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СТВАРНО НАЈБОЉЕ !

TADING

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

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

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

KUVANA JELA - RO[TIQ
SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
014/412-212

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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НАГРАДА
ГРАДА
БЕОГРАДА

КЊИГА МИРОСЛАВА
ПЕРИШИЋА

Убљанин Др Мирослав Перишић, добио је Награду града
Београда за друштвене и хуманистичке науке за књигу
‘’Култура Срба у Трсту 1751-1914’’ . Признање му је уручено у
уторак, 18.априла, на пријему у Скупштини града Београда.
Као директор архива Србије Перишић је спровео низ значајних
пројеката мећу којима је један од најзначајнијих истраживање
чињеница и обимне грађе у вези атентата у Сарајеву после
којег је Аустро-угарска монархија објавила рат Србији, чиме је
започео Велики рат.
У новој књизи Перишић је обухватио дуг и значајан
период деловања Срба у Трсту са низом значајних научних
чињеница. За наредни број „Гласа Тамнаве“ припремамо
разговор са познатим историчаром на ову тему.

ВАШАР ЈЕ БИО, А НА ВАШАРУ

КРОМПИР СКОРО „ЏАБА“
Џак кромпира од десет килограма
јефтинији од паклице цигарета
Први овогодишњи вашар на Убу, на велики хришћански
празник Благовести, био је изузетно посећен. Леп сунчани дан
привукао је велики број Тамнаваца на убско вашариште, иако је
понуда робе била нешто слабија у односу на неке претходне
вашаре ( на којима су доминирале тезге са половном робом).

Сваког петка на Убу:
Драган Деспотовић са супругом продаје кромпир
Овога пута, посебно су били упечатљиви многобројни
камиони са црвеним и белим кромпиром, који се продавао по
багателној цени од 200 динара за џак од десет килограма. Иако
доброг квалитета, кромпир је био јефтинији и од једне паклице
цигарета. Како смо имали прилику да се уверимо, највећи број
продаваца и произвођача кромпира на Уб је дошло са Рајца,
поднебља посебно познатог по производњи ове културе. Један
од њих је и Драган Деспотовић из села Полом код Горњег
Милановца, који са својом супругом сваког петка долази на Уб,
како би продавао кромпир и за своје домаћинство обезбедио
колику-толику зараду.
- Пошто нема организованог откупа и извоза кромпира,
принуђени смо да своје залихе продајемо по пијацама и
вашарима. Ове године понуда је нешто већа због доброг рода,
који се кретао око 40 тона по хектару. Моје домаћинство
располаже са пет хектара под кромпиром, а највећи део наше
производње продамо на пијацама у Убу, Обреновцу и Црљенима- каже Деспотовић и наглашава да му продаја најбоље иде
управо на Убу, као и да су му Тамнавци најдражи због своје
отворености и питомог менталитета.
Милован Миловановић
CIP- Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
ГЛАС Тамнаве
ISSN 1820-7324
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КРЕДИТИ

С

едамдесетих година прошлог
века велики број породичних стамбених објеката подигнуто је уз
помоћ кредита. Банке (тада нису биле
стране) су одобравале ‘’динар нa динар
или два на динар’’ (најбоље су прошли они који су
орочили девизе са клаузулом да им се, по отплати
кредита, враћају уложене девизе). Тада се лако
долазило до крова над главом. Општина је делила
(повољно) плацеве за индивидуалну изградњу, а
банке одобравале кредите... Било је лакше
основати породицу, подизати и школовати децу, па
се, зато, неки сећају тог времена са носталгијом.
И, заиста! Сада се граде стамбене зграде са више
спратова и станова, а купују, углавном, они који су
добили надокнаду за експроприсано земљиште на
подручју где ће бити експлоатисан угаљ. Понуда је
већа од потражње. Раслојавање друштва је у току.
Сада се ретко започиње градња породичне куће.
Нема више коректних стамбених кредита, а нема ни
домаћих банака - као некада.
Међутим, пре неколико година стране банке су
нудиле стамбене (и друге) кредите са клаузулама
које су предвиђале такве услове да многи (кажу да
их је око 70.000), практично, никада неће успети да
их отплате. Има случајева да су се родитељи полакомили (на основу искустава из прошлог века) и
убедили своје наследнике да подигну кредите за
реновирање куће или куповину стана, па, сада,
готово све што зараде или приме као пензију,
морају да уплате за нараслу рату стамбеног
кредита. Кажу, кад је кредит одобрен и добијена
средства - месечна рата је била више него дупло
мања од садашње (?). Нису се надали превари,
нису читали оно што у уговору пише ситним словима, а то су права банке да мења услове (читај:
камату и висину месечне рате).
Е, сад! Гувернерка Народне банке је саопштила да
ту држава не може да помогне. Грађани су
одговорни за оно на шта стављају своје потписе. О
банкарским зеленашким преварама се ћути.
Србија се тресе у изборној и постизборној
грозници и као да нема времена да размишља о
будућности и поколењима која долазе. Мађарска је
решила проблем тако што је, једноставно, отказала
гостопримство ММФ-у и банкама које,
примамљивим понудама (понекад и смешним
карикатуралним рекламама у којима цео стадион
хрли да искористи шансу која му се нуди), успева
да привуче клијенте који убрзо постају дужничко
робље.
Овај народ би имао прави разлог да поверује (у
потпуности) оној власти која ће га заштити од
превара. Макар од стране оних који седе у
луксузним зградама чији су власници стране
приватне банке. Кад би, бар, био позван на
одговорност онај који је уништио домаће банке и
тврдио да ће сви грађани да добију по 1.000 евра
ако победи његов тадашњи фаворит (?). Е, у
њихово време је све почело!
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КОМПЛЕТИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ „КАЛЕНИЋ“

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ

О РАЗУМЕВАЊУ
Документ подразумева заједничко деловање
на изради пројекта за добијање грађевинске
дозволе и тендерске документације
Припрема недостајуће техничке документације за изградњу Регионалне депоније „Каленић“ омогућена је Меморандумом о разумевању (МоР), који су крајем прошле недеље на
Убу потписали представници Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, Министарства рударства и енергетике, Канцеларије за Европске интеграције, Регионалног
предузећа „Еко-Тамнава“ и 11 локалних самоуправа укључених у овај пројекат. МоР подразумева заједничко деловање и
сарадњу на изради пројекта за добијање грађевинске дозволе
и тендерске документације, као и на успостављању система за
интегрално управљање комуналним отпадом за Колубарски
регион. Припремом неопходне техничке и тендерске документације коначно ће бити испуњени сви услови за почетак
радова на Регионалном центру „Каленић“, који обухвата

Потписивање меморандума
од стране једанаест локалних самоуправа

Подршка Министарства:
Државни секретар Стана Божовић
Ваљево, Обреновац, Лазаревац, Уб, Барајево, Владимирце,
Лајковац, Мионицу, Коцељеву, Осечину и Љиг.
Државна секретарка Министарства пољопривреде и
заштите животне средине Стана Божовић рекла је да ће
Министарство „пуним капацитетом“ помоћи у обезбеђивању
средстава за тендерско-техничку документацију, која кошта
око 250.000 евра, а потом и за прву фазу радова – изградњу
тела депоније у Каленићу.
По оцени Зорана Петровића, директора предузећа „ЕкоТамнава“, задуженог за изградњу Регионалне депоније,
Меморандум представља значајано приближавање ка коначном решењу овог пројекта, који је дошао у завршну фазу.
„Нама је тренутно најбитније да завршимо пројекат за
добијање грађевинске дозволе и имамо договор са Министарством финансија да већ у току наредног месеца обезбеди
средства за ове намене. Што се тиче самог пројекта, изградња тела депоније биће финансирана из Републичког буџета,
а инфраструктурно опремање рециклажних дворишта, трансфер станица и самог рециклажног центра из ИПА фондова“,
најавио је Петровић уз очекивање да ће пројекат за грађевинску дозволу бити завршен у наредних шест месеци, како
би следеће године започели радови на самој локацији у
Каленићу.
Заменик председника општине Уб, Александар Јовановић Џајић се захвалио Влади Србије што је Регионалну
депонију у Каленићу прогласила за пројекат од националног
значаја и истакао његову важност за успостављање одрживог
система за управљање отпадом, док је заменица директора
Канцеларије за Европске интеграције Ана Илић говорила о
условима које Србија треба да испуни да би пројекат био
Д.Н.
финансиран из средстава ЕУ.

КЈП „ЂУНИС“ ОБНАВЉА ВОЗНИ ПАРК

СТИГАО НОВИ „СКИП“
За ефикаснији рад убског комуналног предузећа
КЈП „Ђунис“ обогатило је, током прошле недеље, свој
возни парк још једном комбинованом радном машином, у
народу популарно названом „скип“. У питању је ново возило
вредности око 57.000 евра, чију је је набавку убско комунално
предузеће финансирало сопственим средствима. Имајући у
виду да је истоветна стара машина марке „Катепилар“ већ
дотрајала и да њено даље сервисирање више није било
исплативо, донешена је одлука да се набави нова, знатно
савременија и функционалнија. На тај начин, свакодневни
комунални послови обављаће се ефикасније и брже.
- Од када се комунално предузеће стабилизовало и из
сопствених средстава обезбедило новац за даља улагања,
донели смо одлуку да извршимо набавку најнеопходнијих
радних машина које ће у будућности допринети квалитетнијем
обављању комуналних задатака. Сувишно је говорити колико
ће ова машина значити у даљем раду КЈП „Ђунис“ јер она,
практично, представља основу за несметано извршавање
свакодневних послова. У наредном периоду ће стићи још
једна машина „бобкет“, која ће грађанима бити вероватно
интересантнија. Она ће нам омогућити да по тротоарима и
самом граду чистимо снег брже и квалитетније, јер је до сада
све то морало ручно да се ради. Поред тога, због своје
функционалности, она ће нам омогућити и извршавање
многих других послова које ћемо приказати приликом њене
испоруке током наредних дана- са задовољством истиче
председник општине Уб Дарко Глишић, посебно наглашавајући да КЈП „Ђунис“ полако добија атрибуте озбиљне
фирме која се оспособљава да буде конкурентна на тржишту.

Саша Милићевић и Дарко Глишић
- Ми ћемо у наредном периоду имати доста посла око копа
Радљево. Наше комунално предузеће мора да буде спремно
да неке послове који се буду појављивали испрати и на
квалитетан начин их реализује, како би дошло до додатних
сопствених прихода који би омогућили да се купи још неопходне опреме за даљи рад. Грађани треба да знају да, кад
плаћају своје обавезе путем рачуна, да тај новац није улудо
потрошен, већ да је уложен у нешто што је евидентно, што ће
им помоћи да боље живе- закључио је Глишић.
Саша Милићевић, директор КЈП „Ђунис“, истиче да је
2017.година за њихово предузеће била веома успешна.
- С обзиром да смо у том периоду остварили веома добар
финансијски резултат, стекли су се услови да уложимо у
опрему и механизацију. Сопственим радом и великим залагањем локалне самоуправе, решили смо да већ сада проширимо и подмладимо свој возни парк. Самим тим ћемо бити у
могућности да сваки задатак који општина Уб стави пред нас,
испунимо у потпуности- казао је Милићевић током испоруке
нове радне машине на плацу Комуналног предузећа. М.М.М.
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НА УБСКОЈ ФАЗАНЕРИЈИ ОДРЖАНА 16.НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ПАСА

УСКРШЊИ
ДЕФИЛЕ ПАСА
Ни јака киша, која је у недељу падала током целог
преподнева, није успела да поквари расположење и
ентузијазам многобројних излагача, који су се на Ускрс
запутили ка Убу како би учествовали на Шеснаестој
Националној изложби паса свих раса „Ц.А.Ц. Уб 2017“. Од
пријављених 240 паса из целе Србије, на изложби је
наступило њих око 200, распоређених у десет ФЦИ група.
Ринговима су, и овога пута, продефиловали разноврсни
представици раса, попут овчара, теријера, добермана, дога,
ротвајлера, гонича, кокер и шпрингер шпанијела, лабрадора,
сетера, птичара, јазавичара, пудли, чивава, бишона,
патуљастих пинчева и шнауцера...
Изложба паса на Убу је, по други пут, одржана на
простору убске Фазанерије, која се и овога пута показала као
пријатан и функционалан
амбијент без обзира на временске прилике. Након отварања и поздравне речи Александра Јовановића Џајића,
заменика председника општине Уб, уследило је суђење за
које је била задужена судијска
четворка: Славољуб Андрић,
Милош Марковић, Небојша
Шурбатовић и Стефан Димитријевић.
Одлуком делегата изложбе и секретара Кинолошког
савеза Србије Махмута Ал
Дагистанија за најлепшег пса
изабран је епањел бретон,
друго место освојио је самојед, док је трећу позицију
заузео средњеазијски овчар.

Победници изложбе са организаторима

Кишни амбијент на убској Фазанерији

Прво учешће
и освојен пехар
Организатор и секретар шеснаесте по реду изложбе
паса, Милан Јаковљевић задовољан је због веома доброг
одзива излагача, који су се окупили на убској Фазанерији и
поред неповољних временских прилика. Како каже, одлуку да
се изложба одржи баш на највећи хришћански празник донео
је Кинолошки савез Србија, па је тако манифестација ове
године попримила и празнични карактер. Као и претходних
година, спонзор манифестације било је водеће предузеће у
кућној достави хране за псе и мачке „Husse”.
М.М.М.

NAJVE]A PRODAVNICA IGRA^AKA U GRADU

ИГРАЧКЕ НА СРПСКОМ

ОДЛОЖЕНО
ПЛАЋАЊЕ,
БЕЗ КАМАТЕ
И БЕЗ БАНКЕ !

Hajde da
se vozamo !

КУЛТУРА - УБ
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ДЕЧИЈИ АНСАМБЛИ КУД-а „ТАМНАВА“

ОДРЖАН ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ
У оквиру дванаест кореографија, учествовало око 130 деце. Због
велике посећености публике, у сали није било места ни за стајање.
Дечији ансамбли КУД-а „Тамнава“
одржали су годишњи концерт, у среду 12.
априла, у препуној сали Дома културе Уб.
Посвећен родитељима и пријатељима
најмлађих играча, која играјући фолклор
негују традицију народне игре, песме и
ношње, на двочасовном концерту, у
оквиру дванаест тачака, учествовало је
око 130 деце.
Наступали су полазници припремног ансамбла, најмлађе, средње, старије и најстарије дечије групе, чији су
руководиоци Немања Јовановић, Данијела Павловић и Бојана Сарић. Кореогра-

Успела кореографија

фије су извођене уз пратњу оркестра
Мише Живића. Због велике посећености публике, петнаест минута пред
почетак концерта, сва места у сали су
била попуњена, а нешто касније није
било места ни за стајање.
- Ово је био, за најмлађе чланове
групе којих ове године има много, први
концерт, на ком су осетили како је то
бити на сцени, а за старије групе, наступ којим су показали нове кореографије – истакла је Бојана Сарић, руководилац најмлађе и средње фолклорне
групе.
Најактуелније кореографије биле
су игре из Мачве, као и игре из Македоније, а међу најмлађим солистима,
истакао се дванаестогодишњи Јован
Симеуновић, који је уз вешту игру,
показао да има и глумачког талента.
У плану је припрема још једног
концерта, на којем ће, осим дечијег
ансамбла, наступати и први ансамбл,
као и гостовања по Србији и турнеје
ван земље, у Бугарску и Румунију.
Фолклорну уметност, која сликовито
представља културну прошлост српског народа, традиционалним концертима, настављају да преносе и чувају
убски малишани, којих све више има у
КУД-у „Тамнава“.
Д.К.

Полетна младост на делу

Добра увежбаност

Лепота фолклора и младост

Наступ који се памти - дечији ансамбл

Успомена на успео наступ

PRODAJA POLOVNIH VOZILA IZ UVOZA - IZ PONUDE IZDVAJAMO

N
O
V
O

2007 Ford Fiesta
3.850 €

2006 Fiat Grande Punto
3.800 €

2007 VW Touran
6.300 € (Restyling)

hečbek, 1.4 TDCI, 103.900 km

hečbek, 1.2 benzin, 84.450 km

MiniVan, 1.9 TDI, 171.350 km

2004 BMW 320 Dizel
4.650 €

2003 Ford Focus
2.650 €

2003 Fiat Stilo
2.450 €

2005 Peugeot 307
3.550 €

limuzina, 1995 c³, 160.320 km

karavan, 1.8 TDCI, 161.000 km

karavan, 1.9 JTD, 134.250 km

hečbek, 2.0 HDI, 169.500 km

KOMPLETNA
PONUDA
NA SAJTU
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ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ НА УБУ

ШЕСТАК ДРУГУ
СЛОМИО ВИЛИЦУ
Основац из Уба хоспитализован због тешких
повреда вилице и није прва жртва вршњака
који пребија другове из чиста мира
Током прошле недеље у већини дневних листова у
Србији одјекнула је вест о вршњачком настиљу на Убу. Како
су пренели поједини медији, ученик шестог разреда убске
ОШ „Милан Муњас“ Н.Т. (12) из Црвене Јабуке завршио је у
Клиничком центру у Београду, са тешким повредама вилице,
које му је нанео вршњак С.М, ученик другог одељења истог
разреда основне школе. Према наводима медија овај дечак је
четврта „жртва“ проблематичног детета, који је нанео
повреде још тројици ђака те убске школе. Инцидент се
догодио 3.априла на великом одмору, када су шестаци,
отишли по доручак до оближњег киоска.
- Мој син је друго дете које је завршило у болници због
истог дечака. Испричао ми је да га је тај шестак провоцирао
док су седели у парку близу школе и доручковали. Пошто није
хтео да се свађа са њим, кренуо је ка школи. У једном
моменту га је тај дечак позвао и он се окренуо. Тада га је
ударио песницом и сломио му вилицу. Мом детету су
констатоване тешке повреде и након збрињавања у
ваљевској болници, пребачен је у Београд, где је оперисан испричала је мајка повређеног дечака Мира Танасијевић за
интернет портал „Телеграф”.
Полиција је, у прiсуству родитеља, саслушала ученика
С.М, а он је негирао да је намерно ударио вршњака, већ је

Ђаци на великом одмору
у ОШ „Милан Муњас“
тврдио да су се посвађали око коришћења тобогана у парку
поред школе, као и да га је ударио у самоодбрани. Према
писању „Телеграфа”, у полицији су раније поднете три пријаве
против овог дечака због вршњачког насиља у последњих
годину и по дана. Два пута је истог дечака ударио ногом, док је
једном ученику поломио прст.
Директорка ОШ „Милан Муњас“ Живана Баратовић каже
да је школа, у сарадњи са полицијом и Центром за социјални
рад, предузела све неоходне мере у складу са Правилником о
протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање, као и да је против дечака
покренут дисциплински поступак. Крајем прошле недеље
одржана је конференција o случају и саслушање, свакодневно
се ради на овом случају, а конкретне дисциплинске мере биће
донете током наредне недеље.
M.M.M.

СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА

ДЕПРЕСИЈА – ХАЈДЕ ДА РАЗГОВАРАМО
Јавља се између 20 и 40 године. Чешће обољевају жене. Прво проверити хормоне штитасте
жлезде. Лечи се медикаментима и психотерапијом.
Светски дан здравља, 7. април, посвећен депресији,
обележен је под слоганом „Депресија – хајде да разговарамо“.
По подацима Светске здравствене организације у Србији je од
депресије оболело пет одсто популације. Она је главни узрок
самоубистава и представља други водећи узрок смрти међу
млађом популацијом (узраста од 15 до 25 година живота).
По истраживањима из 2013. године, симптоми депресије у
Србији су значајно присутнији код жена него код мушкараца,
као и у популацији старих и најсиромашнијих. Број оболелих
од депресије, знатно је повећан у односу на истраживања
здравља становништва 2000. и 2006. године.
О менталном здрављу Убљана, брине се психијатар др
Љиљана Лештарић, која је објаснила о каквом обољењу је реч:
- Депресија припада групи поремећаја расположења и
обично се јавља између 20 и 40 године живота. Учесталост је
већа код жена - у односу два према један, без обзира на старосну доб. Сматра се да су узроци за то специфичности женског
организма, пре свега хормонског статуса, али и савременог
начина живота жене, која је разапета између пословних обавеза, куће, породице и деце.
Депресија може да буде удружена са другим болестима
као што су зависност, дијабетес и деменција. Јавља се као
увод у деменцију, различитог интезитета, а најтежи облик
исказује се психотичким симптомима. Постоје различити узроци настанка депресије. Смањено лучење тироидног хормона,
узрокује појаву депресије, а такође и повећано лучење
кортизола. Неретко, пацијенти се неуспешно лече од депресије, а не знају да им штитаста жлезда не функционише правилно, јер су симптоми исти: безвољност, промене расположења, хроничан умор, губитак интересовања.
- У самом дијагностиковању депресије, треба прво
проверети соматски статус. Обично упутимо пацијенте да
ураде основне лабораторијске анализе и хормонски статус.
Анемија може да има клиничку слику депресије (умор,
замарање). Ако две недеље трају симптоми, као што су осећај
беспомоћности, безнадежности, претеране туге, замора, онда
говоримо о депресији. Она обавезно обухвата емоције,
мишљење, вољу и нагоне. Дуготрајна депресија тотално промени спољашњи изглед болесника – објашњава др Љиљана
Лештарић.

Психијатар др Љиљана Лештарић
Често се код оболелих од депресије јавља негативна
слика о себи, околини, осећај кривице, страх од будућности,
осећај беспомоћности. Код депресивних особа, најчешће
долази до поремећаја сна, који је лош, особа тешко може да
заспи, због негативних мисли буди се више пута ноћу, или се
буди два сата раније, него што је то иначе чинила. Постоје
особе које спавају много више и дуже, јер желе да „преспавају“ проблеме. Долази до поремећаја у исхрани, када особа
губи апетит и мршави или пак једе на „нервној бази''. Депресивна особа губи и либидо када се, због тегоба, смањује
сексуална жеља.
- Највећи проблем нелечених депресија је велики
проценат самоубистава. Некада се депресивни симптоми,
удружени са соматским симптомима, јављају и код адолесцената, па се у скривеним депресијама, манифестују
суицидалне идеје. Психолошки фактор за настанак депресије
код одраслих је, губитак родитеља пре 11 године живота.
Посебно губитак мајке – наводи др. Лештарић.
У убском Дому здравља, код др. Љиљане Лештарић,
јавља се све већи број депресивних људи, а пошто ординација ради сваког радног дана, за ових неколико месеци,
отворено је до сада 700 картона, а др Лештарић сваком
пацијенту приступа с пажњом и одлучује о даљем лечењу и
терапији. Депресија се лечи медикаментима, антидепресивима и психотерапијом, у зависности од клиничке слике.
Д.Капларевић
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ИНФРАСТРУКТУРА

НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ УБ

ИЗГРАЂЕНА ЈОШ
ЧЕТИРИ ПУТА
Средствима Путева Србије завршени радови
на асфалтирању 2,8 километара у Вукони,
Кожуару, Такову и Калиновцу
Прошлонедељним асфалтирањем четири деонице у
Вукони, Кожуару, Такову и Калиновцу, укупне дужине 2,8
километара, настављени су радови на изградњи и уређењу
локалне путне мреже на подручју убске општине, који су
започети средином марта средствима „Путева Србије“.
У Кожуару је под асфалт стављено још 550 метара пута
кроз заселак Бутраковац, где је током протекле године
изграђен 1,5 километар. Председник Месне заједнице Владан
Лукић каже да су поменутим радовима решени вишедеценијски проблеми, јер пут нису могли „спасити од воде
после најмање кише, која би однела сав камен“.
- За непуних годину дана урађено је два километра пута,
што је доста. На овом правцу сада је остало неасфалтирано
око 700 метара, преко Бебића брда, и надамо се да ће до краја
године и она бити завршена, истакао је Лукић, уз захвалност
општинском руководству што су у Бутраковцу, економски
најразвијенијем и најперспективнијем засеоку Кожуара,
пошто има 52 деце и младих до 25 година, створени бољи и
квалитетнији услови за живот.

Свечана атмосфера у Такову
код Александра Радовановића Бече
„Сад је дошао асфалт скоро до мене, али ја рачунам да је
до мене. Ако у селу обезбедиш основне услове за живот, као
што су добар пут, струја и телефон, нема потребе да млади
одлазе у град, остаће где јесу. А ако млади остану, биће деце.
Чим има деце, има и школа. Кад има школа, село живи. Нема
државе без села, нема Србије без села. То су основни услови
за наше, овдашње прилике,“ констатовао је Радовановић.
Нешто краћа деоница, 505 метара, прошле недеље је
завршена на делу локалног пута од Калиновца према Старом
Врелу. Према речима мештатина Зорана Симанића, у Калиновцу годинама није улагано у путну мрежу, па су „деца која
иду у школу газила по блату и барама, тако да смо морали
чизме да им износимо. Ово сада је врх. На овом делу пута има
око 15 домаћинстава, неколико викендица. има и деце и
младих, па нам асфалт значи много“.

Нов асфалт у Кожуару
Друга деоница, од 505 метара, завршена је кроз центар
Вуконе. У тај крај села први асфалт је стигао пре две године,
када је урађено 700 метара, док је још 300 метара остало да се
пут комплетно заврши и споји са Водицама.
Обилазак радова у Калиновцу
Осамдесетдвогодишњи Бранко Станојевић презадовољан је што сада путем може и пешке и бициклом.
У овој години, на самом почетку грађевинске созоне, нови
„Био сам тракториста 35 година и овуда сам свакодневно ишао пешке. Пут је већим делом године био каљав и путеви изграђени су још у Врелу, Бањанима и Калиновцу.
непроходан, није ни бицикло могло да иде. Захваљујући
општини, сад сам доживео и дочекао да дође асфалт, да дође
и до моје куће. Ми смо задовољни, урађено је према
могућностима“, рекао је витални Станојевић, који је прекинуо
своју вожњу бициклом да би са председником Глишићем
„прозборио“ о значају овог пута за мештане Вуконе.
Обилазећи новоизграђене деонице, председник општине
Уб Дарко Глишић најавио је да ће већ током јесени бити
настављено асфалтирање поменутих праваца у сва четири
села, а до почетка лета биће завршени и радова на преосталих
16, од укупно 22 локална пута, колико ће у првом делу
грађевинске сезоне финансирати Путеви Србије.
„После Ускрса и читав мај радићемо асфалт по убским
селима, тамо где је то најцелисходније, а од септембра ћемо
наставити сарадњу са Путевима Србије, када ћемо многе
локалне путеве, који спајају засеоке и села, коначно повезати
асфалтом, чиме ћемо драматично побољшати нашу инфрaструктуру. Молим наше људе само да буду стрпљиви, јер ћемо
ове године са машинама ући у свако село, а у нека ћемо се
вратити већ на јесен, да направимо још једну деоницу. За нас је
грађевинска сезона почела баш онако како сам желео и
Случајни пролазник
радимо пуном паром“, изјавио је први човек убске општине.
Како најављује, током јуна, јула и августа уследиће
Станојевић и Глишић
Вукона
радови на другим пројектима, средствима која су обезбеђена
И Таково је добило нови асфалт, и то 520 метара на путу од Електропривреде Србије. Највише инвестиција биће
према Црвеној Јабуци, чија је укупна дужина пет километара. реализовано на Убу, где је планирано уређење градског
Током прошле и претпрошле године урађено је неколико излетишта Општинско брдо, завршетак изградње тзв. Зграде
деоница из оба правца, тако да је мало остало да се села солидарности, почетак изградње фонтане на Градском тргу,
повежу асфалтом. Председник Месне заједнице Таково и наставак уређења фасада у ужем градском језгру,...Такође, у
одборник у Скупштини Уб Александар Радовановић овој години требало би да почну радови и на изградњи две
присетио се да је овим путем, као момак, пролазио пешке, јер улице на старом Вашаришту, за шта су средства добијена од
није могао аутом да дође до своје куће.
Министарства привреде.
Д.Н.

ГЛИШИЋ: У СВАКОМ СЕЛУ
НОВЕ ДЕОНИЦЕ

ПОЉОПРИВРЕДА
СЕТОМ МЕРА И ПРАВИЛНИКА

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ

НОВИ ПОДСТИЦАЈИ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Произвођачи могу да рачунају на подстицаје за набавку
трактора и опреме, изградњу објеката и прерадних капацитета.
- Посебне погодности за младе пољопривреднике
Пољопривредна и саветодавна
стручна служба Ваљево (ПССС) и локална самоуправа на Убу су организовани
још једно саветовање, на коме су тамнавски произвођачи детаљно упознати са
сетом мера и четири нова Правилника
Министарства пољопривреде и заштите
животне средине о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном
развоју у 2017. години.

опреме и механизације у воћарској
производњи, важно је и да има у
Регистру пољопривредних газдинстава пријављену одређену површину
под том културом“, објашњава Светлана Јеринић.
Што се тиче подстицаја за биљну
и сточарску производњу, износи субвенција остали су на прошлогодишњем
нивоу. Премија за млеко и у овој години

Саветовање Пољопривредне и саветодавне стручне службе Ваљево
за Тамнавске пољопривреднике у клубу Дома културе Уб
Како се могло чити од Светлане
Јеринић, саветодавца за ратарство у
ваљевској ПССС, Правилници се односе на подстицаје за инвестиције у набавку нових трактора, који су искључиво
намењени за воћарску производњу,
потом за набавку опреме и изградњу
објеката за сточарску и биљну производњу, инвестиције за унапређење руралних подручја кроз подстицаје за младе
до 40 година старости и инвестиције за
прераду воћа, поврћа, млека и меса. За
све врсте подстицаја новина је што је
износ повраћаја уложених средстава 50
посто, док је раније био 40, а у подручјима са отежаним условима рада повраћај је 65 посто. За млада газдинства,
износ повраћаја је 75 посто и то је једина
мера где се средства уплаћују пре саме
реализације инвестиције.
„У најави је и Правилник о инвестицијама за набаку квалитетних приплодних грла - уматичених овца, говеда и
свиња, као и за набавку ситније механизације намењене воћарско-повртарској
и ратарској производњи. Захтеви ће се
подносити од краја априла до 1. јула.
Највише произвођача заинтересовано је
за коришћење подстицаја по овом
Правилнику, јер услов нису измирени
ПИО доприноси по основу пољопривреде. Битно је да пољопривредни
произвођач измирује све пореске
обавезе у Републичкој управи јавних
прихода, такође да су измирене обавезе
за порез на имовину у локалној самоуправи и да не користи средства по неком другом основу. Уколико произвођач жели да инвестира за набавку
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је седам динара по литру, а подстицаји
за биљну производњу су 2.000 динара
по хектару, плус још 2.000 динара за
регресирано гориво. Захтеви за биљну
производњу подносе се до 30. априла,
а за регрес за ђубриво од 1. маја до 30.
септембра.
За приплодне млечне краве подстицаји су 25.000 динара по грлу,
колико и за товне краве и бикове. За
приплодне овце и овнове, козе и јарце
подстицаји су 7.000 динара по грлу, за
крмаче и нерасте 10.000, за кокошке
тешког типа 60, а лаког 100 динара по
комаду, а за родитељске ћурке 300 динара. За квалитетне приплодне матице
рибе шарана и пастрмке подстицаји су
500 динара по комаду.
Подстицаји за тов јунади износе
10.000 по грлу, 2.000 по грлу за тов
јагњади, а исто толико и за тов јаради.
За тов свиња подстицаји су 1.000 динара по грлу, а за краве дојиље износе
20.000 динара по грлу. Подстицаји за
кошнице пчела су 720 динара по
кошници, за производњу конзумне рибе десет динара по килограму произведене рибе, за краве за узгој телади
за тов подстицаји су 5.000 динара по
грлу.
Саветодавци ПССС Ваљево посебно указују на значај правилне регистрације пољопривредних газдинастава, јер како истичу, већина произвођача „то схвата олако“. Веома је важно
да пољопривредни произвођачи Управи за трезор пријаве све што поседују
на свом газдинству да би могли да
користе подстицаје.
Д.Н.

јед.мере

- Парадајз
- Краставци
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Зеље
- Спанаћ
- Тиквице
- Паприка
- Љуте папричице
- Кромпир
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Ротква
- Келераба
- Зелена салата
- Црни лук млади
- Бели лук млади
- Ротквице
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Мандарине
- Јагоде
- Нектарине
- Смокве

цене

кг
200, 250
кг
160, 170
кг
35, 40, 50
кг 600,700,800
кг
50, 60
ком
20
ком
70
кг
50
кг
50
веза
30, 40
ком
100
кг
70, 80
кг
400
ком
20, 30
кг
40
веза
30
ком
30
кг
400, 500
кг
200
ком
14, 15, 20
кг
50, 60
ком
50
ком
35, 40, 50
веза
30, 35
веза
40
кг
35, 40
кг
35, 50, 70
кг
180, 200
кг
120
кг
120, 130
кг
800, 900
кг
200, 300
кг
150
кг
250, 300
кг
150
кг
600

Приредила: Љ.Симановић, 14.априла 2017.

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka

CERADA - TENDI - ŠATRI
Obeležavamo vozila
REFLEKTUJUĆIM TRAKAMA
koje su obavezne po novim
odredbama Zakona

Услужно
бушење и
чишћење
бунара
014/463-213
064/160-71-60

Мија Ранковић,
Брезовица
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КУДА ОТИЋИ КАД СИ САМ И СТАР

ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА
„ЈАНА“ УБ
Уређен по европским стандардима, лиценциран,
са пуним капацитетом од 25 корисника.
Што смо старији то више схватамо
да ће године брзо проћи и да ћемо,
можда, остати сами, без туђе помоћи. Посета убском Дому за стара лица „Јана“,
вратила ми је веру, да старост не мора да
буде увек суморна и да, када останемо
потпуно сами или смо на терету млађима,
још увек постоји неко ко може да се брине
о нама.
Пријатног екстеријера и ентеријера,
у којем се осећа дух велике породице,
чистих ходника, кухиње, купатила и соба
са ЛЦД телевизорима, окречених у пастелно зелену боју, у којима леже покретне
или непокретне старије особе, Дом "Јана"
одише пријатном атмосфером, у којој се
чује цвркут птица, које, уз малено бело

Дом „Јана“ у улици Свете Поповића

Корисници услуга и запослени у убском Дому „Јана“

Пријатна атмосфера и дружење у Дому „Јана“
потврђују да старост не мора увек да буде суморна
маче и белог пса, узвраћају пријатељство
и олакшавају болне старачке дане.
Стални надзор и двадесетчетворочасовна нега медицинског особоља,
неговатељица, социјалне раднице, а по
потреби и лекара др Зорана Живковића
(сваке суботе) и специјалисте психијатрије др Љиљане Лештарић, која је
кориговањем терапије, када је то неопходно, многе кориснике вратила у живот,
обезбеђени су захваљујући љубазним
власницима, супружницима Дијаном
Илић и Синишом Тешићем. Дијана, иначе
медицинска сестра, води Дом "Јана" за
25 корисника.
Пооштрени услови за стицање лиценце, ноћна дежурства и неспавања, кад
год је некоме од корисника било лоше,

као и скептичност пријатеља и комшија
да ли Дом може са успехом да функционише, Дијану и Синишу нису поколебали да своју замисао остваре до краја.
Почели су са лиценцом за 11 корисника,
24. октобра 2014. године, много улагали
у опрему која захтева европске стандарде, од ХАСАП система за безбедност
хране, преко хидранта, противпожарне
заштите, до безбројне документације.
Без маркетинга, Дом је попуњио све
капацитете. У њему се налазе лица
старости од 55, па до 95 година, које је
недавно напунила бака Милена Мијушковић, најстарија станарка Дома „Јана“.
Корисници долазе из Београда, Уба,
Обреновца, а од скоро и из околних
убских села.

