Наредни број излази:
24.новембра 2016.

цена: 60 динара

Година XXV / БРОЈ 177 / 10.новембар 2016. / Излази сваког другог четвртка
ЗАХВАЛНОСТ ЗОРАНУ ПУНК ШИМШИЋУ

ОСВЕШТАН ДОМ ЗА ОСОБЕ
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

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

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 !

2

АКТУЕЛНО

10.новембар 2016.г.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ЗИМСКА СЛУЖБА
СПРЕМНА
Програм чишћења градских улица и
локалних путева и ове сезоне спровешће
Предузеће „Алексић“
У склопу припрема за предстојећи зимски период,
чланови Штаба за ванредне ситуације су на прошлонедељној седници усвојили извештај о спремности и
припремама надлежних служби за чишћење градских
улица и локалних путева од могућег снега. И ове сезоне,
програм зимске службе ће за потребе општине спровести
Предузеће „Алексић“, које испуњава потребне материјалне и кадровске услове. Предузеће у залихама има 25
тона соли за посипање и 40 тона ризле, а тренутно је у
поступку набавке додатног контигента залиха до утрошка
максимално планираних количина – 52 тоне соли и 450
тона ризле. Програмом зимског одржавања обухваћено је
69 асфалтираних путних праваца, чија је укупна дужина
178 километара, а Штаб је припремио и извештај о
чишћењу критичних деоница, као и градских улица и
општинских путева по приоритетима. У случају екстремно
високих снежних наноса, када капацитети надлежног
предузећа не буду могли да задовоље потребе чишћења,
ангажоваће се сва расположива механизација јавних
предузећа и приватног сектора на територији општине.

Са седнице Штаба
Рад зимске службе званично почиње 15. новембра и
траје до 15. марта. На седници је усвојена и одлука о
одређивању овлашћених и оспособљених правних лица
за спровођење заштите и спасавања током зимске сезоне.
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ПОРОДИЧНО НАСИЉЕ

П

олако, али сигурно, клизимо, као
друштво, у некакво стање потпуног
отуђења, али и неке врсте неуротичног усијања. Као да се некаква невидљива
сила обрушила на свет, као да се, за
нашу свест несхватљива, ванземаљска цивилизација са
недостижном технологијом, устремила... А, опет, није
више никаква тајна да се на небу појављују ’’светлеће лопте’’, неидентификовани објекти, а да о кемтрејлсима не
говоримо (кажу, некакав прах којим нас посипају ‘’борци
за нови светски поредак’’, чије су марионете, опет кажу,
НАТО, Стејт департмент, па и Европска унија). Игру воде
‘’породице’’ Рокфелер, Ротшилд, Макнамара...
Е, сад! Очигледно је да нешто није у реду. Почев од
обичних породица, које се осипају више него икад, преко
претњи атентатом на премијера, распрострањеног
тероризма у свету, до регионалне и светске политике, која
никада није била ближа ратним сукобима (?).
Живимо у свету који све јасније показује да, неизбежно,
срља у пропаст. Екологија је све мање у жижи
интересовања оних који владају светом. Они много више
дају за рад невладиних организација него за заштиту
животне средине. Више се чују, на пример, разни
гласноговорници удружења за заштиту жена од
породичног насиља, него - мировни покрети. Свака част,
жене, заиста, треба заштити од насиља... Али, зар толико
треба да се претерује и да се, чак, не помиње ни могућност
да има и обрнутих случајева? Венчају се, оснују
породицу, стекну иметак,,, А онда почну свађе, преваре,
понижавања... Отимања. И ту ступају на сцену, само,
борци за заштиту жена од насиља... Мушкарци су,
унапред, криви. Инструкције, које су, од Министарства
добиле полицијске станице су да се, због учесталих
случајева злоупотребе, привремено одузима ватрено
оружје и у случајевима најобичније пријаве (која још није
ни доказана, а Тужилаштво је претрпано предметима).
Тако, тензије расту, а женски део нације има прилику да,
ето, злоупотреби тежњу друштва да заштити слабији
пол... А колико су, неке жене, незаштићене - једном ће се,
вероватно, позабавити неко ко буде анализирао начине
на које је дефинитивно девастирано друштво у којем се
некада знао ред и у којем је, упркос ‘’породичних
васпитних мера’’, било много више љубави, међусобног
поштовања и, наравно, мање насиља оваквог какво је
сада на сцени.
Ето, то је још један мали део великог мозаика разлога за
пропаст друштва које је било установљено на патријархалним начелима и традицији. Наметнуто нам је много
тога из те ЕУ, а уверен сам да се ни тамо не поштују сва та
правила живота која се нама намећу. Најочигледнији
пример је производња генетски модификоване хране.
Врши се притисак да се дозволи и код нас, а многе земље
у Европи имају строгу забрану увоза и призводње ГМО-а.
Међутим, у борби за ‘’кору хлеба’’ многи посегну за свим и
свачим. Утолико пре кад се имају у виду примери
‘’моралних громада’’ које су прошле (и лепо се
окористиле) кроз разне власти. Изгубио се онај осећај
срамоте због нечасних поступака. Да би дошли до
запослења, бољих позиција, разних погодности и свега
другог што доноси блискост актуелној власти, многи су
мењали странке, што кажу, брже од чарапа. Наравно,
избегнута је свака одговорност за оно што се радило у
време, на пример, припадања интересним групама Г-17
плус, ДС, ДСС... И тако даље...
Тако је код нас, а то има везе са општим падом моралних
вредности у свету. Само, ми видимо оно што нам је ближе
и што нам пад стандарда чини још уочљивијим. Клизимо,
заједно са свима, у амбис сумрака ове цивилизације. Јер,
заговорници Новог светског поретка, са ‘’златном
милијардом’’, као да нису свесни да батина има два краја.
Организовали су се, поставили разне замке по свету,
‘’наватали’’ похлепне, спремне и на издају ради личног
успеха... (У бившој Југи су били, баш, успешни.) Али...
доћи ће крај! Свега. Па, и њих...
И такоооо... Насиље у свету, па, све до - породице. Неко
би рекао, дође ђаво по своје. Али, добро увек побеђује...

ОПШТИНА УБ
ОБНОВЉЕН УГОВОР ИЗМЕЂУ „ЂУНИСА“
И РБ „КОЛУБАРA“

СТО МИЛИОНА ДИНАРА
ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Документом је предвиђено да за годину дана
Комунално предузеће допреми 40.000 кубика воде
мештанима села на ободима површинских копова
Рударски басен „Колубара” и даље ће обезбеђивати
пијаћу воду селима убске општине на ободима површинских
копова, где су бунари пресушили због рударских радова. То
је потврђено обновљеним, једногодишњим уговором о
водоснабдевању месних заједница из источне Тамнаве, који
су прошле недеље потписали финансијски директор РБ
„Колубара” Жељко Вујиновић и директор Комуналног јавног
предузећа „Ђунис” Саша Милићевић. Документом је предвиђено да, за годину дана, „Ђунис” путем цистерни допреми
40.000 кубика воде угроженим домаћинствима и за ту услугу
Рударски басен ће платити сто милиона динара.
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КОП „РАДЉЕВО”

СТИЖУ МАШИНЕ
ИЗ НЕМАЧКЕ
Почетак производње се очекује
до 2022.године
Експропријација на подручју будућег копа тече
планираном динамиком и за тај поступак ЕПС је планирао
средства између 500 и 800 милиона динара. Површине које
су обухваћене јавним интересом за коп „Радљево“
обухватају 230 хектара, од чега је до сада купљено и у
катастар непокретности уписано око 150 хектара. Из
Немачке су почели да стижу и први делови за багер,

Одлична сарадња општине Уб и „Колубаре”:
Дарко Глишић и Дејан Милијановић

Милићевић и Вујиновић
потписују уговор о водоснабдевању
Уговору о водоснабдевању претходило је потписивање Споразума о активностима на отклањању последица
утицаја рударских радова на подручју општине Уб. Потписе
на Споразум ставили су председник убске општине Дарко
Глишић и Дејан Милијановић, директор за производњу угља
у РБ „Колубара”.
Подсетивши да ово предузеће већ неколико година
финансира водоснабдевање села угрожених рударским
ископавањима, Глишић се захвалио „Колубари” и ЕПС-у на
доброј сарадњи и разумевању за проблеме са којима се
суочавају мештани на ободима копова.
- Прошлим уговором била је планира испорука 25
хиљада кубика воде, а овим 40 хиљада, јер су и потребе
људи неупоредиво веће. То ће и финансијски направити
већи ефекат по наше комунално предузеће, јер је вредност
садашњег уговора сто милиона динара, а свакако помоћи
становништву да преброди невоље које има услед експлоатације угља. У наредним данима потписаћемо и уговор који
ће третирати инфраструктурна улагања у нашу општину,
вредности 60 милиона динара, и очекујем да у 2017. години та
средства инвестирамо у градске улице и путеве који су у
источном делу општине. И за водоснабдевање и за инфраструктурна улагања са „Колубаром” ћемо склопити трогодишњи споразум и сваке наредне године износ средстава биће
већи него претходне”, рекао је Глишић.
Директор за производњу угља у РБ „Колубара” Дејан
Милијановић захвалио се општини Уб на коректном односу и
што је спона између тог јавног предузећа и мештана источне
Тамнаве у великом и болном послу, а то је расељавање због
отварања будућег копа „Радљево”. Како је навео, Рударски
басен полако се опоравља од последица поплава из 2014.
године, а „Тамнава – Западно поље”, као ослонац у производњи, поново је на чврстим ногама, што се види напредоД.Н.
вањем ка општини Уб.

одлагач и клизни воз. Очекује се да сви делови машина на
плацу у Каленићу буду до краја марта, након чега следи
монтажа багера, која траје од годину до годину и по дана, а
потом и одлагача. Почетак откривања јаловине требао би
да крене током 2018.године, или најкасније, почетком
2019.године.
- Надамо да ћемо најкасније до 2022. године имати
све монтиране машине на новом површинском копу у
Радљеву, када се очекује и почетак производње. Посао је
велики, а рокови кратки. Ми се трудимо и залажемо да све
буде како треба, јер нам је Радљево заменски капацитет за
развијање копова са источне стране Колубарског басена,
пре свега на пољу Е, који је јако компликован коп. Мислим
да веома добро напредујемо, озбиљни уговори су
потписани и у току је њихова реализација. Битно нам је да
се Радљево отвори што пре, да бисмо што раније дошли до
оне количине угља која ће покривати дефицит са источне
стране, док се поље Е не отвори. Та два копа са „Тамнавом
Запад” ће бити будућност наше производње, после 2026-те
године. На њима ће се производити оне количине угља, које
су потребне за Термоелектране- истиче Дејан Милијановић,
директор за производњу угља у РБ „Колубара“.
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ВАШАР ЈЕ БИО, А НА ВАШАРУ...

СВЕ СЛАБИЈА
ПОСЕТА И ПРОДАЈА
„Идемо да се поновимо, али са половним стварима”
Свети Лука, осим што је крсна слава многих Тамнаваца, је
дан када се на Убу организује последњи вашар у години.
Задњег дана октобра Првомајску улицу и Зелени пијац
испуниле су тезге препуне разних ситница, доњег веша,
цвећа, алата, електричних апарата, домаћих бомбона, дечијих
играчака... Нешто даље, на некадашњем сточном пијацу,
поново се продаје половна роба. Овога пута, продавци су
склоњени са улице и своју робу продају на оближњим
травњацима. Какав амбијент, таква је и роба, рекли би,
углавном извађена из контејнера и пажљиво сортирана. Али,
какво је време дошло, свака роба има свог купца, а ове тезге
су, и на овом вашару, биле најпосећеније. Има ту и половне
(second-hand) гардеробе из иностранства, која је све
„популарнија” и по бутицима и радњама. Изгледа да убским
дамама, у потрази за каквом фирмираном гардеробом за мале
паре, не смета ни овај блатњав амбијент.
На Зеленој пијаци и дуж Провајске улице прилично
ведрија слика- права вашарска. Има ту свега, од домаће
радиности до шверцоване робе, нешто повољније него у
оближним радњама.
- Убски вашар је карактеристичан по томе што се сврстава у
градски тип вашара и више
подсећа на пијац. Ја идем свуда
по Србији, присутан сам и на
вашарима који имају забавни
карактер. То подразумева шаторе
са музиком, штандове са готовом
храном, луна паркове као вид
забаве за најмлађе. Овде људи
Миленко Глишић
долазе са одређеним циљем,
тачно знају шта хоће и шта им треба, па то и купују. Ми
продавци морамо да се прилагођавамо типу вашара и где шта
треба да понудимо- истиче Миленко Глишић, продавац из
Лознице, уз констатацију да је куповна моћ грађана све
слабија и да људи више не купују „луксуз”, већ само оно што
им је преко потребно.

Половна роба на некадашњем сточном пијацу

Убски вашар: Првомајска улица

Уз музику се
лакше продаје

Јабуке на акцији:
Три колограма за 100 динара

Богате тезге на Зеленој пијаци
Стални продавац на вашарима је и
Рада Ранковић са Уба, која тврди да је
велика разлика између некадашњих и
ових данашњих вашара.
- Од зараде смо некада могли да
плаћамо пијачарину и нормално живимо,
док је сада то немогуће. Евро расте, а ми
робу углавном плаћамо еврима и буквално само преживљавамо. Понуда је
добра, цене не мењамо по пола године, а и
поред свега тога, куповна моћ је јако Рада Ранковић
ослабила, што ће вам рећи сваки продавац. Судбина вашара је неизвесна, јер велика је понуда бутика
са истом робом. Такође, половна роба нас је преплавила, а
квалитет јој је бољи у односу на нове кинеске производе.
Нема више господе, а и на штанду са половном робом се
купује само оно што је неопходно. То је некада било
незамисливо- закључује Рада Ранковић.
Некада су се вашарима највише радовала деца, данас,
бар на овом убском, готово и да нема најмлађе популације.
Посета је неупоредиво слабија, а забаву и разоноду заменило
је пребирање по половном стварима. Мислите о томе, до
наредног вашара следеће године.... Милован Миловановић

Made in France
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ПРВО СКОЧИ,
ПА РЕЦИ- ХОП
Стара и мудра изрека коју наша
држава упорно игнорише
До краја године сви грађани Србије су у обавези
да старе папирне здравствене књижице замене новим
електронским здравственим књижицама. Ништа чудно,
неко необавештен би рекао- напредујемо!
Међутим, ситуација на терену је нешто комплекснија. Редови за замену старих здравствених докумената
су све већи. Пораниш ујутро, станеш у ред, чекаш на
шалтеру, одеш до поште да уплатиш таксу, вратиш се
поново у ред, поново на шалтер (ако вас не стрефи чувено
ФТ1П), па се онда сачека неколико дана, па хајде опет у ред
да се нова књижица подигне...
У међувремену, неко је у Министарству почео да
капира оно што је свако ко има „два грама мозга” могао
унапред да им каже - овако нећемо завршити замену ни до
2026.године. Хајде да у причу укључимо интернет, па да
зачепимо уста оним „лењивцима” које мрзи да сатима
чекају у километарским колонома. Од средине овог месеца
моћи ћете да поднесете захтеве за замену књижица и
путем интернет портала eUprava (www.euprava.gov.rs).
Тако, бар, кажу.
И док програмери ужурбано раде на успостављању система који би многима олакшао посао око замене
здравствених књижица, многи се питају шта нам то доносе
нове чиповане картице, сличне садашњим личним
картама. Е, ту на сцену ступа стара и мудра изрека коју
наша држава упорно игнорише, а која се налази у наслову
овог текста - „Прво скочи, па реци- хоп”.
Дакле, нове чиповане здравствене књижице, сем
модерног изгледа и трошка од 400 динара, доносе нам
само нове невоље и већи хаос у здравственом систему,
који ионако није баш сјајан. Руку на срце, картица је добро
замишљена да смањи чекање пацијената, али простоји
један мали проблем- ретко која здравствена установа у
Србији поседује читаче ових картица. Тако, на пример,
пацијент сада дуже чека него са старом здравственом
књижицом јер на картици нема података о ЈМБГ, па су
здравствени радници приморани да прво улазе у
електронски картон и да све из компјутера преписују у
протокол, те се онда све уписују у протоколу ручно, а на
крају се све то преписује у компјутер. Тако ми рекоше, а ја
остаде забезекнут ?!
Такође, како сам чуо, нове здравствене књижице
не поседују податке, као старе, о томе које лекове пацијент
не сме да користи, које вакцине је примио итд. Све то
требало би да стоји у јединственом информационом
систему приликом очитавања здравствених картица, који
је за нас тренутно виша математика. Док се тај систем не
успостави, а сви знамо како то код нас иде, доктори неће
имати увид у ове важне податке (који су иначе били
записани у старим књижицама). Тако ћемо, рецимо, у
непредвиђеним ситуацијама, када пацијенти нису у
могућности да те податке саопше лекару, и када им живот
виси о концу, имати велике проблеме.
Сећа ли се неко уопште када је започеtо увођење
биометријских личних карти? Прошло је од тада нешто
више од пет година, а и онда је био рок до краја године. И
тада су се стварали редови и хаос, јер банке и сличне
институције нису имале читаче картица. Па су их онда
набавили, па док су после научили да их користе... У
међувремену, рокови за замену личних карата су
померани и, коначно, овог 31.децембра дефинитивно
престају да важе старе личне карте.
Е, сада, са здравственим књижицама се овако не
можемо играти. Од њих зависе људски животи. У реду,
закон се мора поштовати... Али, дајте нам нормалне законе
које можемо да поштујемо. Овако, ја ћу и даље да носим и
стару здравствену књижицу. Злу не требало.
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ОПШТИНА УБ УТВРДИЛА ПЛАН РАЦИОНАЛНИЈЕГ
ТРОШЕЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

НОЋНА ИСКЉУЧЕЊА
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
- Сијалице у убским селима ће се искључивати у
поноћ, а укључивати у пет сати ујутру. - Наставља се
борба са нелегалним прикључцима на јавну расвету.
Општинско веће општине Уб усвојило је, на седници
одржаној 4.новембра, Закључак о утврђивању укључења и
искучења јавне расвете по селима убске општине. Рестриктивно искључивање уличног осветљења вршиће се коришћењем тајмера, а изузети из овог плана рационалнијег трошења
електричне енергије биће једино градско насеље Уб и путни
правац Београд-Ваљево. Према утврђеном плану, расвета ће
се искључивати у поноћ, а укључивати у пет сати ујутру.
Према речима Тонија Гајића, руководиоца Службе јавне расвете КЈП „Ђунис”, ефекти ове мере требало би
да достигну близу пет
милиона динара уштеде
на годишњем нивоу.
- Села која ћемо
искључивати троше у
просеку 94.000 киловата
електричне енергије
месечно. На мерним
местима која планирамо
да покријемо новим
фото-сензорима и тајмеТони Гајић
рима уштеда ће износити око 45 процената, што значи да ће укупна уштеда бити 23,2
одсто, јер се Уб, који носи око 50 посто потрошње, неће
искључивати. Ако је просечни месечни рачун око два и по
милиона, минимална уштеда требало би да износи негде око
пет милиона динара на годишњем нивоу- наглашава Гајић.
Поред овог проблема, општина Уб и КЈП „Ђунис” ухватили
су се у коштац и са решавањем питања великог броја
нелегалних прикључака на јавну расвету у убским селима.
- То су, углавном, лампе и рефлектори постављени у
приватна дворишта, којих смо, само у Радљеву, затекли око
тридесетак, а још нисмо ни цело село завршили. Тога има у
сваком селу, а познато нам је да и у Бргулама, такође, има много
таквих случајева. То су већином сијалице са по 250 вати и
замислите само колико је, рецимо, од 2011.године до данас на
овај нелегалан начин потрошено стује, коју је општина морала
да плати. Проблем је у томе што је такав потез некада неко
њима дозволио. Да ли је у питању била нека политичка прича
из некадашњих времена, то не знам. Много је проблема у овој
области, надам се да ћемо то успети да решимо. Рачуни су
превелики, а превише се по том питању бесправно трошило,
тако да ћемо ту злоупотребу од стране неких неодговорних
људи, свакако спречити- закључио је руководилац Службе
јавне расвете КЈП „Ђунис”.
Милован Миловановић

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041
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НА ПРАЗНИК СВЕТЕ ПЕТКЕ

ОСВЕШТАН ДОМ ЗА ОСОБЕ
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
Након верског чина, који је обавио Владика
ваљевски Милутин, у Дому културе одржана
приредба ученика специајлне школе и
њихових гостију
У четвртак, 27. октобра, освештане су нове просторије
Издвојеног одељења обреновачке основне школе за образовање деце са сметњама у развоју „Љубомир Аћимовић”, које
се налазе у комплетно реновираној згради некадашњег
Шаховског клуба, у непосредној близини Градских базена.
Зграду је, за пет милиона динара, откупила локална самоуправа, док је Зоран Пунк Шимшић, Убљанин који годинама
живи и ради у иностранству, сопственим средствима финансирао адаптацију, надоградњу и опремање објекта за потребе
будућег дневног боравка за особе ометене у развоју. Почетком септембра, када су радови на реконструкцији завршени,
Издвојено одељење „Љубомир Аћимовић” је из неусловне
сеоске школе у Мургашу премештено у обновљену зграду, а
освећење је обављено поводом празника Свете Петке,
заштитнице и крсне славе будућег Дневног центра.
Уз присуство ученика, наставника, донатора и бројних
званица, чин освећења обавио је Владика ваљевски Милутин,
а након верског чина, у сали Дома културе ученици специјалне
школе су са својим гостима приредили пригодан програм.
Осим распеване и разигране представе у извођењу убских
ђака и њихових пријатеља, публика је била у прилици да види
и плесне кореографије Удружења „Плава шкољка”, док је
специјални гост приредбе био инклузивни хор „Исон“ из
Новог Сада, који окупља децу и омладину са свим врстама
инвалидитета и ометености, као и њихове родитеље, родбину
и другаре.

