и градска слава. Највећу пажњу
привлаче концерти: 28. јула Браћа
Теофиловићи са својим несвакидашњим дуетским певањем, 29. јула
испред Градске куће наступа спектакуларни хор Viva Vox, док ће на истом
месту 30. јула свирати Тропико бенд,
врло популаран међу млађом публиком.
Осим концерата, Културни центар
„Хаџи Рувим“ је изабрао и две
занимљиве позоришне представе:
кабаре „Добра стара времена“ са
Тањом Бошковић и Радетом Марјановићем и „Портрет“ убског позоришта
„Раша Плаовић“. Традиционално је
концерт одржао и хор лајковачког
Културног центра. Градска библиотека
Лајковац је организовала промоцију
најновијег романа Радована Белог

У организацији Српско-словеначког пословног клуба руководство
општине Лајковац је 29. и 30. јуна
боравило у Словенији и учествовало на
округлом столу „Могућности инвестирања словеначких привредника у
општине и градове Србије“. Делегацију
су чинили председник Општине Андрија Живковић, заменик председника
Ненад Џајевић и заменик председника
Скупштине општине Предраг Мирковић.
Осим Лајковца, заступљени су били
Смедерево и Панчево које су представљали градоначелници др Јасна Аврамовић и Саша Павлов са сарадницима.
На округлом столу одржаном у
Господарској зборници Словеније у
Љубљани кроз презентацију изложене
су предности Лајковца у односу на
општине у окружењу. Истакнутe су
индустријске зоне 1 и 2, саобраћајни
положај (железнички и друмски коридори), квалификована радна снага,
пољопривредно земљиште високе
класе, као и оформљена Зона спорта и
рекреације. Обављен је велики број
билатералних разговора са заинтере-

Марковића „Путникова циглана“, дечји
програм „Књига за књигу“, „Дане
калиграфије“ и продајну изложбу
познате издавачке куће „Лагуна“ из
Београда. Културни центар “Хаџи
Рувим” Лајковац је у сарадњи са ПСД
“Ћира” Лајковац, организовао изложбу фотографија са планинарских
акција овог друштва. Изложба је
отворена у петак 22.јулау галерији
Културног центра, а сви заинтересовани грађани моћи ће да је погледају
сваког радног дана од 22.јула до
1.августа.
Туристичка организација средином јула у Марковој Цркви одржала је
манифестацију „Дани воденица“ и
уметнички караван „Исток-Запад лајковачком пругом“, а 24. јула приређен
„Колубарски котлић“ на излетишту
поред Колубаре.

Петак, 29.јул- 21.30 h

Субота, 30.јул- 22.00 h

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

„ИСТОК-ЗАПАД ЛАЈКОВАЧКОМ ПРУГОМ 2016”
И "ДАНИ ВОДЕНИЦА 2016”
У петак 15. јула отворене су
манифестације уметнички караван
"Исток-запад лајковачком пругом 2016"
и "Дани воденица на Колубари и
Топлици 2016".

жбу археолошких налаза - предмета и
новчића са локалитета Анине, а потом
представио и истоимену публикацију,
коју је издала Туристичка организација
општине Лајковац.

Програм је први пут изведен у Великој сали општине Лајковац
Ове године програм који је отворио председник општине Лајковац
Андрија Живковић, због временских
услова по први пут је изведен у Великој
сали Општине Лајковац, а започео је
едукативном трибином "Воденице,
традиција, туризам", о чему је на
занимљив начин говорио Зоран Антонијевић, председник удружења "Наше
огњиште", а присуствовали су и власник највећег броја каменова у званично највећој воденици у Србији Илића
воденици, Горан Илић, власник Сретеновића воденице, Томислав Сретеновић и Миломир Ивковић један од
предовника Јолића воденице и управник Јолића воденице Милован Бајић,
који је присутне позвао да по завшетку
програма посете ово древно здање на
Колубари.
На ову причу надовезао се Радивоје Арсић археолог, који је говорио о
локалитету Анине и житницама које
датирају из четвртог века нове ере. Он
је са колегиницом Невеном Павловић и
сарадником Жељком Гавриловићем, у
холу општине Лајковац поставио изло-

У великој сали постављена је
изложба академских сликара из земље
и иностранства који су на платнима
забележили мотиве из Лајковца и
околине, затим колекције слика Радмиле Васиљевић из серијала "Жетва",
те сакрални мотиви Љубинка Крушића.
Етно кутак осмислили су наивци
Милисав Стојановић и Вера Иванковић, а етно мотиве на одевним и
употребним предметима изложиле су
Слађана Ђурић, која носи титулу
"Витеза уметности" и Верка Милић.
Стихове је говорили Милијана Божић,
афоризме Радоје Блажић, а вокални
солисти чланови удружења "Златне
ноте", Јелена Калат, Драган Деспотовић Буца, Славка Перић и акустични
бенд "Старе стазе", са Милованом
Мирковићем Ђипином, приредили су
концерт народне и староградске
музике.
Програм је уређивао и водио
Милутин Ранковић, помагале су му
Драгана Антонијевић и Катарина
Марковић.
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КОЛУБАРСКИ КОТЛИЋ 2016.

ПОБЕДНИЦИ СУ СВИ
Прво место и победнички пехар понела
је екипа на чијем челу је био Миленко
Даничић, други је био Зоран Јовановић
а трећи Милета Јанковић
На обали реке Колубаре, код Ловачке брвнаре у
Лајковцу, у недељу 24.јула, одржана је седма по реду
манифестација туризма и кулинарства "Колубарски котлић".
Манифестацију су организовали Туристичка организација
општине Лајковац и лајковачка секција Ловачког друштва
Драган Радовић, а у такмичарском делу учествовале су 23
екипе, из Лајковца и из суседних општина. ТОО Лајковац је, за
ову прилику, капитенима екипа уручила пехаре за прва три
места, као и захвалнице, признања и мајце са симболима
манифестације. У оквиру музичког програма, у коме је
учествовао акустични бенд "Старо вино", професор музике
кларинетиста Петар Гојковић, који живи и ради у Паризу,
извео је нумеру са елементима етно џеза, а затим и
учествовао у стручном жирију за оцењивање најбоље
припремљеног јела. Међу гостима из Париза нашли су се и
млади фоторепортер Марко Гојковић, као и Славица Перић,
вокална солисткиња народне музике, која је недавно
учествовала на "Данима воденица", што ју је привукло да
поново дође у Лајковац и овом приликом отпева неколико
изворних нумера.

Награђени учесници „Колубарског котлића 2016”
са организаторима
Учеснике и госте поздравили су директор ТОО
Лајковац, Милутин Ранковић, председник ловачке секције
Милан Радовић, а председник Општине Андрија Живковић,
званично је отворио манифестацију. Председник жирија
Радиша Богдановић је прогласио победнике а прво место и
победнички пехар понела је екипа на чијем челу је био
Миленко Даничић, други је био Зоран Јовановић и трећи
Милета Јанковић. Жири је Аци Виторовићу и Раду
Милинковићу доделио посебно признање за креативност.
Манифестацији је, поред осталих, присуствовао и Златан
Савић, представник "Вино Жупа" из Александровца, чиме је
отворена могућност сарадње ТОО Лајковац са овом
реномираним српским предузећем.
Присуство општинског руководства, гостију из
иностранства и представника привредних организација,
показује да манифестација добија и свој нови карактер и
постаје место где се могу остварити контакти на бројним
нивоима.

