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СЕТИМО СЕ ЊИХОВЕ БАХАТОСТИ

ДОЛИЈАЛИ НЕКАД
НЕЗАМЕЊИВИ
Лепа вест у последњој седмици ове године.
Долијали ’’велики жути политички и привредни
магови’’. Ухапшено око 80 високих функционера,
директора јавних предузећа, корупционаша и
корумпираних. Плус један члан Главног одбора СНС.
Има ли бољег мелема за ране у душама жртви тог
режима демократуре, чија охолост и безобразна
грабеж доведоше ову земљу на руб пропасти?
Да, да! Нико није крив док му се не докажу
оптужбе. Али, овог пута сви смо били сведоци
бахатости једне власти, која је, злоупотребивши наше
поверење, ишла и у некад немогуће коалиције (и
поступке) само да би се очувала на власти. Сада
видимо зашто.
После ове серије хапшења, макар сви били
ослобођени (а и то је могуће с обзиром на искуства са
правосуђем које имамо) Министарство унутрашњих
послова заслужује поштовање. За Тужилаштво видећемо.

Очигледно је да се актуелна власт определила
за праву и истиниту борбу против криминала. Свако ко
би нешто спочитавао у вези оног увреженог мишљења
у народу да ‘’врана врани очи не копа’’, сада би морао
да призна да се ради о аутентичном обрачуну са
криминалом у који је некадашња власт, пред нашим
очима, била огрезла.
Све друго мора да буде у другом плану.
Подаци, који се износе, су фрапантни. Па, они су крали
целе банке, били су узели, само за себе, целу државу,
као своју прћију, радили су то пред лицем јавности, а
ми смо се чудили што нам се у свету подсмевају.
Изједначили су нас са афричким племенима, вратили
у средњи век, починили више пљачки него туђини који
су нас поробљавали, више од свих страних банака, од
Језде, Дафине и Милошевића - заједно.
Не повратило се! После свега, заслужили смо
власт која ће да буде права патриотска, да се бори за
народ који ју је изабрао и да, у сваком тренутку, буде
спремна па положи рачуне, да очисти своје редове и
да обузда и саму себе. Само тако! И даље...
М.М.

НОВОГОДИШЊЕ
ЖЕЉЕ ЗА
ПРЕДСЕДНИКА

У

еуфорији новогодишњих честитки, пожелео сам
да искоритим положај уредника овог часописа и
упутим специјалне жеље за председника убске
општине - Дарка Глишића. Дакле: поштовани
председниче, желим да Вам рукави не буду много
дужи на крају 2016, а то значи да бирачи не вуку, баш
много, и то - најчашће, свако на своју страну; Да,
коначно, схвате да не постоји тај чаробни штапић
којим бисте успели да испуните обећања, а која Вас,
на разне начине, присиле да их дате (пред изборе ће
их бити много више); Да сви они који сматрају да сте
Ви ту само зато да бисте донели џак пара из којег ћемо
узимати без обавезе да, по могућству и на разне
начине, враћамо (у тај џак), дакле, да сви ми схватимо
да нисте деда Мраз који је дошао после избора и остао
са нама да задовољи све наше потребе и жеље: Да
Вас заобилазе ’’инвеститори’’ са лажним обећањима,
а да долазе привредници који ће добро користити
ресурсе ове општине; Да се отарасите нерадника и
фолираната око себе и у самом Органу управе и јавним предузећима, уз подршку и њих самих - ма колико
то нестварно изгледало (зна се ко су, па би могла да
им проради, уз утицај околине, и сопствена савест);
Да останете имуни на ласкања, додворавања, подилажења, мимикрију...; Да на, личном плану, наставите
да дајете свој допринос на повећању наталитета; Да
Вас сарадници прате и подржавају, а завидљивци избегавају, непријатељи поштују Вашу снагу, а
негативци, једноставно, беже што даље; Да Вам идеја
водиља и даље буде све оно што је добро за ову
општину; Да верујете у оно што је могуће, а могуће је
све што је реално, за шта, они пре вас, нису имали
снаге (или можда нешто друго - мушко) да то и
остваре; Да остварујете снове мештана и у оним
деловима општине који деценијама сањају асфалт и
друге основне објекте друштвеног стандарда; Да Вас
пријатељи воле због обостраних квалитета и жеље да
увек буду уз Вас, а непријатељи да схвате да је
бесмислено бити Ваш противник; Да и даље немате
потребу да се дичите кад се дружите са моћнима - Ви
сте један од њих; Да ни пријатељи, ни непријатељи не
могу да вас скрену са путе успеха и борбе за праведност у свему чиме се бавите; Да Вас увек прати најсјајнија звезда која осветљава путеве успешнима...
Е, сад! Нису ове жеље пуко новинарско подилажење.
Размислите! Ако председник буде успешан, ако се све
ове жеље остваре, зар и свима нама неће бити много
боље? Избегао бих у овом патетичном тренутку
(такав је, увек, када пратимо Стару, а дочекујемо Нову)
поређења, критику, аналитичке оцене и сагледавања. Једноставно, председниче, издржите! Добар је
овај пут којим сте кренули. Биће спотицања, контра
аргумената, критике и критизерства... Биће изненађења, удараца ’’с` леђа’’, биће свега! Останите на
свом путу и нећете се покајати. Име ће Вам бити
уписано златним словима у историју овог краја. И
највеће ’’неверне Томе’’, пре или касније, разумеће да
Ви имате важну животну мисију. Ако је испуните - овај
крај ће постати, можда, најважнији део Балкана... У
сваком случају, биће пожељно место за живот.
Нека Вас чува Бог и да Вас служи здравље! А ми ћемо,
како ко, наставити да радимо оно што најбоље умемо.
Ако неко поверује да би Ваш посао, у овом тренутку,
умео да ради боље - требало би да се сети неписаног
правила: ’’Да би постигао нешто, морао би, прво, да
будеш - неко!’’

АКТУЕЛНО
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ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

УСВОЈЕН БУЏЕТ
ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
У општинској каси за 2016. годину планиран
износ од 781 милиона динара
На петој седници Скупштине
општине Уб, одржаној 25. децембра,
одборници су усвојили буџет за 2016.
gодину у износу од 781 милион динара.
Највише средстава, 236 милиона динара, намењено је за изградњу и одржавање путне инфраструктуре, док је
197,2 милиона опредељено за функционисање локалне самоуправе, општинско јавно правобранилаштво, информисање, јавну безбедност, програме
националних мањина, трошкове превоза грађана старијих од 70 година, као
и другу фазу изградње нове зграде
општинске управе. За основно и средње
образовање одређено је 104,5 милиона
динара, за Предшколску установу 50,4
милиона, за развој културе 35,6 милиона, а за послове у области заштите
животне средине 33,2 милиона динара.

МАЊЕ НОВЦА ЗА
БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ
Од усвојених тачака дневног реда,
међу најзначајнијим је и Одлука о
утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима система општине Уб
за 2015. годину (опширније на 5. страни).
Одборници су разматрали и
прихватили програме и финансијске
планове пословања свих јавних предузећа и установа за наредну годину, који
ће за око 35 посто имати мање пара на
располагању него 2015. Да се ради о
„драматичном умањењу“ средстава,
илустровао је на примеру Установе за
културу и спорт њен директор Радован
Пулетић.

Све тачке дневног реда су усвојене без веће расправе
Буџетом је предвиђено и 26 милиона
динара за комуналну делатност, 18,3
милиона за локални економски развој,
15 за социјалну и дечију заштиту, 12
милиона за спортске организације,
удружења и одржавање инфраструктуре, девет за Дом здравља и седам
милиона динара за подстицање пољопривредне производње.
„Буџет за наредну годину је штедљив, социјалан и планиран у износу и
облику у којем је једино био могућ, јер је
урађен онако како је министарство прописало“, рекао је председник општине
Уб Дарко Глишић образлажући предлог
буџета пред одборницима.
Примедбу на ову одлуку једино је
имао одборник ДС Предраг Илић,по
коме су планирана средства требала
бити нижа за 230 милиона динара, јер је
„максимално 550 милиона динара реалан буџет“. Илић је изнео замерку и на
висину средстава намењених пољопривреди и, посебно, Установи за културу и
спорт, сматрајући да су она недовољна
за нормално функционисање Установе.
За реч о овој теми јавио се председник СО Драган Јелић, указавши да ће
општина имати проблема са пуњењем
буџета док не крену прве тоне јаловине
и угља са новог угљенокопа у Радљеву,
одакле ће се наплаћивати еколошка
такса и рудна рента, „али смо на добром
путу да се убрза отварање овог копа“ .

