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НА УБСКИМ ЛЕТЊИМ ВЕЧЕРИМА

ПРЕДСТАВЉАЊЕ
БРАТСКИХ ОПШТИНА
За крај августа најављен „Бир фест“, у оквиру
кога ће бити одржан и музички фестивал
Након Златног дана и два велика концерта, Жељка Васића
и Шабана Шаулића, Убске летње вечери настављене су
наступима фолклорних ансамбала и етно-музичких састава из
општина са којима Уб има побратимске везе. Први су се
представили гости из братских боснохерцеговачких општина –
Источног Новог Сарајева (23. јула) и Лопара (24. јула), који су на
Летњој сцени Дома културе, кроз песму и игру, показали културно наслеђе, традицију и специфичности крајева одакле долазе. За вечерас (26. јул), најављен је културно-уметнички програм гостију из братске општине Бела Паланка, док је 29. јула
заказан целовечерњи концерт фолклорног ансамбла и етномузичке групе из Зубиног Потока, општине са севера Косова.

КУД „Славија” Источно Ново Сарајево
После ова четири тематски сродна програма, из
различитих крајева Србије и БиХ, публику током убског
културног лета очекује и неколико програма кабаретског типа, а
крајем августа и „Бир фест“, који ће се први пут одржати у
дворишту средњих школа. Осим уобичајених садржаја, у
оквиру овогодишњег „Бир фест“ биће организован и музички
фестивал, који је био планиран за Златни дан, али је отказан
због невремена. На њему ће наступити најављени извођачи:
Мишко Плави Трио, Вила Филозофина, Тања Јовићевић и Краљ
Чачка.

САДРЖАЈНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ ЛАЈКОЦА”

САША МАТИЋ,
ТЕШКА ИНДУСТРИЈА,
НЕЗВАНИЧНА ВЕРЗИЈА...
Овогодишња манифестација “Дани Лајковца” почела је 9.
јула на Колубари риболовачком манифестацијом поводом
Дана Удружења риболоваца “Шаран”. Настављена је овог
викенда „Данима воденице“ и уметничком колонијом „ИстокЗапад” у организацији Туристичке организације. Програм је
богат и разноврстан, од културних дешавња до спортских
манифестација, укључујући и Колубарски котлић и Мото скуп.
Последња три дана манифестације су најатрактивнија: 28. јула
рок концерти „Незваничне верзије“ и „Тешке индустрије“; 29.
јула фолклор, балетска секција, дечје представе, концерт
Леонтине и етно концерт „Балканике“ и 30. јула на градску
славу концерт Саше Матића.
Носиоци изложби, књижевних вечери, представа, разних
такмичења су КЦ „Хаџи Рувим”, Градска библиотека, Туристичка организација Лајковац, спортска удружења…
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ек кад почну проблеми са принудним искључењима у снабдевању из градског водовода,
чини се, већина нас се сети колико нам
је вода важна. Заправо, колико живот
није могућ без течности која нам је, кад је ту, толико
неважна, а која, заправо, живот значи.
Е, сад! Давних година, а ту су још понеки који се
сећају, убска општина је добила градски водовод, у
то време, само за такозвано градско језгро (центар
вароши). Вода се, у разним судовима (сећамо се
канти са ‘’носом’’ на једној страни и поклопцем на
другој) доносила са неколико градских чесми. Нико
није ни помишљао да ће околна села добити
водоводну мрежу са пијаћом водом, а да је неко
поменуо да ће се многе баште под најлоном, или на
отвореном, заливати из водовода - нико му не би
поверовао...
А, ево! Вода за градско подручје Уба искључује се
јер је - нема довољно(?). Водовод се проширио,
сеоски бунари су, мање или више, загађени, али би
заливање повртарских култура било изводљиво
водом из њих. Међутим, многима је једноставније
да одврну славину. Рачун ће бити већи, али приход
од свежег парадајиза, папарике и других биљних
култура ће лако покрити издатке. Утолико пре што
нас киша обилази, а температуре (не у хладу)
достижу и до 44 степена Целзијуса. Од измењених
климатских услова произвођачи, из године у
годину, морају да отимају. Зарада није за
потцењивање, али, једногласна порука са села је:
‘’Ко мисли да је лако нека дође и покуша да
самостално узгаја оно што му је скупо на пијачним и
трговинским тезгама’’.
Дакле, на једној страни су аргументи баштована, а
на другој логичне тврдње да вода из градског
водовода није намењена за заливање. Чули смо
поруке да у вароши мора да се штеди и да су
рестрикције неизбежне. И, збиља, мора се
признати, за сада. нестанци воде у цевима нису
претерани. Ако киша, ипак, падне ових дана, неће
бити озбиљнијих несташица. Али, ако суша потраје,
ратарске, воћарске и повртарске културе ће претрпети огромне штете. О томе како ћемо имати
вишедневна искључења не смем ни да помислим.
А могуће јер и то најављују најодговорнији у
општини.
Међутим, ових дана на профилу ‘’Град Уб’’, на
Фејсбуку, појавио се текст у којем је изнето, благо
речено, чудно мишљење. Заправо, замерено је
општинским властима што су грађанима поклонили летњи концерт Шабана Шаулића и Дејана
Петровића, уместо (?) да се паре уложе у изградњу
једног или више бунара на подручју убског
водовода. Али, има и супротних мишљења. То
показује и наша анкета у овом броју.
Неко је поменуо и акумулацију Стубо-Ровни која се
већ деценијама гради изнад Ваљева. Квалитет те
воде, кажу неки стручњаци, је таман довољан за
заливање... Кад цеви стигну до Уба.
У међувремену, добра киша мора да реши проблем.
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ЛАКШИ ПУТ ДО ОВЕРЕ ДОКУМЕНАТА

УБ КОНАЧНО
ДОБИО НОТАРА
Канцеларија јавног бележника Весне Благојевић,
налази се у Улици Вука Караџића 35/1. Од
септембра, поверени послови у надлежности
нотара - саставаљање смртовница и
спровођење оставинских расправа
После две године поново је отворена јавнобележничка
канцеларија за територију општине Уб. Министар правде је
именовао дипломираног правника Весну Благојевић, која је
своје искуство, након положеног правосудног испита, стекла
као судијски помоћник у Окружном суду у Ваљеву у грађанској материји, а од 2010. године као виши судијски помоћник у
Основном суду у Ваљеву, такође у грађанском одељењу. Пет
година је радила у оставинској материји, на вођењу оставинских расправа.
Колика је потреба за јавним бележником на Убу говори
чињеница да је за 15 дана, од када је поново отворена јавнобележничка канцеларија у улици Вука Караџића бр.35/1,
урађено 500 малих овера, за које није потребно заказивање.
- Потребно је припремити сву неопходну документацију
за солемнизацију уговора пре заказивања теримина, како би
се извршиле неопходне провере валидности, док је код овере
копије потребно доставити оригинал на увид, а код овере
потписа документа у довољном броју примерака. Солемнизација уговора која се односи на промет непокретности, врши
се према надлежности Основног суда у Убу, што значи да сам
као јавни бележник за овере таквих уговора надлежна за
територију Уба и Лајковца, док се за остале јавнобележничке
послове, грађани могу обраћати, без обзира на место пребивалишта – напомиње Весна Благојевић.
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НЕРАЦИОНАЛНО ТРОШЕЊЕ
УСЛОВИЛО ИСКЉУЧЕЊА ВОДЕ НА УБУ

ЈУЛСКЕ
РЕСТРИКЦИЈЕ
Мерењем је установљено да се, у вечерњим
и ноћним сатима, у дане високих температура,
потрошња увећава и до пет пута.
Високе температуре, у првој половини јула месеца,
довеле су до повећане (нерационалне) потрошње воде која
је превазилазила максималне капацитете убског Градског
водовода. Због тога су, у појединим данима, током вечерњих
сати, вршена искључења воде по зонама на ширем подручју
Уба. КЈП „Ђунис” апеловао је на грађане да рационалније
троше воду и да је не користе за заливање бетонских и
травнатих површина.
- Уз велики напор да
избегнемо редукције у водоснабдевању, као и стални апел нашим суграђанима да воду користе савесно и само за
основне потребе, били смо
принуђени
да приступимо
искључењима јер су потрошене резерве воде. КЈП "Ђунис" својим капацитетима, ван
лета, производи довољно воде у резервоарима. До пражњења бунара и недовољне
количине долази услед прекомерне ненаменске потрошње, као што су заливање и
натапање зелених површина, расхлађивање плочника,
прање аутомобила- каже у изјави за “Глас Тамнаве” Саша
Милићевић, директор КЈП “Ђунис”.
Мерењем је установљено да се, у вечерњим и ноћним
сатима, у дане високих температура, потрошња увећава и до
пет пута.
- С обзиром да стручњаци најављују наставак тропског
таласа и екстремно високе температуре, позивамо наше
суграђане, да воду из градског водовода користе рационално и само за основне животне потребе, како бисмо избегли било какву редукцију у водоснабдевању на територији
општине Уб. Наш циљ је да у овом кризном периоду
обезбедимо воду за све- закључује први човек убског
комуналног предузећа.
М.М.М.

ДАРКО ГЛИШИЋ
Убски нотар: Весна Благојевић
На почетку увођења нотарског позива, убска општина
била је једна од ретких мањих општина која је добила свог
јавног бележника.Од јуна месеца 2015. године, Уб није имао
јавног бележника, па су за састављање, оверу и издавање
јавних исправа Убљани морали да путују код јавног бележника Жарка Синђелића, у Обреновац. Адвокат Радојко Денић који је ту функцију обављао девет месеци, поднео је
писмени отказ Jавнобележничкој комори због професионалних и личних разлога.
У надлежности јавних бележника спадају све мале
овере (овера потписа, овера копије, изјава сведока),
солемнизације уговора, пуномоћја, наследничке изјаве.
Почев од 1. марта 2017. надлежност за овере потписа,
преписа и рукописа (мале овере) прешла је са општинских
управа и судова на нотаре.
Радно време канцеларије, у којој јавни бележник Весна
Благојевић ради са сарадницима, је од понедељка до петка,
од 9 до 17 часова. Саставаљање смртовница и спровођење
оставинских расправа, као поверени послови од стране суда,
од почетка септембра 2017. године треба да се обављају у
јавнобележничкој канцеларији. Грађани ће суду подносити
предлоге за расправу заоставштине, а суд ће поднете предлоге достављати на даљу надлежност јавном бележнику.
Код нотара је, такође, нужно отићи, када су у питању уговори о
купопродаји, поклону, доживотном издржавању, расподели
имовине за живота, заложне изјаве...Телефон убске јавнобележничке канцеларије је 411-006.
Д.Капларевић

РАЗМОТРИЋЕМО УВОЂЕЊЕ
ЦРВЕНЕ ЗОНЕ
Први човек општине Уб Дарко Глишић дао је своје
виђење целокупне ситуације поводом повременог
искључења воде:
„У тешкој смо ситуацији због тога што се сваки дан, и
дању и ноћу, заливају стазе, травњаци, а у приградском
делу баште и кукурузи, тако да смо принуђени да по два
сата дневно уводимо рестрикције. Не видим разлог да
грађани буду љути на општину, јер воде има сасвим довољно за личну хигијену и потребе домаћинства, али за додатно ненаменско трошење - нема. Синоћ смо имали потрошњу 2.500 литара у једној минути, то не могу да издрже ни
јачи водоводи него што је овај наш. Зато апелујем на
суграђане, који немарно троше воду, да то не раде. Када
погледамо та два сата за која уштедимо, то је ништа у
односу на неке суседне општине које по цео дан морају да
буду искључене, а успут, плаћају воду три пута више.
Дакле, у Убу је кубик воде 46, а у Лајковцу 114 динара и
немају воде по два дана. Да не говорим о Београду и неким
другим градовима, где су искључења цело пре или после
подне- истиче Глишић и најављује разматрање увођења
црвене зоне за потрошаче са великом потрошњом, по
угледу на плаћање рачуна за струју.
- Не видим други начин да подстакнемо рационално
трошење воде, јер ниједан апел не даје резултате. Лично
видим кад пролазим кроз град да су чесме одврнуте на све
стране и да вода непотребно отиче.
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НОВО У ПОНУДИ БАЗЕНА НА УБСКОЈ ФАЗАНЕРИЈИ

НОЋНО КУПАЊЕ И ТОБОГАН
- Базен код мотела „Окно” бележи високе посете. - Цена улазнице, која подразумева
коришћење лежаљки, радним данима износи 300 динара (викендом 500). - Петком и суботом
(и у данима великих врућина) ораганизује се ноћно купање, од 21 час до поноћи.
Топло јулско време и екстремне врућине условиле су одличну посету на базену код убске Фазанерије. Дешавало се, у појединим данима викенда, да
буде испуњен макисмалан капацитет од 350 посетилаца, па су поједини купачи тих дана морали да се
врате са капија овог модерног здања. Став управе
базена, већ од самог старта, био је на да се обезбеди
максималан комфор свим посетиоцима, да свако има
лежаљку за себе и да приликом масовних посета нема
попуштања. У прилог великом интересовању Убљана,
али и грађана из околних општина, иде и популарна
цена улазнице која радним данима износи 300 динара
(викедном 500) и подразумева коришћење лежаљки и
осталих садржаја у склопу базена. За млађу децу улаз
је бесплатан.
У односу на прошлу годину, када је базен отворен
пред сам крај купалишне сезоне, додати су нови
садржаји. У скопу комплекса сада се налазе тобоган и
још један мањи дечији базен дубине 70 центиметара.
Средином месеца са радом је почело и ноћно купање,
које је изазвало велику пажњу углавном код млађе
популације. У ноћном термину базен ће бити отворен
петком и суботом од девет до дванаест часова (цене
карте је 200 динара), уз могућност рада и осталим
данима када су екстремно високе температуре.
- Базен је потпуно опремљен у ту сврху, баш онако како смо то и замислили. Радимо и ноћ и дан, расвета је постављена свуда око базена, тушеви такође, тако
да нема никаквих сметњи да базен и ноћу ради. Мени је
посебно драго због велике посете младих Убљана
током ноћног купања. Поред тога, успели смо да
направимо праву пословно-породичну причу током
дана, па бележимо и поприличан број посетилаца из
околних места који своје уточиште и мир проналазе
управо на нашем базену- истиче Зоран Марковић,
председник Ловачког удружења „Уб” и управник
компекса на Фазанерији.
Једини проблем, који је тренутно видљив, на
убској фазанерији је да вода није кристално чиста и
бистра. Марковић истиче да је вода у базену изузетно
технички исправна и да вода изгледа „плавља” због
појачаног ваздуха и дигиталног система базена који
сам дозира потребне количине.
- Дакле, уколико нисте сигурни где ћете да се
расхладите током предстојећих августовских дана,
топло вам препоручујемо убску Фазанерију- нећете
погрешити, поручују из ‘’Окна’’.
M.M.M.
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НА ГРАДСКИМ БАЗЕНИМА

ПОСЕТА МНОГО БОЉА, НЕГО ЛАНЕ
Број продатих улазница до 20. јула готово исти као за целу прошлогодишњу сезону
За непуна два месеца рада, Градски базени готово да
бележе посету као за целу прошлогодишњу сезону, сазнајемо
у Установи за културу и спорт, која газдује купалишним
комплексом на Убу. Наиме, лане је од половине јуна до краја
августа продато 11.227 улазница, док је овог лета само од 1.
јуна до 20. јула продато 10.631 дневна карта. Међутим, према
речима Ивана Петровића, радника Установе, базени су до
тада угостили много више купача од овог броја, пошто је улаз
бесплатан за децу предшколског узраста, „вуковце“, труднице, пензионере и особе са инвалидитетом.

Дневни рекорд посећености оборен је 9. јула, када је
преко хиљаду људи из убске и околних општина овде
пронашло освежење и разоноду, а важно је напоменути и да
због рестрикција воде, до сада није било могућности да се
организује ноћно купање.

Уз најављени врели цео август, у Установи за културу и
спорт очекују и даље велику посећеност и веома успешну
купалишну сезону. Иван Петровић истиче да све оне који
посете убске Градске базене, где улазница кошта свега 150
динара, очекује, пре свега, беспрекорно чиста вода, која се
редовно испитује, висок степен хигијене објекта, пријатан
амбијент и лепо уређен комплекс.
Д.Н.

Proizvodnja i popravka

www.mikaceradeub.rs

CERADA - TENDI - ŠATRI
8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519

Obeležavamo vozila
REFLEKTUJUĆIM TRAKAMA
koje su obavezne po odredbama Zakona
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ОПШТИНСКО БРДО ШЕПКОВАЦ У НОВОМ РУХУ

„УБСКИ КОШУТЊАК”
- При крају радови на постављању струганичког
камена на степенице које воде ка Oпштинском
брду. - КЈП “Ђунис” монтирало теретану на
отвореном. - У плану постављање објекта у
којем ће се продавати безалкохолна пића.
Општинско брдо Шепковац, након двомесечних радова,
полако постаје најлепши део Уба. Место са кога се пружа
поглед на читав град, скривено у крошњама зимзеленог
дрвећа, засигурно ће постати посебна оаза мира за опуштање
и релаксацију Убљана. Током јула завршени су радови на
изградњи нових пешачких стаза и прилаза, парковског трга
са трибинама, мобилијара, теретане на отвореном, а цео овај
амбијент биће употпуњен и мањим монтажним баракама које
ће служити за одмор и игру наших најмлађих суграђана. Овај
пројекат финансиран је средствима Електропривреде Србије
у износу од 7,6 милиона динара, док се из буџета локалне
самоуправе финансирају радови на постављању струганичког камена на степенице које воде ка општинском брду.
Уређење степеница додељено је убском предузећу „Ћградна”, а ових дана се очекује и коначан завршетак овог
захтевног посла.
Током обиласка радова, председник општине Уб Дарко
Глишић истакао је задовољство због реализације пројекта који ће употпунити понуду места за опуштање и одмор Убљана.
- Ових дана планирамо и постављање једне монтажне
брвнарице у којој ће моћи да се служе безалкохолна пића и
сладолед, како би се људи, који се овде нађу, могли освежити
а на клупама, које су постављене на видиковцу, са кога се
пружа прелеп поглед ка граду, одморе. Тиме ће овај простор
бити потпуно заокружен и по првим реакцијама наишао је на

Место са којег се пружа поглед на читав град

Теретана на отвореном

Амфитеатар који омогућава одржавање културних догађаја

Дарко Глишић током обиласка радова

потпуно прихватање људи наше општине. У питању је нешто
што је већ дуги низ година, од како постоји ово брдо,
обећавано, али се нико није усудио да га овако уреди. Позивам
суграђане да, уколико имају неки предлог да нешто додатно
употпунимо у постојећем садржају, слободно изнесу као своју
идеју- поручио је Глишић.
Овај простор ће убудуће бити стециште разних културних садржаја, попут промоција књига, позоришних представа,
акустичних концерата... На брду су урађена три прилаза, тако
да ће они којима је напорно пењање уз степенице имати
могућност уласка преко улице Браће Ненадовић или, пак, од
стране стадиона „Драган Џајић”. За рекреативце свакако ће од
користи бити и новопостављена теретана на отвореном, коју је
израдило убско КЈП „Ђунис”.
Милован Миловановић

PRODAJA POLOVNIH VOZILA IZ UVOZA - IZ PONUDE IZDVAJAMO

N
O
V
O

2009 VW Passat B6
8.500 €
R-Line

2008 Citroen Nemo
3.450 €

2007 VW Jetta
5.950 €

karavan, 2.0 TDI, 194.892 km

pickup, 1.4 HDI, 174.580 km

limuzina, 1.9 TDI, 230.000 km

2004 Alfa Romeo 147
2.250 €

2005 Renault Modus
2.950 €

2005 Peugeot 1007
3.100 €

2002 VW Golf 4
3.100 €

hečbek, 1.9 TDI, 105.557 km

hečbek, 1.2 benzin, 188.000 km

hečbek, 1.4 benzin(TNG), 101.289 km

karavan, 1.9 TDI, 189.150 km

KOMPLETNA
PONUDA
NA SAJTU

ОКО НАС
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Пише: Милован Миловановић
ДРИНСКЕ РЕГАТЕ
У ЉУБОВИЈИ И БАЈИНОЈ БАШТИ

ЧАРОБНА РЕКА
Убљани већ годинама масовно
посећују „Весели спуст”
Ниједна река није толико примамљива за слободно
спуштање великог броја чамаца, као што је то ћудљива Дрина.
Током јула, велики број Убљана, са чамцима натовареним на
приколице, хрли пут Љубовије и Бајине Баште како би узели
учешће у све популарнијим спустовима низ чаробну реку. У
питању су луде журке на води, уз музику, пиво, купање и
„крку”. На реци се могу видети најразличитији “бродови”
направљени од старих ствари, кревета, аутомобилских гума…
Ипак, река не пита које је марке пловило, потребне су само
машта и позитивна енергија. Није редак случај да на чамцима
угледате трубаче, али и како, током регате, пеку роштиљ и пију
пиво (веровали или не) директно са точилице. За оне мање
маштовите, за хлађење освежавајућих напитака може да
послужи и обичан џак који се везује за чамац и хлади у леденој
Дрини. У свој тој халабуци, највећу пажњу привлаче чамци са
великим и гласним звучницима, који су, код неколико убских
посада, постали ствар престижа.