24-часовни надзор:
Шалтер медицинског особља
Убски свештеник Станиша Ђокић,
недавно је светио водицу пред Васкршње празнике и причестио све кориснике. Организују се прославе рођендана уз слављеничку торту, нове године, празници. Играју се карте, шах и
друштвене игре, које их некада врате у
детињство, када су се, због изгубљене
партије, љутили... Највредније баке хеклају и плету, понекад се роди и љубав, а
омиљени становник Дома је учитељ
Живорад Китановић из Лајковца, кога
посећују познати Убљани и коме ваљевска библиотека шаље књиге и часописе.
Свакодневна дешавања бележи у свој
дневник, па је и наша посета сигурно
остала прибележена.
Д.Капларевић

НАШЕ ТЕМЕ
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ПЕЈИЋИ И ЊИХОВЕ ПТИЦЕ У ДОКМИРУ

КРОЗ ЈАВНЕ РАДОВЕ

ПРИВРЕМЕНИ ПОСАО
ЗА 45 УБЉАНА
Четворомесечни програм спроводи Комунално
предузеће „Ђунис“, где су незапослени превасходно
ангажовани у службама Зеленило и Чистоћа
Национална служба за запошљавање одобрила је КЈП
„Ђунис” да, у оквиру јавних радова, од 1.априла, упосли 45
незапослених лица са евиднције те службе, од којих су две
особе са инвалидитетом. Они ће, у наредна четири месеца,
колико траје програм јавних радова, добијати по 18.000
динара, трошкове превоза од по 2.000 динара, као и плаћене
порезе и доприносе по основу уговора о привременим и повременим пословима. Незапослени су превасходно ангажовани у службама Зеленило и Чистоћа, које сада имају највише посла, пошто је започета реализација пролећног програма уређења града, појашњава Саша Милићевић, директор
КЈП „Ђунис”.
-Ангажовани радници у селима су почели да раде на
сређивању месних гробаља, којих има 40, као и да крче
обале другог реда, док су у граду ангажовани на уређењу и
одржавању цветних и зелених површина, орезивању стабала и дрвореда, уређењу корита реке Уб, уклањању ризле и
слично. Наше службе покривају одређени део града са овим
пословима, међутим први лепи пролећни дани доносе много
више посла, па нам помоћ новоангажованих радника много
значи, јер ћемо са њима успети да их лакше и брже обавимо,
каже директор убског Комуналног предузећа.

ЉУБАВ СА ПУНО КРИЛА
Иван у Сања Пејић, уз помоћ Иванових родитеља
Љубише и Оливере, саградили су, у Докмиру, ‘’мали Рај’’.
После своје миљенице, деветомесечне Јулијане, млади
брачни пар, највише воли - птице. Иван је, од малих ногу,
осећао приврженост према „крилатим другарима“, а
озбиљније гајење пернатих животиња започео је пре десетак година, када је започела и љубав са Сањом (дипломирани инжењер ловног туризма на новосадском факултету). Иван је завршио средњу пољопривредну у Ваљеву,
смер ветеринарски техничар. Љубав је крунисана браком
пре годину дана, а Јулијана је, наравно, сада центар света
за све у породици, па и за најстаријег члана породице, баку
Верку.
- Запослен сам у убском Азилу за псе, каже Иван. Волим све животиње, а тренутно, поред великог броја
птица, овде у домаћинству, држимо вијетнамске патуљасте
свиње, јариће (непрестано скачу по степеницама), а имамо
и 12 паса које смо, као штенад, довели и подигли.

Пејићи у свом малом Рају са ћерком Јулијаном

Уређење обала реке Уб
Милићевић подсећа да је „Ђунис” и у претходним годинама био укључен у јавне радове, а сада је успешно конкурисао у сарадњи са локалном самоуправом, чиме је обезбеђен привремени посао за 45 теже запошљивих особа - лица
без квалификација или са ниским квалификацијама, кориснике новчане социјалне помоћи и инвалиде.
Д.Н.

ИЗРАДА
ПЕЧАТА

У уредном и са укусом уређеном паркићу су кавези
са више врста папагаја, зеба, кумрија, нимфи, голубова
високолетача и оних за украс... У дворишту су паунови,
морке, ћирке,патке, холандске белоћубе... Има ту и зечева,
морских прасића и разних домаћих животиња.
Питамо: Није ли ово скуп хоби?
- Па, није баш јефтин. Али храну купујемо на веће
количине па тако мање кошта. Иначе, нешто од животиња,
које овде гајимо, сам купио, нешто добио на поклон, а
зелене папагаје, настале укрштањем певајућих и других,
смо сами произвели. Они не могу да се репродукују даље.
Дакле, добијаћемо их и убудуће укрштањем.
Пејићи не продају птице и друге животиње које гаје у
домаћинству (наравно, ту се не рачунају уобичајена грла
оне стоке која се гаје у сеоским домаћинствима). Вредност
птица, које се налазе у овом мини зооврту, није баш ни
мала. Јер, цена једне, на пример, розеле је 4.000 динара,
нимфе су 2.000, паунови 50 евра, певајући папагаји 2.000
динара, ови други су од 500 до 700, вијетнамско прасе је око
30 евра... А птица је велики број, нарочито голубова.
- Нисмо планирали да производимо ове животиње за
тржиште. Поклањамо пријатељима и љубитељима онај
вишак који нам се нађе, наглашава Иван. - Ово је баш права
љубав према свим животињама, а нама није тешко да урадимо све што је потребно да би ове птице биле прехрањене
и да би живеле у природним условима.
Како је у зимско време? Сметају ли мразеви?
- Ове птице су прилагођене нашим временским
условима. Током зиме волијере и кавезе обмотамо пластичном фолијом и - то је довољно. Али, посла, ипак, има око
њих. Међутим, када се у нечему ужива, ништа није тешко...
Љубав све покреће.
Остављамо Пејиће да планирају изложбу пред продавницом ‘’Бане и Биља’’ у Памбуковици, са Зораном
Васиљевићем. Биће, кажу, организован традиционални
Дан кафе и изложба птица. Биће то занимљив сусрет. И,
свакако, пријатан. А Иван планира и такмичење у
голубарству са својим високолетачима. Неке прве награде,
у оквиру ваљевског удружења, је већ освојио.
М.М.
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У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „УБ“ ОДРЖАНЕ РАДИОНИЦЕ

КАКО ПРЕПОЗНАТИ
ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ
Ученице првог разреда, вршњачки едукатори,
презентовале радионице о превенцији и
спречавању дигиталног насиља.
Развојем информационих технологија, али и ширењем
глобалне мреже, познатије као интернет, која свакодневно
прикупља и обрађује мноштво података, многи корисници су
незаштићени, a то се, у највећој мери, одражава на младе
особе. Техничка школа „Уб“ оформила је ''Вршњачки тим'' за
дигитално насиље, који је током марта, одржао неколико
едукативних трибина ученицима свих шест одељења прве
године, уз велику помоћ и подршку педагога школе Синише
Милака и две професорке информатике и рачунарства Милице Марковић Арсенић и Драгице Маркош Радивојевић.
Предавање о дигиталном насиљу и мерама заштите од
веб насиља, одржале су ученице I-3 одељења, вршњачки
едукатори, Ивана Танасијевић, Вања Пулетић, Ана Бабић,
Невена Михаиловић и Ана Вујић, које су, претходно прошле
обуку. Претражујући адекватну литературу и интернет сајтове, направиле су презентацију којом су својим вршњацима
објасниле како да препознају и одбране се од дигиталног
насиља. Присутни ученици учествовали су у краћим радионицама, упознали се са резултатима актуелних истраживања
о присутности дигиталног насиља код нас и погледали низ
едукативних филмова о могућој превенцији међу младима.
Значајно су указале на све већу присутност и појаву
дигиталног насиља, која подразумева сваки облик узнемиравања, вређања и омаловажавања путем дигиталних технологија, међу које спадају коришћење компјутера и мобилних
телефона, а који се често користе за посету социјалним
мрежама (Facebook, Google, My Space, Twitter, Ask.fm, Omegle,
YouTube, Instagram, Snapchat, Buzz…).

УБСКА ОСНОВНА ШКОЛА
НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ОСТВАРЕНИ ИЗУЗЕТНИ
РЕЗУЛТАТИ
Петнаест ученика освојило једно од прва
три места на Окружном такмичењу у Ваљеву
Од 19 ученика виших разреда ОШ „Милан Муњас“, који
су се пласирали на Окружно такмичење из српског језика и
језичке културе, одржаном 9. априла у ОШ „Десанка Максимовић“ у Ваљеву, 15 ученика остварило је изузетне резултате, освојивши једно од прва три места. Ово је највећи успех
ученика и наставника српског језика, до сада.
Најзначајнији успех остварили су: ученица петог разреда Сара Јечменица (први ранг), у шестом разреду Јулијана
Алексић (први ранг), у седмом разреду – Невена Јаковљевић
и Тијана Лукић (први ранг и пласман на републичко такмичење), у осмом разреду – Андреја Дамњановић и Илија
Ватазевић (други ранг и пласман на републичко такмичење).
За ученике петог и шестог разреда Окружни ниво био је
последњи ниво такмичења.
- Овакав успех, на који смо поносни, поред изузетног
ангажовања самих ученика, резултат је преданог тимског
рада наставника: Душанке Грубор Симић, Сандре Трбовић,
Мирјане Дудић, Данојле Богићевић, Верана Мијатовића и
Верана Јаџића – наглашава директорка Живана Баратовић.
Пласман на републичко такмичење, оствариле су две
ученице осмог разреда. Александра Марковић, са којом је
радила наставница српског језика Мирјана Дудић (први ранг
на Окружном такмичењу „Књижевна олимпијада“), а Лара
Петровић, за чији пласман је заслужна наставница Славица
Симић, пласирала се на Републичко такмичење из енглеског
језика.
Д.К.

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

Едукативне трибине у Техничкој школи „Уб“
Млади су под великим ризиком да буду жртве дигиталног
насиља ако остављају личне податке непознатим особама, на
непознатим сајтовима, а у директној изложености су ако прихватају непознате особе преко друштвених мрежа и „четују“
(комуницирају порукама) са њима. Младим особама, због
наивности и несмотреног понашања на интернету, живот
може бити угрожен. Због тога је веома важно пријавити сваки
облик дигиталног насиља, родитељима, надлежнима у школи,
Центру за социјални рад или припадницима МУП-а, који ће
пронаћи адекватно решење проблема.
Ана Вујић, једна од учесница, реализатор радионица,
навела је да су оваква предавања корисна и ефикасна за ученике, јер им омогућавају да науче да препознају дигитално насиље, и коме да се обрате, уколико и сами постану жртве. Д.К.

У УБСКИМ ШКОЛАМА

ОСМАЦИ ПОЛАГАЛИ
ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ
У петак и суботу, 7. и 8. априла, ученици осмог
разреда основних школа полагали су пробни завршни
испит. Првог дана, радили су тест из математике, а другог
тест из српског језика и комбиновани тест, уз обезбеђен
доручак и флашицу воде. Сваки тест се састојао од 20
задатака, а време израде било је ограничено на 120 минута.
У ОШ „Милан Муњас“, од 152 ученика осмог разреда,
на пробни завршни испит је изашло 147 ученика, који су
овога пута имали прилику да провере своје знање из седам
предмета, како би у сарадњи са предметним наставницима, савладали градиво које им задаје потешкоће. Тест је,
у свим школама, организован у скоро идентичној атмосфери која ће владати и на завршном испиту у јуну месецу.
Иако су учионицу могли да напусте после 45 минута
од почетка теста, првог дана, на тесту из математике, већина ученика остала је до самог краја. Тест из математике чинио се нешто тежим, док су много боље резултате остварили на тесту из српског језика и на комбинованом тесту.
У ОШ „Рајко Михаиловић“ из Бањана, од 44 осмака,
тесту је приступило 42, док је у ОШ „Свети Сава“ из Памбуковице, од 19 на тест изашло 18 осмака. У ОШ “Душан Даниловић“ Радљево, на пробни завршни испит, изашли су сви
осмаци (31).
Д.К.

Пред пробни завршни испит
у ОШ „Милан Муњас“ Уб

УБСКЕ ТЕМЕ
МУЊАСОВИ РУКОМЕТАШИ

ПРВИ
У ОКРУГУ
Резултатом од 17:5 против
ваљевске Прве основне школе,
‘’Муњасови’’ рукометаши
пласирали се на Међуокружно
такмичење.
Генерација ученика ОШ „Милан
Муњас“ Уб, 2002/2003. годиште, освојила је прво место на Окружном такмичењу у рукомету за дечаке, одржаном
у уторак, 11. априла, у Хали спортова у
Ваљеву, у организацији Савеза за
школски спорт Србије.
За рукометаше, поникле у убском
Рукометном клубу „Уб“, који су играли
против ваљевске Прве основне школе, била је ово лака, али спортски и
фер одиграна утакмица. Већ у првим
минутима, видело се да су убски
рукометаши надмоћнији, па је резултат после првог полувремена од 10:3,
указивао на одлазак у виши ранг
такмичења. Ипак, стрпљиво се чекао
крај утакмице, који је по правилима
школских такмичења, трајао два
полувремена, од по десет минута.

Шампионски селфи:
Љубомир Марковић у рукометаши
ОШ „Милан Муњас“

Екипа, коју је водио наставник
физичког васпитања Дејан Петровић, а
помогли тренери РК „Уб“ Дејан Лукић и
Љубомир Марковић, однела је убедљиву победу од 17:5, пласиравши се
на Међуокружно такмичење, које ће се
одржати у Новом Београду, 25. априла,
у Хали спортова.
Екипусу предводили ученици
седмог и осмог разреда: капитен Огњен Петковић, Радосав Миловановић,
Милош Ранковић, Лука Мандић, Слободан Симић, Давид Пајовић, Иван Вилотијевић, Немања Петрић, Тихомир
Цонић, Влада Станић, Никола Миливојевић и Игор Богићевић. Осморо дечака из седмог и осмог разреда, који, због
правила да се у школском спорту појаве само дванаесторица, нису могли
да играју, су бодрили другаре са трибина.
Д.К.
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УРО ’’ШУМАДИЈА’’ ЗА НЕЗАБОРАВ

КОЛЕВКА УБСКИХ УГОСТИТЕЉА
Давних година, када је у Убу угоститељство било
један од расадника добрих радника, ’’Шумадија’’ је била
велика фирма и значајан општински привредни ресурс
Уб је, кажу историјски извори, на
почетку прошлог века, имао око 100
кафана. Тешко је веровати, али су то, у
разним приликама потврђивали и
стари Убљани који су памтили време од
пре Великог рата...
Угоститељско предузеће ‘’Шумадија’’, формирано после Другог светског рата, годинама је било значајан
привредни чинилац убске општине.
Генерације конобара, шанкиста и куварица одавно су отишле у легенду. Сећа
их се, са пијететом, колега Верољуб
Савић Сале:
- Није могуће сетити свих тих људи
од којих су многи постали праве легенде убског угоститељства. Лале Чола,
Јова Француз, Милош Црни, Јапан,
Пикула, Балија, Богољуб Кусуровић,
Јоца Мендрагић, Илија пекар, Луле
Бошковић, Грозда, Боса Мишовић, Бојана, Јуца, Дана, Мица, Миле Веселић,
Спајић у хотелу, Брана Сиља, Срба
ћевабџија, Сима Јарац... (Сиља је певушио: ‘’Вита јела, зелен бор, пече ћевап чамов чвор’’ и ‘’Мала овца - мали ћевап,
велика овца - велики ...’’. А Срба Ивковић је имао своју:’’Аој Ђинђо, Ђинђо
моја, ђинђала те мајка твоја... Ама кад,
ама сад... Сад одма` Срби (ракију)’’.
-Куварице су биле Нада, Каћа, Вера
Софронић, Машинка Дишина, Радмила
Васић, Душанка Јеремић, присећа се
Савић. - Памтим и директоре Дула
Омера, Јову Лончаревића, Прешу
Пантелића, Милоша Поповића, а из
администрације: Бранка Ашковића
(шефа рачуноводства), Веље, Мила,
Драгана, Жике Кићанове, Драгице
Обућински, Даре, Наде, Точиловца... А
хтео бих да поменем и спољне момке
Панту, Гана, Бору Чавку, Тарзана и
Босанца, магационере Кајзера, Кићана,
као и легендарног Мићу Милекића и
његову Марицу.
Био је Сале сведок многих догодовштина. На пример, када је Лале Чола
рекао једном од високих државних
функционера:’’Хвала, друже, не треба
бакшиш! Довољно сам награђен за свој
рад’’, а онда, карактеристично намигнуо
онима иза леђа. Разуме се, сви су знали
да је Лале, по свом систему наплате
рачуна ‘’твоје пиће, моје пиће... три пут`
осам - 28, супу ниси имао, плус десет укупно 48’’. Наравно, то му је донело и
својеврсну популарност уз толеранцију
кад нешто ‘’погреши’’.
Уб, на почетку
прошлог века
са ‘’хотелом’’

- Велики број радника је прошао
кроз ово предузеће. Многи, нажалост,
нису више међу живима. Остало је
сећање, као и прилика да их поменемо у
некој од оваквих прилика. Много убских
породица је прехрањено радом у
‘’Шумадији’’ и зато смо, кад су почеле