КРОЗ ЛАЈКОВАЦ
ПРОМОЦИЈА „ПУТНИКОВЕ ЦИГЛАНЕ”

ПОСВЕТА БЕЛОМ
МАРКОВИЋУ У ЋЕЛИЈАМА
У сеновитој порти манастира Светог Ђорђа, у
Ћелијама, родном месту писца Радована Белог Марковића,
топлог јулског предвечерја одржана је лајковачка промоција
његовог последњег романац „Путникова циглана“. О књизи
су говорили проф. др Радивоје Микић, најпознатији проучавалац књижевног дела барда са Колубаре и књижевни
критичар Весна Тријић, док је Бели прочитао себи својствен
трактат о односу према завичају. У име организатора се

На самом крају промоције
и велико изненађење за Белог Марковића
обратила Биљана Несторовић, директорка Градске библиотеке Лајковац. Одабране одломке сјајно је прочитала Радмила Новаковић, некадашњи спикер радио Ваљева. У музичком
делу програма наступио је Хор Културног центра „Хаџи Рувим“, а модератор промоције био је млади професор књижевности Дарен Миливојевић из лајковачке библиотеке.
- “Путникова циглана” десети је мој роман, десети, да,
па ми се учинило, али тек пошто сам рукопис докончао, како
поменути роман “држи у шаци” претходне моје романе, а и
самог писца притерује уза дувар, од тврдих цигаља, дакако,
одакле му, “брез главоломија”, другог пута нема… О чему је
реч? – питате ме. О Залудном плетиву, како у поднаслову и
стоји, црним словом, на самом прочељу “предметне књиге”!
Одувек су, наиме, “у свету опасних привида” (по Ивану В.
Лалићу), подизане залуд-зиданице које су се рушиле у
стварности а претрајавале у песми и причи, дочим је моја
зиданица, од чистог језичког градива, залудно заметнута у
једном роману који се, већ у заснову своме, “разроманио” и
на правди Бога порушио” - каже аутор романа, Радован Бели
Марковић. Један од јунака романа је и „мними литерата Р. Б.
Марковић”, за кога аутор каже да је управо онакав списатељ
какав, у ћелијском поимању, списатељ и треба да буде:
маглени појав о којему се слегањем рамена највећма казује,
неомрзнут ни изблиза толико колико се викало на њега.
Велико изненађење на крају промоције приредио је
лајковачки млади писац Велимир Жуњић. Прочитао је прву
Радованову објављену причу, коју је 1960. године, као рад
ученика седмог разреда Радована Марковића, у Лазаревцу
објавио “Глас младих”. Урамљени оригинални текст из
новина Белом је уручио његов школски друг, јунак из те
приче, академик проф. др Радоје Јанковић из Ћелија, који га
је чувао 56 година. Загрљајем школских другова, двојице
јунака те прве објављене приче, на дирљив начин завршена
је промоција последњег романа Радована Белог Марковића
у чијем средишту је мистификовани колубарски крај.
Б.П.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ЛАЈКОВАЦ

„КЊИГА ЗА КЊИГУ“
И „ДАНИ КАЛИГРАФИЈЕ“
Дечје одељење Градске библиотеке Лајковац, у
оквиру „Дана Лајковца“, спроводи акцију под називом
„Књига за књигу“, која ће трајати од 18. јула до 1. августа.
Акције је започета испред Градске библиотеке, уз пригодан
програм Дечје креативне дружионице „Полетник“ и
Драмске групе ”Харалампије и другари”. „Дани
калиграфије“ трајали су до 20.јула, а посетиоци библиотеке
могли су да виде калиграфске радове и сазнају нешто више
о техникама лепог писања. Полазници радионице
Током целог јула у Градској библиотеци траје и
калиграфије су сваком посетиоцу поклонили одабрани
продајна изложба књига Издавачке куће „Лагуна“.
цитат или стих написан краснописом.

КРОЗ МИОНИЦУ

„МИШИЋЕВИ ДАНИ”

УРУЧЕНА
ОПШТИНСКА ПРИЗНАЊА
Културно-историјска манифестација посвећена великом српском војводи Живојину Мишићу, ове године, у
организацији мионичке локалне самоуправе, трајала је од 15.
до 22. јула. Јанковић је отварајући мионичку манифестацију
истакао да су Мишићеве врлине путоказ за нове генерације и
нагласио да Министарство одбране и Војска Србије својим
учешћем сваке године дају значајан допринос ''Мишићевим
данима''.

Председник Јанковић са добитницима
Златне плакете војвода Живојин Мишић
Први човек Мионичке општине је овом приликом
уручио традиционално општинско признање Златну плакету
Војвода Живојин Мишић генерал-мајору Миломиру Тодоровићу, команданту Гарде Војске Србије за заслуге у областима
војне науке и доктрине, стваралаштва, командовања и
руковођења, поштовања етичких норми и давања личног
примера у извршавању задатака и потпуковнику Небојши
Добријевићу, првом у рангу 59. класе Генералштабног усавршавања Школе националне одбране. Овогодишњи добитник
Плакете са грбом општине Мионица је директор Канцеларије
за управљање јавним улагањима Марко Благојевић.
У оквиру свечаног отварања ''Мишићевих дана'' припадници Гарде Војске Србије извели су чувени егзерцир, којим
су изазвали одушевљење присутних. Отварање Манифестације је увеличала и Ивана Жигон, упечатљивим и емотивним програмом ''Стојте галије царске''.
А.К.

АТЛЕТСКА ТРКА СТРУГАНИК-МИОНИЦА

НАЈБРЖИ
МАРКОВИЋ И ТЕШИЋКА
На ''Мишићевим данима'' одржано и пливачко
такмичење и бројни турнири
Јуниор Игор Марковић (АК ''Лазаревац'') и сениорка
Данијела Тешић (АК ''Јуниор'' Крупањ) су постигли најбоље
резултате на традиционалној атлетској трци СтруганикМионица која је у суботу 16. јула по дванаести пут одржана у
оквиру мионичке манифестације ''Мишићеви дани''. Код
сениора је славио прошлогодишњи победник Томислав
Панић (''СФС Борац'' Параћин), код јуниорки Марица Аврамовић (АК''Јуниор'' Крупањ), а код ветерана Драган Грујић.
Одржане су и уличне трке основаца и предшколаца. Највише одличја (8) припало је атлетичарима ''Металца'', испред
''Јуниора'' (6) и ''СФС Борца'' (4).