Екипа Ауто-сервиса „Радић”
Један од зачетника традиције учешћа убских чамаца
на дринским регатама је Зоран Радић, власник истоименог
ауто-сервиса у Мургашу, који већ десет година (без иједног
изостанка) организује луде забаве на свом чамцу. Међу првима
на регати увео је тренд пуштања музике на великом звучнику,
некада посебно израђеном од неколико компоненти које су се
напајале уз помоћ акумулатора. Данас, уз нове технологије,
овакви уређаји су доступни свима, али је Радићев чамац и
даље најгласнији и најатрактивнији на веселом спусту. У стопу
га прати још неколико посада, међу којима се посебно истиче и
чамац предузетника Будимира Васића, пажљиво брендиран
неизоставним мајицама „Техномаркета Нина” и шеширима.
Васић сваке године угости велики број убских учесника
Љубовијске регате у својој викендици на Врхпољу.

ЗАСТОЈ У ИЗГРАДЊИ ФОНТАНЕ

ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ
УСПОРИЛЕ РАДОВЕ
Рок ће бити „пробијен” за маскимално десет
дана, а фонтана пуштена у рад око 5.авуста.
Изградња фонтане у централном делу Градског трга
на Убу ушла је у завршну фазу. Услед екстремно високих
температура пролонгирани су радови на изливању бетона,
што је условило „пробијање” претходно утврђеног рока
(27.јул). Ипак, према речима Дарка Глишића, председника
општине Уб, завршетак фонтане очекује се са закашњењем
од десет дана, па ће Убљани већ током августа бити у
прилици да уживају у чарима овог велелепног објекта.

Према идејном решењу и замисли Мирјане Тодоровић,
архитекте са Уба, фонтана ће бити округлог облика, а красиће је два лука, из којих ће се сливати млаз у виду водене
завесе. Између лучних водених зидова биће постављен
мостић и клупе од храстовине, фонтана ће имати декоративно ноћно осветљена, док ће прилазне и ободне стазе
око ње бити поплочане.
- Она већ сада добија неке своје контуре и већ сада се
може видети како ће изгледати, посебно увече. Са ноћним
осветљењем ће засијати у свом пуном сјају. Лично сам
веома задовољан што смо успели да оплеменимо овај јако
леп простор. Зарад истине и неких поштених људи којих
има пуно у овој општини, а подржавају све оно што радимо
у сврху улепшавања града, могу рећи да ова фонтана неће
трошити никакву додатну воду. Када је једном напуните
њен затворени систем, више се ни литар воде не додаје,
нити има додатног трошка- наглашава први човек општине
Уб.
Вредност инвестиције, која је на реализацију чекала
још од реконструкције Градског трга, износи 10.450.000
динара, а средства су обезбеђена из локалног буџета. М.М.М.

ИЗРАДА
ПЕЧАТА

Екипа „Техномаркет Нина”
Тако је било и ове године... Ко је био препричаваће
многобројне догодовштине и сигурно учестовати и наредне
године. Ко није, нек` зна да много пропушта, јер, када се једном
заљубиш у Дрину - та љубав траје вечно...
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Краља Петра 17, Уб
Тржни центар „Лазић“
(на спрату)
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СРЕДСТВИМА ИЗ ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА

САНАЦИЈА ЧЕТИРИ СЕОСКЕ ШКОЛЕ
Реновирају се најугроженији и они школски објекти у саставу ОШ „Милан Муњас“
у које деценијама није улагано
Општина Уб и овога лета финансира обнову сеоских
школа. Након Брезовице, где је завршена санација зграде и
школског дворишта, тренутно се изводе радови у четири
Издвојена одељења ОШ „Милан Муњас“ - Руклади, Црвеној
Јабуци, Совљаку и Гвозденовићу. Према речима председника
општине Дарка Глишића, локална самоуправа је определила
средства за реновирање најугроженијих и оних школских
објеката на сеоском подручју у које није деценијама угагано.
- Пошто смо на многим другим странама успели да
обезбедимо новац и за изградњу путне инфраструктуре и за
реконструкцију нисконапонске мреже и за многе друге инвестиције, онда смо не мали новац од наших прихода одвојили
за школе, које су, свакако, приоритет. Решили смо да све школе
у нашој општини доведемо у ред и током летњег распуста
реновирамо оне које нисмо стигли да средимо прошле године,
али за наредну школску годину све ће бити у једном новом
руху. А када то завршимо, онда ћемо их опремити новим таблама, рачунарима и свим оним што је недостајало да деца
имају квалитетну наставу и пун комфор. Не жалимо средства
нити ћемо жалити и један дан током овог летњег распуста да
се то уради, навео је Глишић приликом обиласка актуелних
радова, уз подсећање да је прошлог лета локална самоуправа
финансирала обнову шест сеоских школа.

Радови на школи у Црвеној Јабуци по обиму су знато
мањи, јер премда стар, објекат је у добром стању. Овде је
предвиђено бетонирање стаза и улазног степеништа, постављање керамичких плочица у ходнику, замена столарије,
глетовање зидова и кречење целог објекта. Учитељица Оливера Петровић изразила је задовољство што ће 15 основаца
од септембра имати много боље услове за за рад и квалитетнију наставу него до сада.

СОВЉАК
Од 1995. године у Издвојеном одељењу у Совљаку
готово да није било никаквих инвестиција. Преко две
деценије неулагања оставили су трага, тако да се у тој школи
изводе захтевнији радови. На школској згради биће замењена улазна врата и прозори, фасада „освежена“ и постављени нови олуци, у дворишту је предвиђено бетонирање
стаза и прилаза школи, док се унутрашњи радови тичу кречења, глетовања и поправљања масне цокле.

РУКЛАДА
Значајна средства усмерена су на реконструкцију школе у
Руклади. Руинирана и стара зграда добиће нову фасаду,
олуке, стазе, плафоне, столарију и једну адаптирану учионице
за предшколце, све напрслине на зидовима биће саниране,
просторије окречене, а двориште уређено.

Совљак
Реновирана школа у Совљаку на јесен ће дочекати 19
ученика, а било би их много више да велики број деце из овог
села не долази у убску, матичну ОШ „Милан Муњас“.
- Апеловала бих на родитеље да своју децу упишу у
школу која им је најближа, а то је свакако школа у њиховом
селу и која ће од јесени имати потпуно исте услове као маРуклада
тична или свака друга савремена школа. Од изузетног је значаја да деца у што већем броју остану овде, указује Живана
Директорка ОШ „Милан Муњас“ Живана Баратовић истиБаратовић.
че да у Руклади овако обимних радова није било две деценије.
„Било је у међувремену улагања, али не толико, из простог разлога што је ова школа у једном периоду била у озбиС обзиром на то да је школска зграда у Гвозденовићу
љној кризи по питању броја ученика. Имала је свега три, па два
ученика у неколико школских година, тако да је било питање усељена 2002. године и да је у пристојном стању, све што се
шта ће се дешавати, али та ситуација се значајно променила. тренутно ради спада у домен текућег редовног одржавања:
Данас имамо потпуно другачију слику и у минулој школској кречење, санација степеништа, фарбање спољашних геленгодини наставу је у Руклади похађало 12 ученика, од септе- дера и друге, ситније поправке. Већи проблем представља
мбра ће имати и пет предшколаца, те је сад стабилна школа по стара школа, јер је небезбедна и представљаа потенцијалну
опасност. Налази се на другом крају школског дворишта, у
броју ђака“, рекла је Живана Баратовић.
коме се ученици, али и други млади, окупљају и након наставе, па је општина одлучила да ову трошну стару школску
зграду поруши током распуста.

ГВОЗДЕНОВИЋ

ЦРВЕНА ЈАБУКА

Гвозденовић

Црвена Јабука

Иначе, школа у Гвозденовићу, која је до сада била
неподељена (једно одељење за сва четири разреда), од
јесени ће радити са два комбинована одељења и имаће 18
основаца и предшколаца.
Д.Недељковић

ЛЕТЊЕ ТЕМЕ
У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

БОЉИ КВАЛИТЕТ
ПШЕНИЦЕ
Род подбацио, па је принос у Тамнави
просечно износио четири тоне по хектару
Тамнавски ратари су и ове године род пшенице могли
да предају предузећу ЛСБ „Сточар“, које осим што откупљује, врши и бесплатно складиштење житарица у својим
силосима до почетка наредне жетве. Како смо сазнали од
Марине Марјановић, технолога у том предузећу, до сада су
откупили 4.000 тона пшенице, што је на нивоу претходних
година, али је зато квалитет зрна бољи него лане.
„Просечна хектолитарска тежина креће се од 78 до 80, што је
изнад стандарда у Србији, а боља
је и влага саме пшенице, зато што је
много нижа у односу на претходну
годину. Чак су драстично ниже влаге, па нас брине како ћемо даље да
се понашамо са том пшеницом у
силосу због лома и осталог. Иначе,
примеса ове године има можда нешто мало више, али то је сам лом
зрна, због влаге, док је других примеса знатно мање. Судећи по квалитету, мислим да су парцеле под
пшеницом много боље обрађене и
третиране него ранијих година“,
Марина закључује Марјановић.
За разлику од квалитета, приМарјановић
нос је, како истиче, мали и у просеку у Тамнави је износио око четири тоне по хектару, а било
је и оних ратара који су са својих поља „скинули“ свега 2,5
тоне хлебног жита.
Да се уз примену свих агротехничких мера, адекватно
прихрањивање и одабир добрих сорти може добити и много
већи род, пример су поља у власништву предузећа ЛСБ
„Сточар“. Према речима Владимира Крстића, на 70 хектара,
колико су имали под пшеницом, принос је био 5,5 тона по
хектару, односно 400 тона квалитетног зрна у укупној
количини.
Д.Н.

НА ПОМОЋНОМ ОБЈЕКТУ ДОМА ЗДРАВЉА

НАСТАВЉАЈУ СЕ
РАДОВИ
Помоћни објекат Дома здравља, чија је изградња
започела у октобру 2015. године, биће завршен и усељен
током јесени, најавио је председник убске општине Дарко
Глишић. Новац за завршетак радова обезбеђен је преко
Владине Канцеларије за управљање јавним улагањима.
„Ми би се сигурно мучили наредних годину или две
дана да тај објекат у потпуности завршимо, а неопходно је да
буде што пре урађен. Општина је финансирала прве фазе, до
грађевинских радова и сређивања једног одељења за
вешерај, без кога Дом здравља не може да функционише, а
остатак ће бити завршен током јесени“, наводи Глишић.

Асфалтиран паркинг испред будућег
помоћног објекта Дома здравља Уб
Новцем из општинског буџета недавно је асфалтиран и
паркинг испред ове зграде, где ће поред вешераја, бити и
остава за еко материјал, радионица са магацином за аутомобилске гуме и резервне делове, перионица, архива и сала за
едукацију. Изградњом помоћног обекта, Дом здравља ће у
потпуности решити проблем недовољног и неадекватног
простора.

27.јул 2017.г.
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ОФТАЛМОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА УБ

ЗАШТИТИТЕ ОЧИ
ОД СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА
Неопходно је носити наочаре за сунце, посебно
на мору, због рефлектовања УВ зрачења од
воде. Најугроженија су деца и стари.
Летњи период је посебно погодан за развој акутних
оштећења очију, која временом, због различитих утицаја
сунчевих зрака, ветра и високе температуре, могу изазвати
озбиљније и трајније последице, као што је губитак вида,
услед прекомерног излагања очију ултраљубичастом
зрачењу. УВ зрачење се дели на: УВА, УВБ и УВЦ. Свака од
ове три категорије има различито деловање на очи. Додатне
потешкоће осетљивим особама стварају алергени и инфекције очију, које се добијају путем воде на купалиштима.
Од када је Дом здравља Уб добио свог лекара специјалисту офталмологије др Жељка Анђића, пацијенти су пуни
речи хвале због Жељкове посвећености, стручности, љубазности и савета које пацијенти добијају. Од почетка рада
офталмолошке амбуланте, за седам месеци, прегледано је
преко 2.600 пацијената. Највећи број пацијената, је са неким
од рефракционих стања (хиперметропији, миопији, астигматизму), али и са старачким катарактама, глаукомом, дијабетесом мелитусом, инфекцијама.

Доктор офталмологије Жељко Анђић
Др Анђић се потрудио да одговори на питања о утицају
летњих временских прилика, како би пацијенти безбедније
провели топле летње дане. Познато је да количина УВ светла
расте са надморском висином, али и у високорефлексивној
околини, као што је површина мора, па је изложеност очију
сунчевом утицају највећа у јутарњим и касним поподневним
часовима.
- Наочаре за сунце треба носити, нарочито лети на мору,
због одбијања светлости од воде, и на планинама где је
зрачење јаче. Највећа опасност људском оку прети од
невидљивог УВ зрачења и од плавог светла. То узрокује
разна очна обољења, а може и да убрза развој постојећих
дегенеративних промена. Најугроженији су деца и стари,
особе са светлим очима и особе које већи део дана проводе
на отвореном – напомиње др Жељко Анђић и додаје да
наочаре морају да обезбеде 100 одсто заштите од УВ зрака,
као и да морају да одговарају физиономији лица.
Такође је важан и одабир боје стакла наочара. Др Анђић
препоручује стакла у сивој, браон и зеленој боји, велике
моделе и наочаре за сунце које су закривљене ка слепоочницама, јер се на тај начин смањује могућност бочног продора штетних зрака. Наочаре са браон, бакарним стаклима
смањују блештање, па се препоручују за вожњу и водене
спортове. Сива, зелена и маслинасто зелена ублажавају
блештавост и омогућавају нам да нормално видимо, па њих
треба да носе полицајци, улични продавци и људи који већи
део дана проводе напољу. Уз ношење било које врсте
контактних сочива, препоручује се и ношење наочара за
сунце, јер се сочива могу исушити.
Током боравка на мору или броду, због ветра се
исушивање очију додатно повећава, па је неопходно
користити вештачке сузе без конзерванса, јер у противном је
око подложније инфекцијама и стварању озбиљнијих проблема. Симптоми сувог ока су пецкање, жарење очију или
осећај гребања страног тела у очима.
Д.К.
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ЧЛАНИЦЕ СНС-а НА СЕМИНАРУ У БУДИМПЕШТИ

ВРЕДНО ИСКУСТВО
У друштву четрнаест представника из неколико балканских земаља
обрађиване су теме одрживог развоја на локалном нивоу
Убљанке Александра Киселчић и
Ивана Катанић учествовале су, средином
јула, на семинару Института Роберт
Шуман у Будимпешти, где су међу 14
учесника из неколико земаља Балкана
представљале Србију и Српску напредну
странку. Тема семинара односила се на
"Одрживи развој на локалном нивоу", а
састојао се из практичног и теоријског
дела. Институт Роберт Шуман је европски
Образовни центар за политичаре и
политичке странке, које су део европске
Народне партије, међу којима је и СНС.
- Теоријски део је обиловао многобројним предавањима и презентацијама
од стране угледних професора, политичких саветника и других многобројних
стручњака. Једна од основних тема овог
семинара била је коришћење технолошких иновација, које доприносе ефикаснијем и разумнијем коришћењу ресурса,
што подразумева уштеду енергије и
смањивање негативног утицаја на околину и стварање такозваних паметних
градова, или како их још зову, градова
будућности. Имале смо прилику да
видимо многобројне идеје и пројекте, које

Ивана Катанић

Александра Киселчић
се примењују европским земљама, а које
би могле да се имплементирају и у наше
локалне самоуправе- истакла је, по
повратку са семинара, Ивана Катанић,
активисткиња ОО СНС Уб.
По речима Александре Киселчић, у
сарадњи са осталим представницима
неколико балканских земаља, током три
д а н а о р г а н и зо ва н е с у ус п е ш н е
радионице у којима су учесници
међусобно решавали проблеме својих
локалних самоуправа и тражили
најбоља могућа алтернативна решења.
- Током тих радионица стекли смо
нова искуства и нове пријетеље.
Остварили смо контакте и везе, и свакако
ћемо с а њима с арађивати и у
будућности, посебно на семинарима које
овај Институт организује. Због тога што је
наша странка велика и јака, током доделе
сертификата, Габор Перчели Атини,
директор Института Роберт Шуман,
изразио је жељу за још већим бројем
учесника из редова СНС-а на њиховим
семинарима- нагласила је Киселчићева,
која тренутно обавља функцију заменика
председика СО Уб.
М.М.М.