Верољуб Савић,
данас - у бифеу
код пензионера
тешкоће у пословању, сви били спремни
да, добровољнм радом, реновирамо
разне објекте. На пример, у Бањанима
смо комплетне радове обавили сопствним снагама и отворили кафану ‘’Пролеће’’. Иначе, ‘’Шумадија’’ је имала
велики број већих и мањих локала:
‘’Парк’’, ‘’Зеленгора’’, ‘’Јадран’’, ‘’Бегеш’’,
Менза у старом интернату, Млечни
ресторан у парку, ‘’Убски замак’’, хотел
‘’Тамнава’’, затим у Памбуковици, Брезовици, Радљеву, на убском базену... Радили смо и једну сезону у Мишићима код
Сутомора, а имали смо и киоске на Убу.
-Била је то велика фирма чији рад је
крунисан изградњом хотела ‘’Тамнава’’.
Ипак, моје сећање на отварање тог, за то
време и убске прилике, грандиозног
угоститељског објекта, нису пријатна.
Човек који је, практично подигао убску
привреду и све што је тада представљало напредак Уба, укључујући и
хотел, Мирослав Селаковић, седео је у
једном углу са новинарима. Нова руководећа гарнитура је све заслуге приграбила себи, а он се нашао у запећку. Тада
сам наслутио да се прича са ‘’Шумадијом’’ неће добро завршити. И, збиља,
већ следеће деценије почело је осипање. Један по један објекат је затваран,
дошле су промене, демократија, приватизација... Транзиција која још траје, а
коју су многи злоупотребили.
Верољуб Савић је водио неколико
‘’Шумадијиних’’ објеката. Сећа се да је
шефовао над око 70 радника (пре
затварања било је око 170 запослених).
На крају, желео је да помене и неке од из
млађих генерација убских угоститеља:
- Кића, Браца, Андрија, Жића,
Славка, Цака, Зора, Рога, Драгиша, Љубиша, Гонзалес, Тукша, Туре, Микула... И
они су, скоро сви, у пензији. Дошла су
нека нова лица, отворени су кафићи... А
нама су остала сећања на златно добра
М.М.
убског угоститељства.
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ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“

ВАСКРШЊИ ДАРОВИ

ОЦЕЊЕНА
НАЈВИШОМ
ОЦЕНОМ

Убски и лајковачки основци и средњошколци
поклонима обрадовали ученике Специјалне школе
Ученици школа са подручја Архијерејског намесништва
тамнавског су, поводом Васкрса, припремили и поделили
пакетиће деци са сметњама у развоју из Издвојеног одељења специјалне школе „Љубомир Аћимовић“ на Убу. Хуманитарну акцију под називом „Васкршњи дар“ покренули су
вероучитељи, уз подршку Канцеларије за веронауку Епархије ваљевске, а масовно су јој се одазвали основци из убске
ОШ „Милан Муњас“, бањанске „Рајко Михаиловић“, радљевске „Душан Даниловић“, памбуковачке „Свети Сава“, потом ОШ „Јован Цвијић“ из Сувог Села, Издвојено одељење
лајковачке ОШ „Миле Дубљевић“ у Пепељевцу и ученици
Гимназије „Бранислав Петронијевић“. Поред пакетића са
слаткишима, школским прибором и играчкама, које су представници поменутих школа лично уручили деци са ометеношћу, прикупљена је и велика количина одеће и обуће, што
им је накнадно подељено.

У БАЊАНСКОЈ ШКОЛИ

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
ШАРАЊА ЈАЈА
Ученици показали да за један од најстаријих и
најлепших српских обичаја имају и вештине и дара

Уочи Васкрса, ОШ „Рајко Михаиловић“ из Бањана по
тринаести пут заредом била је организатор и домаћин
креативне радионице шарања и украшавања васкршњих
јаја, која се одржава у оквиру верске наставе. На радионици
је учествовало близу 220 ученика од првог до осмог разреда
из матичне школе и издвојених одељења, као и предшколска група из убског Вртића и ђаци ОШ „Јован Цвијић“ из
Сувог Села.
За шарање и декорисање јаја, деца су користила
различите материјале и технике, показавши да за један од
најстаријих и најлепших српских обичаја имају и вештине и
дара. Међу неколико стотина осликаних и украшених,
најлепше јаје је по оцени жирија било ђака петака Велибора
Јуришић, другу награду је освојила годину дана млађа
Бојана Антонић, а трећу Кристина Илић, ученица седмог
разреда. Награду у виду књиге добио је и тандем Михаило
Маричић- Марко Белопавловић (седми разред), чије је
васкршња креација од јаја проглашена најмаштовитијом.
Награде победницима уручила је новоизабрана
директорка бањанске школе Весна Васић, изразивши
задовољство што је овогодишња манифестација протекла у
веселој и дружељубивој празничној атмосфери, а победницима је честиатао и архијерејски намесних тамнавски, прота
Митар Миловановић.
Креативну радионицу „У сусрет Васкрсу“ организује
бањански вероучуитељ Марко Рафаиловић, уз подршку и
помоћ целог колектива.
Д.Н.

Подела пакетића: Гости и домаћини
у ИО Специјалне школе „Љубомир Аћимовић“
Примопредаји поклона присуствовао је и протојереј
Милан Ристивојчевић, начелник за веронауку Епархије ваљевске, који је рекао да је највећи и најрадоснији хришћански
празник дан када треба да мислимо једни о другима.
-Акцију „Васкршњи дар“ су иницирали и спровели наши
вероучитељи, али су дародавци ученици свих школа, који су
осетили потребу да са својим вршњацима поделе празничну
радост и да им улепшају Васкрс. Ми смо у овом времену
прилично отуђени једни од других, да не кажем да смо постали
егоистични, али ова деца уливају наду да свет може да се
промени“, рекао је Ристивојчевић, уз напомену да је Архијерејско намесништво тамнавско први пут, уз помоћ ученика,
организовало акцију „Васкршњи дар“.
Захваливши се на поклонима, дефектолог у ОШ „Љубомир Аћимовић“ Мирјана Јовановић скренула је пажњу да
ученици ове школе у већини случајева потичу из социјално
угрожених и вишечланих породица, тако да им свака помоћ
много значи. Она је позвала и све Убљане се укључе у овакве и
сличне акције, које су пре свега неопходне пред зимски период, зато што многа деца немају ни адекватну обућу ни топле
јакне.
Д.Н.

У извештају Министарства
просвете истакнути: организација
рада и руковођење убског вртића,
етос, подршка деци и породици,
дечји развој и напредовање.
Средином фебруара ове године,
Предшколску установу „Уб“, посетила је
екстерна комисија Министарства просвете, чији задатак је да, спољашњим
вредновањем, оцени квалитет свих
области дефинисаних стандардима квалитета рада установе, најмање једном у
пет година.
После тродневног боравка и посете руководству Вртића, педагошкој
служби и васпитачким групама, када су,
по строгим европским критеријумима и
стандардима, анализирани сви облици
рада вртића, од руковођења установом,
до рада са децом и родитељима, као и
провере папирологије, годишњих и месечних планова, васпитачких и дечијих
портфолија, Предшколска установа
„Уб“, добила је оцену четири (4), која је
највиша оцена у овом систему вредновања.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ НАГРАДИО
ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ „УБ“

КЊИГЕ НА ПОКЛОН
Техничка школа „Уб“ добила је од Економског факултета
Универзитета у Београду књиге у вредности од 13.000 динара. У име школе донацију је примила Биљана Максимовић,
професорка економске групе предмета, на свечаности
одржаној на Економском факултету, крајем марта месеца.
Осам вредних књига, насталих у оквиру факултетске
издавачке едиције, које је добило 80 средњих школа, међу
којима је и Техничка школа „Уб“, уручио је декан Економског
факултета, проф. др Бранислав Боричић. Потписан је уговор
о донацији књига између директора ТШ „Уб“ Зорана Бабића и
Економског факултета у Београду, настао као резултат дугорочне сарадње и ширења знања о економској науци међу
средњошколцима. Економски факултет, већ другу годину,
спроводи идеју о промоцији економске науке и помоћи опремања школских библиотека стручним књигама, које помажу у
реализацији наставе стручних предмета.
Д.К.

Учесници ускршње креативне радионице у Бањанима

Спољашње вредновање вршило је
Министарство просвете, преко четири
просветна саветника, који су прошли
обуку, тзв. спољашњи евалуатори. У званичном извештају, који је стигао пре две
недеље, наведено је: „Оцењено је да
Предшколска установа 'Уб', остварује
изузетно добар квалитет рада у свим
вреднованим областима. Истичу се:
организација рада и руковођење, етос,
подршка деци и породици, дечји развој и
напредовање“.
Оценом четири, као највишом оценом, која се даје установи која остварује
више од 75 одсто свих стандарда, укључујући 100 одсто стандарда који су кључни за вредновање, највише су задовољни запослени у вртићу, јер је за њих
то потврда квалитетног рада, заједничког труда и залагања свих запослених,
као и квалитетне сарадње са родитељима и широм локалном заједницом.
- Ова званична потврда нашег рада
која долази од Министарства просвете,
представља подстицај за даље грађење
квалитета и унапређивање рада. Надамо се да ће и законска регулатива на нивоу Републике, која се бави изједначавњем материјалног статуса запослених
у предшколским установама, са запосленима у основном и средњем образовању, у наредном периоду бити у потпуности јасно донета и примењена- рекла
је Гордана Милосављевић Марковић,
директорка Предшколске установе „Уб“.
Д.Капларевић
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ШКОЛА ТРЧАЊА „УБ“ ПОЧЕЛА СА РАДОМ

ПРИХВАТИ ИЗАЗОВ
У школу се примају старији од 18 година, без обзира на пол, године,
тежину и претходно тркачко (не)искуство. Посебна пажња посвећује
се почетницима, који се на безбедан начин уводе у свет трчања.
Н а Убу је, прошлог понедељка,
почела са радом Школа трчања „Уб“.
Понедељком и средом од 19 часова, као и
суботом од 9 сати, сви заљубљеници у
овај вид рекреације, моћи ће да похађају
тренинге на отвореном и уз пријатно
дружење науче неке основне технике
трчања или побољшају већ постојеће
знање. Примарна локација за одржавање
тренинга је СРЦ „Школарац“, а организатори најављују и повремена изненађења,
као и трчање у природи на различитим
локацијама. У школу се примају старији
од 18 година, без обзира на пол, године,
тежину и претходно тркачко (не)искуство.
Посебна пажња посвећује се почетницима, који се на безбедан начин уводе у
свет трчања, а све у сарадњи са београдском Школом трчања која постоји већ
шест година.
Циљ школе је да се сви полазници
припреме за трку по избору 5, 10 или 21
километар за шест месеци. Програм траје
од априла до новембра 2017. године, а
тренинге ће водити инструкторка трчања
Наташа Вујић и Марија Тешић, професор
физичке културе. Презентација о раду
Школе трчања „Уб“ одржана је у недељу,
9.априла, у клубу Дома културе, када је и
извршен упис првих полазника.
- Кроз београдску Школу трчања, од
2011.године до данас, прошло је више од

2500 тркача и тркачица. Школа је првенствено намењена рекреативцима и људима који желе да побољшају своју технику
трчања или да се припреме за маратон
или неки други вид трчања. Ко д нас,
фокус није на атлетици, већ на корисности коју трчање у комбинацији са вежбама
снаге уноси у наш живот. Ради се о програму који је саставио стручни тим и који
је годинама усавршаван. Тренинзи ће се
одржавати три пута недељно, а у зависности од интересовања постоји могућност увођења још два термина уторком и
четвртком.Сви заинтересовани, могу да
посете наше тренинге и погледају о чему
се ради, и уколико су заинтересовани да
се пријаве- истиче Наташа Вујић, инструктор трчања.
Поред спортског аспекта, рекреативно трчање подстиче људе на здрав
начин живота, појединцима ће пуно значити код смањења телесне тежине, али и
да из себе избаце сву негативну енергију.
Оснивање Школе трчања у Убу, подржали
су и фудбалер Немања Матић и певач
Немања Максимовић, који се појављују у
промотивном спорту ове школе.
„За више информација посетите сајт
trcanje.rs/ub, позовите телефон 064/54179-53 или дођите један од наших тренинга“, поручују млади ентузијасти из
Школе трчања „Уб“
М.М.М.

Први тренинг на Школарцу: Лепо и корисно спортско дружење

ОД 24. ДО 29. АПРИЛА ПО 15. ПУТ

ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
Интернационални фестивал Школе за основно музичко образовање
„Петар Стојановић”, 15. по реду, ове
године се одржава од 24. до 29. априла у
дисциплинама клавир, хармоника,
певање, гитара, гудачи, дрвени дувачи и
камерна музика. За учешће се пријавило
200 такмичара и поред ученика из
основних и средњих музичких школа са
територије целе Србије, којих је и највише, домаћини ће угостити и кандидате
из Македоније, БиХ и Хрватске. Фестивал ће и ове године понудити неколико
квалитетних пратећих програма у вечерњим сатима. На свечаном отварању, у
понедељак 24. априла, наступиће нишки
пијанисти Стеван Спалевић и Немања

Егерић, среда је резервисана за концерт
вокалне музике, где ће се представити
победници Републичког такмичења у
Београду, док ће у петак Убљани имати
још једну прилику да погледају музичкосценску игру „Циганска бајка – у потрази
за душом“, аутора Владимира Ђенадера, композитора, пијанисте и директора ШОМО „Петар Стојановић“. Као и
претходна, и овогодишње такмичење
младих музичара се завршава концертом лаурета и доделом награда.
Сви уметнички програми, као и
Фестивал, одвијаће се у духу обележавања великог и лепог јубилеја - 40.
година од оснивања Музичке школе на
Убу.
Д.Н.

16

ОКО БАС

20.април 2017.г.

ПРОТЕСТИ

ВЕЋ ВИЂЕНО
Медији су, у прво време, заобилазили тему јер су уредници, вероватно,
сматрали да ће се ‘’бука’’ смирити. Ипак,
мало по мало, вест о наводним студентским протестима у већем броју градова
Србије заузели су место у дневним
информативним емисијама и у штампи.
Очигледно је да је притисак велики и да
они који организују протесте имају намеру
да иду даље. Шта би могло да се очекује?
Искуства у последње, готово, три
деценије могу да користе и властима и
опозицији. Међутим, мора се признати,
ово је сасвим друга власт у односу на ону
са почетка деведесетих, а опозиција, руку
на срце, није ни близу оних који су
организовали 9.март, Видовдански сабор,
протесте са шерпама и пиштаљкама..., да
не помињемо 5.октобар. Зоран Ђинђић,
Вук Драшковић, Весна Пешић, Жарко
Кораћ, Милан Ст. Протић, Вук Обрадовић,
па и Чеда, имали су аргументе и успевали
да их пренесу у народ упркос много већој
медијској блокади од оне која је данас,
донекле, видљива. Пре би се рекло да се
ради о аутоцензури.
Протести деведесетих су били
организовани углавном Сорошевим парама, али, као и сада, нису масе, које су
излазиле на улице и тргове, виделе ни
динара од тог новца (само у оранизовање
Отпора је у ‘’једном цугу’’ стигло из
Америке девет милиона долара). Али,
нису отпораши добили ништа од тога.
Нешто је уложено у оне обуке код
Сегедина, нешто су поделиле вође које су
изманипулисале чак и професора Чупића
(успут - он се не појављује у овим протестима, а није човек од власти). Онда су
људи веровали у те људе и осећали да су
промене неопходне. Нажалост, многи од
нас су осетили на својим леђима ту
злоупотребу народа у борби за власт.
Убрзо, после Плишане револуције 5.октобра, прво су ‘’почишћени’’ из ДОС-а (и из
Демократске странке) они који су веровали да се ‘’догађа народ’’ и да ће се, сада,
владати по демократским принципима...
Револуција је гутала своју децу.
Демократска опозиција је била
конгломерат свих расположивих снага
заинтересованих да се обори Милошевићев режим. Међу тим људима, чије су
странке, одједном, после ДОС-ове победе
на парламентарним изборима и децембру
2000.године, нарасле до неслућене
масовности. Тада су неки Убљани имали и
по три-четири чланске карте. За ‘’случај
потребе’’. А тек протести после 5.октобра!
Свему су претходиле оне дуге
шетње, демонстрације, лупање у шерпе,
дување у пиштаљке... Млади (студенти у
Београду, али на Убу и средњошколци) су
изашли на улице јер су их позвали да
помогну да се успостави правда и демократија. Радо изашли. Као и данас. Али, не
добија паре нико од оних младих људи,
грађана, пензионера. Људи желе промене
на боље и надају се. Али, квалитет и
аргументи оних који их позивају мора да
се ставе под знак питања. Јасно је да
разлог не могу да буду, наводно, покрадени избори. Није могућа, уз све што може
да се уради на бирачким местима, толика
разлика између првог и другог. Вучићева
победа је чиста.
А шта ће бити? Па, ништа! Макар
ништа од онога што би желели организатори протеста. ДОС још није заборављен!
Милан Миловановић

„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

ДА ЛИ СМО „КОЛЕКТИВНО“
ОБОЛЕЛИ ОД ДЕПРЕСИЈЕ ?
Др. Љиљана Лештарић, специјалиста психијатар:
- Не може се говорити о колективном обољевању од
депресије, али да је пораст неких психијатријских обољења,
анкциозних поремећаја и поремећаја расположења у већем
проценту дијагностикован, то је чињеница. Морамо имати
на уму, да су сада психијатри више доступни пацијентима
него раније. Заправо, уназад неколико година психијатри се
враћају у Домове здравља, односно у приватну здравствену заштиту, и самим тим се боље ради на дијагностици
пацијената и на њиховом евидентирању. Не мислим да смо
више оболели, само има више реактивних депресија, које се
јављају као последица неких животних околности.