Чин освећења

Представа убских ђака

УСТАНОВА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Захвалница и поклон за Зорана Пунк Шимшића,
који је сопственим средствима финансирао адаптацију,
надоградњу и опремање објекта за потребе будућег
дневног боравка за особе ометене у развоју
Објекат дневног боравка за особе ометене у развоју, коју
од септембра користи специјална школе „Љубомир Аћимовић“, опремљен је најмодернијим наставним и терапијским
средствима. Зграду краси и мурал, који су на зиду површине
65 квадрата веселим бојама осликали млади убски уметници
и студенти ФЛУ у Крагујевцу, Коста Петровић, иначе син
недавно преминулог академског сликара мр Миодрага Мила
Петровића и Немања Обрадовић, показавши сву своју креативност и таленат и овом објекту загарантовали јединствен и
препознатљив изглед.
Д.Н.

Објекат који користи ОШ „Љубомир Аћимовић“,
донатор је опремио за потребе дневног боравка за особе
ометене у развоју и сви запослени у школи, ученици и
њихови родитељи волели би да он то и постане.
Доскорашњи директор Специјалне школе и дугогодишњи
председник Савеза Друштава за помоћ ментално неразвијеним особама града Београда, Предраг Дацовић и сам
указује на ову потребу.
„Објекат треба да буде и место за особе које нису
укључене у образовно-васпитни систем, јер има све
одлике установе социјалне заштите. Надам се да ћемо уз
помоћ и подршку локалне заједнице и надлежног министарства успети у намери да ово буде дом не само за
школску децу, већ за све особе са сметњама у развоју, да
се повежу образовање и социјална заштита на једном
месту. То релативно брзо може да се заврши, а док не буде
добило свој институционални облик, трудићемо се да у
прелазном периоду обезбедимо средства за програмске
активности.“

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА- УБ

ОБЕЛЕЖЕНА
СТРАНАЧКА СЛАВА
Општински одбор Српске напредне странке Уб, на челу
са председником одбора Александром Јовановићем
Џајићем, обележиo je страначку славу- дан Преподобне мати
Параскеве, Свету Петку. Церемонијa резања славског колача
обављенa je у страначким просторијама у присуству великог
броја чланова, симпатизера и сарадника. Славски колач
пререзао и освештао убски парох Душан Бабић упутивши
честитке уз пригодну беседу.

Славски обред у просторијама СНС-а на Убу

ОПШТИНА УБ

10.новембар 2016.г.
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ВАТРОГАСНОМ ОДЕЉЕЊУ НА УБУ ДОНИРАН РАЗВАЛНИ АЛАТ

ВЕЛИКО СРЦЕ
НЕМАЊЕ МАТИЋА
Ради се о тренутно најсавременијој опреми
за спасавање повређених у тешким
саобраћајним несрећама
Наш прослављени фудбалер Немања Матић
поклонио је убском Ватрогасно-спасилачком одељењу хидраулични развални алат, који је превенствено намењен за техничке интервенције приликом
тешких саобраћајних удеса, када је потребно да се
Немања Матић
Демонстрација рада
повређени у што краћем времену безбедно извуку из
са ћерком Теом
нове опреме
хаварисаног возила и медицински збрину, али служи и
за спасавање унесрећених из рушевина, објеката угрожених
ЗБОГ ЗАБРАНЕ ЗАПОШЉАВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
пожарима и сличних несрећа. Ради се о тренутно најсавременијој опреми за ове намене, немачке марке „Лукас”, чија је
вредност 20.000 евра. Ова преко потребна донација добијена
је на иницијативу Драгана Радојичића, командира Варогасноспасилачког одељења.
Убска јединица броји шест,

МАЊАК ВАТРОГАСАЦА
а требало би да има тринаест људи

Убски ватрогасци годинама
чекају на ову (скупу) опрему,
која ће им изузетно значити
у даљем раду и спасавању
људских живота...
Уз подсећање да је Немања Матић у више наврата доказао љубав и приврженост према родном крају, председник
општине Уб Дарко Глишић захвалио се асу Челзија и српском
репрезентативцу на још једном хуманом гесту.
- У питању је веома значајна донација, јер управо због
недостатка овакве опреме, коју ми до сада нисмо могли да
приуштимо, већи је и број лица која су, пре свега, у саобраћајним удесима претрпела теже повреде или страдала, пошо није могло да се допре до њих и благовремено им се пружи
неопходна помоћ. Велика захвалност Немањи Матићу, једном великом Убљанину, који је више пута показао колико му
је срце, што би се рекло, од Лондона до Уба, па и веће, што је
издонирао велика средства, па сада имамо најсавременији
развални алат у Колубарском округу. Није ово прва помоћ
коју је упутио, али је још једном показао да је, пре свега,
велики човек и то је трајна категорија која га описује- рекао је
Глишић, пожелевши ватрогасцима да алат што ређе користе,
али ако већ буду морали, да им помогне у благовременој и
ефикасној интервенцији и спасавању угрожених живота.
На донацији су се захвалили и Саша Ранчић, начелник
Управе за ватрогасно-спасилачке јединице Министарства
унутрашњих послова, потом командир Варогасно-спасилачког одељења Драган Радојичић и Бранислав Сарић, начелник Штаба за ванредне ситуације. Сви они су истакли да је
набавком нове опреме значајно подигнут капацитет Ватрогасне јединице и њена спремност у заштити и спасавању
грађана на територији општине, док Радојичић и Сарић
сматрају да је алат за спасавање повређених у саобраћајним
удесима стигао у право време, јер ће изградњом и отварањем трасе аутопута кроз убску општину бити повећан ризик
од несрећа, због великих брзина и повећаног броја возила.
Представници дистрибутера развалног апарата за
присутне су одржали демонстрацију нове опреме и на једном
старом аутомобилу показали све њене могућности и ефикасност.
Д.Недељковић

Осим донације Немање Матића, Ватрогасно одељење
добило је и 450.000 динара од локалне самоуправе за
адаптацију Ватрогасног дома, док ће бити опредељено и
додатних 160.000 динара за набавку опреме, обећао је
Дарко Глишић. Према његовим речима, општина је, у оквиру
својих могућности, помагала и помаже ватрогасцима да
побољшају услове рада и опремљеност, а у наредном периоду трудиће се да заједно са другим донаторима и надлежним институцијама обезбеди недостајућа техничка средства и још једно ватрогасно возило.
Командир Ватрогасно-спасилачког одељења на Убу
Драан Радојичић овом приликом је још једном упозорио на
недотатак кадрова, што је годинама највећи проблем
службе.
- Имамо шест ватрогасаца, један испуњава услов за
пензију, а јединица треба да броји 13 људи. Проласком
аутопута кроз општину, јединица би, реално, требала да
прерасте у вод и да има 25 људи. Међутим, без обзира на
мале кадровске капацитете, још увек стижемо свуда где
треба да помогнемо нашим грађанима. Колико ћемо у томе
надаље бити успешни, видећемо- рекао је Радојичић
додајући да им је, осим људства, потребно још једно
ватрогасно возило већег капацитета, те да су покренули
иницијативу за његову набавку.

Глишић, Ранчић, Николић и Радојичић
Начелник Управе за ватрогасно-спасилачке јединице
Саша Ранчић каже да се не само убска, већ и готово све
ватрогасне службе у Србији суочавају са недостатком кадра
због дугогодишње забране запошљавања у јавном сектору.
„Ми стално упозоравамо надлежне на ту врсту проблематике, али она ће се решавати на ниовоу државе. Нисам
упознат са тим када ће одлука о пријему нових ватрогасаца
бити донета“, изјавио је Ранчић, уз напомену да је Управа
направила пројекцију не само за попуњеност људством
одељења на Убу, већ и за њено проширење.

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Јавите нам на: 064/2180-588 и 064/484-20-50
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА НА УБУ

ИМЕНОВАНИ
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈА
Протекле недеље одржана је 16. седница Општинског
већа, на чијем дневном реду је било десет тачака и већина се
односила на именовања чланова локалних одбора, комисија и
савета. Након утврђивања предлога измењене и допуњене
Одлуке о оснивању Комисије за кадровска и административна
питања и радне односе, изабрани су и њени чланови. Већници

Детаљ са 16.седнице Општинског већа општине Уб
су именовали и председника, заменика и чланове Комисије за
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа и
установа чији је оснивач општина, затим чланове Савета за
миграције и трајна решења, као и Школске одборе убске ОШ
„Милан Муњас“ и бањанске „Рајко Михаиловић“. Такође, донет
је и закључак о утврђивању укључења и искључења јавне
расвете за градско и сеоска насеља, а зелено светло добиле су и
одлуке о братимљењу општине Уб са Белом Паланком и
утврђивању овлашћених и оспособљених правних лица за
заштиту и спасавање.

У КОЖУАРУ

ТРЕЋА АСФАЛТНА
ДЕОНИЦА
Нови пут, са прочишћеним каналима, мештане
ће спасити вишедеценијских проблема
Крајем прошле недеље започели су припремни радови за
асфалтирање 510 метара пута кроз заселак Бутраковац у
Кожуару. То ће, у актуелној грађевинској сезони, бити трећа
асфалтирана деоница од пола километра у овом крају.
Председник Месне заједнице Кожуар Владан Лукић напомиње
да ће их нови асфалт, са прочишћеним каналима, спасити
вишедеценијских мука.
„Пут нисмо могли да спасемо од воде после најмање
кише, јер је по њему цела река текла и носила камен. У овој
години урадили смо још једну деоницу, са којом смо имали
исти проблем, тако да смо сада добили решење за неко мало
дуже време. Бутраковац је један од најразвијенијих крајева у
Кожуару, са стотинак кућа, где има преко 120 грла рогате стоке.
Уз то, обрађујемо близу 300 хектара земље. Младих, од једне
до 25 године, има 52-оје, који ће користити овај пут у неком
дужем периоду“, износи основне статистичке податке о своме
крају Владан Лукић, уз захвалност председнику убске општине
на испуњеном обећању, „Путевима Србије“ за финансирање
пројекта и извођачу радова ПЗП Ваљево.

У УЛИЦИ 30. ЈУНА

КОНАЧНО АСФАЛТ
Радове заједнички финансирали
општина Уб и Министарство привреде
У завршници овогодишње грађевинске сезоне,
убско предузеће „Алексић“ асфалтирало је градску улицу 30. јуна, чија је дужина 165 метара. Радови су трајали
месец дана и поред коловоза, ширине пет метара, најпре
су бетонирани, а неколико дана потом и асфалтирани
обострани тротоари од по 1,5 метара, док је на почетку
ове стрме улице постављена решетка за одводњавање.
Вредност посла је 4,8 милиона динара и у његовом финансирању општина Уб учествовала је са 55 одсто, а остатак
је обезбедило Министарство привреде.

Завршни радови
у улици 30.јуна
Мештани улице 30. јуна на њено асфалтирање чекају више од три деценије. Миливој Јовановић се доселио
1986. године, када су ту биле изграђене три куће, а сада их
има 14.
„Све до пре две године били смо без канализације,
а до пре неки дан и без асфалта. Општина нам је урадила
и једно и друго, па смо сада више него задовољни“, каже
Јовановић, док његов комшија Слободан Ранковић
објашњава да су пре асфалтирања улице имали великих
проблема.
„Имали смо велику најезду воде из насеља Свињци, која је ишла фронтално и носила све живо пред собом. Сав шодер, са којим је улица била посута, завршавао
је у каналима и стварао проблеме због загушења, а улица
би остајала без подлоге, па смо је после сваке јаче кише
испочетка насипали“, прича Ранковић о проблемима са
којима су се суочавали мештани улице 30. јуна пре
асфалтирања.
Д.Н.

Глишић са сарадницима и мештанима Кожуара
Председник убске општине Дарко Глишић, који је са
сарадницима обишао припремне радове на деоници кроз
Бутраковац, обећао је мештанима Кожуара да и у наредној
години могу да рачунају на најмање 1,5 километара новог
асфалта, колико је урађено и ове, пошто је путна инфраструктура у селу веома запуштена.
Глишић за наредне дане најављује и почетак асфалтирања деонице кроз Слатину, чиме ће план изградње локалне
путне мреже за ову годину бити испуњен. Што се тиче градског
насеља, преостало је да се заврше започети радови на
изградњи последње улице на Сандића имању, као и Устаничке
улице у насељу „Свињци“.
Д.Н.

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

НАШЕ ТЕМЕ

10.новембар 2016.г.
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КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ‘’ЂУНИС’’

‘НИЈЕ ПЛАНИРАНА ПРИВАТИЗАЦИЈА

У 13 служби КЈП ‘’Ђунис’’ ради 117 стално запослених уз повремено
ангажовање мањег броја раднике за разне послове на одређено
време или под уговором
Пре две године у владајућој
коалицији била је актуелна идеја о
приватизацији Комуналног јавног
предузећа ‘’Ђунис’’. Наиме, слабе тачке
у остваривању прихода, како се
показало, представљале су две
делатности: Паркинг сервис и Служба

Саша Милићевић,
в.д. директора КЈП „Ђунис”
зоохигијене, односно, Азил за псе. Било
је то и прво питање у разговору са
в.д.директором Сашом Милићевићем.
Заправо, питали смо, да ли се разматра
могућност приватизације КЈП ‘’Ђунис’’?

- За сада, то питање није
актуелно, чак ћемо и Паркинг сервис и
Азил за псе покушати да доведемо на
ниво да издржавају сами себе,-каже
Милићевић.- Недавно смо склопили
уговор са ‘’Колубаром’’ о пружању
услуга у снабдевању водом за пиће
насељених места у општини Уб која се
налазе у окружењу површинског копа
‘’Тамнава - Западно поље’’.Раније
склопљени уговор је гласио на количину од 25.000 кубика. Сада смо то
повећали на 40.000, а према потреби и
више.
Разуме се да ће финансијски
ефекат омогућити ‘’Ђунису’’ лагодније
планирање, пре свега, даљег развоја.
Милићевић је, због разговора са нашим
уредником, за кратко време, одложио
рад на Плану за 2017.годину. Између
осталог, поверио нам је да намерава да
иницира набавку новијег камиона за
сакупљање и одвожење смећа, као и
два мања камиона који би садашње
‘’Тамиће’’ одменили у одношењу
кабастог смећа.
- Што се тиче рада свих
служби, задовољан сам и верујем да
ћемо годину завршити успешно, а у
наредном периоду остварити солидне
приходе. Паркинг сервис би могао да
ради још боље уз неке корекције и
бољи однос возача који морају
схватити да се паркирање плаћа.

СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА У АКЦИЈИ

ЈЕСЕЊА САДЊА ЦВЕЋА
Нове врсте, боје и облици красиће све
зелене јавне површине у граду
Радници службе Зеленила у Јавно комуналном предузећу „Ђунис“ ових дана имају пуне руке посла на јесењем
уређењу града. Са сезонском садњом цвећа кренули су од
Градског трга и, по речима Зорана Пећинара, пословође у
овој служби, у плану је украшавање свих зелених јавних
површина на Убу. Нове цветне саднице биће засађење на
простору Занатског центра и око убског храма, у парку Гај
код Убаче, потом испред Полицијске станице, дирекције КЈП
„Ђунис“, Поште и Дома здравља. Све површине су припремљене, пролећни расад уклоњен и неке нове врсте, боје
и облици красиће градске леје током јесени и зиме.
„Садимо хризантеме, украсни купус, виоле и белис. То
је цвеће које ми производимо, отпорно је на зимске услове и
остаће до пролећа, када ћемо га заменити једногодишњим
биљкама“, наводи Зоран Пећинар.

Паралелно са јесењом садњом цвећа, екипе „Ђуниса“
све градске зелене површине редовно и чисте од отпалог
лишћа.

Уколико са општином постигнемо
договор да се, посебном одлуком
Скупштине, уведе обавеза плаћања
казне са претњом неиздавања докумената за које је надлежна локална
самоуправа, верујем да би приход
Паркинг сервиса могао да буде, бар,
приближан трошковима које имамо за
рад ове службе.
Азил за псе је посебна прича и
проблем финансирања ове службе ће
морати системски да се решава.
Средства која се издвајају нису довољна за нормалан рад, а приговори
грађана често немају основа јер, ако се
поштује Закон, одређени број паса
мора да буде, управо, на улицама.
Удружења за заштиту животиња имају
своје захтеве и не занима их финансијска страна... Ипак, Милићевић рачуна
на бољу сарадњу са околним општинама, што значи и обезбеђивање
довољно средстава за рад Азила.
Службе: општих и правних
послова, финансијска, комерцијална,
као и службе за производњу и дистрибуцију воде, за детекцију кварова,
одржавање водовода и канализације,
комуналне хигијене, зеленила, гробља
и пијаце, одржавање јавне расвете,
топлификацију и одржавање термотехничких и термоенергетских инсталација - послују солидно и, за разлику
од неких прошлих година, издржавају
се од сопствених прихода. То је,
свакако, за похвалу и већу пажњу
јавности - убудуће.
М.М.

У ИШЧЕКИВАЊУ РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА
РАДИОКАТИВНИОГ РАДОНА

РЕЗУЛТАТЕ ДОБИЛО
НЕКОЛИКО ПОРОДИЦА
Широм Србије, постављено око 6.000 детектора.
У нишком округу повећана концентрација радона,
у Тамнави мање од 400 бекерела, што је
дозвољена граница.
Прошле године, у октобру, пројектом Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклерану сигурност Србије,
широм убске општине постављени су, у 20 породичних кућа,
детектори за мерење радиоактивног гаса радона, који се
сматра једним од главних узрочника рака плућа. После
шестомесечног мерења, детектори су послати у Београд, а
из Београда у Шведску на очитавање, посредством Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине.
Према првим подацима, очитаним у неколико сеоских
кућа, радиоактивног радона има многоструко мање него што
је дозвољена гранична вредност. Већи број кућа у општини
Уб, у којима су били постављени детектори, ће у наредном
периоду добити резултате на кућну адресу. Широм Србије
постављено је око 6.000 пасивних радонских дозиметара
(детектора), за чије очитавање и сумирање резултата је
потребно време.
По прелиминарним резултатима, једино се нишки
округ издвојио по повећаној концетрацији овог радиоактивног гаса, а у свим осталим областима, концентрација је
нижа од 400 бекерела по метру кубном, што је дозвољена
граница.
Овим акцијом, Србија ће коначно добити мапу радона,
јер је до сада била једина земља у региону и Европи, која
мапу није имала. Акција је покретнута на иницијативу Међународне агенције за атомску енергију.
Д.К.
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ОДРАЗИ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ПАРКИР'О БИ ЈА,
НО ТРПИМ
Оно од прошли пут са Тошиним смо се разумели:
нема сметања самом себи док закон не каже да је
дозвољено. Не паркирај на улици пред капијом па макар
била твоја јер ти у супротном следи нашироко и на неуспех
осуђено разјашњавање природе прекршаја.
Сад следи филм „Паркинг на Убу 2“, или „Паркир'о
би ја ал' ми је плац неуслован“. Ко не капира радњу филма
нек' оде до Шеље, на пример у петак по подне па да му он
уз звук Ђоцине гитаре лепо објасни како је то имати на Убу
ауто а немати двориште да га у њему пакираш.
Свратио је до мог високог положаја. Ко се попне на
трећи спрат општине заслужио је дужну пажњу општинског
чиновника и добио бонус паузу од три минута да дође до
даха плус плава столица између два канцеларијска ормана. Вади плаву коверту и пресавијену фотографију: црно
на бело, аутомобил паркиран пред знаменитим „локалитетом“ за све који чекају комшијски превоз на релацији УбГвозденовић: леви точкови на коловозу, десни на тротоару.
До „пуне“ линије два метра, од ограде око метар, кошаркашком терминологијом оквалификовано као „зицер“.
„Дошло време да ни истовар пића за кафану не
можеш да обавиш без казне““, креће прича. „Плац ми није
велик, има нешто и под спором, нема луфта ни бицикло да
паркирам, а камоли ауто. Понекад ме пусте да паркирам
мало ниже, на приватном паркингу комшијске зграде, ал' ко
ће одоздо да стално вуче гајбице. Сад не знам шта је боље:
добити брух или позив код овлашћеног лица. Ако платим
одма' признајем да сам погрешио. Ако сачекам да прође
осам дана имам шансу бар да испричам како је било, ал' ко
ми гарантује да ћу да прођем без казне? Могу ли да добијем неки папир из ког се види да ми је општина одавно
узела део плаца за улицу па да људима објасним да није до
мене већ до улице?“.
Како сад помоћи човеку? Јел' крив ко Дрина ил'
невин док се не докаже супротно? Ко зна ко је, како и по ком
„Цукића пропису“ ширио убске сокаке, раскршћа и
друмове не слутећи да ће се народ једног дана осим преко
изабраних представника возити и сопственим аутомобилима. Пада ми на ум нешто из моје краткотрајне каријере
ваљевског саобраћајца: један што стално паркира у
пешачкој зони пред својом радњом па држи отворен гепек.
Кад год га видиш и опоменеш због непрописно паркираног
аута он све једнако одговара: „Баш малочас сам изнео
фотокопир на поправку!“. Оно јес, то може да пали лети,
или бар кад нема кише, али у новембру му то дође као
глупа варијанта. А кад немам ништа паметно „да рекнем“,
боље да ћутим.
Види Шеља да од мене вајде нема па оде даље,
притиснут економском рачуницом: дал' да плати или да се
брани.
Затвара врата, а у позадини чујем звук тину-нину и
глас наратора који говори: „Постоји пета димензија,
непозната човеку, огромна као свемир и вечна као бескрај.
То је простор између светлости и сенке, науке и празноверја. И налази се између понора људских страхова и врха
његовог знања, ово је димензија маште. То је област коју
називамо: убска паркинг зона сумрака!“.