УБЉАНИ ПОДРЖАЛИ
ХУМАНИТАРНУ АКЦИЈУ
ПРОФ. ДР МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА

МАРК ДЕМИШ
НАСТУПАО
НА ВРАЧАРУ
Марк Демиш, амерички адвокат и
велики хуманиста одржао је, 17.јула,
хуманитарни концерт у препуној сали
Београдског драмског позоришта.
Демиш је извео на клавиру композиције Бартока, Дебисија, Копленда и
Дохнањина, а концерт је завршио песмом Битлса „Аll you need is love“ уз
пратњу публике, у којој се нашло око
педесетак Убљана који су на тај начин
дали подршку хуманитарној акцији коју
је организовао Проф. др Милан А.
Недељковић, први почасни грађанин
општине Уб и председник ГО Врачар.
„Марта месеца ове године, приликом мог последњег боравка у Вашингтону, амбасадор Републике Србије у
Америци Ђерђ Матковић ме је замолио
да угостимо великог хуманисту и уметника Марка Демиша у Београду, односно на Врачару, који је по вокацији
адвокат. Има своју сопствену фондацију, у 40 земаља света је одржао
хуманитарне концерте, а пожелео је да
по први пут посети и нашу земљу. Марков једини услов за гостовање је да цео
приход буде намењен најугрожени-

НАРОДНА ПОСЛАНИЦА ИВАНА НИКОЛИЋ НА ЈАХОРИНИ

НА МЛАДИМА ЈЕ
ВЕЛИКА ОДГОВОРНОСТ
Народна посланица из редова СНСа, Ивана Николић, учествовала је на
Изборној конференцији младих социјалдемократа, која је одржана 9.јула на
Јахорини (БиХ). Пред скупом, којем су
присуствовали многобројни представници политичких партија из Србије,
Републике Српске, Босне и Херцеговине
и Црне Горе, млада Убљанка истакла је
да је на омладини велика одговорност и
да верује да ће у периоду који долази,
заједничким деловањем управо млади
долазити до пројеката који ће бити од
великог значаја и за Републику Српску и
за Србију.
"Интерес свих нас је да радимо на
успостављању мира у региону, да
инсистирамо на дијалогу и да јачамо
наше везе", поручила је Николићева.
Изборну конференцију увеличао је
и председник Републике Српске
Милорад Додик, а Ивана је искористила
прилику да му се још једном захвали на
подршци Александру Вучићу указаној
на председничким изборима што, према
њеним речима, показује блискост и
намеру да се утврде добри доноси и
везе између две српске републике. М.М.М.

Проф. др Милан А.Недељковић
и Марк Демиш

Ивана Николић
у друштву Милорада Додика

јима, а да он сам сноси трошкове
смештаја и пута. Договорено је да
концерт одржи у јулу, а прикупљена
средства од концерта биће усмерена за
врачарску школу за децу ометену у
развоју ОШ „НХ Душан Дугалић“. Ово
је велики догађај за Београд јер гостује
човек који несебично и искрено даје
себе, а општина Врачар га отвореног
срца прихвата“, изјавио је председник
Градске општине Врачар Проф. др
Милан А. Недељковић.
Укупан приход од продатих улазница износи 178.000,00 динара и биће
дониран ОШ „НХ Душан Дугалић“.
Догађај је релазован уз подршку Министарства за културу и информисања
РС, Секретаријата за културу Града
Београда и Београдског драмског
позоришта.

ОКО НАС
УБСКА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА СПАЛА
НА ЧЕТИРИ ВАТРОГАСЦА

ЧЕСТЕ ПОЖАРЕ
НЕМА КО ДА ГАСИ
- У четири смене ради по један ватрогасац.
- Један другом од куће притрчавају у помоћ.
- Чести пољски пожари неретко угрожавају и
домаћинства. - Многи се не обазиру на упозорења
да не пале обалe.
У време екстремно високих температура, током јула,
убски ватрогасци имали су пуне руке посла. Пољски пожари,
који под утицајем ветра "ничу као печурке после кише", често
долазе и до самих домаћинстава, угрожавајући
пољопривредне и стамбене објекте. Током посете Ватрогасно-спасилачкој јединици на Убу, у разговору са командиром Драганом Радојичићем, бележимо најновији извештај
о пожарима у Бргулама и Бањанима, где су услед ширења
пољских пожара били захваћени и оближњи објекти, што им
је отежало гашење, а власницима проузроковало велику
материјалну штету.
- Пожари се, током лета, свакодневно дешавају и поред
нашег апела и едукативних скупова на којима смо скретали
пажњу грађанима да не пале отпад на њивама. Ипак, многи
се не обазиру на таква упозорења, што је несхватљиво.
Људи морају са схвате да, и када најмањи поветарац дува,
ако већ постоји пламен, врло брзо га шири и може да
проузрокује штету невиђених размера- каже Радојичић.

Убска Ватрогасно-спасилачка јединица
Поред многобројних интервенција, велики проблем
убских ватрогасаца је и мањак људства, па су током летње
сезоне принуђени да се сналазе како знају и умеју.
- Тренутно на списку имамо само шест људи што је
премало, а од тога два човека су на боловању, што значи да у
четири смене ради по један човек. Дежурни смо буквало 24
сата и један другом притрчавамо у помоћ одакле год ко може.
Ево, јуче сам ја дошао у Бањане јер је колега био у великом
проблему када је огроман пожар избио у самом центру села.
Кад сам стигао већ је понестало воде у возилу, тако да смо у
последњем моменту успели да угасимо пожар. Спречили
смо велику катастрофу, јер су се у близини тог објекта
налазиле још две сенаре, као и пар стамбених објекатаистиче наш саговорник.
Убски ватрогасци упутили су писмени захтев Сектору за
ванредне ситуације да им током екстремних временских
прилика пошаљу на испомоћ људе из оближњих градова,
али до сада нису добили одговор. И даље све проблеме
морају да решавају сами.
Све чешћи случај приликом интервенција су негодовања и вређања од стране људи угрожених пожаром.
- Када човек има такав проблем и нешто од имовине му
гори, он очекује, у најмању руку, групу од бар пет-шест ватрогасаца који ће да дођу и гасе пожар. Када виде само једног
човека са једним возилом, то изазива гнев и тада крећу
псовке и вређање на наш рачун. Људи треба да схвате, да се
ми баш ништа не питамо, а још мање одлучујемо у овој служби. Да је другачије и да имамо довољно људи у јединици,
све би било боље и на терену.
Према ранијим најавама, убска ватрогасно-спасилачка
јединица, проласком ауто-пута, требало би да прерасте у
вод, односно да броји око 25 људи спремних за интервенције
приликом саобраћајних незгода. Ипак, како сада ствари
стоје, тако нешто представља неостварени сан.
М.М.М.

27.јул 2017.г.
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ОО СПО УБ ПРЕСТАО СА РАДОМ

ПОКС
- НОВА АЛТЕРНАТИВА
Некада највећа опозициона странка у
Србији „поцепана” је на два дела, због
неслагања са Вуком Драшковићем
Незадовољни чланови Српског покрета обнове покренули су, током јуна, иницијативу за оснивање нове политичке
опције- Покрета обнове Краљевине Србије. Више од 12.000
грађана широм Србије подржало је својим потписом
формирање овог покрета који ће се, како најављује, свом
снагом, вољом и срцем борити за обнову уставне, демократске и парламентарне Краљевине Србије, на челу са
династијом Карађорђевић. Након Оснивачке скупштине
ПОКС-а, за чијег заступника је изабран народни посланик
Жика Гојковић, најављен је и прелазак целокупног Општинског одбора СПО Уб у новоформирани покрет.
Некадашњи чланови СПО на Убу организовали су, на
Видовдан (28.јуна), коктел у пицерији «Џонатан» на којем су
предочени принципи и програм новоформираног ПОКС-а,
којег ће убудуће у СО Уб представљати одборник Светислав
Матић.
- Ми смо људи који се залажу за оне политичке циљеве
СПО-а из 1990.године. Нажалост, СПО је последњих пар година одступио од својих идеја и свог изборног програма, тако
да су 42 члана, међу којима сам и ја, покушала да, на неки
начин, одбране СПО од Вука Драшковића. Када то изговорим
многи не разумеју поруку, али је чињеница да је он последњих година умногоме уназадио СПО- започиње разговор за
«Глас Тамнаве» Светислав Матић, дојучерашњи председник
колубарског Окружног одбора СПО и будући повереник
ПОКС Уб.
- Годинама уназад из сваке коалиције Вук је излазио
само са великим бројем непријатеља и тиме полако затварао
круг. Мислим да је сада пред СПО сигуран крај у политичком
деловању, што ми нисмо хтели да прихватимо и покушали
смо да се, на неки начин, изборимо и продужимо тој партији
живот. Ово је наш први покушај да је оживимо и лично се
надам да ће та идеја наставити да живи, јер овде су честити
људи који су стали иза тог програма још деведесетих година.
У једном моменту смо имали 870.000 гласова у Србији,
односно људи који су веровали у наше идеје. СПО се касније
удаљио од тог програма и кренуо неким другим путем. Ми
смо се трудили да сав прљав веш оставимо у оквиру
странке, покушали смо то да решимо на највишим органима
странке, што очигледно није успело. Ми смо, наравно, могли
на Главном одбору странке да срушимо господина
Драшковића, имали смо потребну већину, али смо сматрали
да то није честит потез, иако је он бирао да буде чедоморацнаглашава Матић.

Светислав Матић ( у средини)
са некадашњим оснивачима ОО СПО Уб
Према његовим речима, као парламентарна странка у
СО Уб, Покрет обнове Краљевине Србије наставиће сарадњу
са СНС-ом, али ће се, у исто време, трудити да сам себи
трасира самостални пут како би неке наредне изборе
дочекао спремно и на њих изашао самостално.
- ПОКС неће бити лидерска, већ идеолошка странка и
зато се надамо да ће то народ препознати. Позивам све
некадашње чланове СПО, који су напустили странку, али и
неке нове људе који подржавају наше идеје да нам се
придруже и подрже новонасталу опцију која ће, сигуран сам,
ускоро заживети- закључује повереник ПОКС-а на Убу.
Милован Миловановић
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УДАР НА УДАРНЕ РУПЕ

УБСКИ
РИЈАЛИТИ
На улицама малог места које
одавно није оно из укрштених
речи са два слова, одвија се
прави ријалити шоу. Како
избећи маме са дечијим колицима
на коловозу, девојчице које јуре
на ролшуама укоченог погледа,
без освртања, ударне рупе које су
ту годинама, „лежеће полицајце”
заостале од прекопавања уличног
асфалта... ?
И, како објаснити гастарбајтерима,
углавном са бечким регистрацијама, да и
овде важе саобраћајни прописи (као у
Европи - одакле они, тaко важни, долазе)?
Јер неки од њих, ваљда, мисле да овде
могу да се понашају и возе упркос свим
саобраћајним знацима и прописима.
Излазе нагло из улице која нема првенство пролаза, секу путање возила без страха од судара, паркирају где им је најближе продавници и кафићу, бахато се
размећу половњацима... Полиција их, кажу, кажњава... После извињавања, правдања да нису одавде и понуде ситних
новчаница, плате казну по Закону... Али,
чини се, да су, после, још упорнији.
А како, тек, спречити поједине жене
да се крећу средином улице упркос
постојању тротоара. Ако их преплашите
кочењем, љуте се, псују, прете... Као да
сте ви њих ометали на делу коловоза
предиђеним искључиво за кретање возила. О мамама и бакама са дечијим колицима на коловозу да не говоримо. Као да
им је највеће задовољство да гурају
колица поред паркираних аутомобила,
делом коловоза који је одређен за
аутомобиле. Не дај Боже, кад се нешто
деси, касно је за извињавање.
Неколико девојака, млађих малолетница на ролерима (дакле, одговорни
су родитељи) упорно се укључују у саобраћај на коловозу уз потпуно игнорисање моторних возила. Тако самоуверено
‘’зује’’ између аутомобила у покрету да се
човеку диже коса на глави. Ипак, криви су
родитељи, јер јесте њихово право да их
облаче у вруће панталонице, оскудно
одевене и слично, али - ролери нису за
вожњу по коловозу...
И... да извршимо још један ‘’удар’’ на
ударне рупе. Још су шире и веће. Као да
неко хоће да нам покаже да су те рупе
стекле право грађанства и да „крпљење
по вароши” нема оне ефекте као „асфалт
после деценија чекања’’. А имало би.
Будите сигурни да би једна акција довођења у ред градских саобраћајница
имала веома велики ефекат. Јер, управо
овим нашим улицама се креће највећи
број аутомобила... И, не само оних са
убским регистрацијама. А уз то, кад би и
тротоаре „неко”, једним малим наређењем, довео у ред, ефекат би био потпун.
Милан Миловановић

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

„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

Какво је ваше мишљење о изградњи
фонтане на Градском тргу ?
Драгана Мојашевић, учитељица из Уба:
- Мени се идеја о изградњи фонтане на Градском тргу
јако допала. Прво што се примети при погледу на трг јесте
донедавно празан простор, који ће сада сасвим заслужено
заузети фонтана која је у изградњи. Свакако се слажем са
свим што наш град чини лепшим, па иако нисам сигурна како
ће изгледати када се заврши, сигурно ће допринети лепшем
изгледу, како самог трга, тако и изгледу целог града. Мислим
да ће окупљати још већи број људи и деце бар у часовима
одмора и разоноде. Многи већ ишчекују завршетак радова да
се усликају поред фонтане.

Гина Алексић, радница из Бргула:
- Сама идеја о изградњи фонтане је пун погодак, како за
децу која се редовно окупљају на Тргу у вечерњим сатима,
тако и за одрасле. Свако живо биће воли да види нешто лепо,
фонтана сама по себи одмара и релаксира а уједно и вода
која ће извирати освежаваће свакога ко се нађе у њеној околини. Трг је био леп и до сада али овим потезом Уб добија на
значају, још када новозасађено дрвеће мало порасте биће
прелепо и окупљаће још више младих и деце. Уб је свакако
јако леп град а у последње време доста се изградио, скоро да
га не препознаш...

Милан Бошковић, угоститељ- кафе „Браун” Уб:
- Мени је стицајем околности будућа фонтана испред
локала и свакако ће бити одмор за очи, како мени, тако и свим
посетиоцима. Фасциниран сам самом идејом, видим да су
радови при крају и једва чекам да се заврши. Видео сам фотографије њеног изгледа и могу Вам рећи да ми се допада.
Једно је сигурно, фонтана ће дати посебну црту како Тргу тако
и овом граду, а постављена је на право место. Браво за идеју,
а као и већина младих подржавам све што доприноси лепшем изгледу града у коме живим.

Милан Илић, бравар из Уба:
- Фонтана као идеја за изградњу у неком будућем
времену, можда није тако лоша али, у овом тренутку, мислим
да није имала приоритет. Знате, имамо ми много пречих
ствари које ургентно треба решавати. Лично сматрам да ми
обични грађани, много више новца одвајамо за помоћ оболелој деци него сама држава. Управо из тог разлога мислим да
је новац који је одвојен за фонтану, могао је бити усмерен
неком коме је био неопходан, можда за живот. Изгађена је
фонтана и у Београду, свакодневно пролазим поред ње и
нисам нешто претерано одушевљен.

Радован Пулетић, директор Установе за културу и
спорт Уб:
- Ако се ради о Градском тргу, онда је фонтана један
логичан и припадајући део. Мислим да ће се изванредно
уклопити у постојећи простор и сам тај објекат је нешто што је
много прикладније и природније да постоји на том централном месту, него досадашњи празан травнати део, који није
служио ничему. Фонтана свакако припада тргу, не само на
Убу, јер то је нешто што је обележје и других градова и сличних простора, и свакако је фалила Убу. Она ће у будућности
бити најинтересантнија када дођу овако врели дани и имати
свој пуни смисао. Као објекат и контура засигурно ће красити
тај простор и када дође зима.

Светислав Радовановић, аутомеханичар из Уба:
- Фонтана је права ствар за Уб. Треба показати свету да и
овако мало места могу ићи у корак са великим градовима, јер
напросто имају душу. Дуго сам живео у Шведској и сваке
године доведем неколицину Швеђана да виде како је ово леп
град и како су овде људи гостопримљиви и љубазни. На
Градском тргу сам скоро свако вече, одмарам се са друштвом
и јако је лепо уређено, уопште немам замерку. Можда би
могло да се дода још неких садржаја за малу децу.

Верољуб Савић, угоститељ из Уба:
- Да ли је Убу потребна фонтана у овом тренутку - или не,
посебно је питање. Али, ако се већ гради, значи потребна је.
Све што остаје за нашу омладину и наш нараштај то је сигурно
добар потез. Једино што мени мало смета је што је превише
камена на самом Тргу а то је већ ствар пројектанта вероватн
тако треба да буде. Можда ја нисам компетентан за ту област,
али лично више волим зеленило у свом окружењу. У сваком
случају, оплемениће простор и изглед трга и драго ми је да се
гради нешто ново у граду у ком сам провео младост, где
живим и живећу са својом породицом.

ОПШТИНА УБ
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НЕМАЊА МАТИЋ ФИНАНСИРА
ОБНОВУ ВРЕЉАНСКЕ ЦРКВЕ

СТАРА СВЕТИЊА
У НОВОМ СЈАЈУ
У току реконструкција торња високог 41 метар
Захваљујући прослављеном фудбалеру Немањи
Матићу, црква Преноса моштију оца Николаја у његовом
родном селу Врелу засијаће новим сјајем. Ас Челсија
финансира комплетну реконструкцију торња, високог 41
метар, санацију фасаде храма и уређење порте. Радови на
торњу су у току и како објашњава старешина врељанске
светиње, протојереј Небојша Миливојевић, у питању је
велики подухват.
- Од 1963. године, када је
торањ на храму саграђен, ништа
на њему није рађено, изузев што је
два пута префарбан заштитном
фарбом и после дуже од пола века
дошло је време да се обнови.
Дотрајали поцинковани лим са
крова торња се скида, а испод
њега се мења дрвена конструкција, која је такође већ дотрајала
и потрулила. Након тога следи
облагање бакреним лимом, а у
плану је и постављање сатова на
торњу, јер су постојећи само њихова имитација и санација фасаде
храма. Наш Немања Матић
финансира, не само те радове,
већ и остале које смо планирали у
току године, као што је замена деСвештеник ла старе ограде око црквене порте
Небојша Миливојевић и остало што буде неопходно, како
би врељански храм у новом сјају
следеће године прославио велики и леп јубилеј – 170 година
постојања, каже протојереј Небојша Миливојевић о предвиђеним радовима на једној од најстаријих и, свакако, најуређенијих цркава у тамнавском намесништву, за коју је Матић,
својевремено, једном енглеском новинару тврдио да је
лепша од лондонског Биг Бена.
Осим Матића, обнову врељанског храма помажу и
верници.
- Светиња је изузетно стара и, без обзира што је сеоска
црква, лепо је уређена и очувана. Стално се одржава захваљујући и мештанима Брезовице, Врела и и Такова, три села
која сачињавају ову црквену општину и који су 170 година
водили бригу о њој. Наставиће се и даље, уз Божју и помоћ
добрих људи као што су Немања Матић и наши парохијани.
Сви они учествују у обнови, да ли путем помоћи мајсторима,
да ли са оброцима и послужењем за њих или новчаним
прилозима - наглашава старешина храма у Врелу.
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СЛАВА УБСКОГ ЦРКВЕНОГ ХОРА
И ЦРКВЕ КРСТИОНИЦЕ

БОГОРОДИЦА
ТРОЈЕРУЧИЦА
Дуга традиција убског црквеног хора. Црквено
појање је принос Богу– речи су протојереја
Станише Ђокића, духовника црквеног хора.
Позив за нове чланове увек отворен.
Слава убског црквеног хора „Пресвета Богородица
Тројеручица“ и цркве крстионице, посвећена икони Пресвете
Богородице Тројеручице Хиландарске, прослављена је 25.
јула, у порти убске цркве. Прослави је претходила Света
Божанска Литургија, на којој су певали чланови хора у
присуству храмовног свештенства, гостију и верника,a затим
је одржана беседа и поздрав служашчег свештеника.