Драган Буковчић , пољопривредник из Врела:
- Тачно је да смо као народ, евидентно више него икада,
оболели од депресије. То се просто препознаје на сваком
кораку, у свакој пори друштва. Задесиле су нас разне
недаће, многи људи су остали без посла, биле су присутне
елементарне непогоде, поплаве у многим местима, које су
погодиле већи број људи и донеле многе невоље. Такође,
немаштина је завладала, недостатак посла, самим тим и
новца, а то повлачи последице. Све већи број људи је склон
суициду, то слушамо свакодневно па исход најчешће буде
фаталан. Ја не видим излазак из тога, бар не тренутно.

Нада Топаловић, проветни радник Уб:
- Донекле се може рећи да смо народ који пати од
депресије. Узроци су многобројни и сасвим изражени.
Завладала је општа беспарица, а недостатак новца отвара
многа друга питања због којих људи најчешће падају у
депресију. Исто тако, људи који су болесни, најчешће немају
новац за лечење и не виде излаз и решење, што је опет
разлог за психичку нестабилност. Трагично је што млади
људи кад заврше школе немају посао, па самим тим не могу
да реше своје егзистенционално питање већ траже помоћ
родитеља, што признаћете није нормално, па услед разочарења често падају у депресију.

Радован Пулетић, дир. Установе за културу и спорт:
- Депресија тешко да може да буде колективна болест и
ако постоји тиче се углавном појединаца. Томе у прилог
говори чињеница да у Србији има јако пуно успешних људи
а то опет потврђује да смо у принципу здрава нација. Свуда
у свету, на свакој тачки планете земље, људи се сусрећу са
мање или више истим проблемима и од тога како се носе са
истим зависи да ли ће бити депресивни или не. Једном
речју, то је лична ствар и сваки човек мора на свој начин да
се суочи са проблемом а исто тако да га превазиђе.

Ружица Марковић, пензионер из Уба:
- То што старији људи имају проблем депресије и није
тако страшно. Много је горе што млади људи у Србији имају
исти проблем. Нисам сигурна шта је тачан узрок за овакво
стање код нас. Бомбардовање у блиској прошлости оставило дубок траг на целокупну нацију. Такође, незапосленост
која погађа баш млађу популацију има удела у томе. Све то
заједно, резултирало је поменутим поремећајима стања
свести. Ако је за утеху, није то само случај у Србији. Живела
сам 40 година у Француској и мислим да је тамо стање горе
него код нас, тј. да има далеко више оболелих од депресије.

Вера Лукић, домаћица из Чучуга:
- Народ у Србији је депресиван, то је очигледно. Било
би чудно да је другачије, с обзиром да смо преживели јако
стресан период, почев од бомбардовања од стране НАТО- а,
преко поплава и других недаћа, до велике незапослености и
кризе на свим пољима у држави. Где год се окренеш, можеш
видети народ слуђен својим проблемима. Један од узрока је
што смо необразована и неедукована нација и слабо се
трудимо да пронађемо решење. Мислим да све више
тонемо, поготово млађе генерације.

Зорица Ракић, службеник из Уба:
- Опште стање у држави, тежак живот и многе друге
околности, довеле су грађане Србије да све чешће траже
помоћ стручних лица како би сачували здрав разум. Ми као
појединци смо немоћни да се боримо са проблемима које
нам живот на овим просторима намеће и мислим да је
држава та која треба да реши нека питања, како би ми као
њени грађани, могли нормално живимо и функционишемо.
Исто тако, да се побољша стандард људи, да без проблема
школујемо своју децу и приуштимо им све што друга деца у
окружењу имају. Онда би, са сигурношћу могу рећи, било
много мање разлога за депрсивно стање појединаца.
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ЗАДОВОЉНИ РЕЗУЛТАТИМА,
ОСУЂУЈУ ПРОТЕСТЕ
`
ОО СНС Лајковац одржао је, током
прошле недеље, конференцију за медије на којој су презентовани резултати
председничких избора у лајковачкој
општини. Том приликом, председник
општинског одбора Владан Костић и
секретар Андрија Живковић захвалили
су се грађанима на поверењу и изразили задовољство, како излазношћу на
изборе, тако и резултатима.
Према званичним подацима у
општини Лајковац је за Александра
Вучића гласало је 4.236 бирача, што
чини 56,5 одсто од укупног броја
изашлих бирача. Од 12.146 уписаних
бирача на изборе је изашло 7.708 , што
је 63,46 одсто.
- Посебно бих нагласио да чланови бирачких одбора у којима су били
заступљени представници свих кандидата, ни на једном од 35 бирачких места
нису констатовали никакве неправилности. О току и регуларности изборног
п р о ц ес а го во р е ур е д н о о ве р е н и
записници на свим бирачким местима у
Србији, као и извештаји домаћих и
страних посматрача. Зато, ОО Српске
Напредне Странке из Лајковца недвосмислено осуђује неосноване протесте
грађана у неким градовима Србије
подстицане и организоване од оних
којима су грађани Србије на изборима
јасно рекли колику подршку у овом
народу уживају- казао је Владан Костић
током обраћања медијима, изневши
податак да Општински одбор СНС-а
Лајковац тренитно има 1.100 чланова, а
да је Александар Вучић добио четири
пута више гласова, који говоре довољно о чистој и убедљивој победи.

Општински одбор СНС Лајковац
У име Општинског одбора Српске
напредне странке грађанима се захвалио и секретар Андрија Живковић, који
је истакао да је убедљива победа јасан
показатељ да грађани општине Лајковац верују у политику коју спроводи
СНС, како на локалу, тако и на републичком нивоу.
- ОО Лајковац је јако задовољан и
поносан оствареним резултатом, јер
знамо да смо припреме за ове председничке изборе као и целу кампању, радили сами са коалиционим партнерима
који су са нама у локалној власти. Првенствено мислим на локалне странке
Покрет Социјалиста и СДПС Расима
Љајића. Изостала је подршка СПС-а,
тако да када се сагледају све чињенице

и остварени резултат, онда он још више
добија на значају. Чињеница је да је овај
резултат заслуга СНС-а и њеног одбора
као и угледа који Александар Вучић ужива у Лајковцу, али и на читавој територији Србије- рекао је Живковић.
Председник општине Лајковац је
истакао, такође, да је за Александра
Вучића гласало 300 грађана више него
на предходним локалним и парламентарним изборима за СНС. Победа
Александра Вучића је била убедљива на
свих 35 бирачких места, а на 25 места
освојено је преко 50 одсто гласова.
Живковић је истакао да ОО СНС неће
стати, а наредне активности биће усмерене на изборе савета месних заједница,
које ће бити одржани 28. маја.
М.М.М.

ОДРЖАНА 27. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЛАЈКОВАЦ

ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ВЕРСКЕ ОБЈЕКТЕ
Црквама у Лајковцу и Степању је одобрено по 1.000.000 динара, док су црква
у Марковој цркви и манастир Боговађа добили по 800.000 динара.
Чланови Општинског већа су на
27. седници разматрали седам тачака
дневног реда. Као најважнију одлуку
донет у на седници председник
Општине и председавајући Општинског
већа Андрија Живковић издвојио je
усвајање одлуке о избору пројеката за
изградњу, одржавање и обнову
верских објеката, који се финансирају
из буџета општине Лајковац. Црквама у
Лајковцу и Степању је одобрено по
1.000.000 динара, док су црква у
Марковој цркви и манастир Боговађа
добили по 800.000 динара. Значајно је
нагласити и да ће од средстава, које је
добила црква у Јабучју, бити урађено
централно грејање, док ће од новца
који је опредељен за цркву у Латковићу
(парохија Врачевић) бити урађени
фасада и олуци и тиме ће ова два
црквена објекта бити у потпуности
завршена. Председник Живковић је
нагласио да је буџет за верске објекте
повећан у односу на 2016. годину и да
износи 7 милиона динара.

Општинско веће није прихватило
предлог Стручне комисије за суфинансирање пројеката у области јавног
информисања и предложило је да у
року од десет дана комисија исправи
пропусте које је Општинском већу дала
на разматрање.
- Једна од медијских кућа која се
јавила на конкурс је ТВ Вујић и одобрена су им средства од 312.000 динара. Међутим, ТВ Вујић није видљива на
територији целе наше општине и није
доступна свим гледаоцима из Лајко-

вца, што би морала бити према члану 24
Правилника о суфинансирању пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и због тога
ћемо сачекати десет дана да стручна
комисија ту грешку исправи - образложио је Живковић.
Председник Општинског већа је
додао да је укупно било 22 пријаве на
конкурсу за суфинансирање медијских
садржаја, а одобрено је 9 пројеката, од
чега је највећи део новца (1.800.000
динара) одобрен РТВ Пруга из Лајковца.
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА

ОТВОРЕНА ТЕРЕТАНА У ЛАЈКОВАЧКОЈ ХАЛИ СПОРТОВА

ПОСЕТА
МАЛИШАНИМА
У ЈАБУЧЈУ
Патронажна служба Дома здравља
и Црвени крст Лајковац, у сарадњи са
Предшколском установом "Лептирић" и
ромским медијатором, организовали су
две акције на Светски дан здравља - 7.
априла. Организована је посета малишанима у издвојеном одељењу ПУ "Лептирић" у Јабучју где је превентивна сестра
Зорица Ранковић одржала деци предавање о правилној исхрани и физичким
активностима. У складу са овогодишњим
слоганом Светског дана здравља "Депресија, хајде да разговарамо", у центру
Лајковца је постављен штанд на коме су
дељене брошуре са основним подацима

НАЈСАВРЕМЕНИЈА У ОКРУГУ
о депресији. Светска здравствена организација у овогодишној кампањи посебну
пажњу посвећује онима које депресија су
најчешће погађа: адолесцентима и младим
одраслим особама, женама у репродуктивном добу (нарочито после порођаја) и
старијим особама (преко 60 година).
Циљеви овогодишњег Светског дана здравља су: боља информисаност јавности о
узроцима и могућим последицама депресије; да депресивне особе препознају
симптоме и затраже помоћ; да породица,
пријатељи и колеге, депресивних особа
могу да пруже помоћ.

Новоотворена теретана у лајковачкој Хали спортова опремљена је
професионалним машинама и справама италијанског произвођача
„Паната“. Опремањем теретане, коју
комерцијално могу користити и клубови и грађани, обогаћени су садржаји
и понуда Хале спортова. Отварању су
присуствовали председник Општине
Андрија Живковић и заменик председника Ненад Џајевић, директор Установе за спорт и омладину Немања
Живковић и председник Спортског
савеза општине Лајковац Бојан Богдановић. Немања Живковић је овом
приликом рекао:
“Вредност опреме је 3, 7 милиона
динара, справе су италијанске производње марке „Паната“. Планирамо

да их следеће године допунимо још
једном траком за трчање и можда још
неком машином. Отворена је за све
грађане према утврђеном ценовнику
који је доступан на многим местима у
граду. На опремање простора чекало се
мало дуже због превоза машина, тако да
су многи постали нестрпљиви, али сада
очекујемо да ће их користити велики
број младих. Теретана ће бити отворена
од 8 сати до 22 сата свих седам дана у
недељи. Месечна надокнада за коришћење теретане је 1.600 динара за
мушкарце, а 1.300 за жене. Дневна карта
је 300 динара, а за екипе 100 динара по
члану.” Председник Општине Андрија
Живковић је истакао да је ово простор
који је недостајао и Хали и граду.

ПСД „ЋИРА“ ЛАЈКОВАЦ

ПЛАНИНАРИ НА АКЦИЈИ ТРАГОМ
ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА
Око 50 планинара свих узраста,
чланова лајковачког ПСД “Ћира”, учествовало је на традиционалној планинарској акцији “Трагом Другог српског
устанка” у организацији ПД “Рудник” из
Горњег Милановца. Акција се увек
одржава на Цвети, у спомен таковским
устаницима. Стаза од Љутовнице до

Такова у дужини преко 10 км није била
превише напорна и успешно су је савладали и најмлађи. Уз лепо и пријатно време
учесници акције провели су леп дан у
природи и обишли знаменита места везана
за устанак, уз дружење са планинарима из
целе Србије.
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ЖЕЛЕЗНИЧАР ВЕЗАО ПЕТ УЗАСТОПНИХ ПОРАЗА

„ДИЗЕЛКА ТОНЕ СВЕ ДУБЉЕ“
Лајковачки српсколигаш је у серији
лоших резултата, пети узастопни пораз
довео је "дизелку" до последњег места
српсколигашког каравана, а најближи на
табели удаљен је 4 велика бода. Пробали
су у управи "Жеље" и шок терапијомДрагана Грчића је на клупи заменио
Небојша Томић, тренер у млађим селекцијама клуба, али у резултатском смислу
помака није било на гостовању у Ужицу.
Игре Железничара можда и нису толико
лоше, али почетничким грешкама
Лајковчани успевају да пониште свој
труд. У Новом Пазару су гости пропустили две идеалне прилике код резултата
0:0, против Карађорђа ни гол омладинца
Српска лига "Запад", 22. коло

Жељка Павловића
на самом старту није
био довољна инјекција за екипу, а у
дербију зачеља у
Ужицу домаћин је у
наставку крунисао
ипак много бољу
игру. Све то не даје
пуно разлога за
оптимизам пред дерби зачеља са Лозницом у Лајковцу, играће два тима који су
тренутно у најслабијој форми, можда је
недеља и последњи воз за хватање
каквих-таквих шанси за српсколигашки
опстанак...
Б.Матић
Српска лига "Запад", 21. коло

Јединство ПутевиЖелезничар 3:0 (0:0)

Железничар - Карађорђе
1:2 (1:1)

Стадион у Крчагову. Гледалаца: 200.
Судија: Никола Ђорђевић (Аранђеловац). Стрелци: Васиљевић у 55.,
Ђукић у 67. и Карадаревић у 80. минуту.
Жути картони: Мартиновић, Васиљевић
(Ј), Радивојевић, Николић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6, Поповић (М.Павловић 6), Николић 6, Радивојевић
6, Марковић 7, Ђукетић 6, Атић 6,5,
Обрадовић 7, Мустафи 6 (Плећић -),
Мијушковић 6, Матић 6 (Лазић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Васиљевић (Јединство)

Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 250. Судија: Александар
Говедаревић (Велика Плана). Стрелци:
Ж.Павловић у 4. за Железничар, а
Милосављевић у 44. и Видић у 74.
минуту за Карађорђе. Жути картони:
Поповић, Томић (Ж), Николић, Вукајловић (К). Црвени картон: Николић
(Карађорђе) у 61. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6, Вујовић 6
(Радивојевић -), Ђукетић 6, Поповић 6,
Томић 6, Лазић 6, Обрадовић 6,5,
Павловић 7 (Марковић 6), Атић 6,
Николић 6, Плећић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Вељко Илић (К)

Модерно опремљена теретана у Хали спортова Лајковац

ЛАЈКОВАЧКИ ЗОНАШ У ДОБРОМ РИТМУ
САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

АУТО-СЕДИШТА ЗА 63 ПОРОДИЦЕ

ПСД „Ћира“ у акцији „Трагом Другог српског устанка“

КЦ „ХАЏИ РУВИМ“

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЛИКА
РАТИБОРА ВУКОЈИЧИЋА
У галерији КЦ „Хаџи Рувим“ у петак
увече је отворена изложба слика убског
уметника Ратибора Вукојичића под
називом „Слике“. Изложба је отворена за
посетиоце радним данима до 20. априла.
Ратибор Рато Вукојичић рођен је у
Калушићима код Пљеваља 1941. године,
од 1977. живи у Убу.. Дипломирао на
Архитектонском факултету Универзитета
у Београду. Све време слика и црта,
најпре у атељеу академског сликара
Миодрага Петровића, а од 1995.г. у
сопственом атељеу. Излагао је самостално и групно у Гаганауену, Будви,
Лозници, Шапцу, Младеновцу, Београду,
Убу, Ваљеву, Златибору, Пљевљима,
Љигу, Лајковцу, Мионици. Члан је ликовног удружења „Спектар“ из Уба.

У Градској кући у Лајковцу, председник општине Андрија Живковић,
уручио је родитељима новорођенчади
ауто седишта, обезбеђена средствима
од наплате казни за саобраћајне прекршаје на територији лајковачке
општине. Укупно је подељено 63 седишта, а ова акција биће настављена и у
наредном периоду рекао је председник општине, изразивши наду да ће
при наредној подели бити још више
беба.
- Формирањем Савета за безбедност у саобраћају општина Лајковац
је средства добијена наплатама саобраћајних казни усмерила на повећање безбедности на путевима. Прошлогодишња пракса настављена је и
овом акцијом а пружењем помоћи

родитељима кроз овакаве и сличне
акције желимо да повећамо и наталитет
у нашој општини- каже Живковић.
Он је овом приликом рекао да је
Савет за безбедност у саобраћају отворен за све предлоге и сугестије лајковчана. Укупна износ којим Савет располаже нагодишњем нивоу је 2.300.000
динара, док је за куповину ауто седишта
одвојено 600 хиљада динара.
Приликом поделе седишта, пригодан програм извели су малишани
Предшколске установе „Лептирић“.
Седишта су уручивали и заменик председника Ненад Џајевић, заменик
председника Скупштине Предраг Мирковић и директорка Предшколске установе
Мила Митровић.

СИГУРНИ
У СРЕДИНИ ТАБЕЛЕ
Тим Александра Пакића игра све
боље овог пролећа, да није било одличног голмана Слоге Дејана Голубовићарадовао би се Задругар крај Дрине новој
победи у гостима. Право је чудо шта је
одбранио Немањи Марковићу, а истакао
се још једном сјајном интервенцијом када
је зауставио Гајића у ситуацији "један на
један".