Игор Марковић на циљу
Поред атлетске трке, на програму су били и одбојкашки турнир јуниорки где је титула припала ''Железничару''
из Лајковца, док су победници кошаркашког и фудбалског
турнира млађих селекција убске екипе ''Младост'' и ''Јединство''. Организована су и такмичења у брзом шутирању тројки где је победио Мионичанин Милош Пешић, турнир у
малом фудбалу ''три на три'' и по први пут пливачко такмичење на отвореном базену СЦ ''Лепеница'' у Селу Мионици.
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КОНЦЕРТИ НА ''МИШИЋЕВИМ ДАНИМА''

ЗА ПАМЋЕЊЕ
Концерти Саше Матића, Дејана Петровића и ''Биг Бенда''
и ''Црвене јабуке'' ће се памтити као једни од најпосећенијих
од оснивања мионичке манифестације. Површине на и око
Трга војводе Мишића и прилазне улице су 17, 19. и 21. јула
биле тесне како за посетиоце из Мионице и других места,
тако и за бројне туристе који су одмор у Бањи Врујцима
зачинили проводом у општинском центру.
Матић се оданој публици одужио програмом који је
трајао више од два сата и хитовима као што су ''Нађи нову
љубав'', ''Рескирај'', ''Ко те љуби ових дана'', ''Неке птице
никад не полете''... Наступ ''амбасадора српске трубе'', како
Петровића често називају, и његовог ''Биг Бенда'' је мало
кога оставио равнодушним, а са репертоаром који се кретао
од српских изворних песама, преко ''Марша на Дрину'', па све
до насловне теме из ''Отписаних'' и ''Ду хаст'', подигли су на
ноге и младе и старе који су их неколико пута овацијама
враћали на бис. Свака од нумера које су током свог првог
гостовања на мионичкој сцени извели чланови сарајевске
поп групе ''Црвена јабука'' била је подржана из неколико
хиљада грла одушевљених фанова, од којих су многи
превалили и по неколико стотина километара како би
присуствовали музичком спектаклу у Мионици.

Захваљујући одличној сарадњи општине Мионица и
Министарства одбране Републике Србије, посетиоци ''Мишићевих дана'' су могли да уживају и у концерту Уметничког
ансамбла и мешовитог хора Министарства одбране
''Станислав Бинички''. Овогодишњи ''Мишићеви дани'' су
даривали и концерте женског тамбурашког оркестра ''Ла
Банда'' и Културно уметничког друштва ''Кондир'' из Мионице
са гостима из КУД ''Рајац'' из Љига, a од забавних програма
посебно треба издвојити традиционални Велики дечији
маскенбал и журку ''Пена парти''.
А.К.

ПОЗОРИШНИ И ИЗЛОЖБЕНИ ПРОГРАМИ

ДВЕ ДРАМЕ
О ВЕЛИКОМ РАТУ
На овогодишњој „Мишићевим данима” одигране су две
представе са тематиком из Великог рата. У понедељак 18.
јула је глумица Југословенског драмског позоришта Весна
Станковић у Културном центру одиграла монодраму ''Милунка Савић'' о жени борцу, добитници највиших одликовања у
Првом светском рату. Наредне вечери приказана је дуодрама
''Лујза Мишић'', која се са великим успехом игра у Србији и
дијаспори.
Са друге стране, мионички средњошколци окупљени у
Драмском студију су одиграли представу ''Случајеви'' у
клубу Културног центра у суботу 16. јула , док су исте вечери
на Мишићевом тргу основци приказали колаж изворних
народних прича под називом ''Буђење''. Најмлађима су биле
посвећене представе ''Зец и корњача'' и ''Лабудово језерце''
београдског позоришта ''Арс лонга''.
Што се изложби тиче, у фоајеу Основне школе ''Милан
Ракић'' у Мионици била су изложена дела познатог академског вајара Зорана Ивановића, аутора споменика Браниславу Нушићу и Николи Пашићу у Београду, Александру I
Карађорђевићу у Нишу и деспоту Стефану Лазаревићу у
Деспотовцу. Изложбу коју су чинили модели за споменике,
портрети, интимни формати и фотографије реализованих
споменика отворио је председник општине Мионица Бобан
Јанковић, који је том приликом истакао да подржава идеју да
се управо Ивановићу повери израда бисте Милану Ракићу
испред мионичке школе.
А.К.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

АЛЕКСАНДРУ АЦИ
МАРКОВИЋУ
(1936 - 2016)
Установа за културу и спорт Уб
СЕЋАЊЕ
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ИЛИЋ, дипл.инг.
IN MEMORIAM ЖЕЉКО
(1964 - 2016)
Његов трновити животни пут је завршен. Нема
више брига око болесне мајке, одрастања и
школовања деце, довршетка градње породичне
куће, сталног запослења... Жељко је отишао тихо и
неупадљиво, као што је и живео...
Опака болест је однела још једног Убљанина,
повученог и смерног, али тако вредног, пажљивог
и скромног човека. Био је вредан радник у
некадашњем киоску ‘’Палма’’, пољопривредни
стручњак у фирми ‘’Упитој’’, директор Фонда за
рурални развој, а потом и поуздани стручни
сарадник. Сви са којима је радио чуваће успомену на његов
племенити лик. Он је то, збиља, заслужио својим великим срцем и
пажњом коју је указивао свима око себе.
Мало је познато да је, после дипломирања на Пољопривредном
факултету, био један од сарадника првог регистрованог приватног
јавног гласила у Србији - Гласа Тамнаве, 1992.године. Био је и један од
опозиционих ентузијаста деведесетих година и, у једном периоду,
председник Општинског одбора СПО-а Уб.
Жељко је отишао, али остала је успомена и сећање оних који су га
боље познавали и подржавали на његовом тешком животном путу. M.M.

АЛЕКСАНДРУ АЦИ
МАРКОВИЋУ
С` поштовањем
Радован Пулетић
са породицом

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

ДАНИЦА САНДИЋ
(1938 - 2016)
Драга тетка Дано,
хвала за све...
Вања, Лука, Соња и Радован
9.08.2016. г. навршава се осам
година од када није са нама наш

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА

СЛОБОДАН БОБА
МИЛОШЕВИЋ
(1989 - 2008)
Прошло је осам година, а Ти ћеш
остати вечно вољен и
незаборављен. Са поносом Те
помињемо и чувамо успомену на
Тебе...
Твоји: мајка Десанка, сестре
Биљана и Ивана са породицама

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 064/81-98-563 и 014/411-022

С поштовањем КЈП „Ђунис”
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04.09.1964 – 27.06.2016.

ЖЕЉКО ИЛИЋ
Твој прерани одлазак нанео нам је толику
бол да је ни време, ни сузе не могу
ублажити.
Хвала Ти за сву доброту, коју си нам пружио.
Никада Те нећемо заборавити.
Заувек ћеш бити у нашим срцима,
мислима и молитвама.
Твоја захвална породица
16.07.2016. г. навршило се 12
година од смрти нашег драгог

СЕЋАЊЕ

ЖЕЉКО ИЛИЋ
(04.09.1964. – 27.06.2016)
Временом
суза и речи понестане,
али празнина остаје...
Твојим одласком сви губимо:
породица, пријатељи,
Странка, општина...
Хвала Ти за године које си
поклонио СПО-у,
за доследност у борби
за заједничке нам идеале...