Црквени хор „Пресвете Богородице Тројеручице“
Културни програм, под називом „Певаћу Богу моме
докле постојим“, изводио је црквени хор, који има традицију
дугу преко 125 година, негујући црквену богослужбену и
осталу духовну музику. На трпези љубави, чуле су се
поздравне и поучне речи протојереја Станише Ђокића,
духовника убског црквеног хора.
- Бог даје човеку различите таленте које својим трудом
саваки појединац умножава како би учврстио везу са
Творцем. Црквеним појањем приносимо себе и најфинија
осећања да би се уподобили Богу-Вечној Нади-Лепоти.
Дакле, црквено појање је принос Богу у заједници. Сваки
појац, који је предат саслужењу по својој вољи и љубави, а
по благослову Цркве, учествује својим гласом на Светој
Служби Божјој, осећа се вредним и вољеним и без гордости,
попут анђела, сеже душом својом до вечности – речи су
протојереја Станише Ђокића, духовника убског хора.
Благословом Његовог Преосвештенства Епископа
ваљевског Господина Милутина, хор прославља своју славу
посвећену чудотворној икони, једној од најпознатијих међу
иконама посвећеним Богородици. Диригент хора је, већ
десет година, Николина Нинић, професор солфеђа и руководилац школског хора у средњој музичкој школи у Ваљеву.
- Николина је пети диригент по реду, од обнове хора
који је изузетно напредовао. Редовно учествује на литургијама, венчањима и другим црквеним дешавањима. Броји
редовних 17 чланова и седам повремених. Заступљени су
чланови узраста од 13 до 63 године. Планирамо да интензивним трудом достигнемо завидан ниво како бисмо дали
учешћа на неком од фестивала или сусрета црквених хорова
Српске Православне Цркве. Осим Мокрањца певамо и
народне изворне и богомољачке песме, наглашава отац
СтанишаЂокић, коме, за информације о приступању Хору,
заинтересовани могу да јаве свакодневно.
Д.Капларевић

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI
Радови на врељанској цркви
Црква Преноса моштију оца Николаја подигнута је у
периоду од 1844. до1848. и представља монументално здање
у готско - романском стилу. Архитектуром, раскошним
иконостасом, који је 1898. године осликао уметник Лазар
Крџалић из Ваљева, фрескописом и мозаицима спада у ред
најлепших сакралним грађевина не само на подручју
Архијерејског намесништва Тамнаве, већ и ваљевске
епархије.
Д.Недељковић

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041
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СТАНОЈЕВИЋИ ИЗ КОЖУАРА

УДОМИЛИ
ПОВРЕЂЕНО ЛАНЕ
Тек рођено младунче, Даница излечила,
одгајила и отхранила уз много труда,
пожртвовања и љубави
У свом домаћинству у Кожуару, Даница и Зоран Станојевић поред домаћих животиња и кућних љубимаца, имају и
једног необичног становника. Ради се о ланету по имену
Бамбика, које су удомили прошле године у ово време, након
што га је косећи ливаду, Зоран случајно закачио и повредио му
папке на три ноге. Тек рођено младунче, старо свега петнаестак дана и по његовим речима мање од јагњета, донео је
кући и од тада је лане члан породице Станојевић и њихова
највећа мезимица. Посебно велику радост, али и велике обавезе, донело је Даници, која се у наредна четири месеца
потпуно посветила неговању беспомоће животиње и видању
њених рана. Непрестано је над њом бдела и отхранила је и
одгајила уз много труда, пожртвовања и љубави.
„Доста сам се намучила док је нисам спасила, док сам је
превијала и хранила, али то је била моја дужност, да је прихватим и помогнем јој. Куповали смо завоје, јод и прашак за
зарастање рана, а ја сам имала кантарионово уље. То сам јој
свакодневно стављала на повређене папке, али најгоре је
било што када ја то завежем и превијем, она недуго потом изађе из куће на траву и све то поспада, повреди ногице и пође
крв. Ја опет пери, бриши, мажи, превијај, премештај је са једног
на друго место да би јој било што удобније и тако сам је одгајила. На флашицу сам је отхранила. Нисам смела да јој дајем
много млека, него све помало, на сваких 15, 20 минута. Само ли
ме ујутру види или чује, почиње да кмечи. Ја одмах идем прво
њој да подгревам млеко, да њу прво нахраним. Сада сам задовољна и срећна што је остала жива, што се опоравила, ојачала,
порасла, што је здрава и што је са нама“, прича брижна Даница
о тешкоћама и изазовима са којима се суочавала током лечења
маленог ланета. Додаје да када је Бамбика почела да једе и
другу храну (траву, детелину кукуруз, зоб, јечам, јарму), своју
љубимицу „навадила“ је на јабуке, смоки, штапиће, чоколаду и
бомбоне. За њу не сме да нема.

АКТУЕЛНО
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
НА СТАДИОНУ "ДРАГАН ЏАЈИЋ”

УБЉАНИ
ИГРАЛИ ЗА БОРИСА
Фудбалски клуб Јединство укључио се у акцију
сакупљања средстава за лечење Бориса Стефановића, 12огодишњег дечака који болује од церебралне парализе. У
недељу 23. јула близу 800 људи из Уба и околине дошло је
на стадион "Драган Џајић" да пружи свој допринос како би
ученик петог разреда добио адекватно лечење и рехабилитацију, а том приликом је сакупљено нешто преко 150.000
динара који ће добро доћи породици Стефановић пред
наредну операцију која ће бити обављена у Параћину.

Подршка Борису
Акцију су иницирали волонтери убског НУРДОР-а,
утакмица Јединства и Железничара означила је почетак
хуманитарног дана који је носио назив "Играмо за Бориса",
а потом су тереном продефиловале фудбалерке из
Каленића и Земуна, након њих и Борисови школски
другари и другарице. На крају акције која је трајала скоро
три сата, Бориса су на центар извели школски другари и
родитељи, а наставак се очекује врло брзо, већ на 18.
Карелију...
Б.М.

Прикупљено око 150.000 динара:
Активисткиње НУРДОРА Уб и бројна публика на стадиону

СА 20.СЕДНИЦЕ ВЕЋА ОПШТИНЕ УБ
Иако залечене, повреде на папцима оставиле су последице. Лане храмље и „трапаво“ хода на витким, несигурним
могама. То му, међутим, не смета да Даницу прати у стопу.
„Док седим у кући, она лежи на простирци испод стола,
пошто сада неће да лежи на кревету као кад је била младунче.
Главицу ми стави на ноге, па се мази, а кад је досади, она сиђе.
Али, само ли ја устанем, она одмах скаче и за мном. Ја у шпајз,
она за мном, пођем у другу кућу, Бамбика за мном, уз степенице. Где год да кренем, за петама ми је. Она је живо биће као и
ми, осећа да је волим, па ми узвраћа. Много ми је привржена, а
и ја њој“, истиче Даница.
Бамбика не зна за други свет изван дома Станојевића у
Кожуару, тако да Даница и Зоран и не размишљају да је врате у
њено природно станиште. Знају да овако нежна, припитомљена и са повређеним ногама, није способна да самостално
преживи у природи, да би брзо угинула или постала лак плен
за предаторе, па сматрају да је најсигурније да остане под
њиховом заштитом. Имају и једну жељу за своју љубимицу.
Највише би волели када би јој пронашли мужјака, кога би
такође удомили, па да Бамбика има своју ланад. У њиховом
Д.Н.
дому, а понајпре у срцима, има места за све.

ЗАВРШЕТАК РАДОВА
НА НОВОЈ ЗГРАДИ ОПШТИНЕ
На последњој седници Општинског већа општине Уб
донета је одлука о давању сагласности за закључење
уговора о електроинсталатерским и машинском радовима на новој згради општине Уб, што води ка њеном
коначном завршетку. Радове ће изводити убско предузеће „Лукс Елекро”, вредност инвестиције је 8.289.292,80
динара, а закључењу уговора претходило је коначно
одобрење Комисије за јавне набавке која је у рекордном
року одбацила упућене жалбе и потврдила раније донету
одлуку од стране општине Уб.
Ових дана очекује се почетак радова на три партије
(уређење, електрорадови и опремање), а према најави
председника општине Уб Дарка Глишића рок за завршетак
нове зграде локалне самоуправе је 60 дана. У исто време,
Министарство правде би, већ у октобру, требало да
преузме стару зграду општине Уб, те да је реновира и
додатно опреми по стандардима правосудних органа. У
овој згради убудуће ће радити Основни суд , Основно
тужилаштво и Прекршајни суд.
М.М.М.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
УБСКА ПРЕДУЗЕЋА - НЕКАД
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СЕЛУ У ПОХОДЕ - БАЈЕВАЦ

’’ТАМНАВАЦ’’
У СРЦУ ДОБРИЈЕВИЋ - БОРОВНИЦА
Некад је од плата у овом предузећу живело преко
400 убских породица. Радници са Фаљом у срцу
-Заједно смо почели, он у Мургашу као инжењер, а
ја у убској задрузи као тракториста, давних седамдесетих,
сећа се Станисав Стаменић (1939) своје сарадње са утемељивачем убског агроиндустријског комбината ‘’Уб’’ Мирославом
Селаковићем Фаљом После
раздвајања, предузећа ‘’Тамнав а ц ’’ ( с и л о с и , м л и н , п е к а р а ,
млекара, кланица и друго) и
‘’Света Поповић’’ (ратарство,
рибњак, кооперације и друго)
имали смо око 500 запослених.
Била су то лепа времена. Могла је
од једне радничке плате да живи
породица, да се школују деца и
чак да се кући кућа. У то време, сви
који су хтели да раде, били су
запослени у некој од убских фабрика. У фирмама се примао реСтанислав грес за годишњи одмор, слати су
Стаменић радници на опоравак у бање - по
савету лекара, није било партија...
Стаменић је 30 година у ‘’Тамнавцу’’ возио теретни
камион са приколицом. Брашно, жито, концентрат - за
Македонију, Црну Гору, Словенију... Некад и по 18 сати без
предаха. Била је то борба за приход.
- Фаља је био нешто као идол за већину радника,
сећа се Стаменић, ових дана, између две шаховске партије
у Клубу пензионера.- Када би рекли ‘’Тамнавац’’, Фаљина
слика би нам била пред очима. После његовог прераног
одласка са животне сцене ништа више није било као пре.
Радиле су фабрике, градило се на Убу, али ништа то више
није било као у његово време. Коначно, фабрика више нема.
Ту је и једна фотографија још из времена убске
задруге, пре формирања великог пољопривредног
комбината на Убу. Ту су ликови возача Свете Јанковића,
Ђоке Јечменице, а уз њих су и Слободан Јеремић, Микица
Јеличић, Жика Лукић, Видан Денда, Струја Савковић
механичар... Сећа се Милуна Јаковљевића, Доце
Анђелковића, Мије Чанића, Зорице Ракић, Славише
Крстића, Ц ане Веселиновић, Наде Шипчић, Мише
Пантовића, Жике Дринчевића, Дула Петровића, Рада
Марковића, браће Јанковића, Зорана Гајића, Росића
касапина, Драгана Кларе, Владе Пулетића, Љубише
Маленовића, Веље Крстића, Милоша Ере Станојевића,
Лале из Паљува, Слободана Митровића Брке, Љубише
Мирковића, Ћире Мирковића, Јоцића возача, Даче
Мијатовића, Симе Миленковића, Дулке Јовановић,
Радисава Ранковића, Данојла Раонића, Јеле Јеличић,
Милинке Чанић, Драшка Богдановића, Лиле, Јовише
Ћендића,Момчила Трифуновића, Милана Миловановића
месара, Анђе Јовановић... Нека опросте још многи...
‘’Тамнавац’’ је био, свакако, најјача убска фирма. Ту
је било толико - да се и преливало. Остала је и анегдота из
времена секретара Комитета Мила Мачка Милутиновића,
који је добио информацију да се количине пшенице,
приликом истовара у силосе не мере, већ се према броју
приколица и простору у коморама силоса, процењује
тежина... Било је ту могућности за разне малверзације (?).
Али, код толиких рекордних приноса није се имало времена
за озбиљнију контролу.Секретару је речено да је остављено
да савест радника буде мера за ‘’растур’’ приноса...
И тако, пензионерски дани Станислава Стаменића
теку уз партије шаха и сећање на лепа времена у
‘’Тамнавцу’’. Силоси и сада раде, али не као некада... .М.М.

Из времена убске задруге

Добро је што се људи враћају селу, добро је што
се окрећу исплативој производњи и добро је,
понајвише, што их држава стимулише - Добријевић,
са својим засадима боровнице, је добар пример.
Бајевац припада лајковачкој општини, али је, по свему,
ипак, убски јер, кад вам неко каже
да је Бајевчанин, сматраћете га,
бар упола, Убљанином. Поготову
ако га препоручи Живота Живановић, један од Бајевчана који је и
једну Лајковчанку (из Миловановића у Лајковцу) довео на Уб,
засновао породицу, добио сина и
ћерку и сада - гаји унучиће. Али, то
је друга прича, за другу прилику.
Живота нас је одвео у
Душан
Газдинство Добријевић, код ДуДобријевић
шана (1963), који је, пре две године, као трговац некретнинама у
Бечу, случајно сврато на Уб, па у Бајевац и као искусни
бизнисмен, видео шансу да, спајањем два мала напуштена
сеоска домаћинства, од по три и два хектара, откупи
окућнице и њиве, споји и ту засади, за почетак, два хектара
боровнице. У плану је још један.
- Боровница је лепо и веома здраво воће, истакао
је у разговору са нашим уредником.- Има солидну цену на
тржишту (пијачна се креће око 800 динара за килограм),
тржиште није презасићено, али, тражи улагање (и преко
60.000 евра по хектару - за савремени начин производње).
Тај начин подразумева мрежу која штити од града,
али и јаког сунчевог зрачења, све чешћих штата која
наносе птице, прихрањивање и заливање кап по кап...
Добријевић је све то обезбедио, а упознао је и колеге из
Лончаника.

Засад боровнице у Бајевцу
код Добријевић
- Слађа је у Лончанику почела раније и већ има
лоша искуства са птицама, прича нам Душан уз кафицу на
трему који је још у фази доградње. - Мрежа мора да се
поставља и са стране, иначе, штете су огромне.
Добријевић је, са пет колега, основао Задругу.
Задругар у Брестовику код Гроцке је власник хладњаче, па
је складиштење обезбеђено.Ту је и сајт Задруге на којем је
могуће доћи до свих информација из области набавке
садница и производње боровнице. Држава, иначе,
одобрава субвенције за набавку противградне опреме и
мреже у износу од 50 процената од набавне вредности, што
није за потцењивање јер се ради о великим средствима.
- Наступ преко Задруге је неизбежан јер, ако
понудимо 300 тона, преговарачка позиција на тржишту је
много повољнија од оних који нуде две-три тоне, истиче
Добријевић и додаје да види себе као пример млађим
генерацијама... Сајт Задруге је: www.borovnica.org.
У суседству, заиста, откупљено је још једно домаћинство, мало даље још једно... Није ли то нова тенденација у Србији? Да ли су то млади и предузимљиви људи,
спремни да раде и зараде, схватили да је најисплативија (и
најсигурнија) производња она којом руководиш као власник, али уз подршку државе? Има примера и у Гвозденовићу, у производњи малине, где се рачуна на субвенције
у набавци мреже за заштиту од града.
Једно је сигурно - Добријевић је добар пример.
М.М.
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НАЈБОЉИМ ЂАЦИМА
И УСПЕШНИМ НАСТАВНИЦИМА

ОПШТИНА ДОДЕЛИЛА
НОВЧАНЕ НАГРАДЕ
Из локалног буџета издвојено 972.000 динара
за исплату награда
За остварене резултате у минулој школској години,
најбољим ученицима и успешним наставницима oпштина Уб
доделила је новчане награде у укупном износу од 972.000
динара. На традиционалном свечаном пријему у Дому културе,
награђено је 44 „вуковца”, убских средњих и основних школа и
54 ученика који су постигли запажене успехе на такмичењима
највишег ранга. Поред 98 ђака, награђено је и њихових 30
ментора.
Најбољим ученицима награде је уручио председник
oпштине Уб Дарко Глишић рекавши да овај вид признања јесте
свима порука и сигнал да се знање, рад, учење и посвећеност
увек исплате.
„У складу са својим могућностима, свако треба да тако
нешто и награди. Ми смо, као општина, одлучили да вас и ове, као
и претходних година, наградимо и да вам покажемо да ваш труд
није прошао незапажено. Желим вам пуно успеха у времену које
је испред вас. Онима који настављају школовање желим да из
године у годину показују да ове награде нису случајне, да из
године у годину стичу знања која ће им помоћи да буду, пре свега,
људи вредни и марљиви, са којима ће се њихове породице
поносити. Онима који су завршили школовање желим да се
спреме за један нови корак, потпуно научени и обучени од
вредних наставника и професора наших школа, који су дали све
од себе да од вас људе направе. Њима велика захвалност за све
оно што су у претходном периоду радили, за сав труд који су
уложили да вас науче свему ономе што треба да вас науче”,
рекао је Глишић пожелевши најбољим и најуспешнијим убским
основцима и средњошколцима све најбоље у даљем животу и
школовању и да их срећа прати.
Носиоци дипломе „Вук Караџић” по завршеној средњој
школи, од убске општине добили су по 20.000 динара, а по
завршеном основном образовању по 10.000 динара. Награде у
износу од 15.000, 12.000 и 10.000 динара припале су онима који су
освојили прво, друго, односно треће место на бар једном републичком или међународном такмичењу или смотри. Ученици који
су бар једном учествовали на републичком или међународном
такмичењу или смотри награђени су са по 5.000 динара, са по
3.000 динара они који су освојили прво место на окружном
такмичењу, а у њиховим узрасним категоријама није предвиђен
републички ранг.
Наставницима и професорима чији су ученици освојили
прво, друго или треће место на републичком или међународном
такмичењу додељено је по 8.000 динара, док су упола мање
припало онима чији су ђаци учествовали на таквим такмичењима. Износ од 2.000 динара добили су педагози чији су ученици
освојили прво место на окружном такмичењу, а да у њиховим
узрасним категоријама није предвиђен републички ранг. Као
награду за труд и успех.
Д.Н.

ЗАВРШЕН УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

УПИСАНО
205 СРЕДЊОШКОЛАЦА
У убску Гимназију уписано 50 ученика, а у Техничку
школу „Уб“ 155 ученика. Чека се одлука школске
управе о образовном профилу месар.
После обавезног Завршног испита, који су полагали мали
матуранти и сумираних резултата, после којих су ученици расподељени по школама и образовним профилима, обављен је упис у
средње школе, 4. и 5. јула у првом уписном кругу и 7. јула у другом
уписном кругу.
У Техничку школу „Уб“, распоређено је укупно 155 ученика,
који су попунили све понуђене четворогодишње смерове, док је за
трогодишње школовање остало 25 места. Питање тачног броја
ученика разрешиће се у септембру месецу, када ће бити могуће и
минималне корекције, промена жељене школе, уколико буде било
слободних места у другим школама. Место у клупи убске Техничке
школе ове године, тражили су ученици и из Лајковца, Ваљева,
Стублина, Јабучја, Великих Црљена, Грабовца, чак и из Београда.
Сви смерови у Техничкој школи су попуњени, осим смера
конобар где су остала три слободна места, а за месаре има чак 22
слободна места. За овај смер, који ће функционисати по образцу
дуалног образовања, пријавило само осам ученика. Иако су убски
произвођачи месних прерађевина обећали подршку у виду хонорара за ученике који се буду истицали знањем, као и запослења
после школовања, ово занимање није привукло довољно пажње
будућих средњошколцаца. Остаје да се реши питање осморо
ученика који су овај смер изабрали по првој жељи, а једна од
опција је да се ови ученици припоје сличном образовном трогодишњем профилу, као што је кувар/конобар.
Гимназија „Бранислав Петронијевић“ уписала је 50 ученика,
нешто више него прошле године, па је остало десет упражњених
места. Све београдске гимназије су ове године попуњене, али је
праг бодова био много виши у односу на убску Гимназију, па је за
упис у Трећу београдску гимназију било потребно 97 бодова, за
гимназију у Новом Пазару 92, док је за убску Гимназију било довољно имати, чак и мање од 70 бодова, што не значи да је квалитет
наставе лошији, већ је конкуренција слабија.
Међу најпопуларнијим образовним профилима у Србији,
половина је у медицинским школама, које су, као и гимназије,
попуњене до последњег места, а велику популарност стекло је и
звање електротехничара рачунара, који се ове године није нашао
као опција у убској средњој школи, већ је тај смер замењен сличним профилом – техничар мехатронике. Популарни су били и
смерови Ваздухопловне академије у Београду, на које су конкурисали углавном вуковци и одлични ученици са врло високим
просеком, тако да се и једна ученица ОШ „Милан Муњас“ одлучила да конкурише и успела да буде примљена међу првих седам
ученика на смеру техничар ваздушног саобраћаја.
Као и сваке године, због нешто лошије понуде образовних
профила на Убу, око 30 младих Убљана одлази у друге градове да
учи средњу школу, па су тако и ове године многи уписали средње
школе у Београду, Ваљеву, па чак и у Врњачкој Бањи.
Д.К.