Зона "Дрина", 20. коло

Задругар- Раднички Стобекс
2:0 (1:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија: Никола Обрадовић
(Рача). Стрелци: Бранковић у 33. и
Јеринић у 70. минуту. Жути картони:
Радосављевић, Бранковић, Гајић (З),
Марковић (Р).
ЗАДРУГАР: С.Марковић 7,5, Симеуновић 7,5, Новаковић 7,5 (Гајић 7,5),
Блажић 7,5, Ашковић 8, Радосављевић 7,5, Јеремић 7,5, Бранковић
7,5, Јеринић 7,5, Н.Марковић 8 (Бојичић 7,5), Стојановић 7,5 (Мићић7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Марковић (Задругар)
Зона "Дрина", 19. коло

Слога (ББ)- Задругар
0:0

Аутопортрет:
Ратибор Вукојичић

Подела ауто-седишта у општини Лајковац

Најбољу партију пролећа, Лајковчани
су пружили пред Ускрс против ривала из
Клубаца. Захваљујући расположеном
голману Лекићу, гости су отишли са само
две лопте у мрежи, а први гол је постигао
Немања Бранковић левом ногом са 18
метара. Све дилеме је решио Јеринић
који је и пре тога могао да се упише у
листу стрелаца, а после ванредног кола у
Севојну, наредне суботе у Лајковцу
гостује Полимље из Пријепоља.

Стадион "Браћа Милутиновић" у
Бајиној Башти. Гледалаца: 200. Судија:
Амер Солаковић (Бродарево).
ЗАДРУГАР: Радиновић 7, Симеуновић
7, Новаковић 7, Спасић 7 (Гајић 7),
Ашковић 7, Радосављевић 7, Митровић 7, Бранковић 7, Јеринић 7 (Мићић ), Марковић 7,5 (Милић -), Јеремић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Голубовић (Слога)

ЛАЈКОВАЦ / МИОНИЦА
НА 14. САЈМУ „СПРЕГ“ У ВАЉЕВУ

ПРОМОЦИЈА
ЛАЈКОВАЧКЕ ПРИВРЕДЕ
Под покровитељством Општине Лајковац и у
организацији Агенције за регионални развој општина
Колубарског округа (АРРОКО) и Канцеларије за локални
економски развој општине Лајковац, привреда Лајковца се
и ове године представља на Сајму привреде западне

Србије (СПРЕГ) у Ваљеву. Сајам је одржан од 6. до 8.
априла у „Омни центру“. На обједињеном изложбеном
простору у главној хали Сајма представили су се: „Сани
комерц“ са картонажом, „МД Велес“ са паковањима хималајске соли, „Пчеле и мед“ са медом и производима од
меда, Расадник „Петровић“ из Јабучја и предузетник Славица Живковић са млинским производима. Туристичка
организација је искористила да промотивним материјалима представи туристичку понуду општине. Након
свечаног отварања сајма, штанд су посетили председник
општине Андрија Живковић, заменик председника Ненад
Џајевић и начелница Општинске управе Љубица Новаковић.
Под слоганом "Отвара врата успеха", четрнаести
по реду СПРЕГ, окупио је 206 излагача из 65 градова и општина Србије, као и привреднике из Македоније, посредством Привредне коморе Прилеп. Манифестацију је отворила Катарина Обрадовић Јовановић, помоћник министра
привреде за мала и средња предузећа. Изложбени простор
СПРЕГ-а простирао се ове године на скоро 4.500 квадратних метара, а излагачи су се представили у три хале
„Омни центра“ и на отвореном простору испред центра. Б.П.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ ПОТПИСАЛА СПОРАЗУМ
СА ОДБОРОМ ЗА КУЛТУРУ САВЕЗА СРБА ФРАНЦУСКЕ

САРАДЊА
У КУЛТУРИ И ТУРИЗМУ
Председник Општине Лајковац Андрија Живковић
потписао је, током прошле недеље, споразум о сарадњи са
председником Одбора за културу савеза Срба Француске и
председником Балкан омнибус асоцијације, професором
Петром Гојковићем. Споразум подразумева међусобну
промоцију у области кул-туре,туризма, али и свих области
где је то могуће остварити.
Потписивању овог значајног документа присуствовали су и директор Туристичке организације Општине
Лајковац Милутин Ранковић и Елена Натикина из Москве,
уредница сајта „Лепоте балкана“ и новинар италијанског
часописа „Долче вита“,која је, такође, предложила
сарадњу са градом Гжељом у Подмосковљу, престоницом
руске керамике.Том приликом уследили су и позиви
Лајковчанима за учешће на бројним манифестацијама и
сајмовима попут Дана српске културе,Светосавских дана,
Симплон Експреса и других који се организују у Француској, а истакнура је и жеља да се представници наше
дијаспоре у француској представе на некој од традиционалних манифестација које организује Туристичка организација Лајковац и друге установе лајковачке општине.

20.април 2017.г.
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ШТАНД ОПШТИНЕ МИОНИЦА НА 14. СПРЕГ-у

ПРОМОВИСАНИ ПРИВРЕДНОТУРИСТИЧКИ АДУТИ
Општина Мионица је на недавно одржаном Сајму
привреде у Ваљеву искористила прилику да као и претходних година пред широким аудиторијумом промовише
своје привредно-туристичке адуте. На штанду мионичке
локалне самоуправе у Омни центру посетиоцима су се
између осталог представили познати брендови флаширане воде ''Водавода'' и ''Аква гала'', мионичка Фабрика
изолационог материјала ФИМА, затим добитник годишње
награде Регионалне привредне коморе Ваљево у 2016. за
најбоље микропривредно друштво предузеће ''Пет-мил''
из Брежђа, које је било и домаћин мионичког штанда, а на
СПРЕГ-у су представљени и Музеј камена у Паштрићу
Предрага Пеце Петровића, ''Ткачки двори'' у Ракарима
овогодишње добитнице Вукове награде Загорке Стојановић, ''Читаковића мелем'' пољопривредног газдинства

Општинска делегација са излагачима
из Мионице на сајму СПРЕГ
''Читаковић'' из Горњег Мушића, удружење ''Српска
тради-ција'', као и Средња школа ''Мионица. Поред тога,
овда-шња Туристичка организација је промовисала
туристичке дестинације и понуду смештајних капацитета
на подручју општине, али и овдашње манифестације од
којих је најпознатија ''Мишићеви дани''.
- Ово је изузетна прилика да привреднике са територије наше општине окупимо на једном месту како би
презентовали своју понуду. Сајам је изванредно организован, а ми смо искористили прилику да се представимо
на најбољи начин. Веома сам задовољан оним што су
наши излагачи имали да прикажу, као и посетом - рекао је
први човек мионичке општине Бобан Јанковић приликом
обиласка штанда мионичке локалне самоуправе и додао
да ће општина Мионица и убудуће подржавати развој
привреде предвођене приватним сектором.
А.К.

ПЕТ ПЕСНИКА И ПО ЈЕДАН
МУЛТИМЕДИЈАЛНИ УМЕТНИК И ГИТАРИСТА

ПЕСНИЧКИ КАБАРЕ

Мионичани су, 7. априла, у великој сали Културног
центра имали прилику да на једном месту виде и чују пет песника, једног мултимедијалног уметника и једног гитаристу,
који су током програма под покровитељством Библиотеке
''Милован Глишић'' разгалили публику својим ''Песничким
кабареом''. Песници Нада Ђорђевић, Милета Стаматовић,
Данијела Глишић, Веља Жуњић и Светлана Панић су уз подршку председника Удружења уметника Србије, уредника
програма у београдској библиотеци ''Милутин Бојић'', песника
и писца Карла Астрахана у улози модератора и музичке наступе талентованог Енеса Љајића на акустичној гитари присутнима приредили право уживање. У ненаметљивој, пријатној
атмсфери група уметника се духовито поиграла стиховима,
ширећи позитивну енергију и љубав према поезији.

МИОНИЦА
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АКЦИЈА АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
И МИОНИЧКЕ ОПШТИНЕ

ПОДЕЉЕНА ДЕЧИЈА
АУТО СЕДИШТА
Агенција за безбедност саобраћаја, општина Мионица и
Савет за безбедност саобраћаја општине Мионица су 6.
априла у сали Скупштине општине организовали обуку за
правилну употребу безбедносних дечијих ауто седишта, а
након тога су присутним родитељима подељена безбедносна
седишта која су обезбедиле Агенција и мионичка општина. У
до последњег места испуњеној скупштинској сали презентацију и обуку намењену родитељима мионичких малишана и
онима који ће то постати у блиској будућности одржали су
представници Агенције за безбедност саобраћаја и то
координатор за сарадњу са локалним самоуправама Лидија
Станојевић, начелник одељења за превенције Душко Пешић и
начелник одељења за локалне самоуправе Бранко Стаматовић, као и представници удружења ''Родитељ'' из Београда и
Темерина.

ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЗУ
ВРУЈАЧКЕ ''ВОДАВОДЕ'' ЗА КУВАЈТ

ПРВИ КОНТИНГЕНТ
ТРИ МИЛИОНА ЛИТАРА
Компаније ''ВОДАВОДА'' д.о.о. Мионица и ''Каро
Џенерал Трејдинг'' из Кувајта су недавно у Београду у
присуству министра трговине, туризма и телекомуникација Расима Љајића, председника општине Мионица Бобана Јанковића, представника компаније ''ВОДАВОДА'' и
делегације кувајтских привредника потписале уговор о
извозу првог контингента врујачке ''ВОДАВОДЕ'' од три
милиона литара из Србије у Кувајт.
- Реч је о послу који је значајан по количини извезене
робе и по финансијском аспекту, али је још значајнији због
освајања новог, великог и захтевног тржишта као што је
кувајтско-рекао је на потписивању Ђорђевић, творац
бренда ''ВОДАВОДА'' и додао да је Србија богата водом и
има велику шансу да буде извозник флаширане воде, али
услов је да та вода буде изузетног квалитета, да буде
сертификована по највишим стандардима и да је врхунски
дизајнирана, а да ''ВОДАВОДА'' све те услове испуњава.

Председник Јанковић уручује безбедносна седишта
Присутнима се у име домаћина обратио председник
општине Мионица Бобан Јанковић, који је истакао да локална
самоуправа ове године први пут родитељима са територије
Општине бесплатно дели дечија ауто седишта у циљу
унапређења безбедности саобраћаја на путевима и додао да
ће и убудуће подржаватити све пројекте које Агенција
реализује.
- Захваљујући доброј сарадњи коју са Агенцијом за
безбедност саобраћаја први пут спроводимо ову корисну,
едукативну и подстицајну акцију која је значајна како за локалну самоуправу и мионичке родитеље, тако и за подизање
општег нивоа безбедности у саобраћају. Ова акција је само
једна од активности које ћемо у наредном периоду предузимати на пољу безбедости у саобраћају-рекао је Јанковић.
Начелник одељења за превенције Агенције за безбедност
саобраћаја Душко Пешић је у уводном делу нагласио да је
општина Мионица у последње време направила важне кораке
ка унапређењу безбедности саобраћаја, а један од њих је и
учешће у овом пројекту који се реализује у 20 локалних
самоуправа у Србији.
Поред теоријске одржана је и практична обука о постављању ауто седишта у возилу, јер подаци указују на то да велики број родитеља не поставља дечије ауто седиште у свом
аутомобилу по инструкцијама произвођача, па је такво
небезбедно. Представљени су и статистички подаци Агенције,
зашто је важно коришћење ауто седишта, како правилно
изабрати ауто седиште, приказани су начини везивања у
односу на узраст детета, а подељени су и приручници за
родитеље о заштити деце у возилу.
A.K.

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА РОМА

УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
МИОНИЧКИХ ОСНОВАЦА
Потписивање уговора о извозу „ВОДАВОДЕ“ за Кувајт
Министар Љајић је у свом обраћању истакао да је
потписивање уговора резултат дугогодишњег рада са
циљем да се отворе врата за извоз српске воде у арапске
земље и да се сарадња две земље помери са мртве тачке
јер је робна размена у протеклој години износила свега 5,1
милион долара.
Први човек мионичке општине Бобан Јанковић је
овом приликом изразио задовољство што један сто посто
природан производ са територије општине Мионица, из
Бање Врујци, нашао своје место на једном тако захтевном
тржишту.
- Територија општине Мионица је богата природним
ресурсом воде, ова вода је изузетно високог квалитета што
се потврђује кроз пословање компаније ''ВОДАВОДА'' и
интересовање привреда страних земаља за њен производ. Надам се да ће ова компанија наставити успешно
пословање и на што позитивији начин промовисати нашу
општину и њене ресурсе- рекао је Јанковић.
''ВОДАВОДА'' из мионичке Бање Врујци се са дубине
од 605 метара флашира на извору у Новом дому ''ВОДАВОДЕ'' без икакве обраде и прва је минерална вода из
Србије носилац сертификата NSF.
A.Kовачевић

Пред бројним гостима, родитељима и вршњацима
ученици Основне школе ''Милан Ракић'' Мионица су Светски
дан Рома 8. април обележили пригодном приредбом.
Мионички основци су се потрудили да у уметничком програму што верније дочарају живот, култ уру и обичаје
ромског народа. Присутни су уживали у музичким, плесним
и драмским тачкама којима се позива на неговање толеранције, заједништва, мултикултуралности и поштовање
различитости.

Са приредбе у ОШ „Милан Ракић“
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С Е Ћ А Њ Е

26.04.1995 - 26.04.2017.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

МИЛОШУ
МИШИ
ТОДОРИЋУ
БРАНИСЛАВ ЛАЗИЋ
БРАНКО
Живи у нашим срцима
успомена на твој
драги лик

(1933 - 2017)
Захвални Богу што смо
те имали
Породица

Најповољнија комплетна опрема- 12.500 дин.
и бесплатан превоз до 30 километара

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

20.април 2017.г.

19

Прошле су три године од смрти нашег оца и две године од смрти наше мајке

ТАДИЋ
ВЕЛИБОРА

НАДЕЖДЕ НАДЕ

(1923 - 2014)

С љубављу и поштовањем

(1924 - 2015)

Њихова деца Цица и Раде
Народ каже да је први комшија,
као добра и топла кошуља.
Такви су били наши суседски
односи са

22.04.2015.г. навршиће се
шест година од смрти

МИЛОШЕМ
- МИШОМ
ТОДОРИЋЕМ
Добрим домаћином,
племенитим човеком
и брижним супругом, оцем
и деком своје деце...
Заслужио је да спокојно
почива у свом вечном сну.

ХРИСТОЉУБА
МИЛОШЕВИЋА
из Бањана
Успомену не тебе носићемо
у срцима док смо живи
супруга Споменка,
син Жикица, снаха Милица,
унуци Марко и Марина

Породица и прве комшије:
Воја, Цана, Маријана и Јулија
Марјановић
19.04.2017. г. навршило се шест
месеци од када није са нама

ДИВНА – ДИКА
СИМИЋ
Прошло је шест тужних
месеци и мада више ниси ту, Ти
си и даље са нама сваки дан.
Чујемо ти глас и смех и корак, и
знамо да си најближе што можеш
бити –„у нашим срцима“...
Породица Симић

18.04.2017. г. навршило се десет
година од смрти наше драге мајке

БИСЕРКЕ БАЂЕВИЋ
учитељице
(1934 – 2007)
Са љубављу и тугом
чувамо Те у мислима
и најлепшим успоменама
Душица и Славица
са породицама
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ДЕЧАЦИ ЈЕДИНСТВА ИМАЛИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНУ ЕКСКУРЗИЈУ

ЛЕП ИЗЛЕТ У БУДИМПЕШТИ
Полазници фудбалске школе
Јединства рођени 2008. и 09. године
били су учесници традиционалног УТЕ
Купа у Будимпешти (15. и 16. априла)
који организује славна Ујпешт Дожа. На
пут је кренуло 13 убских клинаца
предвођених тренерима Мирославом
Билићем и Александром Аћимовићем о
чијем здрављу је бринуо доктор Вук
Савковић, у јакој међународној конкуренцији достојно су репрезентовали
убску школу фудбала, а у обе категорије
остварили су пласман у средини табеле.
Слабија гол-разлика спречила је старију
генерацију да се нађе у самој завршници, док су њихови годину дана
млађи саиграчи много боље партије
пружили другог дана и остварили за
нијансу бољи пласман. Много битније
од резултата, јесте чињеница да су већ
на првим корацима фудбалских кари-

јера имали интернационално искуство
које ће им бити од огромног значаја у
даљим каријерама.
Кадети Јединства су у одличној
пролећној серији, пулени Бранка
Зујаловића забележили су трећи
узастопни тријумф, а Синиша Јолачић
је био стрелац победоносног гола на
гостовању Савациуму. Пионири су од
истог ривала доживели убедљив
пораз- 5:0, а претходне среде су славили у Осечини голом Марка Милићевића. Најузбудљивији меч играли су
омладинци на стадиону под Шепковцем- головима Поповића (2) и Ристовског ишли су ка сигурној победи, али је
Савациум за 5 минута стигао до 3:3!
Ипак, Којић је изборио пенал, а Лазар
Ристовски погодио за пети пролећни
тријумф, укупно осми у низу за екипу
Николе Симеуновића.
Б.М.