РАДОЈА ЈАНКОВИЋА
ШПЕЦИЈЕ
(1955 - 2004)
Чуваћемо успомену на
Тебе, уз вечну захвалност…
Твоји најмилији: мајка
Драгана, супруга Мирјана,
син Никола и ћерка Марија
са породицама

Твој СПО – Уб
15.07.2016. г. навршило се шест
месеци од смрти нашег оца,
таста, деде и пријатеља

15.07.2016. г. навршило се шест
месеци од смрти нашег
супруга и оца

КОНСТАНТИНА
МИЛОШЕВИЋА ЛОЛАНА

КОНСТАНТИНА
МИЛОШЕВИЋА ЛОЛАНА

(1941 - 2016)

(1941 - 2016)

Вечно ћемо чувати успомену
на Твој драги лик, јер вољени
су бесмртни...
Твоји: ћерка Слађана, зет
Жељко, унука Таша, унук
Мика и прија Ковиљка

Вечно ћеш живети у нашим
срцима, јер вољени никада
не умиру...
Твоја супруга Милена
и ћерка Снежана

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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С Е Ћ А Њ Е
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24.06.2016. године
изненада је преминуо

ИВАН ЗЛАТИЋ
наставник у пензији
(1941 - 2016)
Драги наш Иване,
почивај у миру. Заувек ћемо
чувати успомену на тебе и
твоје велико срце,
доброту,племенитост и
љубав. Волимо Те бескрајно
и даље смо поносни на Тебе.

МИРОСЛАВ – ЧИЧА
ЛУКИЋ
(1928 – 2006)
Још увек Те се радо сећамо,
а прошло је већ десет година
од како ниси са нама...

Супруга Светлана, ћерка
Јасмина, син Милан, зет
Драган, унук Ђорђе и родбина

Твоји најмилији

26.07.2016. г. навршило се две
године од смрти нашег драгог

22.06.2016. године
преминуо је наш драги

ТОМИСЛАВА
ПАРИПОВИЋА
(1936 – 2016)

МИЛУТИН
СТАНАРЕВИЋ

Твоја племенита душа,
велико срце и частан живот,
заслужују да Те доживотно
памтимо и волимо...

(1939 – 2016)
Увек ћемо те се сећати...

Супруга Олга и син Василије
са породицом

Твоји најмилији
22.јула 2016.г. навршава се
19 година од смрти

ВЕЉЕ ЂУРИЋА
1997 - 2016
Заувек си остао у нашим срцима
и души, био си отац и супруг,
наш ослонац, сигурност
и топлина.
У вечитој тузи: Рада,
кћи Слађана и син Предраг

18.августа 2016.г. ће се
навршити 40 дана од смрти
наше драге

28.08.2016. г. навршава се
пет година од смрти

ДАНИЦЕ САНДИЋ
(1938 - 2016)
С љубављу и поштовањем...
Хвала ти за све...

ДРАГОСЛАВЕ
МОЛОВИЋ
(1949 - 2011)
С љубављу и поштовањем

Синови Владета и Ђорђе
Сандић са породицама и
супруг Миодраг Милутиновић

Син Владимир

ОКО НАС
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ПОДРУЧНО ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКО ОДЕЉЕЊЕ „УБ“

ЗНАТНО МАЊЕ ИНТЕРВЕНЦИЈА
Након едукативних предавања за основце, средњошколце и старије,
као и захваљујући повољнијим временским условима, смањен број
пожара. Неопходно је што чешће организовање предавања.
Ватрогасно-спасилачко одељење
„Уб“, имало је 70 одсто мање интервенција у доносу на прошлу годину. У
тренуцима кад је најтеже, када смо немоћни пред ватреном стихијом или угрожени силином елементарних непогода
као што су поплаве или удар грома,
ПВСО „Уб“, иако недовољно технички и
кадровски опремљења (два возила и
шесторо људи), брзо излази на лице места како би помогла и спречила веће
последице.
Протек лих година, командир
Ватрогасне јединице Уб Драган Радојичић, ангажовао се на планирању и
организовању едукативних предавања
за ђаке свих основних и средњих школа
на територији општине Уб, као и скупова
у Клубу Дома културе којима су присуствовали директори установа и председници месних заједница. Ова предавања рађена су по плану и програму
МУП-а и Сектора за ванредне ситуације
и захваљујући њима, али и повољнијим
временским условима, избегнути су
пољски и шумски пожари, који су у овом
периоду најчешћи. Значај ових предавања не схвата се довољно па се, уместо једном годишње, одржавају, углавном, на иницијативу Ватрогасне јединице, једном у две, три године.
Највише интервенција било је због
елементарних непогода, удара грома (у
Каленићу и Стубленици) и указивање
помоћи у поплављеним подручјима.
Брзом реакцијом ватрогасаца, полиције
и волонтера, уклоњен је из градског
парка, кров велике површине, који је за
време олујног невремена одлетео са

Драган Радојичић
зграде Техничке школе „Уб“, као и дрвеће које је ветар ишчупао из корена.
Неретко, ватрогасно-спасилачку екипу
затичу задаци, као што су уништавање
неексплодираних убојних средстава.
Осим мањка кадра, који је својствен
скоро свим ватрогасно-спасилачким
јединицама у Србији, убским ватрогасцима недостаје и боља техничка
опремљеност (развални алат који се
користи у саобраћајним незгодама).
Командир Радојичић упућује апел
да се не пали трава или отпад на отвореном, јер се, услед великих врућина,
пожар брзо шири, што може да угрози ,
не само биљни и животињски свет, већ
животе и имовину људи. За починиоце
пожара, предвиђена је казна од 50.000
динара коју изричу противпожарни
инспектори из Ваљева, после полицијске забелешке.
Д.К.

НОВА РУБРИКА - „ЧИТАЛАЦ РЕПОРТЕР”

НЕОБУЗДАНА ДЕЦА, ЖЕЉНА ШАЛЕ
Генерација машинских техничара
која је по много чему била посебна,
разликује се од других и по томе што се
увек радо окупља. Прослављали смо
редом пет, десет, петнаест, а ових дана
и осамнаест година матуре. По саставу
већинско мушко одељење, водио је
разредни старешина Сава Сарић.
Многи од нас су успешни пословни или

породични људи, а њих осам ради у
иностранству. Овај пут смо се окупили
без професора, јер иако смо близу 40тих још увек смо необуздана деца
жељна шале. У "Убском замку", прва
субота јула, присутних шеснаест некадашњих матураната. Остали "оправдано" одсутни...
Послала: Жељка Станојевић
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СУБНОР УБ

ОБЕЛЕЖЕН
ДАН БОРЦА
Полагањем венаца на споменике
жртвама фашизма у Градском парку,
на Убу је обележен 4. јул, Дан борца.
Венце су положиле делегације локалне самоуправе, Општинског одбора
СУБНОР-а, ПУПС-а, СПС-а, ОШ „Милан
Муњас“, као и представници месног
удружења бораца Адашевци из Срема.

Дан борца, који је установљен
као сећање на седницу Политбироа ЦК
КПЈ одржану 4. јула 1941. године, када
је донета одлука о подизању устанка
против фашистичких окупатора, ранје
је био и државни празник. Одлуком
Владе Србије укинут је 2001. године и
од тада се обележава у организацији
Удружења бораца народноослободилачког рата.