КАЛЕНИЋ

НА ГРАДСКИМ БАЗЕНИМА

ОПЛЕМЕЊЕНО
ШКОЛСКО ИГРАЛИШТЕ
Ученици Техничке школе „Уб” направили
клупе за школски терен у Каленићу
Захваљујући ученицима Техничке школе „Уб”,
спортски центар основне школе у Каленићу богатији је за
неколико нових клупа које су дале потпуно нови изглед
овом игралишту. Убски ђаци су у оквиру практичне наставе,
од материјала који је донирала општина Уб, направили
клупе, и на тај начин спојили лепо и корисно. Према речима
Сретена Обрадовића, наставника практичне наставе,
овакве акције имају изузетан значај у едукацији деце, јер на
тај начин стичу знање а уједно се и обучавају за нека од
занимања бравара, машинбравара...
- Наши ђаци су, пре пар година, учестовали у сличном
подухвату у сарадњи са Канцеларијом за младе, када смо
правили канте за отпатке, као и у пар других пројеката.
Већина деце која су изашла из наше школе су
квалификовани мајстори који већ негде раде, да ли код нас
или у региону... То су углавном веома способни, вредни и
амбициозни људи. Самостални су и постижу веома добре
резултате на свим такмичењима, а неколико њих увек
стигне до републичког такмичења где постижу добре
резултате. Ово им је само први степеник на путу до успехаистиче Обрадовић.

ШКОЛА ПЛИВАЊА
Обука намењена деци од три до 15 година, са
којима ради тим педагога физичке културе
Тим педагога физичке културе из Школице спорта
„Малци Тамнавци“ и овога лета на Градским базенима
организује курс пливања. Обука је намењена деци од три, па
све до 15 година, која су подељена у групе према узрасту и
способностима. Како сазнајемо од главног тренера Школице
спорта Дејана Младеновића, професора физичког васпитања, курс похађа педесетак полазника, међу којима, осим
непливача, има и полупливача и пливача.

Тренери пливања Школице спорта „Малци Тамнавци”
„Циљ наше обуке јесте да опустимо децу, ослободимо
их страха од воде и, наравно, научимо да пливају правилном
техником. Имамо много деце која су и прошле године похађала наш курс и знају да пливају, али желе да усаврше технике пливања. Код њих се види напредак, опуштенији су у
води и знатно су бољи у односу на прошлу годину“, каже
Младеновић.
Са старијим полазницима, уколико су пливачи, тренери
раде на исправљању техника и овладавању новим.
Школица пливања на Градским базенима траје месец
дана (12 часова) и организује се понедељком, средом и
петком у термину од 19 до 20 часова. Обука подразумева
учење, као и усавршавање основних техника пливања
(краул, прсно, леђно, делфин) и кошта 3.000 динара.

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЂУНИС”

ПОДЕЛА КАНТИ
Ученици који су учестовали
у прављењу клупа са својим наставницима
Акцију монтирања клупа осмислила је МЗ Каленић на
челу са председником савета Пером Живановићем, а све у
циљу дружења младих и стварања добрих навика да се
деца што више баве спортом и живе здраво.
М.М.М.

У КЈП "Ђунис" Уб, од 13.јуна, почела је подела канти за
отпад од 120 литара грађанима који су пријавили оштећења.
Врши се замена искључиво поломљених и неупотребљивих
канти за смеће. Ово је редовна набавка и замена коју КЈП
"Ђунис" Уб обавља како би грађанима обезбедила посуде за
одлагање отпада. У овој тури, набављене су 264 канте.

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

ПОДЕЉЕНЕ
ПРОПУСНИЦЕ ЗА БАЗЕН

Награђени ученици, наставници и професори
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Осим новчаних награда, сви носиоци дипломе „Вук
Караџић“ добили су пропуснице за Градски базен, које им је
поклонила Установа за културу и спорт као награду за труд и
успех. Сезонске улазнице прво су подељене најбољим
основцима на свечаности у убској школи, а потом, на
пријему у Клубу Дома културе, и „вуковцима“ Техничке
школе и Гимназије, којих је ове године седморо. Сезонске
улазнице за базен уручио им је директор Установе Радован
Пулетић истакавши том приликом да тако мали број „вуковаца“ показује да убске средње школе имају високе критеријуме, те да нема „хиперпродукције квалитета који то није“.

Нове канте за смеће

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

Мија Ранковић,
Брезовица

На продају кућа 42 квадрата плус
поткровље и плац са 15 ари дворишта
(30 ари укупно) у Совљаку, 2 км од
моста на Убачи. Тел. 063 166 84 77
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ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА

МИНИСТАР ВУЛИН ОТВОРИО ''МИШИЋЕВЕ ДАНЕ''
Уручена општинска признања
Општина Мионица је од 15. до 22. јула по двадесет први
пут организовала манифестацију ''Мишићеви дани'', славећи
лик и дело свог најчувенијег сурађанина војводе Живојина
Мишића. Манифестацију је на свечаности одржаној 15. јула
отворио министар одбране Владе Републике Србије
Александар Вулин.
- Велики је био војвода Живојин Мишић. Памтимо га
деведесет девет година након великих битака по томе што је
увек био син српског сељака окружен српским сељацима,
вођа народа, за народ, из народа. Нисмо заборавили његово
име и имена свих оних који су корачали уз њега, јер да није
било њих да ли би било нас ? Да није било њих да ли би било
поносне и слободне Србије ? Та генерација је изборила право
да одлучујемо сами о себи и то право ни једна генерација у
српском народу није хтела да да никоме, па неће ни ова. И
никада у историји нисмо дали погрешан одговор на питањеслобода или било шта друго. Живојин Мишић, његова
генерација и генерације после њих дали су нам Србију за коју
вреди трајати. Нашој деци смо ми дали живот, а дугујемо јој
Србију у којој вреди живети-истакао је министар Вулин
отварајући ''Мишићеве дане'' на свечаности одржаној у
обновљеној сали Културног центра у присуству представника Владе Републике Србије, Војске Србије, епископа Епархије ваљевске Милутина, делегација општина из окружења и
других званичника.
Присутнима се на самом почетку обратио председник
општине Мионица Бобан Јанковић који је између осталог
истакао да су рад, преданост и посвећеност три речи које
најбоље описују Живојина Мишића и да су то принципи које
треба да следимо.
- Преданим и посвећеним радом настојимо да развијамо Мионицу, да је учинимо још бољим местом за живот, али
и туристичком дестинацијом која је вредна пажње. Баш као
што су историчари забележили да је војвода Мишић често
понављао колико је важно подстицати личну иницијативу и
спремност за преузимање одговорности, тако и ми, данас, 162
године након његовог рођења, преузимамо одговорност и

СВЕЧАНА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дан општине Мионица и дан рођења војводе Живојина Мишића, 20. јул, обележен је свечаном седницом Скупштине општине Мионица у сали Културног центра. Овом
приликом се присутнима обратио председник општине
Мионица Бобан Јанковић истакавши да локална самоуправа мора радити у служби грађана чији су сервис и како
би решавали њихове свакодневне проблеме, уважили
њихове захтеве и потребе, а општину унапредили и створили место у којем ће људи остајати, радити и стварати
своје породице.
-Када бих рекао да сам задовољан не бих био искрен,
али у последњих неколико година заједно смо покренули
много тога, наставићемо тим темпом и убудуће све док
наше место не буде достојно војводе Живојина Мишића.
Ово је тек почетак, следе нам значајни, капитални пројекти
који ће бити преломна тачка у развоју наше општине –
истакао је између осталог овом приликом први човек
мионичке општине.

Обраћање председника Јанковића
на свечаној седници СО Мионица

Са свечаног отварања „Мишићевих дана”

МИНИСТАР УДОВИЧИЋ:

СПОРТСКА ХАЛА
ОВЕ ГОДИНЕ
- На нама добитницима признања је да кроз
одговорност према себи, својој породици, селу, граду
општини и понајвише својој Србији, докажемо да нам ова
плакета заиста припада. И зато ћу данас одговорно рећи да
нећемо допустити да Мионица буде иста. Нећемо допустити
да оно што је неко почео да гради пре тридесет година, као
што је реч о спортској хали у Мионици, ове године не
завршимо. При томе се захваљујем председнику Општине
Бобану Јанковићу на упорности и жељи да управо Мионица
буде центар спортског туризма и место у којем ћемо
убудуће гледати наше највеће спортисте-истакао је на
свечаном отварању ''Мишићевих дана'' у име награђених
министар омладине и спорта Вања Удовичић, чије је
министарство за завршетак Хале спортова у Мионици
определило 44 милиона динара.
посвећени смо стварању услова за развој и напредак наше
општине. Колубарска битка подсећа на данашње време, али
држава Србија на челу са председником Александром Вучићем данас води борбу за нова радна места, боље путеве и
инвестиције. Наша Мионица храбро корача напред, у развијену варош, место које нуди прилике за нови раст и развој,
достојанствено следећи пут војводе Мишића- рекао је
Јанковић.
Први човек Мионичке општине је овом приликом уручио
традиционално општинско признање Златну плакету Војвода
Живојин Мишић бригадном генералу Илији Тодорову,
начелнику Управе за извиђачке и обавештајне послове
Генералштаба Војске Србије и потпуковнику Станиши Ђикићу,
првом у рангу полазника 60. класе Генералштабног усавршавања Школе националне одбране, као и плакету са ликом
Војводе Мишића министру омладине и спорта Владе
Републике Србије Вањи Удовичићу, ликовној уметници,
костимографу и чувару културног наслеђа Загорки Стојановић и завичајном ствараоцу и чувару традиције мионичког
краја Радовану Ристовићу.
Уметнички програм на свечаном отварању ''Мишићевих
дана'' обележили су наступ вокалне солисткиње и стипендисткиње престижног ''Berklee College of Music'' Тамаре Јокић,
одломак из представе ''Колубарска битка'' у извођењу
ваљевских глумаца Љубивоја Марковића и Бранка Антонића
и концерт плесне трупе ''Una Saga Serbica''. Такође, поводом
почетка манифестације у поподневним часовима венце на
споменик војводе Живојина Мишића на истоименом тргу у
центру Мионице положиле су делегације Министарства
одбране и Војске Србије, општине Мионица, Министарства
унутрашњих послова-ПС Мионица и Удружења ''Србски
светионик'' из Београда.
А.Ковачевић
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ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О БРАТИМЉЕЊУ МИОНИЦЕ И ОПШТИНE КАЛУШКЕ ОБЛАСТИ

ЧВРШЋЕ ВЕЗЕ СА РУСИЈОМ
Председник општине Мионица Бобан Јанковић и први
човек општине Дзержинска област Андреј Пичугин су током
недавне посете мионичке делегације овој руској општини у
Области Калуга потписали Споразум o братимљењу који
подразумева сарадњу у областима културе, образовања,
туризма, индустрије, пољопривреде, трговине и другим сферама. Свечаном потписивању су присуствовали и губернатор Области Калуга Руске Федерације Антолиј Артамонов,
као и амбасадор Србије у Русији Славенко Терзић. Потписници Споразума су се сагласили да међу нашим народима
постоји пријатељство већ вековима и да ће се још више
развијати, а да је важно да се добри политички односи две
земље сада употпуне још бољом економском сарадњом.
Губернатор Артамонов, који важи за једног од ближих
сарадника председника Руске Федерације, нагласио је да
историјске прилике никад не могу да наруше добре односе
српског и руског народа, које ће Мионица и Калуга употпунити економском и сарадњом у другим сферама.
- Сматрам да ће наше пријатељство бити употпуњено
успостављањем пуне сарадње у различитим областима привредног и друштвеног живота. Током састанака разговарали
смо и о покретању конкретних активности везаних за туризам, привреду и пољопривреду, чија би реализација дала
развојни замајац не само општини Мионица и Колубарском
округу, него и ширем региону. Већ је договорена посета руских привредника половином октобра ове године, од које
доста очекујемо- изнео је утиске председник општине Мионица Бобан Јанковић након радног састанка са представницима руске делегације.

’'МИШИЋЕВИ ДАНИ''

БОГАТ КУЛТУРНИ
ПРОГРАМ
Двадесет прве ''Мишићеве дане'' обележила су
значајна дешавања из области културе. Књижевник Радован
Бели Марковић је 15. јула у Културном центру, првог дана
манифестације ''Мишићеви дани'', отворио изложбу слика из
збирке Модерне галерије из Ваљева. Љубитељима уметности је изложен део колекције Модерне галерије који броји
више од 500 слика непроцењиве вредности. Гост мионичке
манифестације 19. јула био је књижевник Александар Гаталица, који је у Културном центру представио свој роман
''Велики рат'' за који је добио велика признања НИН-ову
награду и награду ''Меша Селимовић''. Након књижевне вечери са добитником НИН-ове награде приказан је филм
''Голгота Србије''. Поред тога, 17. јула је гостовало Крушевачко позориште са представом ''Кнегиња Јелена Балшић'',
монодраму ''Вождово радовање'' 20. јула је извео глумац
Лепомир Ивковић, а најмлађи су уживали у програму основаца ''Србија наша тајна'', представи мионичких предшколаца ''Торта на пет спратова'', дечијој представи ''Акробатика-математика'' позоришта ''Арс Лонга'' из Београда и
представи активиста Црвеног крста Мионица ''Театро
толеранте'' .

Руска и српска делегација
на радном састанку
Делегација мионичке општине је током боравка у Русији
обишла индустријска и пољопривредна предузећа Области
Калуга, присуствовала реконструкцији важног догађаја из
руске историје – Великог стајања на реци Угри и посетила
бројне кулурно-историјске знаменитости.

ОДРЖАН ПРВИ АУТО-РЕЛИ ''МИОНИЦА''

НАЈБРЖИ
ВЛАДИЦА РАБРЕНОВИЋ
Такмичење обележили одлична организација
и велики број публике
Владица Рабреновић са сувозачем Аном Голић у
аутомобилу ''рено клио R3'', победник је првог Релија
''Мионица'' који је 7. и 8. јула одржан под покровитељством
општине Мионица и у организацији београдског клуба
''ФАМ ММ Power''. Рабреновићу је ово трећа узастопна
победа којом је задржао стопостотан учинак у Шампионату
Србије у релију и постао најозбиљнији кандидат за одбрану
титуле националног шампиона. Он је у конкуренцији 13
посада забележио најбоља времена на свих девет брзинских испита, тако да ни 10 секунди пенализације због
кашњења у последњу временску контролу нису утицали на
убедљив тријумф на премијерном релију у Мионици.
Велику борбу за другу позицију у генералном пласману
водили су Ђанлука Роко и Ваљевац Жељко Милутиновић,
коју је добио Италијан за воланом ''субаруа''. Милутиновић
је возећи ''рено клио RS'' поред трећег места у генералном
пласману уједно и победник у класи III, испред Александра
Дучића. Победу у класи II забележио је Лука Которчевић у
возилу ''пежо 106'', други је био Томо Никитовић за воланом
фолксвагена ''поло 1,4'', а трећи Ненад Филиповић у ''југу
1,3''.

КОНЦЕРТ „ТРОПИКО БЕНДА”
Наступиле и ''Министарке'', Александра Пријовић ...
„Мишићеви дани” су 16. јула даривали спектакуларан
концерт ''Тропико бенда'', који је публици на Тргу војводе
Мишића доказао зашто је један од водећих музичких група на
овим просторима. Бројни Мионичани, посетиоци из свих
околних места, као и туристи из Бање Врујци и са Дивчибара
слили су се у центар Мионице где су уживали током више од
два сата дружења са момцима из ''Тропико бенда''.
И ове године су организатори мионичке манифестације
понудили разноврстан програм на великој сцени на Тргу Војводе Мишића, где су наступали група ''Министарке'', Александра Пријовић и ''Локо бенд''. Посебна атракција за Мионичане је и овог пута био традиционални Велики дечији маскембал којим су завршени овогодишњи ''Мишичеви дани'', док
су љубитељи фолклорног стваралаштва имали прилику да
се друже са фолклорним ансамблима КУД ''Диоген'' из Сурчина и КУД ''Кондир'' из Мионице који је на свом концерту
угостио извођаче из српских енклава са Косова и Метохије,
КУД ''Лада'' из Београда, Етно групу ''Босиљак'' из Брчког
А.К.
(БиХ) и друге.

„Рено клио” Владице Рабреновића
У најмањој класи популарних ''југића'' нову победу на
путу ка титули забележио је Зоран Милисављевић, испред
Предрага Стефановића и Убљанина Слободана Гајића.
Проглашење победника и додела пехара одржани су у
суботу увече испред зграде општине Мионица, а признања
су уручили председник општине Мионица Бобан Јанковић
и први човек Спортског ауто и картинг савеза Србије
Станиша Лазарац.
Оно што посебно радује све актере је да је такмичење
одржано без иједног инцидента, што је уз одличну
организацију и велики број публике крај стазе најбољи
показатељ да Мионица и овај крај заиста заслужују једну
овакву спортску приредбу националног ранга.
А.К.
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ОТРГНУТИ
ОД ЗАБОРАВА
Поводом 80 година од рођења легендарног
председника општине Уб Мирослава Селаковића,
почетком августа биће сазван Иницијативни одбор
који ће дати предлоге о томе како трајно да се
сачува сећање на ову значајну личност
Мирослав Селаковић
Фаља је седамдесетих и почетком осамдесетих година
успео да, као први човек, од
некад неразвијене убске општине, направи једну од привредно, културно, па и спортски, најуспешнијих српских
комуна, која је имала, као свој
центар, варош са јаком привредом и пољопривредним
комбинатом окосницом успешне ратарске, сточарске и
других производњи. Било је
укупно око 4.000 запослених.
Они Убљани који то памте,
одлучили су да се још једном
окупе и организују својеврсни
Мирослав
дебатни клуб о томе како да
се, поводом 80 година од
Селаковић
рођења градитеља и ерудите
Фаља
Селаковића, трајно обележи
његово дело.
Заинтересовани ће бити обавештени о термину
окупљања, биће формулисан предлог и покренута
иницијатива за сакупљање потписа, који ће бити упућени
Скупштини општине ради покретања званичног поступка. Неколико локација (које би могле да понесу Селаковићево име) ће бити номиновано, а Иницијативни одбор
ће одлучити који предпог ће бити упућен одборницима на
разматрање и одлучивање.