- Само је ФК Јединство ове године
имао 8,9 милиона динара, а наредне за
све клубове и све спортове добили смо
девет милиона. Што се тиче културе,
ове године издвојено је 3,6 милиона,
док је за 2016. планирано 1,6 милиона за
све програме, укључујући „Репасаж
фест“, „Убске вечери“, „Златни дан“,
све трибине, музичке програме, позоришне представе и изложбе. То су неповољне околности, али и објективни
услови и ми томе морамо да се прилагодимо, рекао је Пулетић.

НОВО РУКОВОДСТВО
У “ЂУНИСУ“
Директор КЈП „Ђунис“ Зоран
Ситарица, након подношења непозиве,
оставке разрешен је дужности, а за в.д.
комуналног предузећа до расписивања
конкурса именован је Саша Милићевић,
дипломирани економиста са Уба.
На последњој овогодишњој седници локалног парламента, прихваћене
у и одлуке о равноправности полова, о
образовању Штаба за ванредне ситуације, доношењу Локалног акционог
плана запошљавања за следећу годину
и укидању Билтена општине Уб.
Д.Н.

www.glastamnave.com
facebook.com/glastamnave
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МУП ПС УБ
- КРИМИНАЛ У ОПАДАЊУ

ЕФИКАСНОСТ
У ПОРАСТУ
Убска Полицијска станица је, у
оквирима Колубарског округа, друга одмах иза ваљевске. И увек је бележила завидне резултате у разоткривању почињених крађа и кривичних
дела. Међутим, ова година је, према
резултатима које смо у више наврата
објављивали, посебно успешна. Како
се очекује, у годишњем извештају ће
стајати податак да је, на овом подручју
65 процената кривичних дела - расветљено. Процентуално, то је најбољи
резултат на подручју Полицијске
управе Ваљево.
Анкета, коју смо недавно спровели међу Убљанима, дала је оштру
критичку слику о раду нове полицијске
станице. Имали смо, затим, и разговор
са начелником Полицијске станице
Александром Вилотијевићем у којем
се нашло низ података који су бацали
боље светло на рад органа безбедности у убској општини. Ипак, недавно је случај провалне крађе у Такову,
изазвао коментаре међу грађанима
који, у најмању руку, нису били
објективни. Неки су упутили и критику
Гласу Тамнаве што не доноси више
текстова који би јавно оптужили наводне пропусте припадника МУП-а.
Али, простим листањем овогодишњих издања овог часописа лако
се долази до објективне слике. Зато,
није ни био потребан разговор са
надлежнима. Објављени подаци говоре довољно. Број запослених у Полицијакој станици, кад се стави у однос
са бројем становника, даје резултат да
на 1.000 људи ’’пада’’ по један полицајац...
Дакле, није реално очекивање да
свако место у општини буде даноноћно ‘’покривено’’. Уосталом, није ни
у свету, у богатијим државама. За
бољу сигурност имовине грађани би
морали да решење траже у бољем
обезбеђивању објеката, постављању
аларма, камера, сигурносних брава,
катанаца... Уместо што се често све
оставља - ‘’на извол`те’’. Наравно, и у
много тешњој сарадњи са органима
безбедности.
Иначе, у области саобраћаја, како
незванични подаци говоре, рад саобраћајних патрола је знатно побољшан. На жалост оних који су склони
прекршајима у саобраћају, број пријава у овој години за 1.000 је већи - са
1.600 попео се на 2.600 (?). То значи да
су саобраћајци више радили, а када
ове године, добију радар и када
Општина реши проблем са неквалитетним камерама, које су својевремено постављене на раскрсницама
(ваљда, само, као украс), ништа друго
нам неће остати него да се привикнемо да возимо у складу са прописима - везани појасевима, без деце на
предњим седиштима, брзином у
оквирима дозвољених, са исправним
аутомобилима, без бахатости...
Али, пре свега, да припаднике
полиције не третирамо као наметнуту
силу, већ као друштвено корисне
чиниоце који нас чувају од криминала,
тероризма, бахатости беспризорних...
M.M.

ДАРКО ГЛИШИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ УБ - ОТВОРЕНО О...

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Буџетска средства морају да буду равномерно
распоређена и са једнаким аршинима за све
БУЏЕТ ОПШТИНЕ УБ ЗА
2016.ГОДИНУ ИЗНОСИЋЕ
781 МИЛИОН
- Буџет је усвојен у износу и облику
у којем је једино био могућ, обзиром на
упутства која смо добили од Министарства финансија и начина на који морамо
да конципирамо тај буџет. Он ове године
износи 781 милион, а можда би реално
могао да иде и до 50 милиона ниже јер
ћемо у 2015.години имати остварење
око 700 милиона. Међутим, имајући у
виду да један део средстава обезбеђујемо и “са стране“, попут уговора који
смо ове године имали са ЕПС-ом у
износу од око 100 милиона, та увећана
средства смо оставили за ту намену.

СКОРО ПОЛА МИЛИЈАРДЕ
ОБЕЗБЕЂЕНО “СА СТРАНЕ“
- Када бисмо се ослањали само на
наш општински буџет, тешко да бисмо
ишта могли урадити. На нашу срећу, и
претходне године, успели смо “са стране“ да обезбедимо средства у вредности од готово још две трећине нашег
буџета, која су инвестирана у инфраструктууру наше општине. Од Путева
Србије смо добили око 200 милиона
динара, од ЕПС-а око 100 милиона, од
разних министарстава и институција
још око 200 милиона. То мора да буде
политика општине Уб, а не да узимамо
од наших суграђана како бисмо трошили на плате и којекакве “глупости“.
“Општинска давања морају да буду
једнака за све и не смеју зависити од
нечије воље или политичког утицаја“.
Ми, једноставно, морамо да тражимо
донације, да пратимо конкурсе и обезбеђујемо средства од стране разних
институција, министарстава, амбасада... Добар пример за то су наши Дом
здравља и Предшколска установа, који
су, путем неколико конкурса, опремили
своје установе. На тај начин ћемо вредновати и рачунати рад директора који
воде установе и јавна предузећа у нашој
општини. Ако је општинско руководство
успело да обезбеди значајна средства
за инфраструктуру, и ако Вртић и Дом
здравља функционишу на тај начин,
зашто то не би могли и остали?

“НЕЋЕ ВИШЕ БИТИ
“ДИВЉАЊА“ СА ПЛАТАМА“
- Ниво плата ће бити доведен на
оптимум и оне ће морати да се ускладе,
тако да нема више “дивљања“. Нерационалног пословања више не сме
бити. Једноставно, није поштено узимати од општине значајна средства и
затим делити високе плате. Због тога
смо недавно са Општинског већа и
“Не могу плате бити шеиковске, а да
резултата нема. Плате у јавним предузећима ће морати да се равнају са
општинским, јер не добијамо ми
новац од њих, већ општина обезбеђује средства која они троше.“

“Од 2012.године до данас, број радника локалне самоуправе Уб, који су
пријављени на неодређено време,
смањен је са 69 на 65 радника.“
скинули једну од тачака, јер желимо да
заведемо ред. Не могу плате бити шеиковске, а да резултата нема. Моја плата
је за десет хиљада нижа у односу на
време када сам преузео функцију и
јавно дајем реч да је нећу повећавати. У
складу са тим, односно висином моје
плате, морају и сви други да се равнају.
Када буду радили и имали већи допринос, тада можемо и повећавати примања, што до сада није био случај. Уштеде,
које ћемо на овај начин остварити,
омогућиће нам да више инвестирамо у
нашу општину.