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

„БОРЕЛИ” И „ЈАНА”
ЗАТВОРЕНИ
Бата – Борово – Борели. 85 година
постојања, завршило се стечајем. После
деценије пословања затворен и бутик „Јана“,
као и још неколико продавница на Убу
У року од месец дана затворено је неколико предузетничких радњи на Убу. Нерешени имовински односи са
хрватским партнером, стечај и банкрот, угасили су фабрику и
трговински ланац „Борели“ (1997.), некадашњег наследника
гиганта „Борова“ (1946.), чије су „Стартас“ патике и радне
ципеле „Боросана“, носиле генерације дечака и девојчица,
медицинских сестара, васпитачица, радница. Продавноица на
Убу, једна од 90 широм Србије, затворена је прошле недеље.
Војислав Ашковић из
Чучуга, трговачки радник „Борелија“, с тугом у очима, сећа се
с во ј и х у ч е н и ч к и х п оч ет а к а
седамдесетих година и успешног
пословања једне од првих
фабрика старе Југославије, „Борова“ из Борова села. Цео свој
радни век, провео је у истој фирми, коју је давне 1931. године,
основао Чех Јан Бата. Стари
Убљани наводе, да је исте године
отворена и „Батина“ продавница
обуће на Убу, што је изазвало
разочарање и тугу међу купцима,
Војислав Ашковић
верним квалитету, дугом 85 година.
- На Убу је Батина продавница отворена 1931. године. То је
била једна од 615 широм старе Југославије. Батина фабрика је
после рата конфискована и претворена у југословенски
комбинат гуме и обуће. Данас је обућа „Бата“ цењена широм
Европе и има преко 2.000 објеката. Пре мене, на Убу су радили
Недељко Мићић (пре и после Другог светског рата), Јован
Петровић и Милорад Обрадовић. Ја сам 1976. године, дошао за
ученика, у продавници која се налазила у кући Драгана
Максимовића – присећа се својих ученичких дана Војислав
Ашковић.
После трогодишњег средњошколског образовања,
Ашковић је добио запослење у Београду у тадашњем „Борову“
преко пута „Лондона“, а почетком осамдесетих се враћа на Уб,
у продавницу која је променила више локација (садашња
Галерија, стара Пошта и Преки шор). Остало му је још четири
године до остваривања права на пензију, коју ће, после губитка
посла, тражити преко Бироа рада. Наводи да је продавница на
Убу одлично пословала и имала верне купце све до последњег
дана, за разлику од продавница у Љигу, Лајковцу, Мионици и
Раковици, које су, због губитака, давно затворене. Ашковић је у
продавници обуће имао и ученика на пракси Александра
Петровића, који се касније запослио у „Борелијевој“ продавници у Обреновцу и тамо радио до поплаве 2014. године.
Незадовољство нелојалном конкуренцијом и високим
дажбинама, није крио ни Бранко
Влајковић, власник бутика „Јана“, који је морао да затвори
продавницу и последњих дана,
распрода преосталу робу по
багателним ценама. Отац три
девојчице – Милице, Марије и
Јане, по којој је бутик добио име,
разочаран је кризом у друштву.
Због музике у бутику представници СОКОЈА, наплатили су му,
једном приликом, казну од 52.000
динара, јер су власници радњи у
Бранко Влајковић
обавези да плаћају високе таксе
за слушање музике преко радија
- Чедин
и телевизијских пријемника.
Ово нису усамљени случајеви. Пуно је затворених
радњи и празних излога на Убу.
Д.Капларевић

www.glastamnave.com

ЗДРАВСТВО
„РОСА ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА“
У УБСКОМ ДОМУ ЗДРАВЉА

ПРИПРЕМА ЗА
НАЈЛЕПШИ ТРЕНУТАК
Садржај Школе базиран на родитељству,
припреми за порођај и за дојење, хигијену и
негу бебе. Позив татама да посете Школу,
отворен.
У тренуцима када малено биће дође на свет, важно је
знати и решити све недоумице о бризи и нези детета. „Роса
вода“ препознала је и подржала важан пројекат „Заједно за
Школе за родитељство“, који се спроводи уз сагласност
Министарства здравља РС и финансирала првих пет школа у
Србији, од којих је једна отворена и у убском Дому здравља.
Она чини облик групног здравствено-васпитног рада, који се
спроводи са трудницама, будућим очевима и другим члановима породице.

10.новембар 2016.г.
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28.КОНГРЕС ИНТЕРВЕНТНИХ
КАРДИОЛОГА АМЕРИКЕ

НЕДЕЉКОВИЋ ПРЕДАВАО
У ВАШИНГТОНУ
И поред одговорне функције председника општине
Врачар, Проф. др Милан Недељковић не запоставља свој
примарни позив. Први почасни грађанин општине Уб одржао
је, крајем октобра, низ предавања на 28.Конгресу
интервентних кардиолога Америке у Вашингтону, који је
окупио сам светски врх у овој области.

Убљанин у самом
врху светске интервентне кардиологије
Недељковић је на својим предавањима, између
осталог, говорио о вештачкој аортној валвули која се ставља
на место сужене аортне валвуле, а у организам човека
убацује преко препонске артерије, без отварања грудног
коша. Такође, наш суграђанин је у својим предавањима
истакао и могућност њеног постављања путем отварања
грудног коша у ситуацијама када већ постоји измењена
аортна валвула коју је претходно поставио хирург. На тај
начин, Недељковић је, последњих година, успео да продужи
животни век великом броју пацијената.
М.М.М.

Полазнице Школе родитељства на Убу
са докторком Аницом Милошевић Поповић
Тим лекара и патронажних сестара Дома здравља Уб, за
три и по месеца рада (од 22. јула), едуковала је преко 50 младих мајки. У тиму који чине обучени лекари - педијатар др
Аница Милошевић Поповић, гинеколог др Весна Никићевић,
неколико доктора стоматологије и акушерске и патронажне
сестре Слађана Марјановић (главна сестра Дома здравља и
патронаже), Зорица Симић, Снежана Ђуричић, Сања Тауз,
Жаклина Милинковић и Невена Костић, влада хармонична
атмосфера, која будућим мајкама много значи, јер кроз многобројна питања о будућим данима родитељства, добијају све
потребне одговоре.
Школа родитељства ради дваке среде од 11 до 12,30
часова у просторијама Патронажне службе, које је опремила
„Роса вода“. Велику улогу и подршку мајкама дају будући
очеви, који до сада нису посећивали предавања, иако на то
имају право. Такође, могу да их посете баке и деке, како би
сазнали све новитете у подизању деце, промењене у односу
на некадашње време.
По подацима Патронажне службе, у периоду од 1. до 27.
октобра, на територији општине Уб, рођено је 26 беба.
Прошлонедељну Школу родитељства посетило је пет
младих будућих мама, које су нам потврдиле да им школа
родитељства много значи, да су много научиле и да често
постављају питања, на која увек добију прецизне и стручне
одговоре. Најчешћа питања су о дојењу и бризи о бебама,
неговању свог и бебиног тела, дужини и времену дојења, на
шта им је др Аница Милошевић Поповић посебно указала
важност, а патронажне сестре објашњавале појединости и
искуства са терена. Често по савет дођу и породиље из околних села, а један од проблема је како да поступе у исхрани
беба, јер су због тешке социјалне ситуације приморане да
раде.
За бебу је, због имунитета, веома важно да сиса бар
годину дана, а у случају да је то немогуће, беби се даје
адаптирана формула, а не кравље млеко, како се то некада
чинило. Важност је указана и на давање витамина Д, бебама
старости од 15 дана, који је један од најзначајнијих фактора за
спречавања рахитиса, као и појењу „Роса“ водом, коју није
потребно прокувавати. Грчеви, пелене, повој и купање бебе
су честе теме које занимају будуће родитеље, а одговор на
њих ће сигурно добити у Школи родитељства.
Д.К.

Недељковић у друштву Ирвина Меџика Џонсона,
почасног госта на конгресу

У СУСРЕТ СВЕТСКОМ ДАНУ ДИЈАБЕТЕСА

ПОГЛЕД НА ДИЈАБЕТЕС
У понедељак, 14. новембра, широм домова здравља,
биће обележен Светски дан дијабетеса под слоганом
„Поглед на дијабетес“. Овогодишња кампања је усмерена
на промоцију значаја скрининга дијабетеса и његових
компликација. Организацијом дешавања, којима руководи
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут“, прикључиће се и убски Дом здравља, који ће своје
активности усмерити на превенцију и дијагностику ове
подмукле болести.
Статистички подаци указују на пораст оболелих од
дијабетеса, од којих је већ умрло пет милиона људи.
Светска здравствена организација, истакла је податак, да
сваких шест секунди премине једна особа, а прорачунато је
да ће до 2040. године оболети свака десета особа. Свако
седмо живорођено дете, било је изложено дијабетесу
током трудноће његове мајке.
Истиче се важност правовремене дијагностике болести, јер се показало да једна од две особе није ни била свесна да је оболела од шећерне болести, па су, због тога,
настале бројне компликације. Дијабетес је водећи узрок
слепила, кардиоваскуларних болести, бубрежне слабости
Д.К.
и нетрауматских ампутација доњих екстремитета.
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НАШИ АУТОРИ

Пише: Радован Пулетић
ОПАСНО МЕ СПОПАЛО

МОЈЕ ДЕСНО СТОПАЛО
-Добар дан, знате ли у каквом је стању ваше стопало? –Знам. – А
знате ли да сте врло озбиљан кандидат да останете без њега? – Знам.
– Е, онда знате све што треба да знате...
Тако ми се обратио лекар на ургентном у Ваљеву када
је видео мој искомпликовани жуљ, рендгенски снимак и
резултате крви, а након првог здравственог прегледа, који
сам имао после регрутације, 1981 године. Ја сам, иначе,
аутентични представник ортодоксних Срба који код лекара
не иду из страха да ће им ови израчунати када ће да умру,
због чега би се остатак живота претворио у пуко чекање
судњег дана. Такође, крајње сам склон да, сем приручника
Сам свој мајстор, користим и приручник Сам свој лекар у
ком се сви проблеми решавају зечијим салом, ракијским
облогама и мајчином душицом. До душе, у том уверењу
утврдио ме је један бели мантил из спортске медицине са
којим сам пио пиво у његовој београдској ординацији: Слушај буразеру, и не треба да идеш на те контролне
прегледе, јер чим дођеш ми ћемо наћи нешто ситно да не
ваља, па ни да се лечиш ни да се не лечиш. Боље сачекај да
добро загузиш па онда дођи да те вадимо, бар ћеш знати
шта радиш. Ајд` живели...
Чудо је људски мозак, одговара на притиске свим
рационалним и нерационалним средствима: прво што сам
помислио после суморне најаве лекара са ургентног
одељења ваљевске болнице било је – Јбг, ако ми одсеку
десну ногу, мораћу друго полувреме да играм по левој
страни, с` тим да сам одатле далеко мање пробојан, а и
слабији ми је центаршут... Био је то добар штос. Ал` није
било никог да се смеје.
Смештен сам на васкуларну хирургију у трокреветну
собу где је родна равноправност била екстремно изражена.
То значи да је, сем мене, који сам загузио да не може више, и
једног маторца годишта моје покојне мајке, унутра била и
извесна домаћица чије су ножне вене водиле искључиво
спољну политику. Били смо ``весело`` друштво какво се, с`
обзиром да долазимо са различитих планета, једино у
болници могло срести. Госпођа је причала 24 сата без
прекида, немилосрдно понављајући рецепте за кифлице са
овим и оним, деда је оплакивао судбину јер ће му посао на
сеоском имању ући у стагнацију, а ја сам решавао укрштене
речи не скидајући слушалице са музиком коју њих двоје не
би разумели. Међутим, функционисало је. Све наше
разлике, укључујући и полну, нестајале су као ластин реп за
време визите када су одлучивали шта ће даље са нама. То
нас је преобраћало у екипу са израженим тимским духом, у
чланове једне исте посаде која се међусобно храбри и нуди
киселим јабукама и Плазма кексом.
Тачно је оно да ко не плати на мосту, плати на
ћуприји. За свих 35 година доследног избегавања било
каквог контакта са медицинском браншом, у само неколико
дана хитне хоспитализације којој сам био подвргнут –
урадили су ми све што је до тада пропуштено: бушили
прсте и вене, качили на инфузије, боли у стомак и дебело
месо, секли скалпелом без анестезије, снимали срце и
плућа да не фалширају и ухвате ритам, мерили притисак па
превртали очима, узимали мокраћу кад год се наврне њима
а не мени и кљукали таблетама које ће спречити оно што је
лоше и подржати оно што је добро, ако доброг у мени
уопште има. Јер, да подсетим, дошао сам да ме крпе са 11
ј е д и н и ц а и з 11 п р е д м ет а и с т р о г и м у ко р ом п р е д
искључење. Другим речима, одмах на улазу добио сам
веома жути картон због вишегодишњих погибељних стартова на самог себе који су се отелотворили као злокобни
жуљ на десном стопалу.. И зато се сва моја шпицаста
самосвест направљена од кафанског, уличног, спортског,
школског и осталих искустава, топила као лед на +30 пред
малом медицинском сестром која ми може бити ћерка, која
ни теоретски не зна о много чему што сам ја одживео бар 10
пута, и која ми са шприцем у руци каже – Радоване, ово ће
болети, подигните пиџаму и гледајте на другу страну...
Ни моји најбољи фазони, они који су орасположивали
пробрана друштва, овде нису имали продајну вредност
одбијајући се о камена лица медицинских сестара запитаних да ли је могуће да у 21–вом веку постоји неко са
толико нејебавајућим ставом према сопственом организму.

Мислим да не спадам у ноторне кукавице али сам врло
отежано спавао прве две-три ноћи размишљјући о томе колика
ће ми протеза бити потребна ако ми ураде ``оно``. И, решио сам
чврсто, да ако ми ``оно`` ураде, за неких десетак година, када се
мало заборави, фалсификујем историју болести и све прикажем као последицу учешћа у неком од ратова. Тако бих стао уз
раме оним славним Пулетићима који су фотографисани сакати,
у униформама, па такви висили по зидовима соба наше куће у
Горњем Липову код Колашина. Рецимо, седим у фотељи са
патрљком на табуреу, а иза мене верна љуба и двоје ђеце... Их,
већ сам видео неког потомка како својим потомцима каже – Е,
ово ође ви је Раде Томов. Он најеба неђе у Србију. Пресјекоше га
рафалом у наком јуришу. А вазда је у јуришу био први, кости му
се позлатиле...
Међутим, медицина је више напредовала од моје маште.
Све оно што су са мене скинули скалпелом и брисовима, све
оно што су улили у мене интравенозно и и интрамускулаторно,
све оно што сам прогутао у ампулама и гранулама – дало је
резултат. Млади др Тимотић, који ме је лично секао, као
Вијетнамци Џон Џеј Рамба званог First blood, једног јутра се
загледао у рану и рекао – Ово је као сунце... Тада сам коначно
био начисто да ћу из болнице изаћи монолитно, а не у
деловима. То је било лоше за моју војничку каријеру, али је било
добро за мене.
Сада могу да кажем да сам из ваљевске болнице, након
десетодневног боравка у кревету на точкиће, изашао као бољи
човек. Више нећу пити алкохол, јести масну прасетину, пушити
на хронометар, нервирати се због глупости. Нећу бацати паре на
музику и молити конобаре да помере фајронт за 15 минута, као
да ми од тога живот зависи. Нећу радити прекоредно него ћу
учинити да посао трпи због породице. Све што не будем могао
данас оставићу за сутра. Или прекосутра. Нећу се јављати
непознатим бројевима и искључиваћу телефон преко викенда.
И на годишњем одмору. Заспиваћу до 22, а устајати у 6 часова..
Јешћу пет пута дневно по мало, неслано, неслатко и незачињено, пресно и влакнасто, минимално термички обрађено.
Коначно, намерно ћу постати један од оних досадних типова
који пазе на себе и своје окружење, који уместо гледања
фудбалских утакмица поправљају водокотлиће и мењају
гумице на процурелим славинама. Бићу кући. Постаћу својој
супрузи муж каквог је одувек желела.
Јер у ваљевској болници, на одељењу васкуларне
хирургије научио сам доста тога. На пример, да младим,
насмејаним лекарима треба веровати, нарочито ако се зову
Иван, а презивају Тимотић. Да је оно што ради медицинско
особље тог одељења, упркос материјалним ограничењима,
микроскопским платама, трећим сменама и усраним пеленама
бака и дека, безусловно – врхунски професионализам. Научио
сам како се даје инсулин у стомак оним налив пером, и да
уопште није тачно да у Србији постоји 710 000 регистрованих
дијабетичара, него 710 001. Научио сам да си исто захвалан и
онима који су ти били у посети јер су ти дигли борбени морал, и
онима који нису јер те неће памтити у том смежураном, трећеразредном издању. Научио сам да клот спанаћ, од трећег дана па
на даље, представља одличну клопу ако парче хлеба растегнеш
колико има спанаћа. Да јабука за ужину бива слађа од свих
баклава и реформ торти које си јео о славама, рођенданима,
свадбама и пунолетствима. Да тајанствени чај без шећера у
трпезарији са погледом на градска светла Ваљева, одлично
мења дневну штампу и еспресо са хладном киселом за омиљеним столом домицилног кафића. Да ћеш укрштене речи увек
решити, под условом да не одустанеш, или ако си одустао –
касније наставиш. Да она игрица на мобилном телефону због
које си грдио децу што губе време и успут се заглупљују,
скраћује предугачко поподне и омогућава ти да победиш на
једини начин на који тренутно можеш. Да ако довољно дуго
слушаш како се праве кифлице са сиром-џемом, или како се
одлучује теле од краве, помислиш да би и сам могао да се
окушаш у тим екстремним спортовима.
И наравно, научио сам то да онај који није болестан има
1000 жеља, а болесник само једну – да оздрави.