У СТУБЛЕНИЦИ

ЦРНОГОРСКА
ПРОСЛАВА МАТУРЕ
Десеторица бивших ђака никшићке гимназије
обележила шест деценија од изласка из ђачких клупа
Група бивших ђака Више реалне гимназије „Стојан
Церовић” у Никшићу прославила је 60 година матуре у селу
Стубленица. Несвакидашњи сусрет организовао је на свом
имању Војин Милатовић, који је био иницијатор окупљања
своје генерације. Од 124 ученика, колико је 1957. завршило
никшићку гимназију, на „прозивци” у Стубленици било их је
десеторица. Упркос великом бремену година, јер двојица су
већ закорачила, а остали су на прагу девете деценије живота,
још увек су веома крепки, витални и ведри, пуни елана и
младалачког духа.
„То смо се састали ми који живимо у Србији, а они у
Црној Гори нису могли да се договоре. Ја сам одлучио да
организујем прославу и нудио сам Београд, јер је гро у Београду, али они веле, пошто је неколицина код мене и раније
била, да дођемо овде. Ту смо слободни, имамо и двориште и
хлад”, објашњава Милатовић откуд Црногорци да у Стубленици обележавају шест деценија откако су напустили ђачке
клупе у Никшићу.

ОДАВАЊЕМ ПОШТЕ И ПОЛАГАЊЕМ ВЕНАЦА

ОБЕЛЕЖЕН
ДАН БОРЦА
Полагањем венаца на споменике на Градском тргу и
одавањем поште страдалим жртвама у Другом светском
рату, на Убу је обележен 4. јул, Дан борца. Венце су, као и
претходних година, положиле делегације локалне самоуправе, на челу са замеником председника општине Александром Јовановићем Џајићем, потом убске борачке
организације и њихови гости, чланови СУБНОР-а Адашевци
код Шида, као и представници овдашњег СПС-а и ПУПС-а.

Стара гарда у Стубленици
Поједини се од тада нису видели. Сви су већ одавно у
пензији, сви су факултетски образовани, а домаћин скупа
истиче да су његови гости својим животом и радом оставили
дубок траг у срединама где су били. Хвали и целу ту
генерацију никшићке гимназије, јер од 124 матуранта, само
један није завршио студије, док сви остали јесу. Без обзира
што је, како каже, током школовања њих 90 посто било и
гладно и жедно, „сви су много у животу постигли, нико није
посрнуо. Остали су једноставни људи, људине”. Додаје и да
су се последњи пут састали у већем броју за 30 година матуре,
када их је на прозивци било 46.
Д.Н.

ДМИ „ЧУЧУГЕ”

ИСТРАЖИВАЧКИ КАМП
У БАЧЕВЦИМА НА ДРИНИ

Александар Јовановић Џајић
и Благоје Цонић
Дан борца заузима значајно место у каленадру антифашистичке борбе и Савеза удружења бораца народноослободилачког рата (СУБНОР). У некадашњој Југославији
обележавао се као сећање на дан када је 1941. године Комунистичка партија позвала народ да крене у оружану борбу
против окупатора и све до 2001. славио се као државни
празник, када је укинут.

Чланови Друштва Младих Истраживача Чучуге, у
сарадњи са Црвеним Крстом Уб, успешно су реализовали
петодневни истраживачки камп едукативног карактера у
селу Бачевци на Дрини, почетком јуна месеца.
Одржана су четири предавања из области историје,
екологије и тема из Црвеног Крста. Поред ових предавања,
учесници кампа су посетили: Кањон Трешњице, Манастир
Светих царствених мученика Романових у Бачевцима, Етно
село „Вајати“ у Бачевцима и Етно село „Врхпоље“ на Дрини.
Учесници кампа су, такође, присуствовали и Дринској
Регати од Рогачице до Љубовије. Учествовало је 18 чланова
ДМИ „Чучуге“. Камп је био веома успешан, иако се још увек
сабирају утисци са овог кампа, већ се врше припреме за
летњи истраживачки камп, који ће се одржати почетком
августа у Врелу у трајању од четири дана.
Б.П.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
20.07.2017.г. навршило се пет
година од смрти нашег драгог

27.јул 2017.г.
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ПОМЕН ПОВОДОМ 40 ДАНА ОД СМРТИ

ВЕРЕ СОКИЋ
(1951 - 2017)

ХРАНИСЛАВА
СМИЉАНИЋА
(1930 - 2912)
Увек ћете се сећати
Tвоја супруга Борка, син
Небојша, ћерка, Дијана, унуци
Александар и Дамјан, унука
Маша, снаха Јасмина и зет Драган
22.јула.2017.године навршава се
20 година од смрти

Петог јула 2017.године прошло је
40 дана од како си нас напустила,
али не и наша срца. Отишла си тамо
где нема бола, а бол је остао нама
за тобом и вечита туга. Чуваћемо
те у својим срцима од заборава,
јер сви који смо те познавали
никада нећемо заборавити твој
племенити лик, добру душу и
племениту нарав.
Почивај у миру и анђели
нека те чувају
Твоји најмилији: син Владимир,
ћерка Јелена, унук Војин и
супруг Драган

26.јула.2017. г. навршава се
три године од смрти
нашег драгог

ТОМИСЛАВА
ПАРИПОВИЋА
(1936 – 2017)

ВЕЛИМИРА ВЕЉЕ
ЂУРИЋА
(1948 - 1997)

Вечно ћеш бити
у нашим срцима и
мислима...

Заувек у нашим срцима
Син Пеђа, ћерка Слађана
и супруга Рада

Супруга Олга
и син Василије
са породицом
Дана 19.07.2017. г. навршило
се 40 дана од трагичне смрти
драгог

НЕНАДА
ПАВЛОВИЋА
(1963 – 2017)
из Такова
Позвали смо родбину и
пријатеље, да тога дана
изађемо на његов гроб и,
уместо рођенданске
честитке, залили смо га
сузама...
Захвална породица
Павловић
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

27.јул 2017.г.

15.август 2011 - 15.август 2017.

СЕЋАЊЕ
06.08.2009 - 06.08.2017.

АЛЕКСАНДАР М.
НЕДЕЉКОВИЋ

(1948 2011.)

Доктор ветеринарске медицине

SLOBODANA
TAUZA BO[KA

Уspomena ће трајати
вечно u na{im srcima,
а легенда о теби живи
у нашем Убу.

Bio si i ostao
legenda i tako te pamte
svi koji su te znali.
Жivi{
u na{im srcima.
Supruga Milka, sinovi Radovan
i Zoran sa porodicama,
sestra Du{anka, sinovac Ilija,
sinovice @ivana i
Mirjana sa porodicama

Sin Milan
са породицом
СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
12.08.1992 - 12.08.2017.

ДИМИТРИЈЕ
МИЛОВАНОВИЋ
ДИША
Оti{ao си u legendu
и тамо си већ 25
годинa. U tvom
velikom srcu bilo je
mesta za sve - zato te i
danas pamte Ubqani и
nas, који смо остали,
prepoznaju po сећању
на тебе.

Твоја племенита душа, велико
срце и частан живот, заслужују
да те доживотно памтимо
и волимо
Вечна Ти Слава и хвала

Mi{ko sa децом

Твоји најмилији

5.08.2017. г. навршиће се
година од смрти мога оца

МИРОСЛАВ – ЧИЧА
ЛУКИЋ
(1928 – 2006)

26.09.2017.г. навршиће се десет
година од смрти моје мајке

МИЛИСАВА

ОЛГЕ

(1928 - 2016)

(1926 - 2007)

СТАНИЋ

С љубављу, поносом и поштовањем
чувамо успомену на Вас.
Хвала Вам за све...
Ћерка Биљана са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

С Е Ћ А Њ Е

ДУШАН МАТИЋ КАРЕЛИ
(1978 - 1999 - 2017)
1.августа. 2017. г. навршава се 18
година од када те нема, а нама се
чини као да је прошло 18
секунди...Са тугом и болом у
рањеном срцу, носимо те и
чувамо од заборава. Остаћеш
заувек у нашим срцима
док и ми постојимо.
Твоји вољени: мама Стоја,
сестра Данијела, зет Славиша,
сестрићи Душан и Катарина

9.08.2017. г. навршава се девет
година од када није са нама наш

СЛОБОДАН БОБА
МИЛОШЕВИЋ
(1989 – 2008)
Како године пролазе,
туга је све већа!
Бескрајно недостајеш...
Твоји: мајка Десанка,
сестре Биљана и Ивана
са породицама

27.јул 2017.г.
Дана 15.07.2017. год навршило се
десет година од смрти

БРАНИСЛАВА
ЈОВАНОВИЋА ФУЉЕ
(1948 - 2007)
Никада Те нећемо препустити
забораву.
Заувек ћеш бити део нас,
јер вољени никада не умиру...
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4.августа 2017.г. навршава се
40 дана од смрти наше вољене

ЖИВАНЕ
СТАНОЈЛОВИЋ
(1938 - 2017)
Отишла је заувек, али ће
наставити да живи у нашим
срцима

Твоја деца: синови Милета и
Слободан са породицама, ћерка
Клара са породицом и унука
Захвална породица
Кристина са породицом
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
КОНТАКТ
тел. школе: 015/348-829
тел: 015/349-392
моб: 065/69-57-196
Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин

Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 13 до 19 h
од 10 до 14 h

Школа је основана
решењем Министарства
просвете Србије

ДРУГА
www.sepsab.edu.rs
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
e-mail: sepsab@mts.rs
У ШАПЦУ
- Редовно школовање
ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
V степен

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО,
ТУРИЗАМ
Трговински техничар
IV степен
Трговац
- трогодишњи профил
Посластичар - трогодишњи профил
Кувар
- трогодишњи профил
Конобар
- трогодишњи профил
Угоститељски техничар
IV степен
Кулинарски техничар
IV степен
Туристички техничар
IV степен

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
( V степен ) - у једногодишњем трајању
1. Организатор послова обезбеђења
2. Туристички организатор
3. Пословни секретар
4. Проценитељ штете у осигурању
5. Трговински менаџер
6. Посластичар – специјалиста
7. Конобар – специјалиста
8. Кувар – специјалиста
Услов уписа. Средња школа и 2 год.радног искуства

- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година
стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која
средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у
једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа
и 2 године радног искуства
По завршетку ове средње школе можете
наставити студије:
1. на државном и приватним факултетима;
2. на високим школама;
3. на полицијској и војној академији
По завршетку ове средње школе можете се
запослити или сачувати посао у полицији, војсци,
пошти, банци, царини, општини, државним службама,
у приватним и државним предузећима, електранама,
топланама, сервисима, техничким прегледима,
хотелима као и у иностранству.
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ШАБАЦ
Основана решењем Министарства просвете Србије објављује посебан
конкурс за преквалификацију и доквалификацију лица која већ
поседују неку диплому трећег или четвртог степена за стицање нове
дипломе која омогућава запошљавање у Србији и иностранству.

ДРУГА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
III степен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Грађевина

IV степен

зидар – фасадер
армирач – бетонирац
тесар
керамичар – терацер – пећар
декоратер зидних површина
сртаклорезац
хидрограђевинар
руковалац грађевинском механизацијом
монтер суве градње

1. грађевински техничар за високоградњу
2. грађевински техничар за нискоградњу
3. грађевински техничар за хидроградњу
4. образовни профил извођач инсталатерских и
завршних грађевинских радова

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ (V СТЕПЕН) ГРАЂЕВИНА
услов уписа одговарајућа средња школа и 2 године пословног искуства
ГРУПА МАЈСТОРИ
ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
1. зидар мајстор
2. тесар мајстор
3. армирач мајстор
4. бетонирац мајстор
5. изолатер мајстор
6. грађевински керамичар мајстор
7. молер – фарбар мајстор
8. грађевински гипсар мајстор
9. мајстор за кућне водоводне и
канализационе инсталације
10. мајстор за грађевинску механизацију

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ
1. пословођа за високоградњу
2. пословођа за нискоградњу и хидроградњу
3. пословођа за грађевинску механизацију
пословођа за грађевинска постројења

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧАРЕ
1. грађевински техничар специјалиста за
префабриковано грађење
2. грађевински техничар калкулант
3. грађевински техничар специјалиста за водовод
и канализацију
4. грађевински техничар специјалиста за
архитектонске и просторне планове

СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ
У РУСИЈИ, НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
(IV СТЕПЕН)
- за рад у производњи и осталим делатностима
Машински техничар
Машински техничар за компјутерско конструисање
- за рад у сервисима, техничким прегледима
Машински техничар моторних возила
- за рад у електранама и топланама
Техничар машинске енергетике
Машински техничар мерне и регулационе опреме

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ (V СТЕПЕН)
(у једногодишњем трајању)
Аутомеханичар – специјалиста
Бравар - специјалиста
Металостругар - специјалиста
Металоглодач – специјалиста
Услов уписа: Одговарајућа средња
школа и 2 године радног искуства
По завршетку ове средње школе можете се
запослити или сачувати посао у полицији, војсци,
пошти, банци, царини, општини, државним
службама, у приватним и државним предузећима,
електранама, топланама, сервисима, техничким
прегледима, хотелима као и у иностранству.
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПРЕДУПИС СТУДЕНАТА У ИНФОРМАТИВНИМ ЦЕНТРИМА

1. ШАБАЦ, ул. Карађорђева бр 14
код главне поште, 065/69-57-196, 015/348-829 од 15–19h
2. ВЛАДИМИРЦИ, за Обреновац, Коцељеву и Уб
ул. Светог Саве бр. 23, 065/69-57-196
www.zvonce.org

СТУДЕНТСКИ ВОДИЧ – за упис
ПРИСТУП СИСТЕМУ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ

УПИС НА ФАКУЛТЕТЕ
1. ФАКУЛТЕТ ФСОМ – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР
2. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
- Трајање студија 4 године
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(8 семестара)
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
- обим – 240 ЕСБП
3. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
- услов уписа у прву годину:
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЗАВРШЕНА СРЕДЊА ШКОЛА
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК
– четворогодишња
4. МЕНАЏМЕНТ – ФАКУЛТЕТИ
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ за студијске програме: 1.БЕЗБЕДНОСТ 2. МЕНАЏМЕНТ
3. САОБРАЋАЈ 4. ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

УПИС СА СТРУКОВНИХ НА АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
УПИС У ЧЕТВРТУ ГОДИНУ ФАКУЛТЕТА ЛИЦА КОЈА СУ ЗАВРШИЛА
ВИСОКЕ СТРУКОВНЕ ШКОЛЕ
1. ФАКУЛТЕТ – ФСОМ – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
(ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ)

2. ФАКУЛТЕТ – ЕКОНОМСКИ
- основне академске студије за стицање
звања: ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА

- основне академске студије за стицање звања:
ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР
- обим – 240 ЕСБП
- упис у четврту годину факултета
- услов уписа:
ЗАВРШЕНА ВИСОКА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА – ШАБАЦ на студијском програму
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

- обим – 240 ЕСБП
- упис у четврту годину факултета
- услов уписа:
ЗАВРШЕНА ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА –
трогодишња

ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА
- трајање студија 3 године (6 семестара)
- обим – 240 ЕСБП
смер:
1. РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
2. БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ
3. ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ
- прелазак са других факултета и високих школа:
- за упис у прву годину потребна је завршена
средња школа

WEB презентација Факултета

www.zvonce.org

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДЕНТИ СА ЗАВРШЕНИМ ОСНОВНИМ
АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА И ОСТВАРЕНИМ 240
ЕСПБ, ШКОЛОВАЊЕ МОГУ ДА НАСТАВЕ НА
МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА КОЈЕ ТРАЈУ
ЈЕДНУ ГОДИНУ И ИЗНОСЕ 60 ЕСПБ
СТУДИЈЕ СЕ ИЗВОДЕ НА СТУДЕНТСКИМ ПРОГРАМИМА:

- ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
- ПРАВО
- МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА
- МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ
- МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА
- ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У ПРОИЗВОДЊИ
- ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У УСЛУГАМА
- ИНФОРМАТИКА

ФУДБАЛ
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ЈЕДИНСТВО ИПАК У СРПСКОЛИГАШКОМ ДРШТВУ

АНЂИЋ: СПРЕМНИ ЗА ВИШИ РАНГ
- Као и 2014., Јединство са другог места "ускочило" у Српску лигу "Запад". - Бељић најзвучније
појачање, повратак Лукића и Ситарице. - Срем побеђен 2:0, нерешено са Лајковчанима.
Тренер Жарко Анђић је 10. јула
окончао летњи одмор на стадиону
"Драган Џајић", а на велико задовољство убских навијача, млади тренер ће
екипу спремати за српсколигашко такмичење. То је епилог бурних састанака
УО ФСРЗС, Шапине и Михајловац су
изгубили трећелигашки статус ван
терена, а Смедерево је у последњем
тренутку помиловано, па ће српсколигашки "Запад" бројати највероватније
17 чланова у новој сезони. Још увек се
шушка о промоцији 18. екипе, Дрина из
Љубовије фигурира као потенцијални
кандидат, чини се да би то било много
боље решење од непарног броја
клубова...
У нову сезону црвено-бели улазе са
незнатно измењеним саставом- од
искуснијих Шепковац су напустили
Марјановић и Љубичић, Игор Милановић је појачао редове Железничара, а
Вукашин Милошевић се вратио у Врело
Спорт. Млади Никола Живановић се
највероватније враћа у Грчку, док је
омладинац Димитрије Којић на проби у
Колубари. Још један јуниор Стефан
Поповић пробаће да помогне као
"бонус" зонашу Совљаку, а листу
појачања предводи Лазаревчанин Бојан
Бељић који је доскора тресао мреже у

дресу Напретка из Крушевца. Повратници у црвено-бели дрес су везиста
Милан Лукић са Малте и нападач Ситарица из Прова, а уколико буде још
новајлија до краја лета- реч ће бити
само о врхунском појачању. Првом тиму
је прикључен талентовани Кристиан
Мочић рођен 2000. године, док се
опоравак Слободана Ћесаровића очекује тек у другом делу јесени.
Убљани су почели и серију летњих
тестова- најпре су укрстили копља са
Сремом из Јакова у чије се редове
вратио Бобан Стојановић, а стрелци у
победи од 2:0 су били Мочић и Алемпијевић у другом делу. Након тога, снаге су
одмерили са Железничаром из Лајковца, "дизелка" је два пута водила
головима Гајића, али су Крстић из
пенала и Панић са 25 метара спречили
комшије да се радују- 2:2. Играче
Јединства очекује пут у Станишић на
меч са локалном Звездом, а за викенд,
највероватније на Убу, и дуел са
Радничким из Ваљева:
- Надали смо се повољном епилогу,
а иако је промоција обављена за
"зеленим столом". имамо разлога да
кажемо да смо то заслужили и на терену.
Освојили смо 71 бод, само једном у
последњих десет година првак Зоне

За најбољег играча Јединства
протекле сезоне проглашен
је Никола Радојичић
"Дрина" је имао бољи учинак, а првака
смо два пута надиграли, иако нисмо
победили оба пута. Композиција тима за
Српску лигује довршена, верујем да са
овом екипом можемо да испунимо наше
амбиције, а оне нису сигурно таворење у
лиги. Када сте у клубу који води Немања
Матић и који вам обезбеди суперлигашке
услове- онда се нјвиши домети увек
намећу. Лига је одлична, тешка, али по
мери, а верујем да ће бити места за
Јединство у самом врху табеле- оптимиста је млади стручњак црвено-белих. Б.М.