ЈЕДИНА ПРОМЕНА НАКОН
УКИДАЊА ДИРЕКЦИЈЕ БИЋЕ
УСКЛАЂИВАЊЕ ПЛАТА
- Дирекција ће постојати још
неколико месеци у наредној години, а
онда нас Закон обавезује да њени
службеници пређу у окриље општинске
управе. Ништа се ту битно неће
променити. Општина је, до сада, давала
одређена средства Дирекцији да неке
послове изводи и ради. Сада ће та
средства директно ићи са управе преко
одељења које ће се тиме бавити. Једина
значајна промена у свему томе биће
усклађивање плата, јер општинска
давања морају бити једнака за све и не
смеју зависти од нечије воље или
политичког утицаја. Ја сам спреман да
се заложим за такву ствар, без обзира
што ћу навући гнев појединих људи из
јавног сектора. Мислим да ће наша
средина умети то да цени. Приватник
који послује у данашње време ради за
себе и за једног или двоје нас у јавном
сектору. Тај однос мора да се смањи.
“Приватник који послује у данашње
време ради за себе и за једног или
двоје нас у јавном сектору. Тај однос
мора да се смањи. Непрофитабилне
организационе целине ћемо гасити
или приватизовати“

“НУЛТА ТОЛЕРАНЦИЈА“ ЗА
ПОРЕСКЕ ДУЖНИКЕ
- Наплата пореског дуга, у последње
време, је на задовољавајућем нивоу.
Претходног месеца смо имали неколико
састанака са пореским одељењем, на
којима смо се сложили да уведемо “нулту
толеранцију“. Дакле, ако странка дође
код нас да јој нешто опростимо или
отпишемо, може слободно да се врати. На
ту тему више нећемо да разговарамо. Ако
тражиш од општине да ти нешто омогући,
онда испоштуј обавезе према њој. Штавише, овим поводом сам имао врло
тешке разговоре и са мени блиским
људима, јер закон је једнак за све. Он не
предвиђа отписивање камата и она се,
заједно са дугом, мора платити. Једино о
чему можемо да разговарамо је одређени
репрограм и отплаћивање дуга на рате.
“Имали смо случајеве да нам дођу
појединци са изјавом да порез нису
плаћали последњих седам година и да
су навикли да га не плаћају. Сада ћемо
да их одвикнемо и мораће да га плате
за свих седам година.“
Против оних који не плаћају предузели
смо све законске мере, од блокада
рачуна, утуживања, планидбе... Све по
слову закона, јер он се мора поштовати.

НА ОБРАЗОВАЊУ ОСНОВАЦА,
СРЕДЊОШКОЛАЦА И
СТУДЕНАТА НЕЋЕМО ШТЕДЕТИ
- Трудимо се да, колико можемо, улажемо
у младе. Ту штедње неће бити. На тај
начин желимо да пошаљемо поруку да
нам је образовање проритет. Свим ученицима и наредне године ћемо обезбедити
бесплатан превоз, као и субвенционисану исхрану за основце. Расписали
смо и конкурс за студентске стипендије
по критеријумима који су важили и
претходних година. Колико можемо,
помажемо и нашим најстаријим суграђанима, па сви старији од 70 година и у 2016.
години могу да рачунају на бесплатан
превоз.
“Грађанима општине Уб желим све
најбоље у Новој 2016.години, сву
срећу, здравље и све амбиције које су
зацртали да им се остваре. Морамо се
борити за све нас који смо овде, за
будуће генерације. Ово су године
штедње, које ћемо прегурати. Верујмо
у боље дане, јер они ће сигурно доћи“

АКТУЕЛНО
БРОЈ РАДНИКА У ЈАВНОЈ
УПРАВИ ЋЕ ДОДАТНО БИТИ
СМАЊЕН
- Општини Уб одређена је максимална
квота од 287 радника у јавном сектору. Ми
ћемо се трудити да тај број још додатно
смањимо, тако да ће вишак бити и већи
од четворо радника колико је првобитно
утврђено. То морамо да учинимо због
растерећења буџета, али и због најаве да
ће се током 2016.године додатно смањивати број радника у локалним самоуправама. За то ће постојати јасни критеријуми, којих ћемо се строго држати. Приоритет ће бити они који су најближи
пензији и њима ће бити понуђене отпремнине. После њих на ред ће доћи они који
не испуњавају радне обавезе и ту неће
бити изузето ниједно предузеће. У наредној години, када на овај начин будемо
испоштовали рационализацију, гледаћемо које су нам организационе целине
непрофитабилне, па ћемо их гасити или
приватизовати. У самој општинској
управи број радника, који су пријављени
на неодређено време, није повећаван од
2012.године, чак је и смањен за четири
радника, који су отишли у пензију. Платни
фонд у органу управе је самњен за пет
милиона у задње четири године. У том
смислу смо били рационални. Са друге
стране, ја као председник општине ћу се
убудуће бавити и анализом других, пре
свега јавних предузећа, па ћемо видети
да ли су и остали били рационални, и на
основу тога доносити одлуке. Свима бих
саветовао да убудуће посебно пазе кад
долазе и колико времена раде на послу,
јер то ће бити критеријуми за вредновање
радних места у јавном сектору општине
Уб.
Милован Миловановић
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ОПШТИНА УБ ДОНЕЛА ОДЛУКУ О МАКИСМАЛНОМ
БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

ДЕСЕТ ПРЕКОБРОЈНИХ
Потврђена је квота од 281 запосленог, што је за
шест мање у односу на прописану (287)
Скупштина општине Уб усвојила је,
на последњем овогодишњем заседању,
Одлуку о одређивању максималног броја
запослених на неодређено време у организационим облицима система општине
Уб за 2015.годину. Већином гласова
присутних одборника потврђена је квота
и она ће износити 281 радно место, што је
за шест мање у односу на прописану
(287), коју је донела Влада републике
Србије. То значи да ће, почетком наредне
године, без посла остати десет запослених, јер на платном списку општине
Уб тренутно се налази 291 радник.
Образлажући ову одлуку, председник убске општине Дарко Глишић је
рекао:
- Дужни смо према држави да ову
одлуку ускладимо до 2.фебруара 2016.
године. Иако нам је Влада прописала
максималан број од 287 радника, ми смо
тај број смањили јер нас ускоро очекује
нови талас рационализације и смањења
државног и локалног апарата половином
наредне године. Дакле, у сусрет томе,
одредили смо цифру од 281 запосленог,
јер нас то неминовно очекује за шест
месеци. На овај начин показујемо одговорност према свему ономе што чини
јавни посао који обављамо- нагласио је
Глишић.
М.М.М.

ОПШТИНА
УБ
Максималан број запослених на
неодређено време у
организационим облицима
система општине Уб распоређен
је на следећи начин:
66
- Орган општине Уб
64
- Предшколска установа “Уб“
- Установа за културу и спорт
“Културно-спортски центар “Уб“ 16
- Градска библиотека
6
“Божидар Кнежевић“
- ЈП “Дирекција за уређење
9
и изградњу“
1
- ЈП “Енерго-Уб“
116
- КЈЛ “Ђунис“
- Фонд за рурални развој
3
општине Уб
281
Укупно
- Именована лица
- Именована и постављена лица
- Запослени на неодређено време
Укупно

4
11
281
295
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ПРОЈЕКАТ ТОПЛИФИКАЦИЈЕ

КОМПЛЕТНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДО КРАЈА МАРТА
Завршен је већи део посла
везан за пројектовање
котларнице и система
даљинског грејања Уба са
новим насељем у Мургашу
У оквиру пројекта топлификације Уба и новог насеља
„Мургаш“, где је планирано расељавање домаћинстава са
подручја будућег копа „Радљево“, ове године завршен је
већи део посла везан за припрему неопходне документације, док ће преостала бити урађена до краја марта.
Пројекат обухвата идејно решење централне котларнице и
комплетне инвестиционо-техничке документације система
даљинског грејања (идејно решење, пројекат за грађевинску
дозволу и за извођење), а трошкове њихове израде
финансира РБ „Колубара“ са 9,4 милиона динара.

Љиљана Ристовић
Директорка предузећа „Енерго Уб“ Љиљана Ристовић
подсећа да је уговор о пројектовању топлификационе мреже
потписан јуна месеца, али се у старту мало каснило са
реализацијом због измене локације на којој ће се налазити
централна котларница.
- Првобитно је било планирано да се котларница
налази у близини градске депоније у Богдановици, али је
касније одлучено да буде на делу локације нове сточне
пијаце, што је много ближе центру града. Тиме се знатно
скраћује топловодна мрежа, самим тим смањује се почетна
вредност инвестиције, а повећава могућност скоријег
прикључења грађана. Котларница је јединствено пројектантско решење у еколошком, техничком и економском
смислу, јер су испоштовани сви европски стандарди у
области заштите животне средине, као гориво би се користила угљена прашина из копова, која представља отпад и
може се доста повољно добити, а калоријски је повољан
енергент. То је инжењерски врло захтеван задатак, постројење ће бити јединствено у Србији, али је важније да на тај
начин добијамо нејјефтинију топлу воду за наше грађане,
наводи директорка „Енерго Уба“.
Други проблем појавио се приликом постављања и
дефинисања трасе топловода, јер је требало избећи
постојеће инсталације, што је врло тешко, с обзиром да се,
заправо, и не зна где се тачно налазе. Граница пројекта
топло-вода је излаз из котларнице са једне стране и топлотне подстанице са друге стране. Дефинисано је 55 топлотних
подстаница, једним делом зонских, из којих би се прикључивала индивидуална домаћинства, а другим делом лоцираних у котларницама стамбених зграда. Предвиђено је да
се топловод гради у више фаза, при чему би у првој фази
било прикњучено насеље „Мургаш“ и јавне установе на Убу,
а потом заинтересовани грађани.
На изради пројектне документације ангажовани су
београдски „Технотим инжењеринг“ и Eltec Petrol“, као и
„Про-Енерго“ из Новог Сада. Они су до сада урадили идејно
решење централне котларнице, као и већи део осталих пројеката (постављање трасе и димензионисање цевовода). Д.Н.