КУЛТУРА
ПОЧЕО ДЕВЕТИ РЕПАСАЖ ФЕСТ
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REPASSAGE FEST 9

ПОЗОРИШТЕ
БЕЗ ГРАНИЦА
Основни циљ манифестације је поновно
зближивање блиских култура региона
Синоћ је почео девети Repassage fest, међународна
такмичарска смотра најбољих аматерских позоришта са
простора некадашње СФРЈ, која се одржава под покровитељством општине Уб и Министарства културе, а у организацији Установе за културу и спорт. За фестивалске награде
надмеће се шест овогодишњих аматерских позоришних
остварења из пет бивших република некада јединствене
земље, пошто је, због финансијске кризе, учешће на фестивалу отказала Македонија, па одлуком организатора Србија
има два представника. Завесу је подигао „Вођа“ Радоја Домановића, у извођењу Удружења грађана „ЦУГ” и Омладинске
сцене Позоришта „Бора Станковић” из Врања, вечерас, 10.
новембра, наступа Рачанско позориште КЦ „Радоје Домановић” са „Београдском трилогијом“ Биљане Србљановић, а
у петак КУД „Мали Петелин”, из словеначког Сенова са
представом „Икарус” Рока Санда. У суботу, 12. новембра
играју представници БиХ - Градско казалиште младих из
Витезa, који ће извести „Шмизле“ Мирољуба Недовића, док
се сустрадан представља Казалишна дружина „Штолцер“ из
хрватског Чаковца са комадом „Не излази без чарапа“
Кристине Штебих. Такмичарски део фестивала 14. новембра
затварају Црногорци - Драмски студио „Фама” ЈУСМШ
„Вуксан Ђукић” из Мојковца са „Породичним причама”
Биљане Србљановић.
О фестивалским наградама одлучиваће трочлани жири
у саставу Олга Димитријевић, драматург из Београда
(председник), београдски драмски писац Жељко Хубач,
директор Драме Народног позоришта и редитељ Роберт
Рапоња, ванредни професор Уметничке академије у Осјеку.
Поред шест такмичарских, публика ће бити у прилици да
види још две представе: у уторак, 15. новембра монодраму
„Моје награде”, ауторски пројекат Слободана Бештића,
овогодишњег добитника награде „Раша Плаовић”, као и
„Драги мој лажљивче” Џерома Килтија, коју ће, у четвртак, 17.
новембра, на свечаној вечери проглашења победника, у част
награђених извести Српско народно позориште из Новог
Сада.
Организатор је и ове године, у оквиру пратећег фестивалског програма, припремио једну изложбу. У питању је
колективна међународна поставка под називом „Златни
круг“, која ће вечерас бити отворена у Галерији „Свети Лука“.
Основни циљ Репасаж феста је поновно зближивање
блиских култура региона и брисања граница, бар што се
уметности тиче а, пре свега, скретање пажње шире јавности
на трајно и непролазно дело двојице уметника, пониклих у
нашој средини, а репрезентују стубове културе наше државе:
глумцу Радомиру Раши Плаовићу и драмском писцу Александру Поповићу.
Д.Недељковић

У част победника- Српаско народно позориште Нови Сад
ДРАГИ МОЈ ЛАЖЉИВЧЕ
(четвртак, 17.новембар у 19.30h)

НА ФЕСТИВАЛУ ДРАМСКИХ АМАТЕРА СРБИЈЕ

УБЉАНИМА ДВЕ
ГЛУМАЧКЕ НАГРАДЕ
За тумачење улога у представи „Портрет“,
Мирјана Симић проглашена најбољом глумицом,
док је Воја Раонић најбољи мушки епизодиста
На недавно завршеном
Фестивалу драмских аматера
Србије у Малом Црнићу, на коме
је учествовало 12 позоришних
трупа из свих крајева земље,
Мирјана Симић проглашена је
најбољом глумицом овогодишње 45. по реду манифестације, док је Воја Раонић
најбољи мушки епизодиста.
Воја Раонић
Глумци Позоришта „Раша Плаовић“ награде стручног жирија
и Мирјана Симић
освојили за улоге у представи
„Портрет“ – Симић као Стевка, а Раонић као Жућан. Њих
двоје нису први пут лауреати глумачких награда за улоге у
овој представи Зорана Мијаљевића, коју је режирао и
адаптирао доајен убског позоришта Александар Тадић, већ
су добили прегршт признања, не само на смотрама
аматерских позоришта у Србији, већ и у окружењу. Исти
успех постигао је и „Портрет“, најигранија и најнаграђиванија представа у последих 20 година, од како је обновљено убско позориште. За пет година, колико је на
репертоару, изведена је 34 пута и проглашена најбољом на
неколико фестивала у земљи и региону. Уз наведене,
заслуге за то припадају и остатку мале, али одабране
глумачке поставе, коју још чине Милан Марковић, Драгана
Јанковић, Владимир Тадић и Урош Алимпијевић, као и
позоришним прегаоцима иза сцене: Снежани Јовановић
(организатор), Зорици Сибиновић (шминка) и Немањи
Јовановићу (светло и тон).
Д.Н.

АУДИЦИЈА ЗА МАНЕКЕНЕ И ФОТО МОДЕЛЕ НА УБУ

МОДНА ШАНСА
На аудицију изашло петнаестак малишана и
двадесет момака и девојака. Селектирање
ће обавити познати сарадници Агенције
Модна агенција „Silver fashion“ из Београда, суштину
свог пословања види у афирмацији деце из градова у унутрашњости, па је у недељу, 6. новембра, у клубу Дома културе Уб,
организована аудиција за манекене и фото моделе.
Аудиција је одржана за две старосне групе, од четири
до 11 година и од 11 до 20 година. Неки од петнаестак малишана, које су довели родитељи, позирајући пред камером,
показали су да имају харизму за бављење овим послом, а ако
се буду допали клијентима, који сарађују са „Silver fashion“
модном агенцијом, биће им омогућено снимање реклама и
спотова, учествовање на модним ревијама и фотографисање
за каталоге, за које ће добијати примамљиве хонораре.
Старија група од 20 младих момака и девојака, такође је
искористила своју шансу да постане део рекламних кампања, па ћемо, можда, неког од њих гледати у рекламама и спотовима познатих брендова, као што су: Телеком, Фриком,

Са аудиције за најмлађе манекене
Теленор, Соко Штарк, Гранд Арома, Бамби, Делта Генерали,
Чипси, Књаз Милош и други који су ангажовали манекене
„Silver fashion“ агенције.
Директор и власник агенције Пеђа Козомара, похвалио
је излазак убских момака на аудицију, јер су мушки манекени
дефицитарни, али им итекако недостају и женски, који ће током обуке учити од већ прослављених манекена - ход на писти, кореографије, позирање и понашање пред камерама. Д.К.
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ИСТРАЖИВАЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „УБ“

ДАН ШКОЛЕ У РАДЉЕВУ

ПРОСЛАВЉЕН 174. РОЂЕНДАН

О БОЛЕСТИМА
ЗАВИСНОСТИ

Ученици и наставници још једном су се истакли у
припремању и извођењу програма, овога пута на
тему живота и рада Николе Тесле
ника, од његовог рођења,
преко детињства, до периода који је он провео у Њујорку. У програму су учествовали ученици V, VI, као и
ученик VII разреда Филип
Којић, који је имао ту част да
Детаљ из представе о Николи Тесли
глуми Николу Теслу. У припремању сценографије значајна је била и помоћ једног од родитеља- рић и библиотекар Александра Петровић
Јордана Трајковског, сликара који живи у приредиле својеврсну мултимедијалну
Бргулама. За музички део програма била презентацију која је обухватила све битне
је задужена Јелена Киселчић, док су догађаје и успехе ове школе у протеклој
наставница информатике Драгана Лаза- години.
- ОШ “Душан Даниловић“ уписала је
ове школске године 231 ученика у 20
одељења, а имамо и једно одељење
више, јер је пети разред уписало 30
ученика, тако да смо формирали два
одељења. Овде у матичној школи имамо
169 ученика и 12 одељења, а у издвојеним
одељењима имамо 62 ученика и осам одељења. Свако повећање броја ученика,
што се тиче наше школе, је драгоцено, јер
нам то омогућава да задржимо број одељења и тако спречимо настајање технолошког вишка постојећег кадра. За сада се
успешно боримо са тим проблемом који је
захватио многе школе широм Србијеистакла је у изјави за „Глас Тамнаве”
директорка школе Светлана Максимовић.
ОШ „Душан Даниловић” у наредним
годинама, због будуће експлоатације
угља у Радљеву, очекује пресељење у
Мургаш, где се планира изградња новог
насеља за расељено становништво са тог
Колектив ОШ „Душан Даниловић” Радљево
подручја.
Милован Миловановић

ОШ “Душан Даниловић“ из Радљева прославила је Дан школе, у петак
27.октобра. У присуству великог броја
званица, на Свету Петку, ученици и
наставници приредили су специјалан
програм о животу и раду Николе Тесле,
који је у свом поздравном говору најавила
директорка школе Светлана Максимовић.
У оригиналном и аутентичном програму, који је осмислила наставница
Јадранка Дамјановић, у сарадњи са
наставником српског језика Немањом
Петровићем, деца су на креативан начин
приказала живот највећег српског науч-

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

МУЗИЧКА
РАДИОНИЦА
Ученици Музичке школе
одржали едукативни мини
концерт за петогодишњаке
Другу годину за редом, најмлађи
ђаци ШОМО „Петар Стојановић“ гостовали су у Предшколској установи, где су
за три старије групе одржали музичку
радионицу. Програм је припремила и
водила професорка виолине Катарина
Луго Ордаз, која је кроз разговор са малишанима, као и кроз популарне дечје

Анкетирано 115 ученика друге, треће и четврте
године. Ученици се највише информишу у
разговору са вршњацима и путем интернета.
У Техничкој школи „Уб“, у октобру месецу, организовано
је низ активности у склопу акције „Месец превенције болести
зависности“. За ученике свих година, представници Црвеног
крста Уб и убског Дома здравља, одржали су више трибина и
предавања на тему полно преносивих болести, штетности
коришћења психоактивних супстанци, алкохола и дувана,
зависности од клађења, комјутера и интернета, што је у
последње време у порасту међу младима.
Да би стекли увид у информисаност средњошколаца о
болестима зависности, педагог школе Синиша Милак и
професорка биологије Ивана Марковић, почетком октобра
обавили су тематско истраживање. Велику помоћ су им
пружиле ученице III/3 одељења Ена и Нађа Јојић, Јелена Рани-

УБСКИ ЂАЦИ НА БЕОГРАДСКОМ САЈМУ

КЊИГЕ У РУКАМА УЧЕНИКА
Сајам посетило 64 ученика средњих
школа и 62 ученика три основне школе
Овогодишњи 61. Међународни београдски сајам књига,
који је одржан од 23. до 30. октобра под слоганом „Књига у
руке“, посетило је преко стотину ученика основних и
средњих школа из Уба. Због недостатка финансијских
средстава, ученици ОШ „Рајко Михаиловић“ из Бањана и
запослени из Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“ нису
посетили сајам.
Првог дана, у недељу 23. октобра, у обилазак Сајма,
кренуло је 64 ученика, Гимназије „Бранислав Петронијевић“
и Техничке школе „Уб“, чланова Српског географског
друштва - Подружнице Уб, чији је председник професор
географије Зоран Крсмановић.
У оквиру Школског дана, који је одржан у четвртак 27.
октобра, ОШ „Милан Муњас“ организовала је посету сајму за
51 ученика и четири наставника. Школски дан намењен је
организованим посетама ученика, наставника, школских
библиотекара, студената и професора. Издавачи су за тај дан
припремили посебно садржајан програм, намењен старијим
и млађим школарцима, као и њиховим наставницима.
Посредством убске туристичке организације „Аладин
турс“, у петак 28. октобра, десет ученика из основних школа
„Свети Сава“ Памбуковица и „Душан Даниловић“ Радљево,
у пратњи четири наставника, имало прилику да погледа и
купи неко од актуелних издања. Некима је ово био први
одлазак на Сајам књига, а у обиласку велике хале, срели су и
упознали познатог дечјег песника Љубивоја Ршумовића, са
којим су се фотографисали и разменили утиске о књигама.

Музичко дружење у убском Вртићу

Виолинисткиња
Дејана Ивановић

песме, одабране класичне композиције и
српске народне мелодије, које су ученици
извели на различитим инструментима,
петогодишњацима из Вртића на разумљив и њима прилагођен начин прилбижила чудесни свет музике и музицирања.
На овом едукативном мини концерту,
учествовали су талентовани мали музичари Горана Перишић, клавир, виолинисткиње Ана Адамовић и Деjана Ивановић,
Касја Ивановић, виолончело, Ива Адамовић, кларинет и Јања Марковић, гитара.
Дружење је протекло у веселој и подсти-
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цајној атмосфери, па су кроз песму и игру
полазници старијих група доста тога новог
сазнали о поменутим инструментима и
упознали се са основним музичким појмовима.
Концертна гостовања су редовна
активност ШОМО „Петар Стојановић“,
чији ученици бар једном годишње наступају у свим тамнавским основним школама. Циљ ових концерата је едукација и
подстицање опште музичке културе међу
најмлађима, као и ширење круга љубитеља уметничке музике.
Д.Н.

Ђаци и наставници из Памбуковице
са Љубивојем Ршумовићем на Сајму књига

Ивана Марковић и Синиша Милак
сављевић, Александра Стојковић, Милица Влајковић, Софија
Симанић и Оливера Димитријевић, које су делиле анкетни
материјал ученицима и помогле у обради података.
Истраживање је пружило одговор на питање: колико су
ученици Техничке школе упознати са термином болести
зависности и њиховом заступљеношћу међу младима. У оквиру
наставе биологије, у првој години средње школе, обрађују се
теме везане за област болести зависности- Тиме је уједно,
анонимном анкетом, проверено колико су ученици усвојили
обрађено градиво. Анкетирани су ученици друге, треће и четврте
године средње школе, који су похађали наставу биологије.
Укупно је испитано 115 ученика, што је преко 20 одсто од
укупног броја (55 ученика другог разреда и по 30 трећег и
четвртог разреда). Тестирањем је анкетирано 53 дечака и 62
девојчице, а тест је обухватао 30 питања везаних за различите
болести зависности. Анкетирана су одељења II/1, II/3, III/1, III/3,
IV/2 и IV/3.
Прегледом тестова, закључено је да су ученици веома
добро информисани. Њих 85 је положило тест, док је 30 ученика
показало мање знање о овој области. Испитани ученици су
навели да се о болестима зависности највише информишу у
разговору са вршњацима, нешто мање у оквиру породице, и
путем телевизије, а најмање путем радија и штампе, за које су
навели да не пружају довољно информација о овим темама.
Навели су да на Убу нема много места где се могу информисати о
болестима зависности и верују да би једино Центар за социјални
рад и Дом здравља могли да пруже стручна предавања. Већина
њих, 52,2 одсто никада није чула да се таква предавања одржавају. Половина испитаних навела је да се ни у уџбеницима не
пише довољно о овој теми, али да су на часовима биологије и
одељењске заједнице добили потребне информације. Највише
су информисани ученици друге године, као и девојчице у односу
на дечаке.
Д.Капларевић

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР- ЛАЈКОВАЦ

ИЗЛОЖБА ПЕЈЗАЖА
ДУШАНА РАДИШИЋА
У галерији Културног центра у Лајковцу, ових дана, одржана
је изложба пејзажа убског сликара Душана Радишића, коме је ово
била десета самостална изложба.
На пејзажима Душана Радишића
доминира природа, а вештом кичицом овог
уметника на платну су остали забележени
предели широм Србије, настали на његовим путовањима. Реализам који не идеализује природу већ је представља
онаквом каква јесте, остваља посматрачу
машти на вољу.
Познати убски сликар излагао је у
Лајковцу, у оквиру свог удружења "Спектар", на заједничким изложбама са својим
колегама из Уба, а сада се по први пут лајковачкој публици
представио самостално. О сликама Душана Радишића говорила
је Александра Танић, историчарка уметности, која је у каталогу за
изложбу написала и своје уметничко виђење Радишићевих дела.
Душан Радишић рођен је 1953. године у Хоргошу. Економиста по занимању, сликар по опредељењу. Сликартсвом се
бави више од две деценије. Излагао је самостално и групно у
Ваљеву, Убу, Мионици, Љигу, Лозници, Сопоту, Београду и
Лајковцу, а учесник је и бројних колонија.
M.M.M.
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КРОЗ ПОСАВОТАМНАВУ

УБЉАНИ ПИШУ
Зоран Марковић

БРАЋА

ВЛАДИМИРЦИ

ТРАФО СТАНИЦА ЗА
ДОМ УЧЕНИКА
У Владимирцима је изграђен и опремљен
савремени Дом ученика, али, застало се код
употребне дозволе - неопходна је трафо станица
Недавно, у разговору са председником општине
Владимирци, Милорадом Милинковићем, сазнали смо да
је Дом ученика у овој општини, чија је градња започета у
првој половини прошле деценије, коначно завршен,
- Остало је, пре него што добијемо употребну
дозволу, да се изгради и пусти у рад трафо станица снаге
630 киловата, која би обезбедила потребну електричну
енергију за овај, за наше прилике, супер модеран објекатистиче Милинковић.- ЕПС Дистрибуција доо Београд
учествује у конструкцији финансирања са нешто мање од
6,5 милиона, а наша општина би требало да обезбеди око
4,7 милиона.
У буџету општине Владимирци нема средстава за
ову намену, па се председник Милинковић обратио свима
за које је мислио да би могли да помогну. С обзиром да се
ради о износу који није недостижан, верује се да ће
проблем ускоро бити решен.
Ученички дом Владимирци има капацитет за 180
ученика, који би ту становали и похађали средњу школу,
која има широк спектар смерова за школовање профила
потребних привреди. Рад овог Дома је од посебне важности за опстанак школе и егзистенцију око 100 професора
који су, до сада, са својим ученицима, забележили изузетне
резултате на разник такмичењима у Србији.

ЛОКАЛНА ПОЛИТИЧКА СЦЕНА

ЈЕДИНСТВЕНИ ЗА
УЧЕНИЧКИ ДОМ
Градња Дома ученика је започета у време кад
је на власти била Демократска странка. Касније, када
су се, на челу општине мењале различите коалиције
и политичке опције, Дом није занемариван. Са
оправданим застојима градња је настављана. Сада,
упркос неслагањима по многим питањима, како
сазнајемо, опозиција је заинтересована за изградњу
трафо станице и опстанак Средње школе.

,,На танком се ломи“
Ових дана посетио сам Кинеску робну кућу богато
снабдевену производима широког асортимана, како рекоше
у једној реклами. Поприлична гужва са људима који су у
радњу ушли са истом намером - да за мало новца набаве
ствари којих нема на другим местима. Бар не за исти новац.
Квалитет? Е, па...
Рече ми један пријатељ, пореклом из Италије, како је у
Верони ушао у кинеску радњу и одушевио се. Прво- нема
,,незгодних“ мириса. Друго- роба је невероватно прегледно и
приступачно сложена, све на дохват руке, ,,под конац“!
Одушевио се, човек. Е, зато се на каси није, баш, одушевио.
Цене су, малтене, исте као у осталим радњама. Квалитет
изискује цену, бар је некад тако било...
После неког времена нашао сам ствари које ме
занимају и упутио се ка каси. Да направим и ја мало пазара
браћи Кинезима. На каси застој. Један припадник ромске
националности, са својом лепшом половином, стрпљиво је
гледао како ,,комшија“ пакује хрпу играчака у кесе које је
продавац свом снагом покушавао да - уштеди. Са пуно
нестрпљења и чежње у играчке је гледао малишан који се
извиривао изнад тезге, видно радостан што га је тата обасуо
поклонима.
Послодавац, газда и шеф радње непогрешиво је
укуцавао цене у дигитрон ,,домаће“ производње вешто
скривајући задовољство због добре продаје.
„4600 динара”, задовољно рече купцу преко пута
,,Имају ли ови пиштољи батерије?“, рече купац
плаћајући детење поклоне.
Продавац отвори једну ,,пушку“, затим пиштољ, и
видевши да су ,,празни“, рече му: ,,Нема. Четри иде, по 10,
укупно четрдесет динара“.
,,Чекај мало“, рече купац, „ти мени на оволики пазар
нећеш да поклониш четири батерије, него хоћеш да ми
продаш?!“
Колега преко пута му смирено одговори: ,,Нема, има
ове по 10 динара, ако хоће, 40 динара, четири треба...“
,,Значи, ти нећеш да ме частиш четири батерије на све
ово што сам купио?“ упита га разочарани човек још једном.
,,Нема, нема“, понови му продавац.
,,Врати ми паре, нећу да купим ништа!“, рече љутито
човек и нареди госпођи:,,Идемо жено код другог Кинеза!“
Као ,,опарени“ излетеше из радње свих троје са татом
на челу, који је грдио на сав глас на матерњем језику.
С друге стране, на свом матерњем, кинеском, грдио је
продавац, са колегом који је до тог тренутка деловао
незаинтересовано, јер је морао да врати новац незадовољном купцу. Брзо се освестио и рекао радници: ,,Врати
све на своје место!“, а она се ваљано помучила враћајући и
разврставајући оне силне играчке.
Платих и ја ,,оно мало муке“ и запутих се ка ауту. Успут
размишљам: Требало је да га части те четири јефтине
батерије, наш човек би то сигурно урадио! Међутим, брат са
Далеког истока је био доследан. С друге стране, ретко који
наш човек би толико инсистирао да добије те батерије
гратис, а бата „из Беч” је био упоран и на крају се наљутио.
Било како било, у целој причи надрља наш човек који ту
ради за мизерну плату враћајући силне ствари на место.
Због четири батерије. Зато ми кажемо ,,на танком се ломи“...
Да ли овај мали догађај, на неки начин, мало, осликава
стање у нашем друштву - процените сами?