Утакмица између Јединства из Уба и Железничара из Лајковца имала је хуманитарни карактер

28

27.јул 2017.г.

СПОРТ

УБСКИ МОМЦИ ПРЕДСТАВЉАЛИ СРБИЈУ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ У ТЕКБОЛУ

"БРОНЗА" НА ГРУДИМА ЛУКИЋА И МИРОСАВЉЕВИЋА
Захваљујући убском физиотерапеуту Срећку Мијатовићу, који је био селектор репрезентације, Србија је
добила прилику да учествује на првом СП у текболу и освоји треће место у конкуренцији 20 земаља.
О текболу се у Србији још увек мало зна, посредством
„Јутјуба” можете видети како ту игру играју мајстори попут
Роналдиња, а није претенциозно рећи да је Уб у овом тренутку
центар српског текбола. Наиме, у нашој земљи у овом тренутку
постоје само два стола за овај спорт и оба су у власништву
убских момака- један је за разоноду своје породице и пријатеља
недавно купио Немања Матић, а први је, хронолошки гледано, за
професионалне потребе набавио стручњак за рехабилитацију и
физичку припрему, дипломирани физиотерапеут Срећко Мијатовић. Тај сто се налази на стадиону Јединства, иза гола до полигона за обуку возача, а игра је својом занимљивошћу већ
привукла велики број фанова.

Одавде је све почело:
Припреме на стадиону Јединства
Од 22-24. јуна у Будимпешти је одржано Светско првенство у
текболу уз учешће 20 земаља, а највише захваљујући Мијатовићу, специјалну позивницу је добила и репрезентација Србије.
Њему је припала својеврсна улога селектора за ово такмичење, а
избор је пао на двојицу префињених техничара пониклих у
школи убског Јединства- Милана Лукића и Сашу Миросављевића. Убљани су били део феноменално организованог тродневног спектакла у спортском комплексу Ференцвароша, један део
трошкова су сами сносили, а у организацији пута имали су помоћ
од београдске фирме „Europcar”. Углед самог такмичења подигли су и промотери ове игре у свету, па су учесници имали ретку
прилику да се сликају са светским асовима попут Кануа и Галаса.

Убљани са пехаром у Будимпешти:
Саша Миросављевић, Милан Лукић
и Срећко Мијатовић
Наши представници наступали су и у синглу и у дублу,
а потпуно сензационално у Србију су поносно понели
бронзане медаље освојене у игри парова! Већ у групи су са
четири победе најавили високе домете, а једини пораз
доживели су од будућих светских првака Румуна- тесних
12:10, 12:10. У четвртфиналу пала је и Малта, а у
полуфиналу су Мађари преокренули вођство наших
момака и послали их у борбу за треће место. У сјајној
борби савладани су Французи са 2:1, медаље су засијале
на грудима, наравно уз српску "тробојку" и победничку
песму убског трија који је достојно репрезентовао своју
земљу на Светском првенству.
На корак до медаље Убљани су били и у синглу,
вероватно би Милан Лукић донео још једно одличје да није
у четвртфиналу налетео на чудесног Мађара Адама
Блажовича, будућег светског првака, а у истој рунди застао
је и Саша Миросављевић који је против грчког представника изгубио шансу за медаљу. Занимљиво је да је Јединство имало још једног представника у лику Николе Живановића који је играо за Грчку, а утисци Срећка Мијатовића
говоре да су били део врхунски организованог спектакла:
- Од првог до последњег тренутка нашег боравка све
је било на највишем нивоу, задовољан сам како су момци
играли, а само је искуство недостајало да квалитет
наплатимо још којом медаљом. Текбол је још у повоју,
према мојим информацијама на наредној Олимпијади
биће придружен спорт, а већ 2024. имаће олимпијски
статус. Наредно такмичење је у Луксембургу у септембру,
видећемо да ли ће нам финансије омогућити да одемо
тамо, а сматрам да смо направили снажан први корак у
развоју овог спорта у Србији.
Б.Матић
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АКТУЕЛНОСТИ ИЗ КОЊИЧКОГ СПОРТА

ОГОН ОБОРИО РЕКОРД "ШАБАЧКЕ МИЉЕ"!
По традицији за Огњену Марију (30. јула) у Врелу четири галопске трке, програм почиње
у 15 часова долазак су најавили Огон, Торино Хил, Мр Пегаз, Шантиљи...- спектакл загарантован!
Овог лета одлични Соко Трлић трчао је у Београду 16.
јула "трку живота"- Српски галопски Дерби, али му је планове
покварио Розенфајер који је седам дана пре тога стигао из
Италије и трчао своју прву трку на српском тлу. Јахач Ђорђе
Перовић морао је да се задовољи другим местом и наградом
од 200.000 динара, али је и овом трком Соко Трлић потврдио да
спада у елитна домаћа грла у својој генерацији. Повреда је
оставила трага на Џеј Ло у власништву породице Лештарић, у
истој трци завршила је на деветом месту. У Београду је трчала
и Корона Бас са Жељком Илићем у седлу, Ројал Ворлд је била
бржа за две и по дужине у ЛИСТЕД трци "Норт Хил", док је
Трибал власника Владе Ранковића завршио на петом месту у
истој трци.
Седам дана пре тога у Шапцу било је доста радости за
домаћа грла, Огон са Кристијаном Њезијем у седлу оставио је 5
дужина иза себе прошлогодишњег победника Дербија Џафија
и свом власнику Драгану Љубомировићу донео награду од
75.000 динара у трци "Ивањдан". Саншајн Грл власника
Дражена Дунђера доминирала је у трци "Протамино Пиги",
џокеј Драган Лазаревић победнички је утрчао у циљ са четири
дужине предности у односу на Аргентарија. Торино Хил је у
трци "Мипро Бул Спринт" завршио други иза Шантиљија,
првенствено због разлике у килограмима, џокеј Слободан
Петровић је ушао у у циљ са дужином заостатка.

Огон на турбо погон
Огон је поново летео као ветар у Шапцу 23. јула,
оборивши рекорд "Шабачке миље" са 1:35,08, поново са
Њезијему седлу, а Принстон Бој и Мар Марис су били чак пет
дужина иза победника. Убедљиви су били и Красива
власника Животе Марковића у трци "Двогодачки куп", као и
Торино Хил у "Спринт купу" где је за дужину био испред
Милоша Д Грејт. Оба грла јахао је Тика Вујковић, а грло
његове породице Калина Лејди је у трци дана "Меморијал
Краља Александар" за дужину главе стигла до четвртог
места пре Џафија, победник је био Самис Вориор. Б.Матић

СОВЉАЧАНИ СКЛАПАЈУ ТИМ ЗА ЗОНСКЕ БОРБЕ

ИЗЛЕТ У НЕПОЗНАТО
Пружена рука Немање Матића била
је знак за управу Совљака да се
историјски успех мора наплатити
играњем у географски гломазној Зони
"Дрина", првак округа ће своје утакмице
играти на стадиону "Драган Џајић", а
истовремено се кренуло у реконструкцију играчког и стручног кадра.
Совљак ће и у новој сезони имати
доминантно београдски "шмек", а са
клупе ће их предводити Никола Стојковић, млади београдски тренер из
фудбалске школе Вождовца. Бившег стручњака Хајдука и
Звездаре чека тежак посао будући да ће у првенство ући без
класичног припремног периода, уигравајући нови тим само на
пријатељским мечевима и понеком тренингу.
Иза Совљачана су две провере против Поштара (1:2) и
Звездаре (1:1), а зонски напори су били превелик залогај за
Обрадовића, Прљу, Стојковића и још неке играче, али је
допунска селекција направљена на неисцрпном београдском
тржишту. Главну улогу је поново одиграо спортски директор
клуба Драган Стефановић, најзвучније појачање требао би да
буде штопер суперлигашког педигреа Горан Драговић, а с
обзиром на велики број играча из престонице, организован је и
рад у Београду:
- Тренер Стојковић окупља играче уторком на Олимпу где
раде кондициони део, а петком имају рад са лоптом на
Хајдуковом терену на Лиону. Из прошле сезоне ту су голман
Јанузи- Милошевић, Миленковић, Јанковић, Рамадани,
Маринковић, Сиљановски, Ристић, Маслаковић..., а очекујемо
ускоро и повратак Ракића на терен. Из Јединства смо добили
помоћ у виду "бонуса" Стефана Поповића, а наредни тест
имамо са Сремчицом. Јасно нам је да је нови ранг велика
непознаница за нас, спортски директор Стефановић је до сада
непогрешиво бирао играче, верујем да ће тако бити и овог
пута- оптимиста је Бошко Станковић, члан управе који је већ
деценијама уз клуб који је остварио свој највећи успех у
историји.
Б.Матић
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УБСКИ ФУДБАЛЕР НАСТАВЉА КАРИЈЕРУ У ИЗРАЕЛУ

МАРКО АДАМОВИЋ У „СВЕТОЈ ЗЕМЉИ”
Након одличних наступа у кипаркој Кармиотиси, офанзивац богатог супелигашког
искуства (Спартак, Рад, Вождовац), каријеру наставља у Хапоелу из Ранане.
Одлична сезона на Кипру није
прошла незапажено, луцидни везиста
несвакидашњег талента Марко Адамовић потписао је уговор са Хапоелом из
Ранане (1+1 година) и наставиће у
"светој земљи" да проноси добар глас
убске фудбалске школе. Позив "Гласа
Тамнаве" затекао га је у околини
Гдањска (Пољска), где се његов клуб
спрема за почетак израелског првенства
19. августа:
- Овде је била смештена млада
репрезентација Шпаније на недавном
ЕП, тако да је сувишно да кажем да су
услови фантастични. Температура је око
25 степени, ноћи су баш хладне, а већ
смо одиграли један контролни меч
против локалног тима и славили са 3:1.
Играћемо још једну утакмицу до повратка у Израел, 28. јула почиње њихов
Тото куп, а првенство средином августакаже некадашњи јуниор Партизана.
Адамовић је био стандардан у
кипарској Кармиотиси, постигао шест
голова уз три асистенције, али то није
помогло клубу да се спаси испадања:
- Својим садашњим послодавцима сам се допао сплетом околности,
дошли су да гледају другог играча, а
уписали мене у свој нотес. Иако мој клуб
не спада у ред најбогатијих, добио сам
одличне финансијске услове, а стан ми
је у комплексу где се налазе теретана,

спа центар, базен...Супруга Дијана ми се
ускоро придружује, једино што није
идеално јесте температура и влажност.
Ранана је леп градић 15-ак километара од
Тел Авива, десет километара од мора,
али је цео Израел права сауна! Шта је- ту
је, навићи ћемо се, на руку ми иде што сам
се, делом, на такве услове привикао на
Кипру...- описује амбијент у новој средини
офанзивац богатог суперлигашког искуства (Спартак, Рад, Вождовац).
Тренер у Хапоелу биће му Израелац
Дуду Аврахам, осим њега ту су још два
странца из Замбије и Француске, а
амбиције клуба су усмерене на средину
табеле:
- Ранана не може да се мери са
најјачим клубовима попут Макабија из
Тел Авива или Хаифе, али је стабилан
прволигаш. Највише времена проводим
са Замбијцем Емануелом Мболом који ми
је и цимер на припремама, немам проблем са комуникацијом јер сви говоре
енглески. Није јака конкуренције на
местима левог и централног везисте, тако
да очекујем да будем један од носилаца
игре. Ради се пуно са лоптом, али је
професионализам на много вишем нивоу
него у нашој Суперлиги. Иако је у питању
друга вера и култура, Израелци ми делују
доста слични нама по темпераменту, а
због верских празника ништа не ради
петком и суботом. Спреман сам и здрав,

Марко Адамовић
прележао сам "дечије болести" и желим
да оставим добар утисак у Израелу,
наравно да прескочим нови степеник у
интернационалној каријери- пун је
мотива лаконоги дриблер из убских
Талова, 26-огодишњи Марко Адамовић.
Бранко Матић

МАЛИ ФУДБАЛ
ПРВОГ АВГУСТА ПОЧИЊЕ 18. МЕМОРИЈАЛНИ
ТУРНИР "ДУШАН МАТИЋ - КАРЕЛИ”

ШКОЛАРАЦ ПОНОВО
МЕСТО ОКУПЉАЊА
После две године паузе, терени Школарца
поново ће бити поприште борби на традиционалном Меморијалном турниру "Душан МатићКарели". По 18. пут екипе из Уба и околине играће
у част трагично настрадалог фудбалера Јединства, а по традицији турнир ће почети 1. августа,
дана када је сада већ далеке 1999. прерано
угашен живот студента ДИФ-а и брзоногог
нападача црвено-белих. Повратак на бетон
Школарца значи и повратак старој форми
турнира, поново ће Убљани, барем две недеље, Душан Матић- Карели
имати разоноду у топлим августовским ноћима.
Заинтересовани се могу пријавити на бројеве телефона 069/ 644174 и 064/ 280-51-97, а категорије за 18. Карели су подељене на следећи начин: сениори уз учешће од 6.000 динара, ветерани (рођени
1977. и старији) уз уплату од 2.000 динара, а јуниорски део турнира
подељен је у две категорије- омладинци узраста од 1999-2002. и
пионири рођени 2003. године и млађи (по 1.000 динара у обе
категорије). Формални бранилац пехара је екипа организатора,
најбоља на прошлогодишњем једнодневном окупљању у хали, али је
реалније рећи да је то екипа "Гласа Тамнаве" која је 2014. и 2015. (тада
у копродукцији са ТВ Сити) била доминантна и уписала своје име
златним словима у историју турнира који овог лета слави
"пунолетство".
Организатори, а то је стара екипа Душанових пријатеља
помогнута млађим момцима који су желели овај турнир у старој
форми, су уложили доста труда да помало оронули рукометни терен
засија новим сјајем, па ће гледаоци уживати у лепом амбијенту. Идеја
је да терет дељења правде, увек незахвалног посла, преузме што
већи број убских судија, а новина ће бити и играње са лоптом за мали
фудбал ("четворка" са тегом). Квалитет турнира ће сигурно умањити
изостанак фудбалера Јединства, сасвим логичан због великог
ризика од повреде, али ће можда 18. Карели изнедрити неке нове
‘’хероје’’ или клинце који напредују крупним корацима...
Б.Матић
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ОДРЖАН ИВАЊДАНСКИ ТУРНИР У РАДЉЕВУ

ВРАЧАРЕВИЋ БРЖИ
ОД ПИШТАЉКЕ
Један од турнира са најдужом традицијом у
нашем крају- Ивањдански у Радљеву- имао је своје
39. издање уз учешће 9 екипа. Групне борбе су
почеле у ноћи 7. јула, а сутрадан су одржане и
завршне утакмице уз присуство неколико стотина
љубитеља малог фудбала. Победнички пехар и
новчана награда од 33.000 динара отишле су у
Обреновац, екипа КМФ Палеж у узбудљивом
финалу савладала је убску екипу Ливадица Кафе
Вива резултатом 2:1.
Момци из фудбалске школе Јединства
предвођени Радовановићем, млађим Ристовским и
Грујичићем пружили су сјајан отпор фаворизованим Обреновчанима, а одлука је пала 12 секунди
пред крај. Милош Врачаревић је код резултата 1:1
матирао голмана Стефановића и одсвирао крај
врло занимљивог финала чији је епилог растужио
бројну публику наклоњену Убљанима. Пре тога је
Лазар Ристовски са центра донео предност Ливадици, пропуштали су потом убски клинци идеалне
прилике да реше меч, да би Срећковић поставио
резултат који је стајао до последњих тренутака
меча. Пре тога, у полуфиналу су Обреновчани
надиграли Црвене ђаволе из Диваца са 2:0 головима Врачаревића и Церовића, а у убском полуфиналу Рекреативци са Школарца поражени су од
будућег финалисте тек након пенала, у регуларном
току било је 2:2.
Турнир је организовала стандардна група
заљубљеника у фудбал предвођена МилорадомМићом Максимовићем, за дељење правде задужени су били арбитри Нешковић, Балиновац и
Мирковић, а одржана је и традиционална Чорбаријада где је највише умећа показао Никола Стаменић
из Радљева.
Б.Матић

МУЗИЧКИ ТРИО РАЗГАЛИО УБЉАНЕ

НАЈМАСОВНИЈИ КОНЦЕРТ ДО САДА
Шабан Шаулић, Илда Шаулић и Дејан Петровић са његовим „Биг бендом” окупили близу 7.000 људи.
Спектакл за памћење, на Градском тргу, заокужен велелепним ватрометом са три локације.
Плато испред убског Дома културе
био је тесан да прими све оне који су
дошли да испрате концерт, који ће остати
упамћен по рекордној посети од близу
7.000 људи распоређених дуж целог
Градског трга, све до главне улице.
Многобројни посетиоци из околних места
„окупирали” су Уб како би присуствовали
спектаклу у изведби троје изузетно
популарних музичара - и добили су га!
Најпре је наступио „Биг бенд” Дејана
Петровића, који је још једном оправдао
титулу „Прве трубе света”. Већ од првих
тактова атмосфера је доведена до
усијања. Хитови су се ређали, а онда је
наступио и емотивни тренутак, када је
Петровић сплет народних игара посветио
недавно преминулом Цунету Гојковићу.

„Биг бенд” Дејана Петровића

Први редови
Затим је на сцену изашла и Илда, која
је разгалила публику њеним првим
наступом после порођаја. Када је на бину
стао Шабан, кренуле су овације. Хит до
хита, поруке подршке председнику
општине Уб Дарку Глишићу и публику у
трансу забележиле су камере и фотоапарати многобројних медија са националном фреквенцијом и тиражом. Концерт је
завршен велелепним ватрометом са три
локације, чиме је општина Уб, и овог лета,
заокружила традицију организовања
бесплатних концерата за своје суграђане.
Убљани су средином јула имали прилику
да чују Жељка Васића, а у претходним
годинама и низ других познатих извођача,
као што су Хари Мата Хари, Ана Бекута,
Џенан Лончаревић, Мирослав Илић, Аца
Лукас, Борис Новковић и Амадеус бенд.
Председник општине Дарко Глишић
истиче да су ти велики летњи концерти на
отвореном постали бренд Уба.
М.М.М.