SRE]NA
NOVA
GODINA
I BO@I] !

7

8

31.децембар 2015.г.

ИНФРАСТРУКТУРА
У ТРИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

НОВЕ ДЕОНИЦЕ
ПОД АСФАЛТОМ
Средствима ЕПС-а изграђени локални путеви
у атарима села Јошеве, Врховина и Бргула

Najlepše želje u Novoj
2016.godini !
Томић и Глишић са мештанима Бргула
Без обзира што је зима календарски почела, повољни
временски услови омогућили су да се и даље обављају
радови на изградњи локалних путева. Између два броја
„Гласа Тамнаве“, завршене су три деонице, које су
обухваћене планом месних заједница. У Јошеви је
асфалтирано 550 метара пута са два крака – према
засеоцима Бркићи и Митровићи, у Врховинама 500 метара ка
школи, док су мештани заселака Ранковићи у Бргулама
добили 630 метара новог пута. Ширина деоница је пет
метара, од чега је четири метра асфалтни коловоз, а по пола
метра банкине са обе стране пута. Радови су реализовани из
средстава Електропривреде Србије, а извело их је
Предузеће за путеве Београд.

Постављање асфалта у Врховинама
Председник општине Уб Дарко Глишић, који је обишао
завршетак радова на све три деонице, мештанима Јошеве,
Врховине и Бргула дао је обећање да ће на пролеће бити
настављена изградња истих путних праваца. Он је, такође,
подсетио да је на основу анекса уговора са општином Уб,
ЕПС ове године обезбедио 70 милиона динара за изградњу
две градске улице и 12 локалних путева, а поред три
поменута села, нове асфалтне деонице у путној мрежи
добили су још Гвозденовић (476 метара) и Таково (535
метара). Преостали сеоски путеви и градске улице из овог
„пакета“ асфалтираће се и током јануара уколико
временске прилике дозволе.
Д.Н.

Srećni praznici !

Пут у Јошеви

ОПШТИНА УБ
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НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „ЕКО – ТАМНАВА“

ЗАТРАЖЕНА ОДГОВОРНОСТ МИНИСТАРСТВА
Представници једанаест градова и општина једногласно донели Закључак о покретању
поступка оцене законитости у поступањима министарства пољопривреде и заштите животне
средине у вези службених радњи на пројекту изградње Регионалне депоније у Каленићу
На Убу је 17. децембра одржана седница Скупштине
Регионалног центра за управљање отпадом „Еко –
Тамнава“ којој су, осим делегираних представника
једанаест градова и општина, присуствовали и начелници
Колубарског и Мачванског управног округа, заменик
градоначелника Ваљева, као и председници општина
учесника у заједничком пројекту изградње Регионалног
центра за управљање комуналним отпадом у Каленићу.
Иако позвани, нису се појавили представници министарства пољопривреде и заштите животне средине да изложе
информацију о сопственим активностима на реализацији
овог пројекта, што је обележило даљи ток седнице. Наиме,
протекла је у знаку оштрих тонова свих присутних да, и
поред тога што је Регионални центар „Каленић“ добио
статус пројекта од државног значаја и да је суштински
спреман за реализацију, ресорно министарство га опструише, због чега су се представници градова и општина одважили да затраже одговорност министарства за мањкавости
у вршењу редовних службених дужности. С тим у вези,
једногласно су донели Закључак о покретању поступка
оцене законитости у поступањима Сектора за планирање и
управљање пројектима при министарству пољопривреде и
заштите животне средине, а у вези службених радњи на

У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ВАСИЋИ ДОБИЛИ
ТРАКТОР СА УТОВАРИВАЧЕМ
Пре ове донације, предузећу „Брана и синови“
испоручени млин за прераду пластике и преса
за топло и хладно прање, а укупна вредност
додељене опреме је 25.000 евра
Предузећу за откуп и прераду пластике „Брана и
синови” из Каленића испоручен је трактор са утоваривачем, што је последња донација у оквиру Програма
подршке одрживом запошљавању Рома и Ромкиња, који
финансира ЕУ. Пре трактора, фирма породице Васић
добила је млин за прераду пластике и пресу за топло и
хладно прање, а укупна вредност додељене опреме је
25.000 евра. Захваљујући донацији, Васићи су успели да
опреме нови погон за рециклажу пластичног отпада,
прошире своју делатност, ефикасније прерађују све
врсте пластике и запосле троје припадника ромске
националне мањине. У изградњу хале, где су смештене
машине, предузеће „Брана и синови“ уложило је преко
7.000 евра сопственог капитала. Примопредаји последње донације присуствовао је Миодраг Схрестха, члан
тима подршке за инклузију Рома и изразио задовољство због успешно реализованог пројекта. Он је подсетио да је од 249 предузећа заитересованих за регистровање добрих пракси у запошњавању Рома и Ромкиња,
подржано 18 најбољих, међу којима је и фирма породице Васић из Каленића.

Породица Васић са представницима донатора
Програм подршке одрживом запошљавању Рома и
Ромкиња је део пројекта „Овде смо заједно - европска
подршка за инклузију Рома”, који спроводи Мисија
ОЕБС-а у Србији у координацији са Канцеларијом за
људска и мањинска права Владе РС.
Д.Н.

Детаљ са седнице Скупштине Регионалног центра
за управљање отпадом „Еко – Тамнава“
пројекту изградње Регионалне депоније „Каленић“. Образлажући доношење оваквог Закључка, Жарко Ковач, заменик
градоначелника Ваљева, у изјави за медије је рекао да су на
састанцима који су у министарству одржани 3. августа и 23. новембра, на увид доставили комплетну пројектну документацију.
- Посебно је значајно што је урађена Студија о процени
утицаја на животну средину и ревизија идејног пројекта, која је
прихваћена од стране министарства. Међитим, на Студију о
процени утицаја нисмо добили решење о прихватању и
непрекидно траје ометање по питању хидродинамичке студије
утицаја подземнигх вода на тело депоније, која треба да се
имплементира у Студију о процени утицаја на животну средину и
која, по тумачењу представника министарства, говори о томе да
постоји значајан утицај подземних вода на тело депоније. На
последњем састанку био је присутан и декан Геолошког
факултета, иначе аутор студије и он тврди да, дефинитивно, нема
утицаја подземних вода и да их неће ни бити, а да се надвишењем депоније јаловином, која се налази у непосредној
близини, то може још више ублажити, тако да тај разлог не стоји.
С обзиром да је рок за прихватање студије од стране министарства прошао 15. августа, сада смо донели Закључак о покретању
поступка оцене законитости надлежног министарства по питању
пријема ове документације и одговора на њу, јер наша жеља је да
аплицирамо код ИПА фондова Европске уније у првој половини
2016. године и да градња регионалне депоније у Каленићу одмах
иза тога почне. Ми, представници градова и општина, веома смо
заинтересовани за изградњу депоније и она је за нас најзначајнији пројекат, јер немамо решење за комунални отпад. Ако нам
министарство не буде помагало, већ одмагало, што се сада
дешава, неће ни доћи до аплцирања и изгубићемо средства која
су у висини 17,8 милиона евра, а ми сами не можемо финансирати градњу депоније. Овде се, практичн, ради о тренутку бити
или не бити за овај пројекат и ту морамо да будемо убедљиви,
истрајни и штитимо свој уложени рад и финансије у протекле
четири године, навео је Ковач разлоге и мотиве због чега је
затражена одговорност министарства пољопривреде и заштите
животне средине.
На седници је и именована делегација која ће обавити разговор са ресорном министарком Снежаном Богосављевић
Бошковић у вези наставка активности на пројекту и регулисања
односа са министарством.
Д.Недељковић

Вести и прилоге о дешавањима у Убу
суфинансира општина Уб у оквиру пројекта
“Информисање путем часописа Глас Тамнаве“
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ОПШТИНА МИОНИЦА

ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА СО МИОНИЦА

НОВИ БУЏЕТ
663 МИЛИОНА ДИНАРА
Председник општина Мионица Бобан Јанковић је на
седници изнео податке о тренутном броју
запослених у свакој од буџетских установа и јавних
предузећа, закључивши да је укупан број радника
мањи него што је био у претходном периоду и да је
ова власт укинула праксу страначког запошљавања.
Скупштина општине Мионица је на седници одржаној 18.
децембра усвојила буџет за 2016. годину. Планирани буџетски
приходи су пројектовани на 630,994 милиона динара, средства
из осталих извора буџетских корисника се планирају у износу
од 31,036 милиона динара, што укупно износи 662,03 милиона
динара. На расходној страни се планирају буџетски расходи у
висини од 634,994 милиона динара и сопствени расходи у
износу од 31,036 милиона динара, што укупно чини 666,03
милиона динара. Планирани дефицит од 54,5 милиона динара
покриће се од примања од задуживања и неутрошених
средстава из претходних година. Предлог буџета је уз видео
презентацију образложила Јелена Читаковић, шеф рачуноводства Општинске управе, која је између осталог нагласила да је
за капиталне издатке предвиђено 206,53 милиона динара, за
комуналну делатност опредељено је 81,77 милиона динара, за
развој пољопривреде13,5 милиона, за заштиту животне
средине 8 милиона, за одржавање путева 106,46 милиона, за
предшколско васпитање 46,41 милион, за основно образовање
33,25 милиона, за средњошколско 6,3 милиона, за примарну
здравствену заштиту 3,4 милиона, за развој културе 37,9
милиона, за спорт и омладину 26,07 милиона, а да расходи за
бруто плате и накнаде свих запослених који се финансирају из
буџета износе 105,38 милиона динара.
На овој седници је донета и Одлука о трећем ребалансу
буџета Општине за 2015.годину. Ребалансом је укупан буџет
општине Мионица утврђен на 555,438 милиона динара. То подразумева увећање текућих прихода и смањење прихода од
донација и трансфера од других нивоа власти, као и расхода за
капиталне издатке и за отплату главнице домаћим кредиторима,
док се приход примања од емитовања хартија од вредности који
је износио 90 милиона динара мења примањима од задуживања
код пословних банака у износу од 60 милиона динара.

ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
И ПРОШИРЕЊЕ МОСТА У ДУЧИЋУ

САОБРАЋАЈ ДО НОВЕ ГОДИНЕ
Завршени су радови на темељној реконструкцији и
проширењу моста дугог 12 метара на реци Топлици на
општинском јавном путу Команице-Дучић. Средства за овај
пројекат су обезбеђена из општинског буџета, инвеститор је
ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица'' која
је вршила и надзор, док је радове у вредности од око 1,1
милион динара по спроведеној јавној набавци извело
предузеће ''Брзак'' из Попадића.
Мост на Топлици је након изведених радова добио нови
изглед, пошто је корисна ширина објекта са 3,3 проширена на
4,5 метара. Бетонирана је нова коловозна површина ширине
3,3 метра, а са обе стране су урађене бетонске стазе за пешаке
укупне ширине 1,2 метра. Поред тога, проширени су прилази,
мост је први пут добио заштитну ограду и извршена је
рекострукција армирано-бетонских елемената и заштита
челичних носача.

Мост у Дучићу
Иако су радови практично завршени, потребно је извесно време да бетон очврне, па је саобраћај на овој деоници
привремено обустављен до 30. децембра. За време обуставе,
саобраћај за село Дучић ће се одвијати означеним алтернативним правцима-општинским јавним путевима преко
Горњег Мушића и Горње Топлице.
А.К.

Обраћање председника Бобана Јанковића
Општински парламент је у даљем раду прихватио Статут
новооснованог Јавног комуналног предузећа ''Мионица'',
програме пословања и финансијске планове за наредну
годину ЈКП ''Водовод Мионица'', ЈКП ''Чистоћа Мионица'' и ЈП
''Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица''.
Прихваћени су и Планови инвестиционог улагања и Програм
комуналног одржавања хигијене јавних површина ЈКП
''Чистоћа Мионица'', као и измене и допуне актуелног програма
пословања и финансијског плана Општинске дирекције, а
прихваћени су и годишњи извештаји и планови Библиотеке
''Милован Глишић''. Такође, усвојен је Програм развоја спорта
у општини Мионица за период од 2016. до 2018. године и
предлог Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити
која се финансирају из општинског буџета, за в.д. директора
Културног центра Мионица на још шест месеци је постављен
Зоран Миливојевић, а Одлуком о матичним подручјима су у
складу са инструкцијом Министарства за државну управу и
локалну самоуправу у вези рационализације у организацији
послова одређена два матична подручја за која се воде
матичне књиге на територији Општине.
Поводом одборничких питања које је опозиција упутила
на прошлом заседању, Скупштини се на овој седници обратио
председник општине Мионица Бобан Јанковић. Јанковић је
том приликом изнео податке о тренутном броју запослених у
свакој од буџетских установа и јавних предузећа, закључивши
да је укупан број радника мањи него што је био у претходном
периоду и да је ова власт укинула праксу страначког запошљавања. Са друге стране, први човек мионичке општине је
истакао да је кашњење у обнови од поплава последица недовољно добро одрађених административних послова. Одговарајући на одборничка питања у вези културе и спорта, он је
нагласио да је локална самоуправа у претходних годину дана
доста уложила на овом плану, успешно реализујући овогодишње ''Мишићеве дане'', као и већи број културних догађања.
Основан је општински Спортски савез, обезбеђено је стабилно
финансирање редовних активности спортских клубова,
реализовани су пројекти изградње Летње позорнице и улагања у уподобљавање зграде на Стадиону крај Рибнице,
реконструкцију кошаркашког игралишта и израду идејног
решења Спортско рекреативног центра, док је у плану и да се
ускоро започне реконструкција сале Културног центра.
Јанковић је одговорио и на питања у вези поправке семафора
и активности на решавању проблема паса луталица и на крају
позвао одборнике на конструктивну сарадњу.
А.Ковачевић

ТЕЛЕКОМ УЛАЖЕ У МОДЕРНИЗАЦИЈУ

ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
31 МИЛИОН
Овогодишња улагања 15,83 милиона динара
Телеком Србија је у овој години уложио значајна
средства у модернизацију и проширење телекомуникационих капацитета на подручју општине Мионица.
Према подацима из ове компаније, током 2015. у изградњу
приступне мреже и постављање оптичких каблова и
уређаја је уложено укупно 15,83 милиона динара динара.
Планом за 2016. годину предвиђена су још већа улагања и
то у износу од 31,04 милиона динара. У 2015. радови су
изведени у Котлинама, Брежђу и Вртиглаву, док су за
предстојећу годину обезбеђена средства за активности у
Паштрићу, Вртиглаву, Кључу, Маљевићу, Дучићу и Рајковићу. Иначе, технологија повезивања оптичким кабловима представља тренутно најсавременији начин повезивања на интернет и омогућава коришћење најнапреднијих
сервиса који су данас доступни.
А.К.
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Новогодишњи интервју: ЖИВОРАД БОЈИЧИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ЛАЈКОВАЦ ЈЕ ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ
- Покренуто неколико значајних инфраструктурних подухава који су деценијама чекали на
реализацију. - Прва обавеза у избору пет радника који представљају вишак је, практично,
већ испуњена. - Одлична сарадња са свим коалиционим партнерима.
Како бисте оценили годину за нама? По чему ће је памтити
грађани општине Лајковац?
- Протекла година је, генерално, врло успешна за општину
Лајковац. Буџет је у целости финансијски консолидован када је у
питању однос приходне и расходне стране. Отклоњене су све
неправилности које су се „таложиле“ уназад неколико деценија,
када је у питању јасно дефинисање имовине општине Лајковац и,
уопште, дежавне својине. То је потвдио и управо приспели
одазивни извештај Државне ревизијске институције који је јасно
показао да је руководство општине Лајковац у свему приступило у
складу са наложеним мерама. Такође, грађани Лајковца ову годину
могу памтити по много лепих ствари и догађаја, али и по неким
лошим - као што су високи износи пореза на имовину. Уосталом, то
је и био главни разлог да су, усвојеним пакетом пореских одлука за
2016.годину, ти износи дупло смањени и јасно су дефинисане зоне.
Недостајућа средства у класичном оквиру буџета, општина
Лајковац је надоместила смањењем материјалнијих трошкова, као
и финансирање неких кључних социјалних програма из средстава
„ренте“.
Ових дана усвојен је буџет за 2016.годину. Колико ће се
разликовати у односу на овогодишњи буџет?
- Буџет за 2016. годину разликује се од прошлогодишњег у
делу који се односи на планирана примања од задуживања за
изградњу базена – 250 милиона динара и у делу који се односи на
пренета средства и уговорене обавезе по програм ренте 270
милиона и екологије 168 милиона. Што се осталог дела тиче, све
што је било финансирано у 2015.години биће финансирано и у
2016-тој. Ту, пре свега, мислим на све врсте социјлне подршке,
подршке породици и деци и подршке програмима удружења,
верских заједница, спортских организација и пројектима из области
информисања. Наравно, у буџету се не планирају средства за
пројекте који су завршени у 2015.години, пре свега за опремање
спортске хале која је комплетно стављена у функцију што нам је и
био приоритет током протекле године.
Докле се стигло у решавању неспоразума насталих између
комуналних предузећа из Лајковца и Лазаревца? Назире ли се
решење?
- Настали неспоразум комуналних предузећа из Лајковца и
Лазаревца биће дефинитивно решен након усвајања новог Закона
о комуналним делатностима који ће представљати основ за нови
споразум и који ће уредити коришћење изворишта у Непричави и
магистралног цевовода.
Пред нама је изборна година. Одржавање локалних избора
најављено је за април, а познато је да ћете, испред Покрета
социјалиста, на њима наступати у коалицији са СНС-ом. Каква
су ваша очекивања?
- Очекујем да ће тим Српске напредне странке и Покрета
социјалиста у Лајковцу, коме ће јасно битио подељена задужења, а
не „функције“, убедљиво победити на следећим изборима.
Скупштинска већина у општини Лајковац је стабилна, то је
потврдило недавно заседање на којем сте добили поверење
већине одборника. Како бисте оценили вашу сарадњу са
осталим коалицијоним партнерима са којима вршите власт у
општини Лајковац?
- Ја, заиста, имам одличну сарадњу и са осталим коалиционим
партнерима а то су шест одборника СПС и један одборник ЈС.
Уосталом, приликом избора тих људи за кандидате за одборнике за
локалне изборе 2012.године, нескромно ћу рећи, да је то био, пре
свега, мој избор који су подржали једногласно моји бивши партијски
другови. Ради се о врло квалитетним људима, народним трибунама
– људима из народа, јако цењеним у својим срединама.
Имате ли контакте са опозицијом? Да ли је, и у том домену,
могућа било каква сарадња?
- Мој однос према садашњој опозицији у нашем парламенту је
коректан и цивилизацијски, што се не би могло рећи за однос
већине опозиционих одборника према мени. Своје „демократско
лице“ они су показали приликом подношења захтева за моју смену,
који су засновани на једном фалсификованом потпису о чему ће,
врло брзо, надлежни државни органи дати свој суд. Тај њихов
„потез“ коштао је грађане Лајковца пола милиона динара. Сарадња
са тим људима из ДС и ДСС неће бити могућа после локалних
избора у априлу, зато што ове странке неће прећи изборни цензус.