Фудбалери Јединства рођени 2008. и 2009.године
са тренерима Аћимовићем и Билићем у Будимпешти

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

064/2737-198

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

064/2737-198

ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ
У ГЛАВНОЈ УЛИЦИ
НА УБУ
(77 квадрата - преко пута
„Комерцијалне банке“)

065 4444 001
КУЋА НА ПРОДАЈУ
у улици
Вука Караџића 34
(преко пута Основне
школе)

Тел: 064/30-30-901

MINUS

PRIVREDNO DRU[TVO
ZA KNJIGOVODSTVO
doo I FINANSIJE

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

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

ОБУКА ЗА
КЊИГОВОДСТВО
НА УБУ
Практична обука за књиговодство осмишљена је тако да полазници могу, своја раније стечена знања да обнове и да иста примене у
пракси. Да би полазници могли да
прате практичну обуку морају имати
нека предзнања из наведених области.
Обука за практичан рад и разумевање књиговодствених послова,
осим лицима везаним директно за
књиговодство, може добро доћи и
онима који обављају послове из
сродних области пословања: административним и финансијским
пословима, као и самим предузетницима или власницима фирми.
Предавач: Мирјана Јовановић
Литература: Скрипта, Обрасци, припремљена документација за практичан рад
Место обуке: Уб, Ул. Краља Петра
Првог Ослободиоца 21, лок. 3
Информације на телефоне:
060/70-54-100 и 014/410-806
План часова: 40 (школских) часова
Термини: Субота и недеља од 10-14 h
- пауза 30 минута
Субота је резервисана за стицање
теоретских знања, а недеља за
практичну примену истих
Време трајања: 1 месец
Цена: 24.000 динара
Уколико сматрате да у ваше
знање вреди улагати, да вам треба
мало сигурности да учврстите своје
знање, да вам треба почетна припрема за сопствени бизнис, онда смо
ми права кућа за Вас.
Прикључите се и упознајте са
практичним радом. Видећете да је
књиговодство занимљива област, да
је врло динамична и да има много
ширу примену у послу, да има
ширину и да својом мудрошћу ви
можете водити рачуна куда иде ваше
пословање, можете анализирати
проблеме, тражити решења...и сл...
Ми смо ту да вам помогнемо.
„Минус“ д.о.о.
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Општинска лига Уба "Запад", 9. коло

Јединство (Милорци)Врело 1:3 (0:2)
8.коло (9.април 2017):
Памбуковица – Мургаш
Слога (В) – Чучуге
Докмир – Звиздар
Слободне: Шарбане
9.коло (16.април 2017):
Звиздар – Слога (В)
Чучуге – Памбуковица
Мургаш – Шарбане
Слободан: Докмир
1.^u~uge
2.[arbane
3.Pambukovica
4.Dokmir
5.Zvizdar
6.Murga{
7.Sloga (V)

5
4
4
3
2
1
0

3
3
2
3
2
0
1

0
0
2
1
4
6
6

3:2
1:2
2:2

8.коло (9.април 2017):
ОФК Таково – Врело
Омладинац – Јединство (М)
Колубара (ЛП) – Бргуле
Вукона – Стрелац (К)

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

4:3
1:1
0:3

9.коло (16.април 2017):
Вукона - ОФК Таково
Стрелац (К) - Колубара (ЛП)
Бргуле – Омладинац
Јединство (М) – Врело

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

14 : 5
18 : 6
15 :10
12 : 8
12 :20
7 :19
10 :20

18
15
14
12
8
3
1

10.коло (23.април 2017):
Шарбане – Чучуге
Памбуковица – Звиздар
Слога (В) - Докмир
Слободан: Мургаш
11.коло (30.април):
Докмир – Памбуковица
Звиздар – Шарбане
Чучуге - Мургаш
Слободна: Слога (Врховине)
Општинска лига Уба "Исток", 9. коло

Чучуге- Памбуковица
1:1 (0:0)
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 150.
Судија: Перица Марјановић (Уб).
Стрелци: Глишић (аг.) у 80. за Чучуге, а
Миливојевић у 70. минуту за Памбуковицу. Жути картони: Попов, Ђуричић
(Ч), Јовановић, Ђукић (П).
ЧУЧУГЕ: Петровић 7, Попов 7,5, Иванић
7,5, Новаковић 7, Божиновић 6,5,
Ковачевић 6,5, Јовић 6 (Васиљевић -),
Тешић 6,5, Јовановић 6,5 (Костић -),
Станојевић 6,5 (Радовановић -),
Ђуричић 7
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 7, Глишић 6,
М.Митровић 6,5, И.Балиновац 7,5 (Богићевић -), Н.Митровић 7,5, Р.Балиновац
6,5 (Исић 6,5), Миливојевић 7, Ненадовић 6,5, Ђукић 6,5, Јовановић 6,5,
М.Балиновац 6,5 (Урошевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Митровић (Памбуковица)
Чучуге су доминирале и стварале
шансе, али и превише промашивале.
Јовановић у два наврата, Божиновић,
Ђуричић...могли су да донесу предност
домаћину, али се прво затресла мрежа
Ивка Петровића. Испуцана лопта се од
влажног терена идеално одбила у фор
Миливојевићу, прецизан ударац у
ближи угао донео је велику радост
гостима.
Домаћин је ипак стигао до бода
након продора и центаршута агилног
Попова, а Милош Глишић је несмотрено
закуцао лопту у своју мрежу.

Пратите нас на:
facebook.com/
glastamnave

1.Omladinac
2.Vrelo
3.Brgule
4.OFK Takovo
5.Kolubara LP
6.Vukona
7.Jedinstvo M
8.Strelac (K)

6
6
5
3
4
3
1
0

2
2
2
5
0
1
3
1

1
1
2
1
5
5
5
8

23 : 13
20 : 12
27 : 14
14 : 9
19 : 24
16 : 15
19 : 31
13 : 33

20
20
17
14
12
10
6
0

10.коло (23.април 2017):
ОФК Таково - Јединство (М)
Врело – Бргуле
Омладинац - Стрелац (К)
Колубара (ЛП) – Вукона
11.коло (30.април 2017):
Колубара (ЛП) - ОФК Таково
Вукона – Омладинац
Стрелац (К) – Врело
Бргуле - Јединство (М)
Општинска лига Уба "Исток", 8. коло

Докмир- Звиздар
2:2 (2:0)
Стадион у Докмиру. Гледалаца: 50.
Судија: Миломир Мирковић (Тврдојевац).
Стрелци: Несторовић у 5. и 7. за Докмир, а
Давидовић у 50. и Н.Живковић у 60.
минуту за Звиздар. Жути картон: Н.Живковић (З).
ДОКМИР: Обрадовић 6,5, Влајковић 6,5,
Ђорђевић 6,5, Поповић 7 (Јовић -), Симић
6,5, Пејић 6,5, Ашковић 6,5, Нешковић 6,5,
Несторовић 7,5, Тодоровић 6,5 Миливојевић 6,5
ЗВИЗДАР: Јевтић 7, Перић 7, М.Ђурђевић
6,5 (Симић -), Игњатовић 7, Лукић 7, Илић
7, Ракић 7 (Д.Ђурђевић 7), С.Живковић 6,5
(Јовановић -), А.Урошевић 7, Н.Живковић
7,5, Давидовић 7 (С.Урошевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Живковић (Звиздар)
Одлична утакмица у Докмиру,
фаворизовани домаћин је имао велику
предност већ на самом старту, али то није
било довољно за тријумф. Разиграни
Драган Несторовић је показао своје
голгетерско мајсторстово и, чинило се у
том тренутку, најавио лаку победу
домаћих.
У наставку се ситуација променила, из одличне контре Звиздара
Никола Давидовић је преполовиио
предност Докмира, да би његов имењак
Живковић казнио неспоразум Пејића и
Обрадовића за поравнање резултата. До
краја је било доста прилика на обе
стране, а најбољу је имао стрелац другог
гола за Звиздар. Кренуо је сам од центра
ка голману Обрадовићу, али је шутирао
поред гола. Радовао се и Докмир трећем
голу, али кратко- заставица помоћнице
Маје Продановић сигнализирала је
офсајд-позицију...

Стадион у Милорцима. Гледалаца:
80. Судија: Миломир Мирковић (Уб).
Стрелци: Пантић у 86. за Јединство, а
Мирковић у 12., Брдаревић у 15. и
Грујић у 80. минуту за Врело. Није
било картона.
ЈЕДИНСТВО: Мирковић 5, Геђовски
6,5, Јаковљевић 6, Симић 6,5,
Карапанџић 6 (Пантић 7), Максимовић
6, Чарапић 6, Алеков 6,5, Николић 6
(Митровић 6), Јокић 7, Павићевић 6
ВРЕЛО: Станчић 7,5, Јанковић 7,
Новаковић 7, Срећковић 7, Грујић 8,
М.Илић 7, Радојичић 7, Брдаревић 7,5,
Панић 7 (Пантелић -), Мирковић 8
(Мијатовић -), Н.Илић 7 (Вићентић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Грујић (Врело)
Сигуран тријумф Врељана и најава
да ће са Омладинцем водити трку за
пласман у Међуопштинску лигу.
Голман домаћих није имао свој дан,
најпре је кикснуо код "слободњака"
Мирковића, а потом и лоше проценио
центаршут Брдаревића.
Истакао се Иван Станчић на голу
Врела са две добре интервенције, да
би Грујић након корнера Небојше
Илића главом решио све дилеме.
Домаћину за утеху леп гол Пантића,
лопта се од стативе одбила у мрежу
гостију.
Општинска лига Уба "Запад", 8. коло

Колубара (Лисо Поље)Бргуле 3:0 (1:0)
Стадион у Лисо Пољу. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Ковачевић (Уб).
Стрелци: Филиповић у 35., Вељовић
у 85. и Ранковић у 88. минуту. Жути
картони: Дамјановић, Вељовић,
П.Перић (К), Ракић (Б).
КОЛУБАРА: Н.Перић 7,5, Филиповић
7,5 (М.Јанковић -), Петровић 7,
Дамјановић 7,5 (Станковић 7), Којић 7,
Милутиновић 7,5, Петронијевић 7
(П.Перић -), Д.Јанковић 7,5, Ранковић
8, Вељовић 8, Јешић 7
БРГУЛЕ: Николић 6, П.Петровић 6
(Хаџић 6), М.Петровић 6,5, Ракић 6,5,
Илић 6 (Ђорђевић -), Миладиновић 6
(Симић -), Јовановић 6,5, А.Петровић
6,5, Павловић 6, Ранковић 7, Бајић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Иван Ранковић (К)

Јесењи првак је налетео "на мину"
у Лисом Пољу, домаћин се потпуно
заслужено радовао неочекиваној
победи. Бргулци су имали две добре
прилике на старту, а њихове промашаје казнио је Стефан Филиповић
прецизним ударцем у ближи угао.
У наставку се истакао голман
домаћих одбранивши "зицер" Павловићу, да би брзоноги Вељовић решио
питање победника. За крај, оштро
изведен слободан ударац Ранковића
био је неухватљив за Николића, па се
Колубара неочекивано радовала
убедљивој победи.
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17. коло

Црвена Јабука- Врело Спорт
2:5 (0:2)
16.коло (08/09.04.2017):
Младост (В) – Каленић
Рубрибреза - Полет Д.Л.
Врело Спорт – Гуњевац
Д. Туцовић – Паљуви
Стубленица - Полет (T)
Рудар (Р) – Пролетер (Б)
Слободна: Црвена Јабука

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

17.коло (15/16.04.2017):
Рудар (Р) – Младост (В)
Пролетер – Стубленица
Полет (Т) - Д. Туцовић
Ц. Јабука - Врело Спорт
Гуњевац – Рубрибреза
Полет Д.Л. – Каленић
Слободни: Паљуви

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

1.Vrelo Sport 16
2.Guwevac
10
3.Rubribreza 8
4.Rudar (R)
8
5.Polet (T)
8
6.D.Tucovi}
7
7.OFK Paquvi 6
8.Polet (DL) 6
9.Kaleni}
6
10.Stublenica 5
11.C.Jabuka
3
12.Mladost(V) 2
13.Proleter
2

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

0
5
5
5
6
6
4
6
9
9
10
11
11

53 :11
35 :28
34 :24
31 :22
38 :32
32 :33
31 :23
31 :27
32 :40
23 :42
28 :43
17 :38
15 :37

48
30
27
27
26
24
23
21
19
17
11
9
9

18.коло (22/23.04.2017- 16.00 ч):
Младост - Полет Д.Л.
Каленић – Гуњевац
Рубрибреза - Ц. Јабука
Врело Спорт – Паљуви
Колубара - Полет Т.
Д. Туцовић – Пролетер
Стубленица – Рудар
19.коло (29/30.04.2017- 16.00 ч):
Стубленица – Младост
Рудар - Д. Туцовић
Пролетер – Колубара
Полет Т. - Врело Спорт
Паљуви – Рубрибреза
Ц. Јабука – Каленић
Гуњевац - Полет Д.Л.

Симеуновић (Врело Спорт)
обилази Стаменића (Гуњевац) за 3:0

17. коло

Гуњевац- Рубрибреза
2:1 (0:0)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 50.
Судија: Немања Јовановић-Џајић (Уб).
Стрелци: Милошевић у 78. и Вујковић
у 90. за Гуњевац, а Тодоровић у 59.
минуту за Рубрибрезу. Жути картони:
Ристић, Митровић, С.Симић, Вујковић
(Г), Ивановић, Антић, Хартман, Лакић
(Р).
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 8, Митровић 7,
Ристић 7, С.Симић 7, Вујковић 8,
Продановић 7, Кузмановић 7 (Ивковић
-), Миливојевић 7,5, Спасојевић 7,
Милошевић 8, М.Симић 7
РУБРИБРЕЗА: Радованчевић 7, Јанковић 7, Тодоровић 7, Хартман 7, Јоковић 7,5, Антић 7, Живковић 7 (Лакић -),
Златковић 7,5, Шепељ 7,5, Ивановић 7,
Марковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Вујковић (Гуњевац)
Изузетно квалитетан меч у
Гуњевцу, гостујућа екипа је показала
да уме да игра, али јој то није било
довољно ни за бод. Срђан Ристић је у
првом делу два пута погађао оквир
гола, а Тодоровић доноси предност
Рубрибрези почетком другог дела.
Боројевић је одбранио пенал, али је
Тодоровић остао присебан и одбитак
вратио у мрежу.
Срба Милошевић је донео поравнање из "слободњака" уз малу помоћ
"живог зида", да би Вујковић након
корнера са два метра донео велику
радост Гуњевчанима. За похвалу је и
учинак Недељка Боројевића, одличним одбранама спречио је госте да
крунишу своје периоде доминације.

Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
50. Судија: Марко Ранковић (Тврдојевац). Стрелци: Кузмановић у 62. и
Лесић у 87. за Црвену Јабуку, а Симеуновић у 20., И.Матић у 24., Јолачић у
51., Леонтијевић у 76. и Јевтић у 89.
минуту за Врело Спорт. Жути картони:
Берановић, Вукић (ЦЈ), Д.Матић, Калањ
(В). Црвени картон: Петровић у 45.
минуту.
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Г.Вујић 6, Нишавић 7,
Вукић 7, Матић 6,5, З.Вујић 6,5, Петровић 6, Васиљевић 6 (Лесић 7), Максимовић 7,5, Дамњановић 7 (Илић -),
Јовићевић 6,5, Берановић 6 (Кузмановић 7)
ВРЕЛО СПОРТ: Станчић 7, Симић 7,
Леонтијевић 7 (Јевтић 7), Ђорђевић 7,5,
Д.Матић 7,5, И.Матић 7,5, Јолачић 7,5,
Маринковић 7 (Калањ -), Симеуновић 8,
Ристовски 7 (Илић -), Новаковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Филип Симеуновић (Врело Спорт)
Победнички низ Врељана стигао
је до бројке 34, у допадљивом мечу
неприко-сновени лидер је убедљиво
славио, али домаћин заслужује честитке за пристојан отпор.
Симеуновић је одлично "затворио" другу стативу код првог гола, а
Ивица Матић прецизно шутирао са 18
метара. Тихомир Петровић је добио
другу јавну опомену пред паузу, а
Јолачић убаци-вањем из другог плана
постигао трећи гол за госте. Кузмановић је вешто погодио из "слободњака"
док је Станчић намештао зид, а последња два гола Врељана су уз сплет
срећних околности завршили иза леђа
Горана Вујића.

16. коло

16. коло

Стубленица- Полет (Таково)
3:4 (2:3)

Врело Спорт- Гуњевац
4:0 (2:0)
Стадион СЦ "Матић". Гледалаца: 100.
Судија: Милан Балиновац (Уб).
Стрелци: Ристовски у 20. из пенала,
Симић у 42, Симеуновић у 60. и Јолачић
у 86. минуту. Жути картони: Илић (В),
Митровић, Ристић (Г).
ВРЕЛО СПОРТ: Ђурђевић 7, Симић 7,5,
Леонтијевић 7,5 (Николић -), Ђорђевић
7, Д.Матић 7,5, И.Матић 7, Јолачић 7,5,
Ристовски 7, Симеуновић 7 (Илић -),
Новаковић 7, Анђић 7,5 (Вићентић -)
ГУЊЕВАЦ: Стаменић 6, Митровић 6
(Јоксимовић -), Ристић 7, М.Симић 6,
Вујковић 6,5, Продановић 6, Кузмановић 6 (С.Симић 6), Миливојевић 6,5,
Спасојевић 6, Милошевић 7, Стојановић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Јолачић (Врело Спорт)
Наставак победносног низа
Врељана, мада је Гуњевац имао своје
прилике у првом полувремену.
Ђурђевић је Ристићев шут спровео до
пречке, а Милош Симић се два пута није
снашао у повољним ситуацијама.
Анђић је вешто изнудио пенал након
неопрезног старта Кузмановића, да би
се Симић одлично убацио иза леђа
одбране и дуплирао предност.
У наставку је отпор Гуњевца био
сломљен, а Симеуновић је казнио
неопрезност голмана Стаменића за
трећи гол Врељана. За крај, одмерен
ударац најбољег актера меча Јолачића
и тридесет трећа везана победа Врело
Спорта од оснивања клуба!