МАЛИ ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ
ПОВОЉНО
ЊИВУ
од 66 ари
у Врелу.
Власник
063/71-43-450
Повољно продајем
сређену кућу у низу са
припадајућим двориштем
у насељу Убска долина.
069/323-50-60
069/323-60-80
Продаја половних
пољопривредних машина
из увоза (Немачка): силокомбајни, сетвоспремачи,
рото-дрљаче, прскалице...
Брезовица
064/0054-646

Осамнаест година матуре убских машинских техничара
И ви можете бити наш „читалац репортер”, шаљите нам ваше прилоге
на следећи e-mail: glastamnave@gmail.com

Кућа на продају у улици
Вука Караџића 34
(преко пута
Основне школе)
Тел: 064/30-30-901
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НАШЕ ТЕМЕ
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СУБВЕНЦИОНИСАНО КОРИШЋЕЊЕ
УСЛУГА СМЕШТАЈА

СА ВАУЧЕРИМА
НА ОДМОР
Убљани највише
заинтересовани за Пролом
бању, Златибор и Дивчибаре.
Од 20. јуна до 20. јула, поднето
је преко 50 захтева за ваучере
Од када је почела реализација пројекта Министарства трговине, туризма и
угоститељства, којим се подстиче развој домаћег туризма, велики број људи
искористио је погодност добијања субвенција за коришћење услуге смештаја.
Листа угоститељских објеката у којима
се може извршити резервација ради
реализације ваучера за услугу смештаја,
може се пронаћи на интернет страници
Министарства. Додела ваучера односи
се само на услуге смештаја у оним угоститељским објектима који су пријављени Министарству, а ваучером се не
могу плаћати храна, пиће, здравствене
услуге и боравишна такса.
У времену све веће финансијске
кризе, добијање ваучера у вредности од
5.000 динара много значи, па још ако је у
питању брачни пар који је аплицирао за
ваучере или пријатељи који су одлучили заједно да летују, уштеда није занемарљива. Потенцијални корисници су у
обавези да, на шалтерима ЈП ,,Пошта
Србије”, поднесу пријаве најкасније 30
дана од почетка реализације аранжмана, да се боравак резервише на најмање пет ноћења у летовалиштима у Србији и да примања не премашују 60.000
динара.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КАКО И ГДЕ ПРОВОДИТЕ
ДАНЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ?
Ивана Станојловић, геолошки техничар:
- Планирала сам годишњи одмор негде средином августа.
Дестинација је Црна Гор,а свима добро познато место Добре
воде, где ћемо провести неких 10-ак дана. Иначе, летујемо
породично са децом и мислим да ће ми одмор ове године
итекако добро доћи. Пуно радим и треба ми мало енергије,
једноставно да напуним батерије и одморим се. Нисам била на
летовању последње две године, и баш зато ми је одмор ове
године још потребнији. Све у животу кошта, па тако и летовање,
поготово ако имаш петочлану породицу, цифра није занемарљива. Ми смо се одлучили за приватни смештај, јер сматрамо
да је јефтиније него у хотелу.

Магдалена Алимпијевић, студент физике:
- Време у коме живимо је јако тешко и увек је проблем
новац. Али, ипак, треба издвојити неко време, бар неколико
дана у току целе године, да се човек опусти, заборави на све
обавезе и одмори се, како би наставио са радом који је уобичајена свакодневица. Поготово је нама студентима јако потребан
одмор после напорних испита, где ћемо напунити батерије и
потпуно свежи наставити са учењем. Ове године путујем са
другарицама у Хегцег Нови на седам дана. Трудим се да сваке
године идем на различита места. Друштво је добро, тако да у
провод не сумњам...

Марко Миливојевић, дипл. правник:
- Почео сам недавно да радим, тако да нисам сигуран када
ћу добити слободне дане. Све зависи од послодавца када ће
ми дати одмор. Иначе, одмор планирам, наравно са девојком,
и надам се да ће то бити у септембру из више разлога. Наравно
да је у том периоду јефтиније летовање а исто тако треба да се
поклопе моји слободни дани са терминима моје девојке. Мој
избор је пао на Грчку, јер проверено знам да је тамо јако лепо а
није ни знатно скупље у односу на Црну Гору.

Светлана Панић, правник:
- Моје летовање се управо завршило и полако се привикавам на обавезе које су саставни део живота сваког од нас. Били
смо у Црној Гори, у Добрим Водама, и полако сређујем утиске.
Сваке године негде у јулу идем на одмор, јер сматрам да је то
нешто што је неопходно сваком човеку који целе године
напорно ради. То сваки човек треба себи да приушти, на овај
или онај начин, иако знамо сви да је време јако тешко. Ја углавном летујем у Црној Гори бар за сада, јер ми је тако најлакше
због детета. Могу вам рећи да смо се јако лепо провели и
ниједног тренутка се не кајем што сам одабрала баш ту
дестинацију.

Тамара Протић, студент учитељског факултета:
- Планирам летовање са својим дечком и то у Бечићима,
вероватно већ крајем јула. Студент сам, и после напорног
учења и испита, осећам потребу да се одморим и бар за кратко
оставим обавезе по страни. Остаћу 10-ак дана и мислим да је то
сасвим довољно да се мало допуне батерије. Наравно да бих
за своје летовање бирала и неку земљу у окружењу, али ипак у
овом моменту новац игра пресудну улогу. У Црној Гори мислим
да ћемо проћи мало јефтиније. С обзиром да ме родитељи
финансирају, ја сам задовољна избором. А после одмора, зна
се, књига и учење, и тако у круг...

Жељко Радојичић, угоститељ:
Радоје Ђермановић
Како наводи Радоје Ђермановић,
управник „Поште Уб“, ове године 30 до
60 одсто више Убљана је конкурисало и
добило ваучере. У периоду од 20. јуна до
20. јула, поднето је преко 50 захтева за
субвенционисано коришћења смештаја.
Највеће интересовање је за Пролом
бању (преко 50 одсто резервација), а од
планина најактуелније су Златибор и
Дивчибаре.Погодности за коришћење
ваучера, највише су искористили пензионери, брачни супружници, али и млађи
Убљани који су летовали са друштвом,
или ће летовати у августу и септембру.
Највише резервација било је у периоду
од 1. до 11. септембра, кад су цене ниже,
па ваучери могу да покрију цену смеД.К.
штаја за већи број дана.

- За мене је летовање обавезно и то се уопште не доводи у
питање. Ове године идемо у Палма Де Мајорку почетком
септембра, јер на тој дестинацији још нисмо били. Путујем са
супругом, породично, јер деца су одрасла и летују свако за
себе. Јако пуно радимо и пошто смо послом оптерећени током
целе године, одмор нам баш добро дође. Кад су финансије у
питању, време баш и није наклоњено људима који живе од
плате, боље рећи веома је тешко. С обзиром да ми пуно радимо, имамо фамилијарни бизнис, све што можемо ми одвојимо
за нека наша задовољства. Тако ће бити и у будуће.

Зорица Лазић, трговац:
Летовање не планирам ни ове, као ни претходних година,
јер сам не запослена и немам средстава за то задовољство.
Имам децу и за њих мора да се издвоји део новца за летовање,
док муж и ја не идемо нигде већ дуже време. Лично сам
мишљења да је увек било за некога тешко време а за друге не.
Ко је имао новца за одмор пре, има га и сада, ко је живео тешко
и сада је у истој ситуацији. Нема ту неке велике разлике, све је
индивидуална ствар како се ко снашао у животу. Ја имам других издатака, тако да одмор не планирам. Кажу да увек постоји
нада за боље сутра, али верујте да ја нешто нисам оптимиста...

СПОРТ

28.јул 2016.г.