Живорад Бојичић
Који инфраструктурни пројекти ће обележити
годину пред нама?
- Годину 2016-ту обележиће неколико капиталних
инфрастрктурних објеката од којих су неки већ започети. То су:
доградња дечије установе „Лептирић“ (нових 1100 квадрата
недостајућег простора који ће функционално бити повезан са
постојећим простором), стављање у употребу нове школске
зграде у Јабучју од почетка другог полугодишта, завршетак и
стављање у употребу школског објекта у Ратковцу као и
спортске сале која се налази у склопу школе коју ће користити
не само ђаци већ и остали грађани, технички пријем и
стављање на коришћење новоизграђених тениских терена
поред спортске хале, пуштање у рад фабричке воде у Јабучју,
пуштање у рад централног постројења за пречишћавање
отпадних вода после откањања недостатака уочених у току
пробног рада, изградња постројења за пречишћавање
отпадних вода у Словцу, изградња примарног цевовода са
резервоарима за пијаћу воду Словац – Маркова Црква,
Ратковац – Придворица, нових 6 километара асвалта на
локалним – сеоским путевима, нове две капеле на сеоским
гробљима, нова два артеријска бунара са разводном мрежом
у Врачевићу и Пепељевцу, нови фудбалски стадион у
Пепељевцу са „сеоском кућом“, нови километри кишне и
фекалне канализације вредности 60 милиона динара,
затворени базен у Лајковцу по систему „кључ у руке“,
завршетак шест кључних лајковачких улица са комплетном
инфраструктуром - улица Димитрије Туцоцића са бочним
улицама, тзв. „тријангла“, улице Бранка Радичевића и
Хајдучка, и дуге. укупне вреддности од око 100 милиона
динара. Као значајне пројекте напоменуо бих и предстојећу
изграду и усвојење неколико важних планских докумената који
ћ е п р ед с та в љ ат и о с н о ву з а с та в љ а њ е у фу н к ц и ј у
индустијских зона и изградњу обилазнице око Лајковца.
Какав је Ваш лични став у вези мера које се односе на
максималан број запослених у локалној самоуправи?
- Подржавам у целости концепт мера које се односе на
укупан број запослених у локалној администрацији, јер је то
основни предуслов за стварање ефикасног државног сервиса за
све грађане подједнако на локалном нивоу. Грађани за своје
новце морају добити најбољу услугу.
На који начин ћете вршити одабир пет радника, који су
прекобројни, након утврђених квота које је донела Влада
Србије и које се морају испунити до 2.фебруара?
- Прва обавеза у избору пет радника који представљају
вишак је практично већ испуњена.
Ваша новогодишња честитка упућена грађанима Лајковца и
Тамнаве?
- Свим грађанима Колубаре и Тамнаве желим добро
здравље, незапосленима да у Новој години добију посао, онима
који се воле да то наставе и у Новој години и да своју љубав
потврде закљученим браком и стварањем и ширењем породице,
јер је то основни предуслов за опстанак наше Србије.
Разговор водио Милован Миловановић
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ОБИМНА УЛАГАЊА У ИНФРАСТРУКТУРУ У ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ

ОБИЛАЗАК ОСАМ ГРАДИЛИШТА
Радови се изводе на такозваној “Триангли“, вртићу “Лептирић“, тениским теренима код Хале спортова,
затим на локалним путевима у “Тејићима“, Доњем Лајковцу и Придворици, као и на школским
објектима у Јабучју и Ратковцу. Укупна вредност свих ових пројеката је 114 милиона динара.
Грађевинска сезона на територији општине Лајковац,
захваљујући повољним временским условима, још увек
траје. Rуководство oпштине обишло је, ових дана, заједно са
новинарима, осам актуелних градилишта, укупне вредности
114 милиона динара. Већина ових радова, па чак и
капиталних инвестиција, попут изградње новог објекта
вртића и реконструкције постојећег, одлаган је годинама.
Деценијски проблем Лајковца је такозвана “Триангла“.
Председник Живорад Бојичић је о овим и другим
најзначајнијим радовима изјавио:
- Радови у зони “Триангле“ која обухвата улицу
Димитрија Туцовића, Хајдук Вељкову и Миладина Илића
одлагани су годинама због нерешених имовинско-правних
односа, а очекујемо да ће бити готови до краја године. Веома
је значајна доградња вртића Лептирић која је започета ових
дана и требало би да буде завршена до краја 2016. године. За
тениске терене код Хале спортова издвојили смо 15 милиона
динара, а у децембру је почело и асфалтирање три локална
пута, у Јабучју, Доњем Лајковцу и Придворици, а вредност
тих радова је 11 милиона. Очекујемо да ћемо до краја ове
године и почетком следеће ангажовати још преко 100
милиона динара, можда и 120, пре свега за водовод РатковацПридворица-Маркова Црква, хлоропостројење у Јабучју,
спортску инфраструктуру фудбалских клубова Задругар,
Железничар и Пепељевац. Поред тога, радићемо и два бунара
у Врачевићу и Пепељевцу, који су уговорени и извођач креће
ових дана, као и у разводну мрежу у спортско-рекреативној
зони у оквиру Војног круга.

Живковић, Бојичић и Марина
Петровић испред школе у Ратковцу

Обилазак радова
на Предшколској установи “Лептирић“

Заменик председника општине Лајковац Андрија
Живковић подсетио је на значај ових пројеката, на чију
реализацију се чекало годинама:
- Јако ми је драго да смо разуверили „неверне Томе“ и да
ће и ови послови у Лајковцу бити завршени. „Триангла“ стоји
од 2006. године, нису били решени имовинско-правни односи,
није била добијена сагласност „Железнице“, тадашње
општинско руководство није имало слуха или није желео да
се ангажује око тога. Садашње руководство је имало слуха и
разумевања за мештане овог краја, тако да се захваљујем и
Општинској управа и „Железницама Србије“, које су нам дале
неопходне сагласности. Током године издвојено је 60
милиона динара за изградњу сеоских путева и улица које су
остале неасфалтиране: Бранка Радичевића, затим Војислава
Илића у Селу Лајковац и Хајдучке улице у центру Лајковца и
оне би требало да буду завршене до пролећа. Све месне
заједнице за чије сеоске путеве постоје пројекти (Врачевић,
Јабучје, Стрмово, Ратковац) добиће до пролећа по 500 метара
асфалта.