Илда Шаулић

Шабан Шаулић

Рекордна посета на Убу
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Lajkova~ka panorama
Пројекат “Информисање јавности путем часописа Глас Тамнаве
о дешавањима и догађајима у раду локалне самоуправе Лајковац,
као и из других области живота и рада у општини Лајковац“
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

У ТОКУ МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ ЛАЈКОВЦА”

ФИНИШ НАЈЗАНИМЉИВИЈИ
„Дани Лајковца“ и ове године
имају разноврстан програм, а финиш
од 28. до 30. јула свакако ће бити најзанимљивији широј публици. На платоу
испред Градске куће 28. јула је рок
концерт група „Незванична верзија“ и
„Тешка индустрија“, 29. јула посетиоци ће моћи да гледају фолклорне
ансамбле, дечје представе, концерт
Леонтине и на крају „Балканику“ Сање
Илића, док је 30. јула, на дан Градске
славе, концерт Саше Матића.
“Дани Лајковца” почели су 9. јула
на Колубари риболовачким такмичењем у организацији Удружења риболоваца “Шаран”. Настављени су „Данима воденица“ и Уметничком колонијом „Исток-Запад лајковачком пругом” од 15. до 21. јула, који је традиционално припремила Туристичка
организација, окупљајући сликаре,
вајаре, песнике, музичаре и друге
уметнике из наше земље и иностранства. Мото клуб ТНТ из Лајковца, 22.
јула, организовао је мото скуп код
Јолића воденице на Колубари, затим
од 18 часова дефиле улицама
Лајковца, а увече рок концерт на којем
су наступили „Лустери“ из Аранђеловца, „Ледене очи“ из Зрењанина и
„Locknrock“ из Београда. На истом
месту, у недељу 23. јула, ТОО Лајковац
одржала је на традиционални “Колубарски котлић”, док су истовремено
одржане и “Колубарске игре без
граница” - надметање у скоковима у
воду, надвлачењу конопца, бацању
камена с рамена и скоковима у даљ.
Градска библиотека Лајковац, у
уторак 25. јула, у Градској кући, организовала је промоцију књиге поетске
прозе суграђанке Данице Ђурић
„Човек, пруга и возови“. Наредног дана
у Градској библиотеци представила се
дечји писац Зорица Кубуровић, са
додељене су и награде за поетски
конкурс и признање „Најчиталац“.
Финиш програма је у четвртак, 27.јул,
од 19 часова, када ће у Градској кући
гостовати познати песник за децу и
омладину Моша Одаловић.
Покровитељ манифестације је
општина Лајковац, која је ове године из
буџета издвојила 3,8 милиона динара.
Реализатори програма су Културни
центар „Хаџи Рувим“, Градска библиотека, Туристичка организација, спортска удружења и други. Новина је да ће
од ове године резање славског колача
бити у црквеној порти, док ће уручење
награда најбољим ученицима и студентима бити у септембру, за Дан
општине.

www.glastamnave.com

четвртак, 27.07.2017.
19 h Градска кућа

субота, 29.07.2017.
17 h Градски трг

МОША ОДАЛОВИЋ,
ПЕСНИК ЗА ДЕЦУ И
МЛАДЕ
петак, 28.07.2017.
19 h Градска кућа

СОЛИСТИЧКИ
КОНЦЕРТ КЛАСИЧНЕ
МУЗИКЕ МОМЧИЛА
АЛЕКСАНДРИЋА
петак, 28.07.2017.
21 h Градски трг

НЕЗВАНИЧНА ВЕРЗИЈА
- КОНЦЕРТ
петак, 28.07.2017.
22 h Градски трг

ТЕШКА ИНДУСТРИЈА КОНЦЕРТ

ДЕЧЈА ПРЕДСТАВА
„ЧАРОБНИ КОЛАЧ”
субота, 29.07.2017.
18:30 h Градски трг

НАСТУП ЛЕПТИРИЋА ,
ДЕЦЕ ИЗ ПУ
„ЛЕПТИРИЋ”
субота, 29.07.2017.
19 h Градски трг

НАСТУП ФОЛКЛОРНОГ
АНСАМБЛА КЦ
субота, 29.07.2017.
20:30 h Градски трг

ЛЕОНТИНА И ХОР
„ЧАРОЛИЈА"КОНЦЕРТ

субота,29.07.2017.
22 h Градски трг
субота, 29.07.2017.
16:30 h Градски трг
„ЧАРОБНИ ПЛАШТ"

САЊА ИЛИЋ И
БАЛКАНИКА - КОНЦЕРТ
–

КЛОВНОВИ НА
ШТУЛАМА И НАТАША
СА БАЛЕРИНАМА –
БАЛЕТСКИ КЛУБ
„ИДЕА" ЛАЈКОВАЦ

недеља, 30.07.2017.
20 h Градски трг

ДУЛЕ ЛУШИН - КОНЦЕРТ
недеља, 30.07.2017.
22 h Градски трг

САША МАТИЋ КОНЦЕРТ
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НА 16.СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

УСВОЈЕНА ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ
БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
На 16. седници Скупштине општине
усвојена су три предлога одлука: Одлука о
максималном броју запослених на неодређено
време у систему општине Лајковац за 2017.
годину, Одлука о покретању поступка за издавање у закуп пословног простора на стадиону
ФК ”Железничар” и Предлог других измена
Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта
на територији општине Лајковац. Одлуком
Владе Републике Србије о максималном броју

ЗАВРШНА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ ВРТИЋА

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА
ЗА ОПШТИНУ ЛАЈКОВАЦ
На конкурсу Министарства привреде
Републике Србије „Градимо заједно“ , за
унапређење локалне и регионалне инфраструктуре , општини Лајковац опредељено је
17.388.869,50 динара за II (завршну) фазу
изградње вртића „Лептирић“. Средства ће
бити искоришћена за завршетак спољашњег
уређења (партера), изградњу пасареле
између новог и старог објекта, повезивање
новог објекта вртића на инфраструктурну
мрежу и реконструкцију објекта котларнице.
Овим средствима биће заокружена велика
инвестиција изградње модерног вртића.

запослених, која је на снагу ступила 1. јула,
Општинска управа и јавна предузећа
општине Лајковац могу имати 212 радника.
Након анализа утврђено је да је осам
радника више запослено у Јавном комуналном предузећу Лајковац, шест запослених
више у општинској управи, два радника у ПУ
„Лептирић“ Лајковац и три у Градској библиотеци. а рок да се број запослених у
локалној јединици смањи на законске
оквире је 1. август.
Друга тачка дневног реда односила се
на покретање поступка за издавање у закуп
пословног простора – ресторана на стадиону ФК „Железничар“ у Лајковцу. Општинско веће је претходно припремило предлог
одлуке о издавању простора површине 241
метар квадратни по почетној цени 0,9 евра
по квадратном метру. Простор ће бити издат
путем јавне лицитације на пет година.
Одборници су усвојили и одлуку и о
увођењу пет нових стајалишта на подручју
месне заједнице Јабучје.
На питања одборника опозиције зашто
у Лајковцу још увек нема нотара, иако по
систематизацији постоји ово радно место,
председник скупштине Живорад Бојичић је
одговорио да се на конкурс нико није јавио и
да Општина нема право да именује нотара.

ОД 15. ДО 20.ЈУЛА ОДРЖАНИ

„ДАНИ ВОДЕНИЦА”
Туристичка организација Општине Лајковац, веома разновисним
програмом од 15. до 20.јула, одржала је манифестацију „Дани воденица“
и уметнички караван „Исток-Запад лајковачком пругом“. Поред 30
сувласника Јолића воденице, учешће на манифестацији узели су бројни
сликари, песници, инструменталисти, певачи забавне и народне музике,
етно и калиграфске радионице из бројних градова Србије, али и гости из
иностранства. Првог дана, на мини пич терену у Лајковцу, одржана је и
утакмица старих навијача сплитског Хајдука, који су се појавили у ретро
дресовима из седамдесетих и представника Општинске управе
Лајковац. Већина играча, нарочито међу „хајдуковцима”, била је старија
од 50 година, а многи од њих у младости су фудбал играли у српској. па и
у Првој савезној лиги. „Хајдуковци” су победили са 7:3. Само дан раније,
исти тим рекреативаца играо је против "Ускока" у Марковој Цркви, а
овим прогамима уједно су започели Дани Лајковца, који ће се завршити
на Огњену Марију- лајковачку градску славу.

Председник Општине Лајковац Андрија
Живковић са сарадницима, замеником
Ненадом Џајевићем и начелницом Општинске
управе Љубицом Новаковић, направио је
пријем за 56 углавном младих суграђана, који
ће у наредних 6-12 месеци радити на јавним
пословима и обавити приправнички стаж. Они
су ангажовани након конкурса, а средства су
обезбеђена у оквиру Локалног акционог плана
запошљавања. Из буџета је у 2017. за запошљавање по основу овог плана издвојено
16,2 милиона динара, што је три милиона
више него претходне године. У изјави медијима председник Живковић је истакао:
- Општина Лајковац се овом мером труди
да ублажи незапосленост, с обзиром да је то
велики проблем. Имајући у виду да је још увек
на снази уредба Владе Србије о забрани
запошљавања, ово је један од начина да
првенствено млади људи добију свој први
посао и прву шансу. На њима је да оправдају
указано поверење и да им ово искуство
послужи у обезбеђењу сталног посла. Ми
ћемо и следеће године наставити са

реализацијом Локалног акционог плана запошљавања, када ће неки други млади људи
добити прилику. Трудили смо се да међу
ангажованим људима буде различитих структура: од оних са основном школом до
факултета, затим да су слабијег социјалног
статуса, као и да буду заступљени из различитих делова општине.
Пет факултетски образованих приправника стаж ће обавити у Општинској управи,
двоје ће ажурирати архиву и електронске
податке, док ће највише њих обављати јавне
радове: уређење зелених површина, одржавање погона за пречишћавање отпадних вода
и одржавање Хале спортова. Данијела Арсеновић је ангажована у Одељeњу за привреду и
имовинске-правне односе, задовољна је што
јој приправнички има доста везе са струком с
обзиром да је завршила Пољопривредни
факултет. Јован Илић је као дипломирани
економиста распоређен на послове јавних
набавки и каже да су запослени у Општинској
управи доста спремни да му помогну, тако да
ће стећи значајно искуство.

ЖЕЛЕЗНИЧАР САЧУВАО СРПСКОЛИГАШКИ СТАТУС

ПРАВДА ЗА
„ЗЕЛЕНИМ СТОЛОМ”
Крај пруге ће се и даље играти
трећелигашки фудбал- неко се расформирао, неко мало намештао, па се изгубљена битка на зеленом терену претворила у велику радост за Лајковчане на
седници Управног одбора ФС РЗС.
Утисак је да је Раша Марковић раније сео
на клупу "дизелке", давно би се славио
опстанак, овако Лајковчанима остаје да
се добро спреме и организују да не дођу
поново у овакву ситуацију:
- Нису сви наши проблеми нестали
очувањем статуса, имаћемо силне муке
да направимо јак тим, али мислим да смо
на добром путу. Са Уба су стигли наш
бивши штопер Перица Марјановић и
нападач Игор Милановић, а нема сумње
да је највећи плус долазак нападача

Бојана Гајића из Црне Горе. Напустило нас
је 8 играча, тако да са 17-18 људи још
немамо праву бројност, али смо у потрази
за голманом, десним беком, штопером и
везистом- каже Ваљевац на клупи "дизелке".
Да је Гајић капитално појачање,
плавокоси нападач је показао већ на
првим проверама. Најпре је са 4 гола
"торпедовао" Напредак из Медошевца
(коначан резултат 6:0, Атић и Мустафи
постигли преостала два гола), а онда је
био и двоструки стрелац на стадиону
"Драган Џајић" (2:2 са Јединством). Није
било на Убу поузданих Обрадовића,
Ђукетића и јуниора Јована Матића, очекују се у строју већ против Диваца и
Прова.

СТАБИЛНОСТ
НА СВИМ НИВОИМА
Заједничка фотографија „Хајдуковаца”
и представника Општинске управе Лајковац

ЛАЈКОВЧАНКА НА ИЗБОР ЗА „МИС ВРЊАЧКЕ БАЊЕ”

МАРИЈА ЧИТАКОВИЋ
„МИС РИМСКИХ ИЗВОРА”
Деветнаестогодишња Лајковчанка Марија Читаковић понела је
титуту „Мис Римских извора” у финалу такмичења „Мис Врњачке бање”,
које је одржно 9.јуна. Другу по значају награду на овом такмичењу
освојила је у конкуренцији 20 девојака, након полуфиналног такмичења у
којем је учествовало 40 лепотица.

Шесто место и 43 освојена бода у
прошлој сезони, апсолутно су задовољили апетите управе и навијача Задругара. После лошег почетка, екипа се брзо
консолидовала највише захваљујући
"дежурном ватрогасцу" Александру
Пакићу, а потпредседник Владан Адамовић истиче тимски дух као кључ још
једне успешне сезоне:
- Остварили смо зацртан циљ уз
силне недаће, а бројне јавне опомене и
повреде утицале да шансу добију играчи
из другог плана који су искористили
своју минутажу. Екипу је красила борбеност и колективни дух, а не планирамо
велике рокаде овог лета. Отишли су
само голман Марковић и штопер Радосављевић, постаје већ наш тренд да нас
углавном напуштају један или највише
два играча.
Тренер Александар Пакић је извршио прозивку 17. јула, "костур" екипе се
чува већ четврту годину заредом, а на
списку ривала у припремном периоду
налазе се Душан Силни, Шумадија (А),

Јединство Уб, Брезовица, Турбина, Младост из Цветовца и лазаревачки Борац.
Одбрану је поново ојачао ветеран НиколаЛуне Марковић, четири омладинца Железничара биће решење за "бонусе", а тражи
се и један проверен нападач.
- Од 2009. се трудимо да Задругар
свима нама буде други дом, хоћемо да
будемо стабилни на свим нивоима у
сваком смислу- инфраструктурно, такмичарски и финанасијски. Наш терен, трибине, клупске просторије, артерски бунар... дају нам право да кажемо да смо
међу најорганизованијим клубовима у
лиги, стога су и резултатске амбиције да
будемо у врху табеле. Планирамо да
променимо ограду на обе стране, поставимо заштитну мрежу иза једног гола и
инсталирамо нове кућице за резервне
играче у чему имамо безрезервну подршку и помоћ људи из локалне самоуправе
на челу са господином Живковићем, на
чему смо бескрајно захвални- речи су
председника клуба Раше Филиповића.

ОПШТИНА ПОМАЖЕ ПОСЛЕ ПОЖАРА У СТАМБEНОЈ ЗГРАДИ

ОДБОРНИЦИ СЕ ОДРЕКЛИ ДНЕВНИЦА

Марија Читаковић, друга с лева

Детаљ са пријема
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Оранизатор такмичења била је модна агенција “Serbia Selection”, са
мотивом римских девојка, под лиценцом компаније “MissYu”, уједно и
организатора избора за Мис Србије.
Марија, која је ових дана постала студент ВИПОС-а у Ваљеву,
важила је за једног од главних фаворита овог такмичења. Ипак, на
изненађење многих, додељена јој је утешна титула, која је свакако
вредна пажње и још један доказ да се у Лајковцу рађају најлепше девојке.

Након пожара који се због дотрајалих електричних инсталација догодио
у поткровљу стамбене зграде у центру
Лајковца, чини се све како би се штета
што пре санирала. Општинска комисија
пописала је причињену штету, а грађевинске фирме извршиле су и процену
штете која није мала и креће се преко
милион динара. Општина ће се на сваки
начин трудити да у законским и правним
оквирима помогне у овој ситуацији, а на
седници Скупштине одборници су се
одрекли дневница како би дали свој
допринос у отклањању последица пожара и тако дали пример другима. На
овај начин је скупљено oко 140.000
динара.
Наравно, сви људи добре воље,
фирме, појединци и организације могу
пружити помоћ у овој ситуацији. Ком-

Фото: Лајковац на длану
плетна кровна конструкција зграде изгорела је потпуно, као и заједничка просторија у којој је пожар и избио, а два
стана претрпела су мању штету на терасама које су изгореле. На срећу, унутрашњост станова нема знатнија оштећења.
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ВЛАДИМИРЦИ

ИЗУЗЕТНА ПОСЕТА НА БАЗЕНУ У ВЛАДИМИРЦИМА

КОМПЛЕКС ЗА ПОНОС
Из општине најављују даље уређење
купалишта на којем се, у појединим данима,
окупи око 2.000 посетилаца.
Са нестрпљењем, на тропско врелим данима, Владимирчани су дочекали званично отварање купалишне сезоне
на базенима у овој варошици, 29.јуна, а локална самоуправа
има разлога да се нада да ће и ова купалишна сезона бити
подједнако успешна као и оне ранијих година. У прилог томе
говоре и врло повољне цене целодневних карти, која за
одрасле износи 200 динара, док је за децу млађу од 12 година
улаз бесплатан.
Прве купаче дочекао је уређен простор комплекса, додатни угоститељски садржаји (нове лежаљке) и пре свега чиста и
бактериолошки исправна вода о чијем квалитету брину референтне здравствене установе. Према речима првог човека
општине Владимирци, Милорада Милинковића, локална
самоуправа ће наставити и даље са уређењем овог велелепног комплекса.
- Ми смо планирали да у току ове, евентуално наредне
године, донесемо одлуку да овај базен постане јавно предузеће и да сам себи газдује и да више никоме не дозволимо
да нам прави проблеме. Такође, на крову зграде базена планирамо један прелеп ресторан, јер има попречног простора који
може да се одради и искористи. Исто тако, мислим да треба
искористити потенцијал да се уради једна бушотина топле
воде, између 600 и 800 метара, тако да би ово била потпуно
нова прича, као што је у Дебрцу урађена бушотина где је на
самој површини добијена температура воде од 56о С. Тако би
могли да грејемо и варошицу, а базен да буде у функцији и
зими, као зимски базен -истиче председник владимирачке
општине уз позив свим суграђанима, посебно младима, да
искористе лепо време и током лета што више дана проводе на
базену.
У поједним данима, током сезоне, ово купалиште посети
дневно око 2.000 људи. Забавних и културних садржаја, биће
током читавог лета, с поносом истичу у овој општини. М.М.М.

АТЛЕТСКО НАДМЕТАЊЕ
ХЕНДИКЕПИРАНИХ ОСОБА
Други сусрет параплегичара и квадриплегичара у
Прову, у организацији oпштине Владимирци и Спортског
савеза из Владимираца, обележило је такмичење у атлетским дисциплинама. На турниру су учествовали такмичари из свих општина региона.
- У сарадњи са клубом људи који су на неки начин
хендикепирани, организовали смо једно лепо спортско
такмичење, а све у циљу како би им колико-толико олакшали живот. Учешће су узели људи из Владимираца,
Богатића, Шапца, Лознице и Малог Зворника, који се такмиче у разним дисциплинама, као што су: бацање кугле,
бацање копља и бацање диска. Ово је друга година у низу
како смо се прихватили организације овог такмичења, а
надам се да ћемо то чинити и у будуће. У сваком случају,
ови људи треба да осете да смо уз њих и да се трудимо да
им на неки начин олакшамо живот и ове вреле дане- истиче
Милорад Милинковић, председник општине Владимирци.

ПЕТРОВДАН- ОПШТИНСКА И ЦРКВЕНА СЛАВА

СВЕЧАНО
У ВЛАДИМИРЦИМА
Поводом општинске и црквене славе Петровдана, 12.јула,
у Владимирцима је организован читав низ културних и
спортских манифестација, које су почеле дан раније.
Фолклорна друштва и хор учествовали су у свечаном
програму, а на такмичењу клубова дванаест месних заједница
у фудбалу победу су однели Владимирци.

Турнир у Прову

ТУРНИР МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ПЕХАР У ВЛАДИМИРЦИМА
На турниру месних заједница, поводом општинске
славе Петровдана, у конкуренцији дванаест екипа
победила је екипа Владимирци, која је у финалу
савладала Лојанице. Победник је решен након извођења
пенала, након нерешеног резултата (1:1) у регуларном
току меча. Треће место освојила је екипа Мровске
победом над Матијевцем.
Турнир је протекао у спортској и фер игри, а финалу
је присустовало око 250 гледалаца.

Општинско руководство
пред ломљење славског колача
Свечана јутарња литургија у цркви Светих апостола
Петра и Павла одржана је уз присуство многобројних верника
и гостију, након које су сви заједно кренули ка згради општине,
испред које је сечен славски колач. Славски ручак за све
званице обављен је у ресторану „Радовање”.

Победник турнира:
МЗ Владимирци