17. "КАРЕЛИЈЕВ" ТУРНИР У НОВОЈ ФОРМИ

27

КБК „СОКО” УБ НА КРАЈУ ПОЛУСЕЗОНЕ

ТРАДИЦИЈА ОСТАЈЕ

СВЕ БОЉИ РЕЗУЛТАТИ

Овог лета само једно вече турнира

Крајем јуна је и званично завршен први део сезоне у кик
боксу- одржано је првенство Србије у дисциплини К1 која се
сматра најопаснијом, али и најинтересантнијом за љубитеље
овог спорта. КБК Соко Уб је наступио са своја три борца- Милоје
Урошевић је свој први наступ на државном првенству завршио
у четвртфиналу у конкуренцији најбољих такмицара из целе
Србије.
Дарко Бошковић (категорија до 63,5 кг.) је свој полуфинални меч против борца КБК Војводина из Новог Сада завршио
прекидом у другој рунди, после сјајне комбинације завршене
десним коленом. У финалу је поражен на поене против борца из
клуба Кобра-Сомбор, сасвим заслужено. Сузана Ковачевић је
ушла у финале А класе- категорија до 70кг, где је у сјајном мечу,
после три рунде "фајта", подељеном одлуком судија, ипак,
освојила сребрну медаљу.
- Три борца-две сребрне медаље у спорту у којем смо
светска сила (одмах иза Русије), за нас као клуб који егзистира и
настоји да уведе кик бокс у "спортски јеловник"свих наших
суграђана, јесу огроман успех и потврда квалитетног и
темељног рада. Што се тиче рекапитулације полусезоне 2016. и
одрађена четири првенства Србије и три првенства Београда,
констатоваћу да су освојене три златне, пет сребрних и седам
бронзаних медаља.

Традиционални турнир у знак сећања на Душана МатићаКарелија одржаће се и ове године на Школарцу, али у потпуно
другачијој форми. Уместо уобичајеног двонедељног такмичења, организатори су се одлучили да успомену на трагично
настрадалог фудбалера Јединства чувају у једновечерњем
издању турнира:
- Извињавам се свима који ће
остати ускраћени за забаву у августовским ноћима, посебно ми је жао
најмлађих који се увек највише радују
турниру, али оваква одлука је последица фестивала некултуре и недоличног понашања на прошлом Карелију. Јасно је да ми организатори
сносимо највећу кривицу за то,
очигледно је да нисмо више у стању
да исконтролишемо све нездраве
емоције које су се испољиле, па је
Душан Матић
наша одлука да 17. Карели буде нешто
- Карели
потпуно другачије. Првог августа
окупиће се четири екипе- КМФ Карели, Гуњевацпродукт, Убске
легенде и екипа домаћина, у пријатељској атмосфери
добићемо победника турнира, а по једна утакмица ветерана и
јуниора попуниће програм. Циљ нам је да се дружимо, да
окупимо све људе који су играли или дружили се са покојним
Душаном, а пре почетка турнира пехар ће у трајно власништво
добити екипа Гласа Тамнаве, двоструког узастопног
победника турнира- обавестио нас је један од организатора
Бранко Матић.

ОДРЖАН 38. ИВАЊДАНСКИ ТУРНИР У РАДЉЕВУ

ГАЛАКСИ ПРЕОКРЕТОМ
ДО ПЕХАРА
Ивањдански турнир у Радљеву обележило је слабије
интересовање директних актера за игру на терену основне
школе, на 38. издању појавило се свега шест екипа, па су
организатори направили програм за само две вечери. Ипак,
добар мали фудбал и драматичне завршнице нису
изостале, а као и обично- неколико стотина гледалаца
испратило је такмичење.

Сузана Ковачевић, Алекдандар Кандић,
Милош Костић и Дарко Бошковић
Милош Костић, Александар Лукић и Александар Максимовић су нека нова имена која тек треба да покажу своје умеће у
рингу. Тешка материјална ситуација и највећи горући проблем
са адекватним простором за тренинг- наша су свакодневица,
али се надамо бољитку, уз свесрдну помоћ локалне самоуправе, председника општине и других пријатеља клуба. Уб
заслужује кик бокс клуб јер је то индивидуални спорт у којем се
понајбоље огледа карактер и вољни моменат појединца. За
август месец планирана је редовна годишња скупштина клуба,
па овим путем позивам све заинтересоване који до сада нису
били у прилици да помогну у раду нашег клуба, нека се јаве, да
направимо и уздигнемо целу ову причу на још један степеник
више- рекао је председник КБК Соко Александар Кандић. Б.М.

НА 2. ВИДОВДАНСКОМ ТУРНИРУ У
ТАКОВУ САМО ШЕСТ ЕКИПА

АГРО-МАТОРЧИЋ
ЛАКО ДО ПЕХАРА

Победник турнира у Радљеву:
Екипа „Галакси”
Победници и апсолутни хероји турнира су, условно
речено, домаћи играчи из екипе Галакси. У одлучујућем
мечу, екипа Агро Маторчић предвођена Владом
Благојевићем и Мирком Ћургузом имала је великих 3:0 на
12 минута до краја и деловало је да је победник познат.
Међутим, нису тако мислили Милош Радовић и Бошко
Аћимовић- лепим акцијама и ефектним головима
направили су велики преокрет и на задовољство домаће
публике тријумфовали са 5:3. Велики удео у победи дао је и
голман Спасојевић одбранивши "зицер" Благојевићу код
1:3, а чланови победничке екипе били су и Шишовић,
Радић, Дејан и Жељко Поповић.
Б.М.

После премијерних 12 екипа у првом издању 2015.
године, овог лета се на таковачком бетону окупило свега
шест екипа. Организатор т урнира Алекс андар
Радовановић- Беча се определио за лигашки систем
такмичења, а четири најбоље екипе бориле су се од
полуфинала за победнички пехар.
Прво место заслужено је припало екипи Агро
Маторчић, што није изненађење с обзиром на њихов
састав. Шиља Ристовски, Лукић, Благојевић, Ћургуз,
Тинито Радовановић...важе за најбоље играче малог
фудбала у убском крају, али су у финалу имали достојног
ривала у екипи Жута подморница. Омладинци убског
Јединства су, као и прошлог лета, показали велико умеће
на "петопарцу", али више од часног пораза у финалу нису
могли. Публика се савим пристојно одазвала у шест
такмичарских вечери, судије Ковачевић и Нешковић су
сигурно делили правду, остаје питање само зашто је
интересовање за некад масовне турнире нагло опало.
Финансије, апатија или суморна свакодневица- тек све
мање жеље за надметањем и игром сигурно нису добар
сигнал...
Б.М.
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БУРНО ЛЕТО У ЛАЈКОВАЧКОМ СРПСКОЛИГАШУ