ЗНАЧАЈНА УЛАГАЊА
У ШКОЛСКЕ ОБЈЕКТЕ
Живковић посебно истиче да се општина Лајковац
издваја од свих општина у округу и по улагањима у
реконструкцију и изградњу школских објеката.
- У току године издвојено је скоро 80 милиона динара,
у шта је укључен и бесплатан превоз за све ученике
основне и средње школе у Лајковцу. Осим доградње
вртића, први пут од изградње ОШ „Миле Дубљевић“
урађена је комплетна фасада и замењена кровна
конструкција на, затим столарија на неколико школских
зграда, првенствено издвојених одељења у селима. У
неколико школа срећена су или изграђена дечја
игралишта и ту праксу планирамо и убудуће. препознали
смо значај улагања у најмлађе управо кроз улагање у
установе за образовање и стипендије за најбоље ученике,
на шта ћемо се и убудуће оријентисати.

Игралиште у Бајевцу

Радови у зони “Триангле“ обухватају улице
Димитрија Туцовића, Хајдук Вељкову и Миладина Илића
Директорка ЈП „Дирекција за уређење и изгрању
Лајковца“ Марина Петровић је истакла да је вредност
инвестиција за три улице обухваћене „Трианглом“ 16 милиона
динара, изабрани извођач је '' Инграп Омни '' Београд, а
радови ће бити готови до 30. децембра. Носилац доградње
вртића „Лептирић“ је „Грађевинар“ из Уба, у сарадњи са ГП
„Греда“ Ваљево. Вредност инвестиције је 60 милиона динара,
рок за завршетак 12 месеци. Завршена је и нова школска
зграда у Јабучју, обављена је примопредаја, вредност радова
је 8,2 милиона динара. У току су радови на основној школи у
Ратковцу вредни шест милиона, који ће до краја године бити
50 одсто завршени. Партерним уређењем око Хале спортова
обухваћена су три тениска терена, извођач је убски
„Грађевинар“ у конзорцијуму са „Ива аграр“ из Лајковца. У
току је изградња три локална некатегорисана пута: у засеоку
Тејића крај дужине 350 метара, у Доњем Лајковцу 300 метара и
Придворици од 580 метара. За ова три пута уложено је 11
милиона динара, а извођач радова је „Шумадија пут“.
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31.децембар 2015.г.

13

НА ПОСЛЕДЊОЈ ОВОГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ, 25.ДЕЦЕМБРА

УСВОЈЕН БУЏЕТ
ЗА 2016-ту
Лајковац ће располагати буџетом од једне
милијарде и 554 милиона динара. Највећи део
средстава издвојен је за комуналне делатности
и путну инфраструктуру.
На 33 -ој седници Скупштине општине Лајковац разматрано је 28 тачака дневног реда, а одборници су у законском
року усвојили буџет општине Лајковац за наредну годину.
Током 2016 године, Лајковац ће располагати буџетом од
једне милијарде и 554 милиона динара. Текући приходи су
753 милиона, пренетих средстава је 551 милиона, а 250
милиона динара кредита односи се на изградњу затвореног
базена. Планираних расхода за капиталне пројекте је 57
посто, док ће се 43 одсто односити на текуће расходе.
Највећи део средстава издвојен је за комуналне делатности и путну инфраструктуру. Програмом ЈП Дирек-ција за
уређење и изградњу планирана су средства у висини од 996
милиона динара, док је за ЈП Градска чистоћа у 2016.години
издвојено 182 милиона динара.
Одборници су усвојили програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског система “Стубо Ровни“, Регионалног центра за
управ-љање отпадом “Еко Тамнава“, Јавног предузећа
“Лајковац Услуге“, Установе за спорт и омладину, Културног
центра “Хаџи Рувин“, туристичке организације и библиотеке

ПОМОЋ ПЕНЗИОНЕРИМА
Општина Лајковац исплатила је пензионерима на
својој територији једнократну новчану помоч у износу од
4.000 динара за други квартал 2015.године. Право на
субвенцију општине имали су сви пензионери који
примају најнижи износ пензије. За категорију запослених,
војних лица и самосталних делатности најнижи износ
пензије је 13.288,01 динара, док за категорију радника он
износи 10.446,73 динара.Укупна исплаћена сума за други
квартал, за 674 пензионера, износи 2.696.000 динара.
У Општинској управи Лајковац најављују да ће трећи
квартал бити исплаћен до краја године, а четврти до краја
јануара 2016.

НОВИ ОБЈЕКАТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА
Дуго чекани камен темељац за нови објекат Предшколске установе „Лептирић“ постављен је 9. децембра.
Томе су претходили припремни радови, односно рушење
дела монтажног објекта. Радови се финансирају из општинског буџета, инвеститор је Дирекција за уређење и изградњу
општине Лајковац, а извођач '“Грађевинар'“ из Уба. Вредност
објекта је 59 милиона без ПДВ-а, рок за завршетак радова
новембар 2016.
Нови објекат имаће десет соба за децу, дистрибутивну
кухињу, вишенаменску просторију која ће служити као
играоница и сала за физичке активности, канцеларије за
логопеда, сарадника за превентивну и здравствену заштиту,
административно и васпитно особље. Укупна бруто
површина објекта је 1305 квадратних метара.
- Изградњом новог објекта биће растерећене прекобројне групе, укинута листа чекања, а деца која тренутно
похађају припремни предшколски програм и бораве у Дому
младих, преселиће се у нову зграду. Предшколска установа
ће располагати простором у којем ће услови за боравак деце
бити квалитетнији, безбеднији и хуманији, имајући у виду да
у постојећој згради и делу монтажног објекта, који се још увек
користи, све јаслене и васпитне групе имају већи број деце
него што је предвиђено нормативом- истиче Мила Петровић,
директорка ПУ “Лептирић“ Лајковац.
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

Детаљ са 33.седнице СО Лајковац
Лајковац. Усвојени су и програми локални акциони план за
запошљавање, за спорт, за младе, заштиту животне средине и
унапређење услова живота локалне заједнице. Скупштина је
прихватила и предлог одлуке о матичним подручјима а по
мишљењу министарства, уместо досадашњих шест, одређена
су два матична подручја: Лајковац и Јабучје.
У оквиру дневног реда, донета је одлука о стављању ван
употребе гробља у Скобаљ, и начину његовог пресељења. На
захтев ЕПС-а, у циљу проширења површинских копова, одлука о стављању ван употребе овог гробља, ступа на снагу
1.јануара 2016. године. Послове пресељења ће обављати ЈП
Градска чистоћа, на гробљима у Лајковцу и Јабучју, а како је
планирано биће формиран и одбор за пресељење гробља у
Скобаљу.
Четири тачке дневног реда биле су везане и за Установу
за спорт и омладину Лајковац. Разрешен је досадашњи ВД
директора Ђорђе Жујовић и именован нови ВД директора
Немања Живковић, који је изабран на предлог одборничке
групе СНС. Такође, разрешени су досадашњи председник и
чланови Управног одбора ове установе и именовани нови.
На самом крају скупштинског заседања председник
Скупштине општине Лајковац Јагош Лончар, пожелео је свим
одборницима и грађанима општине срећне новогодишње и
божићне празнике.
М.М.М.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛЕПТИРИЋ“

СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ
''Разбијање стереотипа у образовању и васпитању,
јачање концентрације и мотивације кроз игру '', назив је
стручног скупа који је у оквиру програма академика доктора
Павла Ковачевића и мр Наташе Николић одржан у
предшколској установи ''Лептирић'' Лајковац. Тема
стручног саветовања, по речима академика доктора Павла
Ковачевића, имала је за циљ разбијање стере-отипног,
старог начина размишљања о свету, животу, садашњости,
прошлости и будућности. Ковачевић наглашава да се сада
формира нова генерација, генерација која ће живети у
технички напреднијем веку.
Ово је само наставак сарадње предшколске уста-нове
и познатог академика, у циљу примене савремених метода
васпитања и унапређења образовно – васпитног рада.

МОТО КЛУБ “ТНТ “ ПОДЕЛИО ПАКЕТИЋЕ
У исто време, на задовољство малишана, у дворишту
вртића мото клуб '' ТНТ '' Лајковац организовао је
својеврсно новогодишње изненађење. На моторима и у
костимима деда мраза чланови клуба су свим васпитним
групама, укључујући и децу из хранитељских породица,
уручили пакетиће. Новогодишњу атмосферу у лајковачком
вртићу '' Лептирић '' употпунила је и позоришна представа ''
Новогодишње чаробно огледало '' која је изведена у 29.
децембра.