Стадион у Стубленици. Гледалаца: 50.
Стрелци: Јовановић у 4. и Теодосић у 8.
и 88. за Стубленицу, а Живановић у 9. и
25., С.Илић у 22. и М.Илић у 55. минуту
за Полет. Жути картон: Крстић (П).
Црвени картони: Максимовић и Пантић
(Полет) у 45. минуту.
СТУБЛЕНИЦА: Илић 6,5, Мирковић 5,5
(Перишић -), Ивановић 5,5, Теодосић 7,5,
Н.Поповић 6 (Маринковић -), Јовановић
6, Нем.Миличић 5,5, Ник.Миличић 5,5,
Ж.Поповић 6 (Марковић -), Милутиновић 6, Лекић 5,5
ПОЛЕТ: Р.Максимовић 6,5, С.Илић 8
(Поповић -), Радовановић 7,5, В.Максимовић 7, Бранковић 7,5, Стефановић 7,
Јанковић 7, М.Илић 7,5, Крстић, Живановић 8 (Ненадовић -), Пантић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: М. Живановић (П)
Таковчани су направили прави
подвиг, сачували су предност са паузе
са два играча мање у пољу, а дефанзивац Марко Радовановић је показао да
се одлично сналази и измеђи статива.
Преоштро су протестовали Радисав
Максимовић и Пантић након слободног
ударца за Стубленицу у 45. минуту,
Милић им је експресно поделио 4 жута
картона и послао их у свлачионицу.
Домаћин је одлично почео и
стигао до убедљиве предности, али су
Срећко Илић и Марко Живановић били
пребрзи за одбрану Стубленице.
Посебно ефектан био је други гол
Живановића, мајсторски је са 16 метара
лобовао Илића. Мирко Илић је након
корнера донео Таковчанима предност
од 4:2, све што је домаћин успео да
уради до краја је гол Мирка Теодосића
након одбијене лопе принудног голмана Радовановића.
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ЦРВЕНО-БЕЛИ ХВАТАЈУ ПРОЛЕЋНИ РИТАМ

РАФАЛНО ПО ЉИЖАНИМА
- У најбољој пролећној игри, Убљани стигли до
убедљивог тријумфа, распуцани Крстић и Радивојевић.
- Препливана и Дрина, штопер Стаменковић јунак
победе. - После ванредног кола у Дивцима (19. априла),
у недељу стиже Слога из Бајине Баште.
Најављивао је тренер Жарко Анђић да се једном бројне шансе и
нападачка игра морају наплатити голеадом, десило се то на Велику суботу
против Спартака из Љига, а одавно један гост са Шепковца није испраћен
са шест погодака у мрежи. Течне и допадљиве акције мамиле су аплаузе
расположене публике, било је милина гледати најмлађе Радивојевића и
Ристовског како "везу" по терену, а тако инспирисаном Јединству није
била потребна помоћ у виду престрогог једанаестерца на почетку меча.
Везиста суперлигашког
педигреа Владимир Крстић хеттриком је стигао већ до пет
пролећних погодака у црвенобелом дресу, али су навијаче
највише обрадовали први
сениорски голови омладинца
Луке Радивојевића. Најпре је
идеалну асистенцију Стаменковића претворио у рутинску
реализацију са десет метара, а
потом у наставку из "левице"
послао пројектил који је био
нерешива енигма за голмана
гостију:
- Надам се да је публика
уживала у нашој доброј игри,
стижемо у праву форму пред
одлучујуће битке, а коначно смо
прорадили и ми нападачи.
Хвала саиграчима на великој
подршци, голови ће ми дати
додатно самопоуздање, али
Лука Радивојевић (лево)
свима нам је најбитније да
ухватимо прикључак у борби за
1. место и што пре стигнемо лидера- пун је самопоуздања офанзивни
везиста Јединства Лука Радивојевић.
Похвале за приказано заслужује и све бољи Јовица Алемпијевић,
гол и две асистенције најављују да хвата форму која му је донела титулу
голгетера лиге, а утисак је да овакав рафал био неопходан нападачима да
премосте психолошку баријеру. Штета је што млађани Ристовски није
стигао до "првенца", а о игри дефанзиваца не вреди ни трошити речипоново се Иван Јовановић одмарао иза најбољег одбрамбеног бедема
лиге.
Гостовање крај Дрине неодољиво је подсетило на оно јесење у
Бајиној Башти, поново су црвено-бели решили меч пред сам одлазак на
паузу, овога пута улогу меч-винера преузео је непрелазни штопер Дејан
Стаменковић. После гужве након слободног ударца, Милановић је био
најбржи и одиграо повратну лопту, а увек хладнокрвни Стаменковић, као
да је цео живот у противничком шеснаестерцу, послао лопту у "малу"
мрежу голмана Васића.
Није деловало тада да ће то бити коначан
резултат, а много ближа да се поново затресе била
је мрежа домаћина. Јединство је доминирало у
наставку, најближи да дуплира предност био је
Милановић, а неколико обећавајућих напада није
окончано ударцем на гол. На другој страни, Иван
Јовановић је имао само две озбиљније интервенције што говори да је дефанзива црвено-белих
била беспрекорна. Чак ни слаби судија Маринковић
није успео да угрози победу Јединства, тренер
Анђић је био задовољан партијом која је Убљане
оставила у трци за прво место:
- Зрела и сигурна партија на једном од најтежих
гостовања у лиги, на руку нам је и ишао "реми"
лидера који поново удаљен 6 бодова. Утисак је да
смо требали и раније да осигурамо победу, ипак
домаћин није имао снаге да нам озбиљније запрети
у финишу. Драго ми је да играчи шаљу сигнале да је
борба за 1. место далеко од готове, лако смо
надоместили изостанак штопера Марјановића и
вероватно Дрину избацили из борбе за 1. место.
Времена за предах нема, већ у среду Убљани
су у ванредном колу гостовали у Дивцима, а у
недељу ће угостити Слогу из Бајине Баште (16
часова).
Б.Матић

Зона "Дрина", 20. коло

Јединство (Уб) - Спартак 1924
(Љиг) 6:0 (3:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 400. Судија:
Иван Луковић (Ужице). Стрелци: Крстић у 7. из
пенала, 15. и 84., Радивојевић у 28. и 79. и
Алемпијевић у 61. минуту. Жути картони:
Гавриловић (Ј), Станковић (С)
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић -, З.Радојичић 7,5
(од 65. Милошевић 7,5), Н.Радојичић 7,5 (од 71.
Радовановић 7,5), Марјановић 7,5, Гавриловић
7,5, Стаменковић 8 (од 74. Филиповић -),
Брадоњић 7,5, Ристовски 7,5, Радивојевић 8,5,
Крстић 8, Алемпијевић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Лука Радивојевић (Ј)
Зона "Дрина", 19. коло

Дрина- Јединство (Уб) 0:1 (0:1)
Стадион у Љубовији. Гледалаца: 400. Судија:
Виктор Маринковић (Ваљево). Стрелац:
Стаменковић у 44. минуту. Жути картони:
Костић, Глигић (Д), Брадоњић, Д.Јовановић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, З.Радојичић 7,5,
Н.Радојичић 7,5, Андрић 7, Гавриловић 7,5,
Стаменковић 8, Брадоњић 7 (од 73. Љубичић
7), Ристовски 7 (од 46. Д.Јовановић 7),
Милановић 7, Крстић 7, Алемпијевић 7 (од 83.
Радивојевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Стаменковић (Ј)

ZONA *DRINA*
1.Provo
2.Jedinstvo (Ub)
3.Drina
4.Ra|evac (K)
5.Radni~ki Stob.
6.Polimqe (P)
7.Radni~ki (V)
8.Sloga 1940 (BB)
9.Zadrugar (L)
10.Ribnica (M)
11.OFK Divci
12.Spartak (Qig)
13.Sloga (Sjenica)
14.OFK Ose~ina
15.Sevojno
16.Jedinstvo 1945

16
13
11
11
10
9
9
9
8
7
6
5
5
2
2
3

1
4
4
2
4
5
5
4
4
4
3
6
4
9
8
1

3
3
5
7
6
6
6
7
8
9
11
9
11
9
10
16

44 : 11
32 : 8
28 : 20
26 : 20
35 : 19
31 : 23
28 : 20
35 : 22
28 : 30
22 : 27
18 : 30
16 : 31
13 : 26
16 : 25
16 : 36
6 : 46

49
43
37
35
34
32
32
31
28
25
21
21
19
15
14
10

Наредне утакмице ФК Јединство
21.коло (среда, 19.април- 16.00ч):
ОФК Дивци - Јединство (Уб)
22.коло (недеља, 23.април- 16.00ч):
Јединство (Уб) - Слога 1940 (ББ)
23.коло (субота, 29.април- 16.00ч):
Севојно - Јединство (Уб)

Распуцани Убљани: Владимир Крстић
и саиграчи прослављају погодак

ОДБОЈКА
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ОКОНЧАЛЕ ИМПРЕСИВНУ СЕЗОНУ

СТВАРНО НАЈБОЉЕ !
После паузе, шампионски плес се поново игра
у убској хали!
Одбојкашице Уба су на импресиван
начин стигле до првог места у
првенству Прве-Б лиге и тако оствариле
највећи успех клуба- пласман у Прву
лигу, само корак далеко од елитног
друштва женске одбојке!
Постојећи играчки кадар летос је
ојачан са три квалитетне одбојкашицекоректором Ана-Маријом Митровић,
поузданим техничаром Аном Поповић и
талентованим примачем Иреном Дробњак. Иако се Митровићева повредила
већ на старту сезоне, није то утицало на
сјајна издања екипе Марине Петровић.
Двадесет и једна победа уз само један
пораз потврда су да је шампионска
титула чиста као суза, а начин на који су
Убљанке славиле у дербију сезоне у
Ваљеву погодан је материјал и за
филмске режисере. Три меч-лопте нису
биле довољне домаћој екипи да се
поравна на врху са Убом, екипа је
показала шампионски ген у најтежим
тренуцима и на најслађи могући начин
већ тада послала шампањац на
хлађење.
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Прва-Б лига, 22. коло

Уб- Жабаљ Волеј 3:0
(25:12, 25:15, 25:14)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 250.
Судије: Гајић, Марковић (Шабац).
УБ: Марковић, Лазић, Дробњак,
Петровић, Милијановић, Киселчић,
Јелић, Поповић, Глишић, Јаблан,
Каришик, Вуловић
Прва-Б лига, 21. коло

Стерија- Уб 1:3
(16:25, 27:25, 17:25, 29:31)
СЦ "Визура" у Београду. Гледалаца:
5 0 . С удије : Д а видовић, Ил ић
(Београд).
УБ: Илић, Марковић, Лазић, Дробњак,
Петровић, Николић, Киселчић, Јелић,
Поповић, Јаблан, Каришик, Вуловић

Капитену Александри Кислечић пехар је уручио Зоран Гајић, председник ОСС

ЖОК Уб

Сања Јаблан
Капитен Александра Киселчић
поносно је примила пехар из руку
председника ОСС Зорана Гајића, а и
начином на који су прославиле велики
успех, Убљанке су потврдиле шта им је
била главна карактеристика на шампионском путу:
- Тимски дух и атмосфера која се
ретко среће! Када би нека девојка упала
у малу кризу, друге су је "вукле" и
пружале подршку и тако је било целе
сезоне. Иако резултатски делује
убедљива, наша титула није била ни
мало лака ни једноставна, а од дербија
са Ваљевом смо спале на енергетски
минимум, јер смо се баш истрошиле - и
физички и емотивно. Освојиле смо и
Куп на старту сезоне, што није био
приоритет, а већ после неколико кола
првенства било нам је јасно да нам
амбиције морају бити највеће. Честитам
девојкама на феноменално одрађеном
послу, било ми је уживање предводити
их, сада је време да прославимо овај
велики успех који је, понаваљам,
искључиво плод колектива у којем је
свака девојка нашла своје место и
улогу- рекла је на крају сезоне тренер
Марина Петровић, већ други пут у три
сезоне предводник шампионске убске
чете.

Последња два меча, као што је
Марина рекла, екипа је одиграла таман
довољно да у победничком стилу
оконча сезону за историју. У врло
узбудљивом сусрету, неугодна Стерија
побеђена је у четири сета, а дуел против
Жабаља измамио је пуно аплауза са
трибина, посебно за љубимице домаће
публике- Александру Киселчић, Ивану
Милијановић и Анђелу Марковић.
Побринуле су се убске одбојкашице да
прослава у хали добије и сценску
димензију, а Уб је, на ногама уз салву
аплауза, поносно поздравио своје
шампионке...
Б.Матић

Сезона за памћење: Шампионски пехар у рукама убских одбојкашица
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РУКОМЕТАШИ УБА ЗАБЛИСТАЛИ У "СИНЂИНОМ" БАЛОНУ, АЛИ СЕ НИСУ РАДОВАЛИ

СУДИЈСКА ЛАКРДИЈА
У ФИНИШУ
НЕЗАБЕЛЕЖЕНО - У 56.минуту, при резултату 31:30 за РК Уб,
судије су искључиле пет убских играча, па су на терену остали
само годлман Алекса Максимовић и играч Андрија Ранковић.
Није тренер Душан Видић узалуд
причао да млада екипа Уба има потенцијал за добар рукомет, а на најбољи
начин демонстрирали су то на гостовању Београду. Један од фаворита за
прво место надао се лакој победи,
вероватно и неискусне судије овог меча,
али им је планове покварила мотивисана и за игру расположена убска екипа.
Домаћин је имао константну предност, али су Видићеви пулени одбијали
да се предају. У 36. минуту, Београд је
стигао до опипљивог вођства- 24:18, али
је, онда, уследило вероватно најбољих
20 минута сезоне за госте. У 55. минуту
резултат за неверицу- 31:29 за Уб, сигнал
за општу панику домаће екипе и управе,
потом и жесток притисак на две девојке
које су беспрекорно делиле правду до
тада. Оно што је уследило, признаје тренер Душан Видић, никада није доживео
у својој дугој каријери:
- На истеку 56. минута, искључени
су Лачковић за старт и Стокић као
капитен који је пристојно тражио објашњење за престрогу одлуку. Већ у следећем нападу, напоље је морао и Вукосављевић, а код резултата 31:30 досуђен је
пенал за домаће уз искључење Драгишића. Тадић због протеста добија

ДРУГА ЛИГА „ЦЕНТАР“

Друга лига "Центар", 14. коло

Београд - Уб
34:31 (19:17)
Балон у СЦ "Синђелић" у Београду.
Гледалаца: 50. Судије: Марија Марић,
Александра Луковић (Београд).
Искључења: Београд 6, Уб 14 минута.
Седмерци: Београд 2(2), Уб 3(2).
УБ: Максимовић, Стокић 4, Вукосављевић 4, Латиновић, Лачковић 12,
Тадић 1, Драгишић 4, Дамњановић,
Рајковић, Ђуричић, И.Марковић,
Ранковић 6

ПОЗНАТА СУДБИНА
УБСКИХ КОШАРКАША

НАРЕДНЕ СЕЗОНЕ
У НИЖЕМ РАНГУ

Ушао у рукометне анале:
Андрија Ранковић (РК Уб)
"плави" картон, што значи да су на
паркету остали само Андрија Ранковић
и голман Алекса Максимовић! Веровали или не, успели су да сачувају
лопту целих 40 секунди, илузорно је
било очекивати да могу да ураде било
шта више. Комплетирали смо се тек у
последњем минуту, наравно да је
Београд искористио поклон да преокрене резултат, а ми смо доживели
незапамћено понижење. Буквално нам
је отета победа, а момцима само могу
да честитам на изузетној игри и залагању против претендента за виши рангса горким укусом у устима описује
финиш меча тренер Видић.
Убљани су одмарали за Ускршње
празнике, а наредног викенда их очекује
меч на домаћем паркету против младе
екипе Металопластике.
Б.Матић

Кошаркаши Уба поражени су у
мечу претпоследњег кола у Новом
Пазару са убедљивих 140:78, што није
неочекивано, али су, на жалост, још
лошије вести стигле из Шапца. Главни
ривал у борби за опстанак је савладао
на свом паркету Полет Ратину са
104:98 и коло пре краја обезбедио
претпоследњу позицију на "Западу".
Да ли ће им то бити довољно за
опстанак- још није сигурно, али јесте
дефинитивно да ће Убљани наредне
сезоне играти у рангу ниже. То је, ипак,
очекивани епилог сезоне која је била
тешка и мучна од самог почетка,
одлазак Ивана Поповића био је сигнал
да ће убски кошаркаши тешко до
опстанка, а наду је подгрејала победа у
Косјерићу пре два кола. Ипак, буђење
је било прекасно, па ћемо наредне
сезоне гледати оба убска клуба у
Другој регионалној лиги "Запад".
Најефикаснији у пазарском
поразу био је "плеј" Марко Петровић
са 42 поена, а пратили су га Бојичић и
Лазар Поповић. Опроштај од навијача
и лиге је у недељу од 19 часова,
пробаће Убљани да против Зекаса 75
из Раче забележе прву победу на
домаћем паркету и на частан начин се
опросте од Прве лиге "Центар".

Garancija kvaliteta !
014 412 304
Kruševac
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У СУБОТУ, 22.АПРИЛА

БОРЦИ ПОНОВО У УБСКОЈ ХАЛИ
У организацији КБК Соко и
БС Београда, на Убу ће се у
суботу 22. априла одржати
првенство Београда у кик-боксу,
дисциплина Кик-лајт контакт.
Елиминационе борбе почињу у
12 часова, биће заступљене све
категорије, од пионирске до
сениорске, а учествоваће преко
250 такмичара. Мечеви се раде на
татами подлози (без ринга), са
пуном заштитном опремом, а по
правилима- није дозвољен пун
контакт, односно нема нокаута и
јаких удараца. Ово је још једно
велико признање за КБК Соко,
након првенства Београда, које је
одржано марта прошле годин,е уз
учешће више од стотину бораца
из целе Србије...

PLATNI PROMET
UPLATA RA^UNA
BRZO, LAKO, EFIKASNO...
Kod nas možete izvršiti
uplatu svih vaših računa
(za struju, telefon,
komunalne usluge,
poreze, takse...)
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provizija 50 din.