ГРЧИЋ НА КЛУПИ,
ШАЛИПУР ПРЕДСЕДНИК
У нову сезону, Железничар из Лајковца ући ће у потпуно другачијем издању.
По четврти пут у каријери, искусни тренерски вук Драган Грчић седа на клупу
"дизелке", у ситуацији када је велики број првотимаца напустио стадион крај пруге.
Лајковчани су припреме почели са озбиљним закашњењем- 13. јула, лазаревачки
тренер је свестан да га чека тежак посао, али не очајава:
- Тим је претрпео велике измене, јасна да је оријентација да се клуб појача
играчима пониклим на овом стадиону, па ће Лајковчани поново гледати
Радивојевића, Томића, Небојшу Марковића, голмана Танасијевића...Због кашњења
смо имали проблем са заказивањем пријатељских утакмица, па смо претходног
викенда играли између себе јер нисмо могли да нађемо ривала. Учествовали смо на
турниру у Добоју, освојили прво место након извођења пенала, а у првом тесту
пред домаћом публиком савладали смо Напредак из Медошевца- 5:3. Нисам још
сигуран са какавим играчком кадром ћемо располагати, али верујем да нећемо
страховати за опстанак- каже Грчић под чијим је вођством Железничар презимио на
другом месту српсколигашког "Запада" у сезони 2013/14.
Упоредо са променама у спортском сектору, десиле су се промене и у
руководству клуба. После доста бура и преокрета, у петак 22. јула потврђен је избор
Драгана Шалипура за председника клуба, дугогодишњег играча и тренера у млађим
селекцијама Железничара. Рођени Прибојац који је почетком 80-их дошао у
Лајковац, добио је гаранције општинских власти да ће дугови клуба бити брзо
санирани и да ће се Железничар без турбуленција такмичити у српсколигашком
такмичењу. Многи су "дизелку" пожурили да означе као озбиљног кандидата за
испадање, на Грчићу и играчима је да их убеде у супротно...
Б.Матић

ФК ЗАДРУГАР У ЈЕКУ ПРИПРЕМА

ЂУКАНОВИЋ НОВИ
ШЕФ СТРУКЕ
После паузе од непуних месец
дана, екипа зонаша из Лајковца је 11.
јула започела припреме за нову сезону
дринског каравана. Под диригентском
палицом новог шефа струке Небојше
Ђукановића, првој прозивци се одазвало двадесет играча и два голмана.
Клуб су напустили Никола Марковић и
Радован Ђурић који ће ухлебљење
потражити ван граница Србије, док се
Небојша Марковић вратио у редове
комшијског Железничара. Новајлије су
Немања Бранковић из убског Јединства, браћа Стојковић из Младости
Барошевац и Мићић из окружног
лигаша Димитрије Туцовић:
- У потрази смо за једним креативним везним и бонус играчем, чиме би
за нас овај прелазни рок био завршен.
Заказали смо шест контролних
утакмица: Прва искра, ТЕК, Турбина,

Борац Лазаревац, Будућност-Крушик и
Будућност из Звечке. Костур екипе је
остао на окупу, одзив на тренинзима је
скоро стопроцентан, тако да нам иде све
на руку да се добро спремимо за почетак
јесењег дела сезоне који је заказан за 13.
август. Дошао сам у добро организован
клуб, са жељом и амбицијама клупских
челника да остваримо висок пласман на
табели- речи су тренера Ђукановића,
некада одличног центархалфа ФК Железничар.
У Извршном одбору клуба су
кооптирана још два нова члана: Предраг
Ненадовић и Ненад Милиновић који ће,
уз већ постојећу екипу, допринети још
бољем функционисању клуба. Трибина
која се ради је у плану да се заврши до
краја септембра, када ће стадион са
артерским бунаром и свлачионицом
добити другу димензију.
Б.М.

Драган Грчић,
тренер ФК Железничар

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ О СТАЊУ
У ФК ЖЕЛЕЗНИЧАР
Андрија Живковић, председник
општине Лајковац истиче да је у ФК
Железнизар неопходна пуна рационализација трошкова, повратак што
већег броја лајковачке деце у клуб и
доношење Стратегије о развоју фудбала у општини Лајковац, уз посебан
акценат на рад омладинских школа
фудбала као расаднику фудбалера.
“Ситуација у клубу није ни мало
ружичаста. Ово општинско руководство, као и сва претходна, труди се да
максимално подржи ФК “Железничар”
и све спортске клубове на територији
општине. Али, љубитељи спорта у
Лајковцу и чланови Скупштине клуба
морају бити свесни да су нека претходна времена прошла, да се пуно
тога променило и да морамо радити
онако како нам нова времена диктирају. Више неће бити нерационалног
трошења новца, као што је то било у
прошлости. Мени, као председнику
општине је изузетно важно да се води
рачуна о сваком утрошеном динару и
где ће он бити распоређен. Лајковац
данас има два клуба који се такмиче у
високим ранговима а то је велики
трошак за општину. Ако хоћемо да у
оба клуба играју деца из Лајковца, то је
нереално. У наредном периоду се
мора остварити боља сарадња између
та два фудбалска клуба, да деца из
Железничара, која немају места у
клубу, иду да се кале у Задругару и,
када стасају, да се врате у Железничар- наглашава Живковић.

ФК Задругар (Лајковац)

ФУДБАЛ
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ФК ЈЕДИНСТВО (УБ) У ДОБРОМ РИТМУ НА СТАРТУ ПРИПРЕМА

ПОЗИТИВНЕ ВИБРАЦИЈЕ СА ШЕПКОВЦА
- Црвено-бели савладали Раднички (Обреновац), Рибницу и Милутинац, једини пораз
од Будућности-Крушика. - Публика почела да се враћа под Шепковац. - Повреда Сајића
покварила расположење, следећи тестови Степојевац и Јединство (Сурчин).
Мада никада не треба извлачити закључке на основу
припремног периода, фудбалери Јединства су послали пуно
повољних сигнала све бројнијој убској публици на
трибинама. Тренер Жарко Анђић је наметнуо висок ритам
рада, свакодневно тренира 25-30 момака у одличној
атмосфери, а навијаче може да радује потпуна оријентација
на домаћу школу и све већа шанса за још голобраде момке из
омладинског погона.
Први тест против Ваљеваца испунио је очекивања у
борбеном и тркачком смислу, изузетно квалитетан гостујући
тим славио је са 2:1, а штопер Гавриловић је постигао први
гол у припремама. Већ против зонаша Милутинца у Земуну
видео се велики потенцијал реновиране екипе и тренерска
рука Анђића који је посегао за променом формације.
Покретљив везни ред креирао је велики број шанси
брзоногим нападачима, осим пет лопти у мрежи домаћина
створено је бар још толико стопостотних прилика, а меч ће по
својим првим сениорским головима памтити дојучерашњи
кадети Стефан Филиповић и Димитрије Којић.
Против Рибнице су црвено-бели играли одлично у
првом делу, све бољи Радовановић је четири пута био у
идеалним приликама, али је бриљирао некадашњи голман
Јединства Владимир Драгићевић. Игор Милановић је
изнудио пенал који је реализовао Никола Ристовски, а
коначних 2:0 плод су одличне дубинске лопте Ивице Матића
и врхунске реакције Зорана Радојичића који је из тешке
позиције савладао Драгићевића. Ковачевић је ублажио пораз
Рибнице у финишу, али ни то није покварило утисак о врло
озбиљном и одговорном издању црвено-белих.