ПРОСЕК ПЛАТА У СЕПТЕМБРУ

ЛАЈКОВЧАНИ НАЈПЛАЋЕНИЈИ,
УБЉАНИ НА ЗАЧЕЉУ

Средња школа Владимирци

У Колубарском округу су и даље најплаћени
запослени у Лајковцу (63.400 динара), док најмање зарађују
Убљани, са просеком од 32.123 динара. Просечна
септембарска плата у Ваљеву је 40.900 динара.Просечна
плата у Осечини је 37.800 динара, у Мионици 35.200, а у
Љигу 32.204 динара.
Према подацима Завода за статистику просечна
септембарска плата у Србији је 46.558 динара.

МИОНИЦА
ПОВОДОМ 152. ГОДИШЊИЦЕ ОШ ''МИЛАН РАКИЋ''

СВЕЧАНА
АКАДЕМИЈА
Првог новембра, на дан када је пре 152 године почела
са радом прва мионичка школа основног образовања, у
холу ОШ ''Милан Ракић'' је одржана свечана академија.
Програм је започео школском химном за коју је стихове
написала Мионичанка Нада Ђорђевић, а пре уметничког
програма који је у потпуности био посвећен имену и делу
Милана Ракића, присутнима су се обратили директорка
мионичке образовне установе Слађанa Ранковић и председник општине Мионица Бобан Јанковић. Директорка се
овом приликом у име ученика и наставног особља захвалила челницима локалне самоуправе и свим пријатељима
школе на доброј сарадњи и
најавила предстојеће пројекте који ће се реализовати у
оквиру обележ авања 140
година од Ракићевог рођења.
Између осталог у сарадњи са
Културним центром Мионица
се припрема позоришна представа о његовом животу, а
планира се и подизање бисте
славном песнику испред мионичке школе која од 2002. године носи име ''Милан Ракић''.
- Поносни смо што се у
Мионици већ 152 године негује и одржава образовни
процес. Локална самоуправа
је увек ту, да сагледа проблеБобан Јанковић
матику, да анализира, испланира и уради све што је потребно за извођење што квалитетније наставе. Све радимо у корист наше деце, јер ради
њих школа и постоји, али без квалитетног наставног кадра
не би било ни резултата који се данас постижу-рекао је,
између осталог, председник општине Мионица Бобан
Јанковић.
А.К.

ЈАВНО-ПОКАЗНА ВЕЖБА ВАТРОГАСНО
СПАСИЛАЧКОГ ОДЕЉЕЊА

РЕАГОВАЊЕ
У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ
Припадници Подручног
ватрогасно спасилачког одељења (ПВСО) Мионица су 31.
октобра одржали јавно-показну вежбу ''Реаговање у ванредној ситуацији''. Вежба је
изведена на објекту Хотела
''Врујци'' у оквиру годишњег
плана вежби на грађевинским
објектима. Вежби су поред
осталих присуствовали и начелник Oдељења за ванредне
ситуације Полицијске управе
Ваљево Милан Михаиловић и
делегација локалне самоуправе на челу са замеником
Показна вежба
председника општине Миоу Врујцима
ница Милованом Лекићем.
У садејству са припадницима тима за спасавање из
рушевина одељења за ванредне ситуације ПУ Ваљево,
Полицијске станице Мионица, особљем Дома здравља и у
присуству тима Црвеног крста, припадници ПВСО су извели спасавање жртава из вишеспратних зграда, као и
поступање при гашењу пожара са уласком преко балкона.
- Демонстрирали смо две методе спуштања жртава из
вишеспратног објекта и то метод ''шарка'' или такозвано
равно спуштање које се примењује код спасавања лица са
повредом кичме и метод ''клизаљке'' којим се спасавају
лица у растројству код којих нису регистроване теже повреде – рекао је по завршетку акције командир одељења
ПВСО Мионица Саша Богдановић и истакао да је задовољан приказаном тактичком и техничком прецизношћу. А.К.

10.новембар 2016.г.
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ПРЕДЛОЖЕН
РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Већници општине Мионица су на седници одржаној 1.
новембра утврдили предлог Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету Општине за 2016. годину, који је упућен
Скупштини општине на разматрање и усвајање. Овим, трећим по реду предлогом ребаланса, укупни текући буџетски
приходи и примања су планирани у износу од 643,68
милиона динара, што подразумева чиме се буџет увећава за
26,24 милиона динара. Највеће измене у буџетским
позицијама се предлажу у оквиру капиталних инвестиција.
Наиме, општина Мионица је учествовала у Јавном позиву за
доделу средстава за унапређење енергетске ефикасности,
на којем је крајем септембра Министарство рударства и
енергетике мионичкој локалној самоуправи доделило
средства за инвестиционо одржавање објекта ЈКП ''Водовод
Мионица''. Укупна вредност пројекта је 8,2 милиона динара,
при чему је удео Министарства 70%, а Општине 30 одсто.
Основа ребаланса је и потписан уговор о изради Програма
комасације за Село Мионицу, Санковић и Радобић у
вредности од 800.000 динара, уз учешће Министарства
пољопривреде и заштите животне средине и локалне
самоуправе у односу 75:25 одсто. Такође, општина Мионица
планира да учествује и на Јавном позиву за енергетску
ефикасност и за зграду бившег војног одсека, те је у предлог
уврштена и ова позиција у износу од 7,3 милиона динара, док
се за потребе Плана детаљне регулације за брану и
вишенаменску акумулацију ''Струганик'' на реци Рибници
планира увећање постојеће позиције са 2 на 5 милиона
динара. У вези са овим предлогом утврђен је и предлог
измена и допуна Програма пословања ЈП ''Дирекција за
уређење и изградњу општине Мионица'' за текућу годину.
Општинско веће је у даљем току седнице између
осталог утврдило и предлог Одлуке о изменама и допунама
Програма пословања ЈКП ''Водовод Мионица'' у вези са
статусном променом припајања ЈКП ''Чистоћа Мионица''
овом предузећу. Одлуке о мерама за заштиту од буке на
територији општине Мионица, Одлуке о избору пројеката за
доделу бесповратних средстава црквама и верским
заједницама за 2016. годину, Решења о именовању Управног
одбора Предшколске установе ''Невен'', као и Програма
зимског одржавања путева на територији општине Мионица
до 31. марта 2017. године које ће на општинским путевима и
улицама од ове зиме вршити ЈКП ''Водовод Мионица''. А.К.

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПУТА

ДО КЉУЧА
НОВИМ АСФАЛТОМ
Почели су радови на реконструкцији општинског јавног
пута Мионица-Кључ у дужини од око 2,2 километра, на деоници
од раскрснице у Селу Мионици до фабрике ''Миони'' у Кључу.
Укупна вредност радова је нешто више од 12 милиона динара,
а финансирају се удруженим средствима Министарства
привреде на основу спроведеног конкурса и општине Мионица
у односу 50:50 одсто. Извођач је београдско предузеће
''Шумадијапут'' уз надзор Општинске дирекције, а радови у
првој фази подразумевају скидање комплетног асфалтног
покривача који је у изузетно лошем стању, замену тампон
подлоге, ископ канала и постављање цевастих пропуста. У
завршној фази приступиће се асфалтирању ове деонице и
изради банкина.
А.К.

Председник општине Мионица
Бобан Јанковић у обиласку радова
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7.новембра 2016. г. навршило се
четрдесет дана од смрти наше

ДЕСАНКЕ МИЈАТОВИЋ
(1938 - 2016)
Колико год времена да прође, ти
ћеш увек бити наш Анђео чувар,
највећа подршка, најбољи
пријатељ. Живећеш увек
у нашим срцима.
Твоји: син Александар,
ћерка Коса
и унук Славко

30.октобра 2016. г. навршило се
40 дана од смрти моје мајке

ОЛГЕ ДИМИТРОВ

10.новембра 2016.г. навршава
се 26 година од смрти
нашег драгог

(рођ. Николић)

ЗОРАНА ЈОВИЧИЋА

Наставнице из Врела, која је
читав свој радни век учила
српску децу њиховој историји и
упућивала их у лепоте отаџбине,
у којој су рођени и у којој живе...

Чувамо успомену на његов
драги лик

Ћерка Ана са породицом

(1940 - 1990)

Супруга Нада, син Александар
и ћерка Марија са породицама
и тетка Верица

28.10.2016. г. навршило се шест
месеци од смрти моје сестре

СЛАВИЦЕ СОКИЋ
(1954 - 2016)
из Брезовице
Сестрице моја!
Прошло је шест месеци како си
нас напустила. Време пролази
али туга остаје заувек...
Брат Славиша
са породицом

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

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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16.октобра 2016. г. навршило се
шест тужних година од како није
са нама
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9.новембра 2016.г.
је рођендан нашој

МАРИЈАНИ САВИЋ
(9.11.1990 – 15.05.2011)
Мајо, рођендан ти је
а ти ниси са нама.
Дођи нам бар у снове
да га заједно
прославимо,
да ти честитамо, смејемо
се и певамо. Нека нам бар
снови буду лепи, кад нам
је стварност препуна
бола и суза...

ВОЈИН ИСИЋ
из Слатине
(1952 - 2010)
Вечно ћемо те волоети и чувати
успомену на тебе
Твоји: супруга Ката,
син Милош и ћерка Бранка
са породицама

Воле те твоји
родитељи и сестра

16.11.2016. г. навршиће се година од смрти наше драге

15.новембра 2016. г. навршиће
се година од смрти мог брата

ВУЈАНЕ МАТИЋ
(1932 – 2016)

Чувамо успомену
на њен драги лик...

ДРАГОСЛАВА ЈАНИЋА
(1970 - 2015)
из Памбуковице

Захвална породица:
супруг Боривоје, ћерка
Светлана, синови Мирко,
Мирослав и Драган
са породицама
9.11.2016. г. навршавају се две
године од смрти нашег драгог

Само један трен је довољан да свет
се сруши, да један живот се угаси.
Остајемо иза тебе са празнином,
али у вери да си сада
на неком лепшем месту, и да ћемо
се једног трена поново срести.
Твоја сестра Драгана
са породицом
15.новембра 2016. г. навршиће се
година од трагичне смрти мог брата

ДРАГОСЛАВА ЈАНИЋА
БУДИМИРА БУДЕ
ЈОВАНОВИЋА
(1936 – 2014)
Увек ће те се радо сећати
Захвална породица

(2.05.1970 - 15.11.2015)
15.11.2015. г. је дан који ми је отео
тебе брате, дан који је донео тугу,
бол и сузе. Оставио си нас и отишао,
баш када си требао да живиш, у
цвету своје младости. Живот нестаје
у тренутку али сећање остаје заувек!
Време које пролази, никада нам
неће донети заборав...
Твоја сестра Вера са породицом
и стрина Брена Јанић
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Општинска управа Уб , Одељење за
делатности установа и заштит у
животне средине , на основу члана 10
и 29 Закона о процени утицаја на
животну средину (,,Сл.гласник РС'' бр.
135/04 и 36/09) даје следеће :

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо јавност, заинтересоване органе и организације
да је за Пројекат : ,,ОБЈЕКАТ ЗА ПРЕРАДУ МЕСА ПАПКАРА И ТОПЉЕЊЕ
МАСТИ ПАПКАРА '' , на катастарској
парцели бр. 708/01 К.О. Лончаник ,
Општина Уб , носиоца Пројекта ,
,,Ваљевац МДМ''д.о.о, Бихаћка 32,
1 4 0 0 0 В а љ е во , п од н ет за х т е в о
потреби процене утицаја на животну
средину.
Заинтересована јавност може
извршити увид у садржину захтева
сваког радног дана од 11 до 15 часова ,
у просторијама Општинске управе Уб ,
улица 3.октобра број 4 , други спрат
канцеларија број 302 , и доставити
своје мишљење у року од 10 дана од
дана објављивања овог обавештења.
Додатне информације могу се
добити на телефон : 014/ 411-622 локал
број 302

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ШТА ЗА УБ ЗНАЧИ ОТВАРАЊЕ НОВИХ
ПРИВРЕДНИХ КАПАЦИТЕТА, ПОПУТ МЛЕКАРЕ И ПИВАРЕ ?
Драгана Живковић, туристички техничар:
- За младе Уба то је велики помак, превасходно у смислу отварања нових радних места. Млади ту виде своју
шансу, а добро је што ћемо више размишљати о остајању у
свом граду, јер знамо да сви незапослени млади људи све
више одлазе у веће градове како би се запослили. Проширење привредних капацитета у Убу даје нам могућност да
планирамо будућност, напредујемо, оснивамо породице и
својим радом издржавамо децу.

Милош Јанковић, трговац:
- Свако ширење привредних капацитета, па макар било
и отварање најмањег предузећа за град и општину значи
много. Овој средини недостаје радних места, како нам млади
људи не би одлазили у друге градове. Мислим да Убска млекара има велике шансе на тржишту, а за њене производе
имам само речи хвале. И „Убско пиво“ би могло да постане
бренд, само ако истрају у квалитету, јер конкуренција је
велика. Иако је локалног типа и скромног капацитета, пивара
може да функционише, само им треба добар маркетинг.

Мирјана Симић, васпитач:
- Драго ми је због потенцијалних радних места где ће
људи својим радом зарађивати за живот, и тиме издржавати
своје породице. Сматрам да таквих потеза треба да буде све
више на Убу. Производи „Убске млекаре“ су изузетно доброг
квалитета, што им гарантује добру прођу на тржишту. Да би
постали наш заштитни знак, на томе треба доста радити и,
наравно, одржати добар квалитет, а и маркетинг је, такође,
неопходан. То не може да ради само поменута фирма. Сви
грађани треба да учествују у рекламирању њихових производа да би они нашли своје место на тржишту, а ми као
Убљани, били препознатљиви по њима.

Предраг Живановић, столар:
- За Уб ово отварање нових фирми, иако су малог капацитета, заиста, значи пуно. У разговору са људима, чујем да
се многи радују јер ту виде своју шансу за запослење. Ја
лично нисам имао прилике, али многи су конзумирали
производе „Убске млекаре” и хвале их, што значи да имају
шансу на тржишту. За „Убску пивару“ је рано говорити, то је
тек почетак. Не сумњам да ће одговорни људи од тога направити убски бренд. Колико год људи да се запосли, за Уб је то
изузетно позитиван потез, и треба радити на проширењу
привредних капацитета на Убу.

Славољуб Ђорђевић, машински техничар:
- За младе Уба овај потез значи пуно у смислу повећања
броја радних места. Уб као град, такође, од тога добија по
основу пореза одређени прилив средстава. Што се „Убске
пиваре“ тиче, мислим да је јако малог капацитета да би могла да постане бренд, поготово што на тржишту већ постоје
проверени гиганти који су ушли у Србију. Такође, да би млекара заживела треба да прође доста времена, јер конкуренција на тржишту је немилосрдна. Поред квалитета, маркетинг
је неопходан и у њега треба уложити доста труда и рада.

Срећко Дамњановић, незапослен:

ПРОДАЈЕМ КУЋУ са 40 ари
плаца и објектима
погодним за стругару и
друге делатности.
064 5547 976, Бањани,
Калиновачки пут.

IZRADA SAJTA ura
povoljno ! već od 50 e
www.izradasajtapovoljno.rs
063/788-66-73

- За људе који чекају посао на Убу, ово проширење
привредних капацитета значи пуно и неку наду у светлију
будућност. Друго, сваки град има неки свој заштитни знак,
тако да би било лепо да се и Уб по нечему истакне. Превасходно због младих људи, лично бих волео, да дође и до
нових проширења привредних капацитета код нас, како би
млади људи остајали на овим просторима и оснивали своје
породице. А то, признаћете, без одговарајућег запослења
није могуће. Много је младих који траже посао у Убу. Велика
је грешка што поједини људи отварају погоне са неодговарајућим условима за рад, а то је јако штетно за саме раднике
који ту раде.

Зорица Дукић, фармацеутски техничар:
- Свако проширење привредних капацитета у овом
граду, отвара нову перспективу за младе незапослене људе
и наду у боље сутра. Исто тако, има и средовечних људи који
су изгубили посао и траже нову шансу, па можда је баш ово
добра прилика за њих. Ја сам већ користила производе
„Убске млекаре“ и задовољна сам квалитетом, па мислим да
имамо шансе. Цена је исто тако приступачна у односу на
друге произвођаче а и то је важно за сам почетак. Драго да и
наша општина има да понуди нешто ново, по чему ћемо бити
препознатљиви, бар на ужем подручју Србије ако не даље...

ФУДБАЛ

10.новембар 2016.г.

ЧУЧУГЕ НА ОПШТИНСКОМ "ИСТОКУ"
ЗИМУЈУ НА ПРВОЈ ПОЗИЦИЈИ

СПРЕМНИ ЗА
ВИШИ РАНГ
У Чучугама су јесенас прославили 50 година фудбала у
селу, а за сада су на добром путу да јубилеј обележе повратком у Међуопштинску лигу Колубара. На половини првенства имају два бода предности у односу на Шарбане, а осим
са главним ривалом, "ремизирали" су и у последњем колу у
Докмиру. Управа на челу са председником Љубишом Ранисављевићем направила је летос прави потез именовањем
Милана Петровића-Зеца за тренера, а утисак је да је обављен
и квалитетан летњи пазар.
Од новајлија посебно добар утисак
оставио је штопер Попов који је одиграо
на високом нивоу сваки јесењи минут, а
из "београдске колоније" значајан допринос дали су и Костић и Данило Тешић
(по два поготка). Први стрелац екипе је
искусни Дарко Новаковић са три гола,
појачање из Тврдојевца Александар
Јовановић је дао гол Памбуковици и
Шарбанама, а по једном су стрелци били
Васиљевић и капитен Влада Станојевић. Уз голмана Новака Симића, Иванића, Ковачевића, Михаила и Миро- Михаило Јовић
слава Јовића..., то је чета која има прво
пролазно време на половини сезоне:
- Циљ нам је да доведемо провереног нападача и везисту, како бисмо
били још ефикаснији на пролеће. Велико хвала за помоћ у организацији
клуба дугујемо Дејану и Мији Јовићу,
Горану Павићу и посебно Драгану Алексићу-Црном који нас није заборавио
иако већ дуго живи у Швајцарској. Доста
је било таворења, клуб традиције какав Милован Ковачевић
су Чучуге заслужује да се нађе бар у
међуопштинском рангу- оптимиста је Зоран СтанојевићМајор, неуморни административац некадашњег окружног
лигаша.
Б.М.

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

014

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 ?
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ЕКИПА БРГУЛА НАЈБОЉА НА ПОЛА ТРКЕ
ОПШТИНСКОГ "ЗАПАДА”

НЕПЛАНИРАНО ДО
ЈЕСЕЊИХ ПОЧАСТИ
Иако су Омладинац и посебно Врело
важили за прве фаворите у лиги ОФС Убагрупа "Запад", најбоље пролазно време на
пола трке имају играчи Бргула. На тренерску клупу летос је сео некадашњи везиста
Рудара, Бргула, цветовачке Младости...Велисав-Веља Павловић, а бригу о клубу
преузела је нова управа на челу са
председником Слободаном Којићем. Уз
убирање месечне чланарине коју даје близу 80 људи,
Бргулци су успевали да нормално функционишу, а резултати
су далеко премашили очекивања.

ФК Бргуле
Упада у очи да су момци из Бргула бриљирали на
страни- славили су у Калиновцу (4:2), Милорцима (5:1) и
Вукони (2:0), а на тим мечевима су чак два пута преокретали
предност домаћина. Кући им је плен "окрњило" ОФК Таково,
а у дербију против Врела испустили су два гола предности
(крај 2:2). Играчки кадар чине махом локални момци уз малу
подршку играча са обреновачке територије, а клупску листу
стрелаца предводи нападач Иван Бајић са осам погодака.
Одмах иза њега са голом мање је "плејмејкер" Бора
Ранковић, а пет погодака постигао је некадашњи јуниор
Јединства Милош Јовановић. Капитен и стуб одбране Марко
Ракић два пута је био прецизан, велики допринос дали су
Пољанци Никола (голман) и Александар Петровић, као и
њихов презимењак Милан, а на сваком мечу импонује
борбеност неуморног Дарка-Мусе Павловића (рођен 1976.):
- Нисмо још дефинисали амбиције, сешћемо на зиму и
размислити да ли је реално да нападнемо виши ранг, али
смо свакако поносни на јесењи учинак. Размрдали смо мало
село, све више људи долази на утакмице, а уз председника
Којића- истакао бих велики допринос Томислава Бајића и
Милоша Ранковића у стабилном функционисању клуба. Сви
играчи су ту на аматерској бази, користио сам 15-16 фудбалера ове јесени, а са, вероватно, непромењеним снагама
играћемо и на пролеће- каже тренер Павловић, сугеришући
да прво место неће бити императив за Бргулце.
Б.М.

Печати за
ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА
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11. коло

10.коло (29/30.10.2016):
Младост (В) - Колубара (Ј)
Врело Спорт - Дим.Туцовић
Рубрибреза - Стубленица
Каленић - Рудар (Р)
Полет (ДЛ) - Пролетер
Гуњевац - Полет (Т)
Црвена Јабука - Паљуви

6:1
3:2
5:0
3:2
2:2
5:3
2:2

11.коло (05/06.11.2016):
ОФК Паљуви - Младост (Д)
Полет (Т) - Црвена Јабука
Пролетер - Гуњевац
Рудар (Р) - Полет (ДЛ)
ОФК Стубленица - Каленић
Дим.Туцовић - Рубрибреза
Колубара (Ј) - Врело Спорт

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

1.Vrelo Sport 11
2.Rubribreza 8
3.Guwevac
8
4.OFK Paquvi 6
5.Polet (T)
6
6.Rudar (R)
5
7.Polet (DL) 4
8.D.Tucovi}
4
9.Kaleni}
4
10.Stublenica 4
11.C.Jabuka
3
12.Mladost(V) 2
13.Proleter
2
14.Kolubara(J) 0

0
2
0
3
0
2
3
3
1
1
1
2
2
0

0
1
3
2
5
4
4
4
6
6
7
7
7
11

35 : 6
28 : 8
27 :17
20 :11
25 :21
25 :14
24 :19
19 :21
23 :30
10 :25
18 :26
19 :26
8 :21
4 :40

33
26
24
21
18
17
15
15
13
13
10
8
8
-1

12.коло (12/13.11.2016- 13.00ч):
Младост (В) - Врело Спорт
Рубрибреза - Колубара (Ј)
Каленић - Димитрије Туцовић
Полет (ДЛ) - ОФК Стубленица
Гуњевац - Рудар (Р)
Црвена Јабука - Пролетер
ОФК Паљуви - Полет (Т)
13.коло (19/20.11.2016- 13.00ч):
Полет (Т) - Младост (В)
Пролетер - ОФК Паљуви
Рудар (Р) - Црвена Јабука
ОФК Стубленица - Гуњевац
Димитрије Туцовић - Полет (ДЛ)
Колубара (Ј) - Каленић
Врело Спорт - Рубрибреза

Зоран Јолачић (Паљуви)

11. коло

Стубленица- Каленић
3:1 (0:0)

Полет (Таково)- Црвена
Јабука 2:1 (2:0)

Стадион у Стубленици. Гледалаца: 50.
Судија: Марко Ивковић (Рубрибреза).
Стрелци: Милутиновић у 50. и 81. и
Д.Јовановић у 83. за Стубленицу, а
Мијатовић у 53. минуту за Каленић. Жути
картон: Милутиновић (С).
СТУБЛЕНИЦА: Илић 6,5, Лекић 6,5,
Миличић 7, Ивковић 7, Којић 6,5,
Марковић 6,5, Поповић 6,5 (М.Јовановић
-), Спасојевић 7, Милутиновић 7,5,
Станковић 8, Д.Јовановић 7
КАЛЕНИЋ: Хаџић 7, Ђорђевић 6,5,
Мијатовић 6,5, М.Ранковић 6, Томић 6,
Вучетић 6, Јовановић 6, Николић 6,
Новаковић 6,5, Иванковић 6, А.Ранковић
6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Љубомир Станковић (Стубленица)
После монотоног првог полувремена,
домаћин је заиграо много боље и
заслужено славио. У ослабљеном
издању Каленића, голман Иванковић је
морао да задужи "десетку", а његов
колега Хаџић је први пут вадио лопту из
мреже након идеалног паса Станковића
и рутинске реализације Милутиновића.
Мијатовић је изједначио главом након
центаршута Ђорђевића, а други гол
Стубленице је био готово идентичан
првом, са истим актерима и улогама.
Меч је решен након продора Спасојевића, стрелац Дејан Јовановић је из два
покушаја "оверио" заслужен тријумф
домаћих.

Стадион у Такову. Гледалаца: 50.
Судија: Петар Нешковић (Уб).
Стрелци: Павловић у 27. и Илић у 32.
за Полет, а Теодосић у 56. минуту за
Црвену Јабуку. Жути картони:
Павловић, М.Илић (П), Лесић, Лазић,
Нишавић (ЦЈ).
ПОЛЕТ: Миливојевић 6,5, Јовичић 6,5,
Радовановић 6,5, Крстић 6, Гојаковић
6, Павловић 6,5 Јанковић 7, М.Илић
7,5, Ненадовић 6, Живановић 6,5 (Петровић -), Максимовић 6,5 (С.Илић -)
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Г.Вујић 6,5,
Петровић 6, Нишавић 6, Мирковић 6,5,
З.Вујић 6,5, Тешић 7, Лесић 6,5 (Лазић
-), Вукић 6,5, Дамњановић 6, Јовићевић 6,5, Стефановић 6 (Теодосић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Мирко Илић (Полет)
Слаба и растрзана утакмица у
Такову, где су голови били једини
интересантни детаљи на мечу. Први
гол је био помало комичан- Вујић је у
жељи да отклони опасност погодио
Павловића у леђа, лопта је поново
погодила голмана гостију и одбила се
у мрежу. Најлепши детаљ меча је
сјајан шут Мирка Илића са 25 метара,
да би искусни Теодосић ублажио
пораз након судара Миливојевића и
Гојаковића.

„Глас ТАМНАВЕ”
МАРКЕТИНГ И ОГЛАСИ

064/2180-588
10. коло

Црвена Јабука- Паљуви
2:2 (1:1)
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
50. Судија: Немања Ћећез (Лајковац).
Стрелци: Вукић у 35. и Стефановић у 70.
за Црвену Јабуку, а Јолачић у 31. и
Миловановић у 65. минуту за Паљуве.
Жути картони: Кузмановић, Тешић,
Нишавић (ЦЈ).
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Г.Вујић 7,5, Нишавић 7,
Тешић 7 (Петровић -), Мирковић 7,
З.Вујић 7, Матић 7, Лесић - (Кузмановић
6,5), Вукић 7, Дамњановић 6,5
(Ковачевић 7), Јовићевић 7, Стефановић
7
ПАЉУВИ: Ћургуз 6, Мијатовић 6,5,
Станојловић 6 (Филиповић 6), Живковић
6, Ђурић 7, Илић 6, Марковић 6,5 (Лукић ), Јолачић 7,5, Божић 6 (Павловић -),
Миловановић 7, Јовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Јолачић (Паљуви)
Мајсторија Јолачића за вођство
гостију, соло-продор украшен гурањем
кроз ноге и прецизан ударац са ивице
шеснаестерца. Ипк, домаћи се брзо
враћају у игру, Вукић је после корнера
Кузмановића највише скочио, па се на
паузу отишло са егалом.
Миловановић, заборављен од
одбране Јабучана, лако је погодио
главом са висине пенала, а Горан Вујић
је сјајном одбраном након шута
Јолачића сачувао свој тим у игри.
Награда је стигла који минут касинје,
Стефановић је упутио лопту кроз
петерац, а Ћургуз је неспретно убацио у
своју мрежу.

10. коло

Врело Спорт- Димитрије
Туцовић (Ћелије) 3:2 (1:1)
Стадион СЦ "Матић". Гледалаца: 50.
Стрелци: Маринковић у 36. и Илић у
49. и 51. за Врело Спорт, а Арсенијевић у 35. и 89. минуту за Д.Туцовић.
Жути картони: Д.Матић, Шаиновић
(В), Ђенисић (Д).
ВРЕЛО СПОРТ: Станчић 7,5, Симић
7, Леонтијевић 7, Ристовски 7 (Калањ
-), Матић 7,5, Јевтић 7,5 (Арамбашић
7,5), Шаиновић 6,5, Маринковић 7,5,
Илић 8, Новаковић 7,5 Симеуновић 7
Д.ТУЦОВИЋ: Лекић 7,5, М.Павловић
7, Симић 7 (У.Марковић -), Ђенисић 7,
И.Марковић 7 (Молеровић -), Милошевић 8, Станојловић 7, Д.Павловић
7, Миловановић 7, Пејкић 7 (Андрић
7,5), Арсенијевић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Илић (Врело Спорт)
Најбоља утакмица на Матићевом
"вештаку" ове јесени, тренер Врељана Гаврић је због одсуства
Обрадовића и Ђорђевића морао да
"тумба" одбрану, а Арсенијевић је
знао да казни неуспелу офсајдзамку и донесе предност гостима.
Врло кратко је трајала предност
екипе из Ћелија, Миле Маринковић
је послао "бомбу" са 20 метара која
се од пречке одбила у гол.
Расположени Стефан Илић је са
два гола на старту другог дела
решио меч, али је у новој победи
велики допринос са неколико
одличних одбрана дао и голман
Небојша Станчић. Једину његову
грешку у финишу казнио је Арсенијевић, прекасно за више од часног
пораза.

Пратите нас на:
facebook.com/glastamnave

ФУДБАЛ
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12.коло (29/30.10.2016):
Јуниор НН - Младост (Д)
Тулари - Брезовица
Качер - Бањани
Тешњар - Пепељевац
Трлић - Искра
Совљак - ОФК Јабучје
Тврдојевац - Радник
ЗСК - Јошева

5:1
3:0
1:0
2:2
3:0
2:0
2:2
4:0

13.коло (05/06.11.2016):
Јошева - Јуниор НН
Радник - ЗСК
ОФК Јабучје - Тврдојевац
Искра - Совљак
Пепељевац - Трлић
Бањани - Тешњар
Брезовица - Качер
Младост (Д) - Тулари

2:4
1:1
4:0
1:1
5:2
2:1
0:1
0:1

1.Ka~er
2.Sovqak
3.Junior NN
4.Brezovica
5.Bawani
6.Trli}
7.Tulari
8.Iskra
9.Te{war
10.Pepeqevac
11.Mladost(D)
12.Radnik(Ub)
13.OFK Jabu~je
14.ZSK
15.Tvrdojevac
16.Jo{eva

9
8
8
7
7
6
6
5
4
4
5
3
4
4
1
0

4
5
1
2
1
2
1
4
5
4
1
7
3
2
4
0

0 24 : 6
0 32 : 7
4 22 : 9
4 27 : 14
5 32 : 18
5 18 : 17
6 23 : 23
4 23 : 24
4 21 : 15
5 18 : 16
7 23 : 25
3 16 : 19
6 13 : 18
7 12 : 20
8 8 : 35
13 9 : 55

14.коло (12/13.11.2016- 13.00ч):
Јуниор Ново Насеље - Тулари
Качер - Младост (Д)
Тешњар - Брезовица
Трлић - Бањани
Совљак - Пепељевац
Тврдојевац - Искра
ЗСК - ОФК Јабучје
Јошева - Радник
15.коло (19/20.11.2016- 13.00ч):
Радник - Јуниор Ново Насеље
ОФК Јабучје - Јошева
Искра - ЗСК
Пепељевац - Тврдојевац
Бањани - Совљак
Брезовица - Трлић
Младост - Тешњар
Тулари - Качер

www.glastamnave.com

31
29
25
23
22
20
19
19
17
16
16
16
15
14
7
0

12. коло
Тулари- Брезовица 3:0 (1:0)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Мирољуб Зебић (Дивци).
Стрелци: Ђорђевић у 3., Пантелић у 50.
и Јеремић у 68. минуту. Жути картони:
Зујаловић, Илић, М арјановић,
Ђорђевић (Т), Симић (Б)
ТУЛАРИ: Мрчић 7,5, Шимшић 7,5,
Зујаловић 8, Марјановић 8, Милановић
8, Илић 7,5, Пантелић 8 (Брдаревић -),
Ђорђевић 8, Николић 7,5, Адамовић 7
(Јеремић 7,5), Сарић 8
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 6, Вуканић
5,5, Руменић 5,5, Ашковић 5,5,
Петковић 5,5, Симић 6 (Павловић -),
Тешић 5,5 (Гајчић -), Мирчета 5,5,
Танасијевић 5,5, Величковић 5,5,
Прибаковић 5,5 (Анђелић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бранко Зујаловић
(Тулари)
Брезовица је можда била фаворит
на папиру, али је домаћин у најбољој
партији јесени декласирао госте и
пропустио да дође и до убедљивије
победе. Значајан печат тријумфу
Тулара дао је голман Мрчић одбраном
у 1. минуту након шута Танасијевића, а
само који минут касније Ђорђевић је
најавио славље домаћих.
Борба је трајала до другог гола,
Пантелић је спектакуларним поготком
отклонио дилеме, а Јеремић ставио
тачку на блиставо издање Тулара.
Имали су домаћи још неколико "зицера", Цветиновић је колико-толико
сачувао част бившег зонаша...
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13. коло

Пепељевац- Трлић 5:2 (2:0)
Стадион у Ћелијама. Гледалаца: 50.
Судија: Владимир Стојановић (Ваљево).
Стрелци: Д.Савковић у 11., 23. и 70.,
Радовановић у 56. и Милићевић у 88. за
Пепељевац, а Весић у 50. и Савић у 63.
минуту за Трлић. Жути картони:
С а в ко в и ћ , Гру ј и ч и ћ , П а вло в и ћ ,
Радивојевић (П), Кандић (Т).
ПЕПЕЉЕВАЦ: Г.Милић 7, Старчевић 7,
Радивојевић 7, Вукашиновић 7
(Радојичић -), Д.Савковић 9 (Ж.Савковић
-), Милићевић 7, Павловић 7, Марковић 8,
М.Милић 6,5, Радовановић 7, Грујичић
6,5
ТРЛИЋ: Ракић 5,5, Цвијић 6 (Бојић 7),
Иконић 6, Танасијевић 5, Кандић 5
(Живановић 6), Ђурић 6, Поповић 6,
Новаковић 7, Весић 6, Савић 6,5, Грујић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Драгиша Савковић
(Пепељевац)
Очајно издање Трлића у првом делу, а
меч је обележио сјајном партијом
нападач Пепељевца Драгиша Савковић.
Посебно ефектан био је његов други голпребацио је Ђурића и мајсторским
волејом "поцепао" мрежу Ракића.
Много боље издање "месара" у
наставку, Весић је прелепим голом из
"слободњака" смањио резултат, али је
потом Ракић слабо поставио "живи зид"
што је казнио Радовановић. Савић је на
пас Бојића поново вратио госте у игру,
али је Драгиша Савковић још једном
казнио слабу реакцију одбране Трлића.

12. коло

Тврдојевац- Радник 2:2 (2:0)
Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 50. Судија: Никола Ђуровић (Ваљево). Стрелци:
Ракић у 30. и Милетић у 41. за Тврдојевац, а Јоцић у 70. и Граховац у 85. минуту за
Радник. Жути картони: Ракић (Т), Софронић, Граховац, Ранковић (Р).
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 7,5, Милетић 7,5, Д.Ранковић 7 (Лазовић 7), Ковачевић 7,
Јелић 7, Мирковић 7, Ракић 7, Богданов 6,5 (Трнинић 6), Радојичић 6,5, Илић 7,5,
Марковић 7
РАДНИК: Михајловић 6,5, Живковић 7, Јовић 7, Граховац 7, Јоцић 7,5, Ранковић 7,
Ракић 7, М.Луковић - (Софронић 7), Ђурђевић 6,5 (Стевић -), Ф.Луковић 7, Лазић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Ранковић (Тврдојевац)
Тврдојевац, вођен мотивом грчевите
борбе за опстанак, имао је на паузи
велику предност- најпре је Ракић казнио
неспоразум одбране гостију, да би
голман Александар Ранковић одбрањеним "зицером" иницирао контру из
које је Илић асистирао Милетићу за
други гол Тврдојевчана. Код резултата
0:0 утисак је да је Ђурђевић непрописно
оборен од стране голмана домаћих,
пиштаљка судије Ђуровића се није чула.
У наставку је до изражаја дошла
спремност и квалитет Убљана, заслужено су стигли до изједначења, а велике
заслуге за сачуван бод иду на рачун
голмана Александра Ранковића.
Филип Луковић (Радник)

13. коло

Брезовица- Качер 0:1 (0:0)
Сатдион у Брезовици. Гледалаца: 200. Судија: Александар Николић (Стрмово).
Стрелац: Јанковић у 75. минуту. Жути картони: Руменић, Танасијевић, Вуканић
(Б), Догањић, Миливојевић (К). Црвени картони: Величковић (Брезовица) у 70. и
Радовановић (Качер) у 87. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7, Вуканић 7, Б.Младеновић 7,5, Ашковић 7,
Д.Младеновић 7,5, Симић 7,5, Тешић 7,5, Руменић 7, Танасијевић 7, Величковић 6,
Мирчета 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Војислав Драговић (Качер)
Невероватан фестивал промашаја домаће екипе, бар десет колосаланих
прилика пропустио је домаћи тим, а голам гостију показао је зашто је
својевремено чувао мрежу Кјева из Вероне, Обилића, Земуна...Тешић и
Тансијевић у више наврата, Руменић, Дејан Младеновић...нису успевали да
крунишу изузетно квалитетно издање Брезовице, а казна је стигла у 75.минутуодличан шут Јанковића са 20 метара уз малу помоћ ветра нашао је пут до горњег
угла Цветиновића и донео бодове слабијем ривалу...

Борба за опстанак:
ФК Тврдојевац
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ФУДБАЛ

27.октобар 2016.г.

ЈЕДИНСТВО ПОРАЖЕНО ДВА ПУТА ЗА РЕДОМ

ПРОВО КАЗНИЛО ПРОМАШАЈЕ
- У дербију јесени, Јединство и поред добре игре поново неефикасно. - Сјајан
амбијент под Шепковцем, судио суперлигашки арбитар Владо Глођовић.
- Предност лидера девет бодова, још два меча до затварања јесени.
У сусрету против лидера из Прова, мало се шта има
замерити фудбалерима Јединства. Својом игром, посебно у
наставку, подигли су на ноге рекордан број гледалаца,
оставили срце у шепковачком блату, али све узалуд. Мрежа
Марка Петровића као да је била зачарана, два пута га је
статива спасавала, а дуго ће домаћи жалити за шансама
Ситарице, Радивојевића, Андрића, Љубичића...
- Иако је ово болан пораз, поносан сам на играче и оно
што су показали у дербију. Аплаузи публике говоре да су они
истог мишљења, амбијент је био феноменалан, а како од
десетак колосалних прилика нисмо успели да затресемо
мрежу- никада ми неће бити јасно. Ово није крај првенства,
предност Прова делује огромна, али се надам да ћемо успети
да је смањимо до краја јесени. За то је неопходно да славимо
у Владимирцима и на крају против Радничког Стобекса, о
предаји нема ни говора- јасан је тренер Јединства Жарко
Анђић.

Једна од многобројних пропуштених
шанси против Прова
ФСС је за овај меч послао на Уб суперлигашку тројку на
челу са Владом Глођовићем, несумњиво ауторитативну, али
остаје сумња да ли су старт Ђокића над Радивојевићем или
рука Васића били довољни за "белу тачку". Ипак, сигурно је
рејтинг суперлигашког арбитра утицао на играче, без обзира
на значај меча- дерби је имао господски шмек, без прљаве
игре и неспортског понашања. Посебно поглавље дуела
припада дуелима Александра Ситарица и гостујућег штопера
Милоша Ђокића. Могао је нападач Јединства барем до хеттрика, једном је погодио и оквир гола, а дефанзивац Прова је
чак четири пута храбрим интервенцијама спасао голмана
Петровића.