Детаљ са утакмице: Јединство - Раднички (О)

Публика се полако враћа на убски стадион

ФК Јединство (Уб): Циљ повратак у Српску лигу „Запад”
Најбољу партију, Убљани су пружили против
Обреновчана, српсколигаш је свих 90 минута био у подређеном положају, а само је једном, додуше феноменално,
морао да интервенише Иван Јовановић. Посебно добри
домаћи су били у наставку, Игор Милановић је "украо" лопту
голману Радничког и лако погодио празну мрежу. Пре и после
тога повијала се одбрана гостију, а смиреном реакцијом Дејан
Јовановић је у финишу окончао један од десетине опасних
напада Јединства. Да не буде све идеално, десила се, по
свему судећи, тешка повреда колена Немање Сајића у 31.
минуту, високи штопер је аплаузима испраћен на паузу чију
ће дужину одредити тек дијагноза после магнетне резонанце.
Иначе, позитивне реакције публике биле су честе у првим
летњим тестовима, с посебним симпатијама испраћени су
најмлађи играчи, а питање је дана када ће сада већ бројна
убска публика утакмице пратити из нових и комфорних
столица.
- Нема разлога за еуфорију, остајемо чврсто на земљи
знајући да летњи тестови не значе много. Сада је дефинитивно да ћемо бити зонаши, због тога ће нам обавеза бити да
нападамо у свакој утакмици, такав стил ће бити наш
препознатљив знак. Момци заслужују похвале за труд на
несносним врућинама, имам "слатке муке" не само за првих

једанаест, него и за такмичарску екипу. Важно је да се сваки
играч осети битним, првенство је толико дуго и напорно да је
већи играчки фонд увек пожељан. Чекају нас тестови у гостима
против Степојевца и на Убу у суботу против имењака из
Сурчина, затим и Спартак из Љига и Прва искра на "генералци"
пред старт првенства- реферише тренер Жарко Анђић на
половини припремног периода.
Б.Матић
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РАДНИК ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА ОКРУЖНУ ЛИГУ КОЛУБАРЕ

СТАНОЈЕВИЋ НА КЛУПИ РАДНИКА
Радник је врло активан на летњој пијаци, већ су „чекиране“
повратне карте за Хаџића (Липолист), Софронића (Трлић) и
Ђурђевића (Рудар), а нови играчи Убљана биће и Дејан Ракић, Миле
Марјановић, Лазић из Брезовице, Милош Луковић из Јединства,
голман Нешић и Радојичић из Црвене Јабуке.
Тим са Школарца је 23. јула отпочео
припреме за Окружну лигу Колубаре,
након две сјајне сезоне у којима је
Радник прескочио два ранга такмичења.
У том периоду је Убљане са клупе предводио Чедомир Мартић, легендарни
убски голман, коме председник клуба
Милован Милићевић није пропустио да
се захвали на крају успешне сарадње:
-Чеда Мартић је најзаслужнији што
смо две године били прваци и играли
одличан фудбал. Након две и по године
изузетне сарадње, због пословних обавеза није више могао да одговори
захтевима тренерског посла, па смо се
пријатељски растали. Остаће уписан као
један од најуспешнијих тренера у историји Радника, за њега су врата клуба
увек отворена и ово је само „довиђења“,
никако „збогом“- захвалан је Милићевић
популарном Кимби за све урађено на
клупи Радника.
Прва жеља управе Радника за
Мартићевог наследника био је Срђан
Ристић, некадашњи капитен Јединства и
тренер у млађим селекцијама убског
зонаша. На крају је Ристић из сличних
разлога као и бивши тренер одустао од

понуђеног посла, па је Милићевић
морао брзо да реагује. Избор је пао на
досадашњег везисту Радника, пре тога
лајковачког Железничара, Јединства,
ЗСК-а...- Александра-Ћелу Станојевића:
-Решење је изнуђено, за Станојевића ће то бити „ватрено крштење“ на
клупи, али сматрам да је то прави потез.
Одлично познаје екипу, цео живот је у
фудбалу, има изузетне радне карактеристике и добру комуникацију са играчима. Није желео да гуши млађе играче
који ће у округу креирати игру Радника,
а први сарадници ће му бити спортски
директор Милош Дубљевић и кондициони тренер Иван Петровић- обавештава Милићевић о променама у клубу.
Радник је врло активан на летњој
пијаци, већ су „чекиране“ повратне
карте за Хаџића (Липолист), Софронића
(Трлић) и Ђурђевића (Рудар), а нови
играчи Убљана биће и Дејан Ракић,
Миле Марјановић, Лазић из Брезовице,
Милош Луковић из Јединства, голман
Нешић и Радојичић из Црвене Јабуке.
Пазар више него богат, а Милићевић је
стигао да се захвали и новој управи
Јединства:

Са терена на клупу Радника:
Александар Станојевић
-Успоставили смо одличне односе
са новом управом Јединства, већ смо
добили одређену помоћ од првог убског
клуба, а ми ћемо са наше стране, колико
смо у могућности, пружити подршку
повратку Јединства на стазе успеха.
Радује ме да су одлучили да утакмице под
Шепковцем играју недељом, па нам се
термини неће поклапати, што верујем да
ће још повећати и онако пристојан број
гледалаца на Школарцу- завршио је
председник клуба Милован Милићевић.
После стартне провере са комбинованим тимом Јединства, Убљане чекају
тестови против Полета из Такова (недеља
на Школарцу), Памбуковице, Паљува и
Црвене Јабуке.
Б.Матић

ФК ВРЕЛО СПОРТ СЕ ВРЕДНО ПРИПРЕМА ЗА МОФЛ "КОЛУБАРА”

И СА НОВИМ ТРЕНЕРОМ
АМБИЦИЈЕ ИСТЕ
Након апсолутне доминације у
општинском "бетону", екипа Врело
Спорта планира да и у вишем рангу
нападне сам врх табеле. Тренер из
прошле сезоне- Жарко Анђић увелико
спрема Јединство за зонске изазове, а
њега ће на клупи заменити доскорашњи
помоћник Милош Гаврић. Реч је о некад
убојитом нападачу Врела, Паљува и
Пролетера из Бајевца који је недавно
окончао играчку каријеру (рођен 1980.), а
у новој улози први асистент биће му још
један бивши играч Врељана Милан
Јаковљевић.
Екипа већ увелико тренира у ритму
три пута недељно, а зов Јединства
ослабио је прошлосезонску екипу за

Љубичића, Милошевића и Ивицу
Матића. Појачања су стигла у виду
одличних везиста Педрага Симића и
Филипа Симеуновића, а најављена и
једна "бомба" на летњој пијаци. Уз
постојећи кадар, предвођен Дарком
Матићем, Маринковићем и Новаковићем- поново ће то бити екипа за
велика дела, а то су потврдиле и прве
припремне утакмице. Напредак из
Медошевца је једва избегао пораз у
финишу- 2:2, а стрелци су били Стефан
Илић и Дарко Матић. У другој провери,
по нехуманим условима на усијаном
"вештаку", гол Вићентића је био
довољан за "реми" са одличним
Бечменом:

Дарко Матић
- Пуно сам научио прошле сезоне од
Жарка Анђића, надам се да ћу оправдати
поверење управе клуба, али јасно је да
нас у вишем рангу чека много озбиљнији
посао против Гуњевца, Полета, Рубрибрезе... Међутим, амбиције су високе,
будући да и даље имамо одличну екипу, а
форму настављамо да "брусимо" у
Коцељеви 30. јула против Душана Силногпоручио је млади тренер на новој
страници своје каријере, Милош Гаврић.
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- NADOGRADNJA
I IZLIVANJE NOKTIJU
- DEPILACIJA

Svete Popovića 48, Ub
(preko puta Silosa)
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Mesto va{eg odmora i zabave !

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