Зона "Дрина", 13. коло

Јединство (Уб) - Прово 0:2 (0:1)
Стадион Јединства. Гледалаца: 1.000. Судија: Владо
Глођовић (Врбас). Стрелци: Брзаковић у 32. и Пантелић у 90.
минуту. Жути картони: Н.Радојичић, Марјановић (Ј), Васић,
Ђурковић, Адамовић, Радовић, Брзаковић (П).
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7, З.Радојичић 7,5, Андрић 7,
Марјановић 7,5, Гавриловић 7,5, Ћесаровић 7 (од 73.
Љубичић -), Радивојевић 7 (од 41. Н.Ристовски 7,5), Симић
6,5 (од 46. Милановић 7), Ситарица 6,5, Јовановић 7,5,
Н.Радојичић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Ђокић (Прово)
Зона "Дрина", 12. коло

Рађевац - Јединство (Уб) 1:0 (1:0)
Стадион у Крупњу. Гледалаца: 150. Судија: Алексндар
Јаковљевић (Шабац). Стрелац: Васиљевић у 29. минуту.
Жути картони: Васиљевић, Пајић, Мијаиловић (Р),
Гавриловић, Ракић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 6,5, З.Радојичић 6,5, Андрић 7,
Марјановић 6,5, Гавриловић 6,5, Ћесаровић 6,5, Ристовски 6
(од 46. Д.Јовановић 7), Блажић 6,5 (од 78. Симић -), Ситарица
6 (од 71. Милановић -), Љубичић 6,5, Н.Радојичић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Младен Илић (Рађевац)

Z
O
N
A
*
D
R
I
N
A
*

1. Provo
2. Radni~ki Stob.
3. Radni~ki (V)
4. Jedinstvo (Ub)
5. Drina (Q)
6. Sloga 1940 (BB)
7. Ra|evac (K)
8. Ribnica (M)
9. Polimqe (P)
10. Zadrugar (L)
11. Spartak (Q)
12. OFK Ose~ina
13. OFK Divci
14. Sloga (S)
15. Sevojno
16. Jedinstvo (V)

11
7
7
7
7
7
7
6
5
5
4
2
3
2
1
2

0 2
3 3
3 3
3 3
3 3
2 4
1 5
2 5
4 4
2 6
3 6
5 6
2 8
3 8
5 7
1 10

34 : 7
27 : 11
21 : 13
13 : 7
19 : 14
26 : 11
13 : 11
12 : 18
19 : 16
17 : 20
9 : 17
12 : 16
11 : 25
8 : 20
9 : 25
4 : 30

33
24
24
24
24
23
22
20
19
17
15
11
11
9
8
7

DIGITALNA [TAMPA

Спорни моменат:
Да ли је ово пенал ?
Гостовање у Крупњу седам дана раније је само
констатовало главни проблем убске екипе ове јесенинеефикасност. Када се на то надовезала можда и прва
несигурност голмана Ивана Јовановића- епилог није могао
да буде другачији. Шансе Ситарице, Љубичића и Зорана
Радојичића отишле су у све пунији фолдер промашаја,
остала је цифра од 13 јесењих голова, далеко од нивоа екипе
која жели повратак у Српску лигу...
Б.Матић

Утакмице Јединства до краја јесени:
13.коло (субота, 12.новембар- 13.00ч):
Јединство 1945 (Владимирци) - Јединство (Уб)
14.коло (недеља, 20.новембар- 13.00ч):
Јединство (Уб) - Раднички Стобекс

Краља Петра Првог бр.19
(Тржни центар "Лазић", на спрату)

KALENDARI
za firme i sportske klubove

СПОРТ

10.новембар 2016.г.

РУКОМЕТАШИ УБА ЈОШ БЕЗ ПОБЕДЕ

УБСКИ КОШАРКАШИ ЈОШ БЕЗ ПОБЕДЕ

ПРЕКАСНО
БУЂЕЊЕ

ШЕСТИ ПОРАЗ
У НИЗУ

- Плаћен цех неуиграности.
- Следи гостовање Дорћолу у Београду.
Убски рукометаши су
доживели још један пораз на
домаћем паркету, много
бољом игром у првом делу
Паланка је практично већ до
паузе обезбедила тријумф.
Почетак меча није наговештавао лагану победу гостију, Убљани су повели са 2:0
и 15 минута имали прикључак, да би тим из Смедеревске Паланке до одмора
направио серију 12:3 и стекао двоцифрену предност
пред наставак меча.
Много боље су "плави"
Љубомир Марковић
изгледали у наставку и ипак
спречили Паланчане да им
нанесу катастрофу. Уз пословично ефикасног Рогића,
кренуло је и Драгишићу, Стокићу и Ранковићу, а Љуба
Марковић је са неколико одбрана подгрејао наду да је могуће
чудо. Ипак, све што су Убљани учинили било је часних минус
четири на крају, тренер Душан Видић каже да је ово, на
жалост, тренутна реалност:
- Из ове коже се не може, плаћамо цех неуиграности и
бројним повредама, а посебно тешко надокнађујемо
недостатак десног крила. Преузимам одговорност за ове
резултате, мада је ово нешто што је реалност. Радује ме да су
бар момци дигли главу у наставку, даје ми то наду да ће
ускоро доћи и победе- рекао је после меча тренер Душан
Видић.
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Најближи првој победи, пулени Душка Ружичића били
су против Шапца, уз маестралну партију новајлије Алексе
Бојичића који је играо симултанку са гостима. Због пута на
Мастерс-баскет у Абу Даби, у екипи није било Ивана
Поповића и Марка Петровића, са њима двојицом вероватно
би Убљани прекинули лошу серију.
О гостовању у Новој Вароши не вреди трошити речи,
осам играча без главних ведета били су "топовска храна" за
лидера, а број постигнутих поена вероватно ће ући у анале
клуба као негативан рекорд.
За меч са Милешевцем, домаћи су имали и последње
појачање за ову сезону- Лазара Поповића који је, посебно у
првом делу, показао да ће бити од значајне помоћи. После
двоцифреног заостатка на паузи, Убљани су пришли на
минус пет, али је тим из Пријепоља лако одбио налет и на
крају убедљиво славио.
Прва регионална лига "Запад", 6. коло

Уб- Милешевац (Пријепоље) 65:91
(20:31, 19:13, 10:21, 16:26)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100. Судије: Варагић,
Милојевић (Крагујевац)
УБ: Давидовић, Обрадовић, И.Поповић 29, Бојичић 14,
Пантелић, Миливојевић 2, Милутиновић, Л.Поповић 14,
Марковић 4, Миловановић 2

ДРМЛ "Центар", 8. коло

Уб- Паланка 29:33 (9:19)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100. Судије: Микић
(Земун), Лаловић (Београд). Искључења: Уб 6, Паланка 6.
Седмерци: Уб 5(5), Паланка 4(4)
УБ: Миливојевић (5 одбрана), Стокић 5, Вукосављевић,
Радојичић, Тадић 2, Драгишић 8 (1), Митровић, Рајковић,
Марковић (11 одбрана), Рогић 11 (4), Ђуричић, Цветановић,
Ранковић 3

Друга лига - Центар
Табела: Металопластика II 12, БАСК Соко 12, Београд
11, Прва Искра (Барич) 8, Смедерево 7, Дорћол 6,
Паланка 5, Лазаревац 4, Уб 1, Гучево 0.

Утакмице РК Уб до краја јесени:
Дорћол - Уб, субота 12.новембар
Уб - Гучево, субота 19.новембар
БАСК Соко - Уб, субота 26.новембар

Поново у тиму: Иван Поповић
Иван Поповић је са својом екипом "Олимп" учествовао на Мастерсу у Абу Дабију- у конкуренцији 12
најбољих баскет-екипа на свету, такмичење су завршили
несрећним поразом у четвртфиналу од Порториканаца.
Убски кошаркаш је са својом екипом био гост на мечу
Евролиге између Црвене звезде и Басконије, више од
15.000 људи поздравило је момке који су се сјајним
партијама у неколико последњих сезона себе уврстили у
светски баскет-крем.

Наредне утакмице КК Уб:
Полет (Ратина) - Уб, 13.новембар
Уб - Прва Петолетка, 20.новембар (19ч)
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"КАЗНЕНА ЕКСПЕДИЦИЈА" СА УБА МЕЉЕ РЕДОМ

МАКСИМАЛАН УЧИНАК
- Убљанке ће ниску победа пробати да наставе у дерби
мечу са Спартаком (субота, 16h). - Ивањица и Тутин јачи
тренинзи. - Спектакл у уторак- 15.новембра: осмина
финала Купа против Лајковчанки! (18h, убска хала).
Сада више дилеме нема- иако
досадашњи ривали нису били из
врха трећелигашког такмичења, екипа Уба игра много бржу, модернију и
квалитетнију одбојку него у претходним сезонама. "Дужа клупа" је
омогућила Марини Петровић да
равномерно расподели минутажу на
скоро све играче, појачања Митровић, Поповић и Дробњак као да су
годинама већ у екипи, па је приметно
да убске одбојкашице уживају на
паркету:
- Почетак је одличан, али нас тек
чекају праве провере нашег квалитета. У суботу је први дерби сезоне,
од 16 часова играћемо у Љигу против

силно мотивисаног домаћина који ће
желети да се реваншира за три
последња пораза, од тога један
недавно у Купу. Више пута сам реклакада смо здраве и максимално озбиљно схватимо противника, ретко ко
може да нас победи у овом рангу. Меч
у Ивањици је за сада био најозбиљнији изазов, домаћи тим је играо
врло квалитетно у појединим тренуцима, али смо и тај меч решили за
мање од сат времена. Све играчице
добијају шансу, уигравају се са
остатком екипе, што ће пуно значити
у тренуцима када дође до замора
материјала- каже Марина Петровић,
тренер ЖОК Уба.

Прва Б-лига, 4. коло

Уб- Тутин 3:0 (25:7, 25:8, 25:16)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Марковић, Гајић (Београд)
УБ: Лазић (либеро), Марковић, Дробњак,
Петровић, Киселчић, Јелић, митровић,
Каришик, Поповић, Вуловић, Јаблан,
Глишић
Прва Б-лига, 3. коло

Ивањица- Уб 0:3
(15:25, 21:25, 11:25)
Хла "Црњево" у Ивањици. Гледалаца: 60.
Судије: Митровић (Косјерић), Грујић
(Краљево).
УБ: Дробњак, Петровић, Јелић, Митровић,
Поповић, Вуловић, Јаблан (либеро),
Марковић, Киселчић, Каришик, Глишић

ПРВА „Б” ЛИГА
1. Ub
2. Spartak (Q)
3. Vaqevo
4. Vrbas
5. Sterija
6. @abaq Volej
7. Jagodina
8. Ivawica
9. Milenijum (N)
10. Borac (^)
11. Student (Ni{)
12. Tutin

4
4
3
3
3
3
2
1
1
0
0
0

0
0
1
1
1
1
2
3
3
4
4
4

12:0 12
12:0 11
11:5 9
11:5 9
9:3
9
9:7
8
6:7
6
5:9
4
3:10 3
3:12 1
2:12 0
1:12 0

У КУПУ СА ЖЕЉОМ

Брендирани аутобус ЖОК „Уб”,
као изненађење од превозника „Аладин турса”

Sportska hala Ub
- ponedeljak, sreda i petak (od 18 do 20h)

UGRADNJA I REPARACIJA
VETROBRANSKIH STAKALA

066 447 477
063 71 83 474

SERVIS I PUNJENJE AUTO-KLIMA

А већ у уторак од 18 часова, чека нас прави
одбојкашки спектакл- одличним партијама у
Купу, Убљанке су избориле пласман у осмину
финала, где ће се вољом жреба састати са
првим комшијама- суперлигашем Железничаром из Лајковца:
- Идеална прилика да тестирамо наше
вредности, очекујем пуну халу и прави
празник одбојке. Мој бивши клуб је изразити
фаворит, излазимо на паркет да уживамо у
игри, а уверена сам да нећемо разочарати
против екипе која је већ годинама у врху
српске одбојке- закључује тренер- средњи
блокер Убљанки.
Б.Матић

КОШАРКА
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СИЛОВИТ СТАРТ "МЛАДОСТАША”

ДРАКСИМОВИЋ
СВИРАО КРАЈ У ШАПЦУ
Премијерно
издање "младосташа" обележили су
изузетан амбијент, меч са доста тензије и нервозе и на крају
заслужена победа домаћих. Убљани су водили већим делом
меча, код резултата 71:67 центар гостију Наранчић је
промашио два од три слободна бацања, а капитен Ђорђе
Васиљевић "тројком" подигао публику на ноге. Узвратили су
Лајковчани одмах далекометним шутем, али је Марко
Драксимовић мирно реализовао два бацања и тако "оверио"
већ трећи тријумф у одмеравању са комшијама, рачунајући и
претходну сезону.
Тренер Владимир Урошевић је имао доста расположених играча, можда је "фактор икс" био искусни центар
Новаковић који је шутевима ван 6,75 раширио одбрану
"дизелке". Под обручима је доминирао небески скакач
Јанковић, Драксимовић и Кекић су одрадили одличан посао
на бековским позицијама, а иако са приметним последицама
дуге паузе- капитен Ђорђе Васиљевић је преузео одговорност у кључним тренуцима. Импоновао је у скоку и новајлија
Томић, а неколико битних поена заслуга су и младог центра
Анђелковића.
- У Шапцу нам је ривал била екипа која је најспремнија у
лиги, после почетног вођства од 6:0, домаћин је константно
имао предност, највећу +12. Комбинованом одбраном смо се
вратили у игру, кључне поене постигли су капитен
Васиљевић ван линије 6,75 и Марко Драксимовић који је два
секунда пре краја постигао победоносне поене. У недељу од
19 часова у убској хали гостује први фаворит лиге- ваљевски
Раднички, ако направимо утакмицу резултатски занимљивом, биће то успех за нас- свестан је снаге ривала Владимир Урошевић.
Б.Матић

Донео победу
уз звук сирене:
Марко Драксимовић
Друга регионална лига "Запад", 2. коло

М-015 (Шабац)- Младост 014 71:72
(17:15, 17:16, 18:19, 19:22)
Хала Гимназије у Шапцу. Гледалаца: 50. Судије: Ћировић,
Ристић (Чачак)
МЛАДОСТ 014: Гавриловић 2, Марковић, Ивковић,
Анђелковић, Драксимовић 15, У.Васиљевић, Новаковић 17,
Томић, Јанковић 11, Васиљевић 17, Благојевић 10
Друга регионална лига "Запад", 1. коло

Младост 014- Железничар (Лајковац)
76:71 (22:20, 13:6, 17:17, 24:28)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 300. Судије: Николић
(Шабац), Станић (Ваљево).
МЛАДОСТ 014: У.Васиљевић, Гавриловић 8, Ђ.Васиљевић
10 (6ск.), Јанковић 8 (10 ск.), Ивковић, Драксимовић 15 (6 ас.,
4 ск.), Кекић 12, Анђелковић 6 (4 ск.), Томић 3 (6 ск.),
Марковић, Новаковић 14 (4 ск.)

УБСКИ ВЕТЕРАНИ УГОСТИЛИ ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ

ЦРВЕНО-БЕЛА
МАГИЈА

Пријатељски меч ветерана

Јединство (Уб)Црвена звезда 4:2 (1:2)

После скоро две деценије, ветерани Јединства и
Црвене звезде одмерили су снаге, а победа је, преокретом у
наставку, припала убским "црвено-белима". Утакмица је
одиграна на терену са вештачком пологом породице Матић, а
међу 100 гледалаца нашао се и легендарни Убљанин Драган
Џајић који је меч два његова омиљена клуба пратио у друштву председника Црвене звезде Светозара Мијаиловића.
Први део меча није наговештавао тријумф Јединства.
Ванић и Тинтор су задавали доста мука домаћој одбрани,
Синђић и Марковић креирали пуно опасних акција
Београђана, а управо је бивши играч и тренер Јединства
матирао Урошевића након идеалног паса још увек брзоногог
Марјана Марковића. Убљани су највише претили након

Стадион СЦ "Матић" на Убу. Гледалаца: 100. Судија: Горан
Симaнић (Уб). Помоћници: Селимир Адамовић и Горан
Миливојевић (обојица Уб). Стрелци: Ристовски у 23. и 70.,
Теодосић у 42. и Ивковић у 60. за Јединство, а Синђић у 13. и
Ванић у 35. минуту за Црвену звезду.
ЈЕДИНСТВО: М.Урошевић, Матић, Ђокић, Митровић, Зујаловић, Јолачић, Ристовски, Милошевић, Цикуша, Јовановић, Чолић. Играли су још: Јокић, Билић, В.Урошевић,
Миловановић, Теодосић, Ивковић, Поповић.
Селектори: Драган Симић и Милорад Максимовић
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Бабић, Марковић, Шукић, Чула, Д.Мандић, Николић, Боровница, Синђић, Тинтор, Ванић, Бурсаћ.
Играли су још: Катић, Дујаковић, Ђаковић, З.Мандић,
Мусовић, Петровић.
Селектор: Станислав Караси

Фотографија за успомену: Убски и београдски црвено-бели
добрих убацивања актуелног председника клуба Дарка
Матића, а да ће бити централна фигура меча, Александар
Ристовски је наговестио прелепим поготком са 20 метара.
Ипак, да се на одмор не оде у егалу, побринуо се Ненад Ванићтренер Металца је, након неколико пропуштених прилика,
побегао одбрани Јединства и рутински погодио мрежу.
Мирко Теодосић је одмереним ударцем у ближи угао
Катића донео поравнање домаћима који су све опасније
претили из брзих контрапада. Из једног таквог, Јолачић је
претрчао комплетну одбрану Београђана, Катић је добро
интервенисао, а Звездан Ивковић уз мало среће лобовао
голмана Црвене звезде. Победника меча решио је његов
најбољи актер- Ристовски је унео лопту са леве стране и
одмереним ударцем погодио малу мрежу у супротном углу.
Сусрет је имао изражену такмичарску димензију, срећом не у
смислу грубости, али су честим вербалним препуцавањима и
једни и други показали да им је и те како стало до победе.
Све чарке су заборављене у "трећем полувремену" и
пријатном амбијенту мотела "Окно" на Фазанерији, Убљани
су пригодним поклоном још једном поздравили почасног
председника Црвене звезде Драгана Џајића, а делегацији
Београђана придружили су се и генерални директор Звездан
Терзић и пословни директор Стефан Пантовић.
Б.Матић

Novo na Ubu !!!

Obuća

NAJPOVOLJNIJE CENE U GRADU !
Kralja Petra Prvog br.84
Preko puta Pošte - u sklopu Menjačnice „Pirana”

Hit cene !!!

1.000-

550-

1.2001.500-

650-

ženska - muška - dečija obuća

LED RASVETA

NE !

CE
XTRA

E

86% UŠTEDA ENERGIJE !!!

LED SIJALICA

AKCIJA !!!

ŠTEDLJIVA SIJALICA

OBIČNA SIJALICA

LED PANEL - 18W

250-

950PREDNOSTI LED SIJALICA:

LED ROZETNA - 3W
LED SIJALICA

9W = 75W

Radni vek: 25.000h zasnovano
na korišćenju od 3h dnevno

395-

=

- TRAJU 9 PUTA DUŽE OD OBIČNE SIJALICE
- TROŠE 9 PUTA MANJE ENERGIJE
- MINIMALNO SE ZAGREVAJU
- ODMAH SIJAJU PUNOM SNAGOM
- NEMAJU ŠTETNIH NUSPOJAVA

ЛАЈКОВАЦ

Lajkova~ka panorama
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У ЛАЈКОВЦУ ОДРЖАНЕ ДВЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ЈЕДНОМ ДАНУ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
НА ВИСОКОМ НИВОУ
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

Редовна шеста седница Скупштине општине Лајковац, која је
имала обиман дневни ред од 35 тачака, имала је и свој наставак у виду
седме седнице, која је одржана истог дана. Наиме, након што је, на шестој
седници, са дневног реда скинута 23. тачка, која се односила на Одлуку о
усклађивању пословања ЈП "Градска чистоћа" са Законом о јавним
предузећима, и не усвајања 25. тачке, која се односила на именовање
председника и чланова Управног одбора Културног центра, заказана је
седма седница на којој су усвојене ове тачке.
Према речима Живорада Бојичића, председника СО Лајковац,
ове тачке су повучене са дневног реда из законских разлога, а одмах

Детаљ са шесте седнице Скупштине општине Лајковац

ОПШТИНСКА КАСА ДОПУЊЕНА
ЗА 18 МИЛИОНА ДИНАРА

УСВОЈЕН
РЕБАЛАНС
Ако временски услови дозволе,
сређивање улице Војводе Мишића ће
кренути већ крајем ове године, а биће
настављено са првим повољним
временским условима у 2017. години.
Други ребаланс буџета општине
Лајковац донео је увећање од 18 милиона
динара и сада износи 1.658.000.000 динара.
Главни део новца, по речима председника
општине Андрије Живковића, од тих 18 милиона, тиче се средстава по уговорима са Комесаријатом за избеглице о реализацији помоћи. За
економско оснаживање тих домаћинстава
издвојено је 900.000 динара, 3.500.000 динара је
одвојено за куповину кућа са окућницом за
избегла лица, док је 7.000.000 динара је опредељено за куповину грађевинског материјала за
избегла лица. Остале измене у ребалансу, тичу
се измене програма ренте, екологије и програма
мера за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја.
- Главна ставка у оквиру ренте је та, да
је највећи део новца препакован на капитални
пројекат реконструкције и поплочавања главне
улице. Тај посао ће бити рађен по фазама, у овој
и наредној години. Ако временски услови
дозволе, сређивање улице Војводе Мишића ће
кренути већ крајем ове године, а биће настављено са првим повољним временским условима у 2017. години. Што се тиче новца од
екологије, опредељена су додатна средства за
уређење јавних површина и увећан је износ за
довршетак радова на изградњи погона за
пречишћавање отпадних вода и верујем да ће
овај погон напокон добити функцију за коју је и
намењен. Kада је у питању програм пољопривредне политике и политике руралног развоја,
због потребе и потражње, повећан је износ за
осемењавање крава са 2.600.000 на 2.800.000
динара- истакао је Живковић.

затим и усвојене на наредној седници с обзиром да је материјал већ био
обрађен. По његовом мишљењу, тачке које су се односиле на одлуке о
ребалансу буџета као и извештај о извршењу буџета за првих девет
месеци текуће године, остале су у сенци овог заседања.
- Извршење буџета за првих девет месеци износи 40,71 одсто.
што је изузетан разултат у односу на претходни период од пет-шест
година. Важан податак, који није могао бити статистички обрађен, је и да
је реализација много већа јер није дошло до фактурисања реализације и
плаћања по одређеним фактурама које су ушле у квоту у последњем
кварталу. Ти показатељи ће тек бити видљиви када се буде усвајао
извештај за дванаест месеци и када ће се видети да је извршење буџета
много веће- нагласио је Бојичић.
Председник скупштине најавио је и нове уговоре и капиталне
пројекте,који ће у наредном периоду бити спроведени у лајковачкој
општини, као и ново скупштинско заседање до краја новембра на којем
ће се наћи пакет пореских одлука, као и нове цене закупа општиснких
просторија, које ће бити знатно ниже у односу на претходни период.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА- ЛАЈКОВАЦ

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА
Општински одбор СНС Лајковац обележио је страначку славу Свету
Петку, у присуству бројних чланова, симпатизера и гостију. Резању
славског колача и пригодној свечаности, присуствовали су представници
политичког, привредног, културног и јавног живота Лајковца и окружења.
Владан Костић, председник ОО СНС Лајковац, у свом обраћању се
захвалио свима који су дошли да учествују у обележавању славе,
пожелео присутнима добро здравље, срећу и успех у раду, а члановима
странке и свим домаћинима који су тога дана славили, честитао славу.

Славски обред у просторијама ОО СНС Лајковац
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КРОЗ ЛАЈКОВАЦ
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ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ ОБЈЕКАТА У РАТКОВЦУ

ЗАВРШЕТАК СРЕДИНОМ
НАРЕДНЕ ГОДИНЕ
Коначни циљ је да објекти буду прикључени
на хидроакумулациони систем „Стубо-Ровни“
Председник општине Лајковац
Андрија Живковић и заменик председника Ненад Џајевић озваничили су
прошле недеље почетак изградње резервоара воде капацитета 200 кубних метара, црпне станице и цевовода дужине
1.200 метара у Ратковцу. У питању је
изузетно значајан пројекат којим почиње
решавање вишедеценијског проблема
водоснабдевања југозападног дела
општине Лајковац. То је прва фаза радова
укупне вредности 60 милиона динара са
ПДВ-ом, чија је друга фаза доградња
цевовода и изградња шахти на потезу:
мост у Ратковцу-центар села-гробље.
Извођач радова је „Хидрокоп“ из Београда.
Читав пројекат је значајан за водоснабдевање Ратковца, Стрмова и Придворице, али и Словца, Пепељевца, Врачевића, Боговађе и Доњег Лајковца, тако
да се већ припрема пројектна документација за наставак радова ка осталим
селима. Председник Живковић је изјавио
да се завршетак радова очекује средином

2017. године и затим прикључење на
постројење за прераду воде у Непричави,
али је коначни циљ да објекти буду прикључени на хидроакумулациони систем
„Стубо-Ровни“. У том смислу, Андрија
Живковић је рекао да у другој половини
2 0 1 7 . оч е к у ј е п о в е з и в а њ е о д б рд а
Оштриковац (прекидна комора хидросистема Стубо-Ровни) до резервоара у
Ратковцу.
Б.Петровић

АСФАЛТИРАНА ХАЈДУЧКА УЛИЦА

Стигао дуго чекани асфалт

ЗАВРШЕНЕ
ТРИБИНЕ
После шест месеци радова,
завршена је изградња трибина ФК
„Задругар“, стабилног члана Зоне
Дрина. Поводом окончања још једне
инвестиције у спортску инфраструктуру, стадион „Задругара“ обишли су
председник општине Андрија Живковић и заменик председника Ненад
Џајевић.

Ненад Џајевић
и Андрија Живковић у Ратковцу

ПОСЛЕ 30 ГОДИНА

После много година, око 30 од њене
изградње, житељи Хајдучке улице у
Лајковцу добили су асфалт. Иако се улица
налази у ширем центру вароши, деценијама није имала одговарајући изглед.
Улица је дужине 265 метара, вредност
радова три милиона динара, извођач
фирма „Аутотранспорт“ из Ваљева.
Финиш радова, односно асфалтирање,
обишли су председник општине Андрија
Живковић и заменик председника Ненад
Џајевић, а председник Живковић је овом
приликом изјавио:
-Заслужили су мештани Хајдучке да
после толико година добију пристојну
улицу. Што је најбитније, нећемо стати на
овоме јер се на Хајдучку наслања Улица
војводе Путника, која такође заслужује да
добије изглед какав доликује свим
улицама у ширем центру града. Надам се
да ћемо идуће године завршити ту улицу,
чиме ће и реконструкција Хајдучке добити
пуни смисао. У скоријој будућности
планирамо и пробијање ове улице,
односно продужетак Хајдучке и њено
спајање са улицом која се спушта од
стадиона ФК Железничар и пролази

СТАДИОН ФК „ЗАДРУГАР”

Челници општине Лајковац
у обиласку радова
поред стадиона ФК Задругара, Лајковчанима позната као Извиђачка. Ако не успемо
да завршимо тај пројекат у 2017. години,
надам се да ћемо га започети па довршити
2018. Имајући у виду да смо урадили улицу
Милене Павловић Барили, можемо рећи да
ћемо тада завршити све улице у ширем
центру и онда можемо полако да кренемо
даље, ка периферији и сеоским подручјима.
Говорећи о асфалтирању путева у
сеоском подручју, председник Живковић је
нагласио да ће акценат бити на местима
која у претходном периоду нису добијала
асфалт, а то су села која гравитирају ка Убу
и Ваљеву, као што су Бајевац, Степање,
Ратковац, Маркова Црква... Истакао је да
верује да ће мештани неких села, попут
Јабучја, то разумети, јер је само њихова
месна заједница у 2016. добила пет асфалтираних некатегорисаних путева.
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НАСТУПИ
„ЛЕПТИРИЋА”
Предшколсци лајковачког вртића
''Лептирић'' имали су, ових дана, два
запажена наступа. Поводом месеца
здраве исхране наступили су у Заводу
за јавно здравље у Ваљеву, док је
старија васпитна група боравила у
Републици Српској на Фестивалу музичко – сценског стваралаштва деце, који
је одржан у Зворнику.
Предшколци су у Ваљеву, са
својим васпитачима, одиграли тачку
која промовише здрав начин живота,
здраву исхрану као и њен значај , за
здравље, правилан раст и развој.
Старија васпитна група у Зворнику се
представила кореографијом „Дингдонг”, а то је за њих била још једна
прилика да размене искуства, идеје и
покажу сву своју маштовитост. Фестивал је ревијалног карактера и има за
циљ промоцију дечјих музичко-сценских креација, који окупља децу из
Републике Српске, док су као специјални гости из Србије позвана деца из
Малог Зворника и Лајковца.
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ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

САВЛАДАЛЕ ФАВОРИТА
У четвртом колу Суперлиге
Србије одбојкашице Железничара у
суботу су савладале Јединство из
Старе Пазове са 3:2 (17:25,17:25,
25:21,25:23,15:9) после великог преокрета. До овог кола Јединство било
једини тим, уз ТЕНТ, који је имао све три
победе. После прва два сета, које су
добиле гошће, иначе у улози фаворита
овога пута, већина је мислила да ће меч
брзо бити готов – осим тренера
Јерковића и домаћих одбојкашица.
Поново је коректор Бергендорф покренула тим, придружиле су јој се Митровићева и Андрићева, одлично је играла
либеро Димићева. Уосталом, Бергендорф и Димићева су у тиму кола.
Бергендорф је утакмицу завршила са
20 поена, Митровић са 14, Ракић 11,
Андрић 9.
Железничар: Бергендорф, Вељковић, Радуловић, Лазаревић, Симоновић, Пејовић, Раковић, Митровић
Нада, Андрић, Митровић Јелена, Димић
(либеро), Ракић. Тренер: Никола
Јерковић.

Из две победе у четири кола
Железничар има 4 бода и налази се на 6.
месту. На врху табеле је ТЕНТ са све
четири победе, доке МД Зрењанин није
освојио ниједан бод. Наше одбојкашице
следећи меч играју управо у Зрењанину и
то у четвртак 10. новембра од 19 часова.

У тиму кола Суперлиге Србије:
Либеро Милена Димић

КК И ЖКК ЖЕЛЕЗНИЧАР

УБЕДЉИВИ
ЛАЈКОВЧАНИ

Андрија Живковић
поред нових трибина
- Задругар је фудбалски клуб са
изузетном традицијом, уз Железничар
један од најстаријих и најстабилнијих
клубова у нашој општини. Трибине су
недостајале ФК Задругар и употпуниле
су овај стадион. Клуб се може похвалити да је добио модерне трибине, које
се могу мерити са сличним објектима,
не само у овим крајевима него у читавој
западној Србији. Потрудићемо се да
следеће године, у сарадњи са управом
клуба и према буџетским могућностима, заменимо и дотрајалу ограду око
терена. У догледној будућности можемо
размишљати о постављању столица и
покривању трибина, али то је врло скуп
пројекат и треба добро размислити да
ли је неопходан. Оно што је врло битно
је да општина Лајковац наставља са
улагањем у спортску инфраструктуру.
Свим спортским клубовима ћемо
омогућити услове да остваре максималне резултате и на тај начин што
боље презентују нашу општину – рекао
је председник Живковић.
Трибине „Задругара“ су у карактеристичној клупској зелено-белој боји.
Укупна вредност инвестиције је 10
милиона динара, а извођач радова
била је фирма „Градња-коп“ из Непричаве.

Лајковачки предшколци пред наступ у Ваљеву

ФОНДАЦИЈА АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ И USAID

ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ
ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Фондација „Ана и Владе Дивац“, уз
финансијску подршку америчке агенције
за међународни развој (УСАИД), од 1. до 3.
новембра, у хотелу у Лајковцу, реализовала је тродневни тренинг за подизање
капацитета локалне заједнице у одговору
на ванредне ситуације. Тренинг је
намењен члановима Општинског штаба за
ванредне ситуације, члановима Савета за
миграције и повереницима Цивилне
заштите. Првом дану тренинга присуствовао је и председник општине Лајко-

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЖИВОРАД ГРБИЋ”
Драга децо,
позивамо вас да се придружите вашим
другарима који похађају музичку школу
“Живорад Грбић” у Лајковцу. Сви
прваци и другаци у основној школи
могу се уписати у припремни разред
или музичке радионице виолине,
гитаре, клавира, хармонике и виолончела. Све инфромације се могу добити
на телефоне: 014/3433-299, 069/123-12-21
и 069/64-70-29.

Додила машине за чишћење снега
Центру за азил у Боговађи

вац Андрија Живковић, који је у изјави
представницима медија рекао:
- Ова радионица је значајна због
свих ванредних ситуација које могу да
погоде нашу општину, пре свега од
елементарних непогода, због чега је ту и
наш Штаб за ванредне ситуације.
Општина Лајковац неће имати само
корист у теоретском делу, односно у
обуци, него ћемо у оквиру пројекта од
Фондације добити нешто више од
милион динара за куповину опреме
неопходне Штабу за ванредне ситуације.
– изјавио је председник Живковић.
Тренинг се организује у оквиру
Пројекта “Подршка локалним заједницама у одговору на избегличку кризу”
који има за циљ јачање капацитета
локалних самоуправа погођених избегличком кризом, али и свим потенцијалним ванредним и кризним ситуацијама (попут поплава, земљотреса, пожара). Фондација „Ана и Владе Дивац“ ових
дана је уручила машину за чишћење
снега вредности 600 долара Центру за
азил у Боговађи, што је наставак сарадње
Фондације са прихватним центрима, са
циљем да се олакша боравак избеглицама.

У другом колу Друге регионалне лиге Запад 1- група А кошаркаши Железничара, у недељу, су
савладали Рађевац из Крупња са
76:45. У првом колу плави су
поражени на Убу, тако да имају скор
1:1. Следећу утакмицу Лајковчани,
наредног викенда, играју у Ваљеву
против Студента 014.
Кошаркашице су паузирале јер
су меч шестог кола Друге лиге Југгрупа А одиграле унапред, али већ у
четвртак 10. новембра, од 19.30
часова, дочекују Звечан из истоименог косовског града (сала Средње школе). Лајковчанке тренутно
деле прво место, с тим што Љубовија и шабачка Дуга имају по
утакмицу мање.

Детаљ са утакмице
одигране на Убу

Л-4

ЛАЈКОВАЦ СПОРТ

10.новембар 2016.г.

ЖЕЛЕЗНИЧАР У ТЕШКОЈ СИТУАЦИЈИ

Српска лига "Запад", 13. коло

КРАГУЈЕВЧАНИ ИСКОРИСТИЛИ ПОКЛОНЕ
"Дизелка" је са два нова пораза и
даље у дну српсколигашког "Запада",
али је издање против лидера из
Крагујевца охрабрило навијаче Железничара. Нема сумње да је Раднички
квалитетнији тим у овом тренутку, али
су Грчићеви пулени храбром борбом и
спортским карактером заслужили
аплаузе публике и поред седмог
јесењег пораза.
Први гол гостију пао је у енглеском стилу, а Томић је пре тога имао
добру прилику за домаће. Први
поклон, бивши суперлигаш је добио од
Симића- искусни штопер је изабрао
најлошије решење након одбијене
лопте, дриблао је у петерцу што је знао
да казни Гавровић. У наставку је
"дизелка" појачала гас, Дељанин је
казнио неуспелу офсајд-замку и крунисао бољу игру домаћих. Ипак,
преискусни Спалевић је притиском на
Анђелковића изнудио грешку голмана
Лајковчана, а шут Красића који минут
касније закачио је једног играча и
преварио Анђелковића. Леп лоб
Софронића потврда је да се "дизелка"

НАРЕДНЕ УТАКМИЦЕ ФК ЖЕЛЕЗНИЧАР
14.коло (12.новембар - 13.00 ч):
Шапине - ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л)
15.коло (20.новембар - 13.00 ч):
ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) - Смедерево 1924

Бојан
Шалипур
није ни тад предала, искусни тренер
Драган Грчић није имао много замерки
за играче:
- Честитам момцима на борбености,
направили смо прескупе грешке које не
опраштају ни слабији тимови од
Радничког. У наредна два меча против
Шапина и Смедерева пробаћемо да
повећамо јесењу залиху, што је јако
тешко са овим фондом играча. Повреде
и картони су нас десетковали, али тим
показује жељу да се бори. Предаје нема,
сваки бод је битан, а у зимском
прелазном року нас чека озбиљан
посао- најављује реконструкцију тима
за пролеће Грчић.

ЗАДРУГАР ОДИГРАО ДВЕ УЗБУДЉИВЕ УТАКМИЦЕ

АШКОВИЋ ЗА ТВ-ШПИЦЕ
Још једна одлична утакмица у Лајковцу коју је у самом финишу
решио непрелазни дефанзивац Бранко Ашковић. Наместио је лопту на
30 метара, распалио "левицом" и евро-голом ипак донео реалан исход
комшијског дербија. И први гол домаћих је био изузетно ефектан,
Јеринић је сачекао једну одбијену лопту из шеснаестерца Рибнице и
"волејом" са 18 метара матирао Драгићевића. Требао је Задругар много
раније да реши питање победника, Стјеља и Спасојевић су имали
идеалне прилике у првом делу, а Гајић је промашио "зицер" код резултата 1:0. Из престрого
досуђеног пенала, Крстић је поравнао резултат,
али је мајсторија Ашковића донела пету победу
лајковачком зонашу.
У Љубовији је виђен фудбал за сладокусце, Задругар је водио два пута, али су домаћи
предвођени голгетером лиге Алемпијевићем
славили у узбудљивом мечу. Лајковчани су
последњих 15 минута играли без оправдано
искљученог Митровића, а секретара Андрију
Марковића заболело је понашање домаћих:
- Не смем ни да помислим шта би било да
су Дрини неопходни бодови, невероватан притисак смо доживели од првог секунда нашег
доласка, а на полувремену је ударен и наш
физиотерапеут. Екипи Дрине честитамо на победи, а у Лајковцу ћемо на пролеће господски
дочекати наше ривале, реваншизам није манир
Марковић
нашег клуба- рекао је неуморни оперативац
(Задругар)
Б.М.
Лајковчана.
Зона "Дрина", 12. коло

Задругар (Лајковац) - Рибница 2:1 (0:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 400. Судија: Вук Чотрић
(Лозница). Стрелци: Јеринић у 55. и Ашковић у 90. за Задругар, а Крстић
у 75. из пенала за Рибницу. Жути картони: Новаковић, Стејанић,
Симеуновић, С.Марковић, Јеринић (З), Рајковић, Ковачевић, Пранић (Р)
ЗАДРУГАР: С.Марковић 7,5, Симеуновић 7,5, Новаковић 7,5, Бранковић
7,5, Ашковић 8, Ник.Марковић 7,5, Стејанић 7,5 (Мијаиловић -), Стјеља
7,5, Јеринић 8 (Мићић -), Нем.Марковић 7,5, Спасојевић 7,5 (Гајић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бранко Ашковић (Задругар)

Железничар- Раднички 1923
(Крагујевац) 2:4 (0:2)
Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 300. Судија: Никола
Ђорђевић (Аранђеловац). Стрелци:
Дељанин у 63. и Софронић у 88. за
Железничар, а Миљуш у 23., Гавровић у
38., Спалевић у 64. и Красић у 69.минуту за Раднички 1923. Жути картони:
Јеремић, Шалипур, Томић, Гуџић (Ж),
Красић, Марковић (Р). Црвени картон:
Ивковић (Раднички) у 87. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Анђелковић 6, Јеремић
6 (Гуџић 6), Ђукетић 7, Марковић 6,5,
Дељанин 7 (Ивановић 6,5), Обрадовић
7, Матић 6,5, Софронић 7, Томић 6,5,
Симић 6, Шалипур 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Лукић (Раднички)
Српска лига "Запад", 12. коло

Михајловац 1934Железничар 3:0 (2:0)
Стадион у Михајловцу. Гледалаца: 200.
Судија: Мирослав Матић (Лозница).
Стрелци: Пејић у 30., Реџић у 41. из
пенала и Стојановић у 55. минуту. Жути
картони: Ивковић, Арсенијевић,
Стевановић (М), Анђелковић, Шалипур
(Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Анђелковић 6,5, Матић
6, Ђукетић 6,5, Марковић 6, Симић 6,5,
Шалипур 7, Латковић 6 (Мустафи 6),
Обрадовић 6,5, Ж.Павловић 6
(А.Павловић -), Софронић 7 (Ивановић
-), Томић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Лукић (Михајловац 1934)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Radni~ki 1923
2.Budu}nost (V)
3.[apine
4.Sloga (P)
5.Smederevo 1924
6.Mokra Gora
7.Loznica
8.Kara|or|e (T)
9.Jo{anica
10.Mihajlovac 1934
11.Polet (Q)
12.FAP (Priboj)
13.Jedinstvo Put.
14.Zlatibor (^)
15.@ele~ni~ar (L)
16.[umadija (A)

9
8
8
6
6
5
5
5
3
3
4
4
4
3
3
2

3
2
2
4
2
3
3
2
7
7
3
2
1
4
3
2

1
3
3
3
5
5
5
6
3
3
5
6
8
6
7
9

21 : 10
18 : 11
20 : 14
17 : 11
17 : 8
14 : 12
11 : 10
21 : 19
12 : 10
14 : 18
11 : 12
12 : 19
15 : 20
12 : 19
12 : 24
13 : 23

30
26
26
22
20
18
18
17
16
16
15
14
13
13
12
8

Зона "Дрина", 13. коло

Дрина- Задругар 4:3 (2:2)
Стадион у Љубовији. Гледалаца: 500. Судија:
Александар Јаковљевић (Шабац). Стрелци:
Алемпијевић у 13. и 84., Крстић у 26. из пенала и
Вуковић у 75. за Дрину, а Симеуновић у 8. и 88.
(из пенала) и Стејанић у 24. минуту за Задругар.
Жути картони: Страњаковић, Ризовски, Костић,
Н.Илић, Р.Илић (Д), Ник.Марковић, Спасић (З).
Црвени картон: Митровић (Задругар) у 76.
минуту.
ЗАДРУГАР: С.Марковић 7, Симеуновић 8,
Стјеља 7 (Гајић -), Бранковић 7, Ашковић 7,
Ник.Марковић 7, Новаковић 7, Митровић 6,
Јеринић 7, Спасојевић 7 (Нем.Марковић 7),
Стејанић 7 (Бојичић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Јовица Алемпијевић (Дрина)

НАРЕДНЕ УТАКМИЦЕ ФК ЗАДРУГАР (ЛАЈКОВАЦ)
14.коло (13.новембар - 13.00 ч):
ЗАДРУГАР (Лајковац) - Рађевац (Крупањ)
15.коло (19.новембар - 13.00 ч):
Спартак 1924 (Љиг) - ЗАДРУГАР (Лајковац)