Лајковачки мото клуб '' ТНТ Лајковац '' приредио
Лајковачки
мото клуб '' изненађење
ТНТ Лајковац
приредио
је новогодишње
за'' малишане
је новогодишње изненађење за малишане
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У ТОКУ СУ РАДОВИ У ШКОЛИ У ДРАГИЊУ

ПЛОДНА САРАДЊА
Захваљујући Мисији ОЕБС-а у Србији у школској
згради у Драгињу, површине 1.500 квадратних метара, до
краја године биће потпуно реконструисане дотрајале
електро-инсталације и санитарни чвор. Преко 220 ђака од
првог до осмог разреда, као и запослени у овој образовној
установи, коначно ће имати пристојне тоалете и бити
безбеднији током боравка у школи.
Школска зграда у Драгињу грађена је пре више од
пола века, од 1961-1964 године, када је и почела са радом.
-Рађена је према стандардима који су тада били
важећи и годинама није било могућности за неке озбиљније инвестиције. Ове године имамо прилику да нешто
више урадимо на самом објекту, да се реновира и зграда
осавремени, али да се превасходно допринесе безбедности ученика. Зграда је заиста неусловна. Ми смо већ
неколико година уназад безуспешно покушавали да
обезбедимо средства, а ове године нам је то пошло за
руком- каже помоћник директора ОШ “Мића Станојловић”
Драгана Ђурић. - Општина Коцељева је поднела предлог
пројекта Мисији ОЕБС-а у Србији и на том пројекту
партнери су били основна школа и НВО Центар за развој
демократије Рома који је одобрен.

КРОЗ КОЦЕЉЕВУ И ВЛАДИМИРЦЕ
ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

СВЕЧАНО И РАДНО
Д а н о п ш т и н е В л а д и м и р ц и , 11 . д е ц емб а р ,
обележен је свечаном седницом Скупштине општине, у
свечаној сали средње Посавотамнавске школе. После
свечане седнице уприличена је свечана додела признања
и награда, културно уметнички програм и свечани ручак у
Ресторану ’’Радовање’’.

Додела награда
Седма редовна седница Скупштине општине
Владимирци одржана је 21.децембра са обимним
дневним редом у којем је, свакако, најважнија тачка био
Предлог одлуке Буџета општине за 2016. годину, као и
Предлог Трећег ребаланса Буџета за ову годину.
Разматрано су и усвојено и низ тачака које су се
односиле на запошљавање, унапређење положаја
избеглих, интерно расељених и повратника по основу
Споразума о реадмисији на територији ове општине за
период од 2015. до 2019. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Школа у Драгињу
На тај начин обезбеђено је око 20 хиљада евра за потпуну
реконструкцију дотрајалих електроинсталација и исто
толико за реконструкцију санитарног чвора који је био у
катастрофалном стању. Радови су почели почетком
децембра месеца и очекујемо да ће све бити завршено до
краја године. Потешкоће око организовања нас-таве смо
успели да решимо уз подршку Школске управе Ваљево и
све је у најбољем реду- изјавила је Ђурић и додала да је
коцељевачка општина иницијатор још једног пројекта.
На реду је санацији фискултурне сале. Партнери су
исти. Уговор још није потписан али се очекује да ће и то
бити ускоро завршено. Пројекат је одобрен, али то треба и
формално потврдити.
- Након тих радова имаћемо још једну лепо сређену
школу. Осим што ћемо имати удобније и пријатније место
за боравак, биће то, првенствено, безбедније место.
Школама је веома тешко да до новца дођу ако пишу
пројекте сами. Када имамо подршку локалне самоуправе, а
у овом случају и невладиног сектора, то је много
једноставније.
Прошле године је из општинског буџета, из
средстава која су додељена школи, финансирана и замена
дотрајалог котла за грејање, то је учињено и у школи у
Доњем Црниљеву где је дошло до хаварије. Од велике је
важности сарадња са локалном самоуправом. Када буду
обезбеђена средства за замену унутрашње столарије,
подова и дела намештаја и када буде урађена фасада па и
изолација због енергетске ефикасности, можемо рећи да је
овај објекат потпуно обновљен и осавремењен, нагласила
је Драгана Ђурић.
Како незванично сазнајемо, ускоро следи почетак
радова на ренловирању школских зграда у Свилеуви и
Коцељеви.
Верољуб Бабић

Обавештавамо пољопривредне произвођаче
да у просторије Дирекције за пољопривреду у
Владимирцима могу донети земљу на хемијску
анализу.
Зашто је неопходно вршити анализу
земљишта ?
Нису сва земљшта подједнако обезбеђена
хранљивим материјама. У зависности од матичног
супстрата на коме су настала , имају различит садржај
појединих хранљивих елемената које биљке користите
у исхрани. На њихов садржај у великој мери утиче и
начин експлоатације земљишта , а пре свега његово
ђубрење. Свака биљна врста има одређене специфичности у погледу потреба за појединим хранљивим
материјама. Биљке усвајају велики број различитих
хранљивих елемената. Биогени елементи ( азот ,
фосфор и калијум ) улазе у састав биљака и изграђују
њихова ткива. Сваке године се са производних
површина изнесе одређена количина биогених
елемената. Количина која се износи зависи од висине
приноса и биљне врсте. Изнете елементе у одговарајућим количинама неопходно је вратити у земљиште
ђубрењем, како би се одржао потребни ниво њиховог
садржаја у земљишту.
За носиоце регистрованог пољопривредног
газдинства анализа је бесплатна. Додатне информације могу се добити на тел. 513-415.
Општина Владимирци

Са Седме седнице Скупштине општине

ЧЕСТИТКЕ
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Sre}na Vam Nova 2016.godina
i bo`i}ni praznici !

Sre}ni Vam novogodi{wi i bo`i}ni praznici !
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ПРАЗНИЦИ
НАЈВЕЋИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК НА УБУ

ХРИСТОС СЕ РОДИ !
Вечерња служба на Бадње вече почиње у
17,00 часова, освећење бадњака у 17,30, а
Божићна литургија 7. јануара, у 05,00 часова.

Srećnu i uspe{nu
Novu 2016. godinu
i bo`i}ne praznike
želi vam

Хришћани чије цркве користе грегоријански календар
прославили су, у петак, 25. децембра, рођење Исуса Христа.
Српска и руска црква, по јулијанском календару, Божић прослављају 7. јануара. Уједно, то је верски и државни празник,
па многе установе на тај дан неће радити.
Вече уочи Божића прославља се традиционално у свим
српским храмовима. Бадње вече у порти Храма Христа
Спаситеља ће, 6. јануара 2016. године, почети у 17 часова,
вечерњим богослужењем. Обред освећења и паљења бадњака почеће у 17,30 часова, после којег ће бити изведен
културно-уметнички програм ученика средње школе (Вертеп
и Божићни обичаји) и чланова црквеног хора „Пресвета
Богородица Тројеручица“ (духовне и изворне песме).

Бадње вече на Убу, прошле године
Након програма, за најмлађе су припремљени пригодни
поклони у импровизованој пећини, а старији ће се послужити
увек добро припремљеним чајем, куваним вином и ракијом и,
уз позитивне мисли, пре породичне вечере, разговарати са
пријатељима и познаницима.
Божићна литургија почиње у пет сати ујутру - 7. јануара.
Наредних дана, 8. и 9, Божићне литургије су од 07,00 часова.

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ВАЉЕВО- САОПШТЕЊЕ

ОПРЕЗНО СА
ПИРОТЕХНИКОМ
Поводом предстојећих божићних и новогодишњих
празника очекује се повећана продаја и употреба пиротехничких средстава. Министарство унутрашњих послова
апелује на грађане да не купују пиротехничка средства од
неовлашћених и нестручних лица и на местима која за то
нису предвиђена и одобрена, као што су пијаце, уличне
тезге и код уличних продаваца који врше недозвољен промет пиротехничких средстава.
Подсећамо да је Законом изричито забрањена употреба
пиротехнике у затвореном простору и на јавним местима
где се окупља већи број лица, као и продаја пиротехничких
средстава малолетним особама.
Такође напомињемо да извођење ватромета могу
вршити само за то овлашћена правна лица на одобреној
локацији, уз решење које је издало Министарство унутрашњих послова.
Услед неправилне употребе пиротехнике може доћи до:
- тешких повреда са трајним последицама по здравље;
- настанка пожара и експлозија;
- узнемиравања грађана и нарушавања јавног реда и мира.
Овлашћена службена лица Министарства унутрашњих
послова активно спроводе све мере и активности у складу
са законом како би се спречила неовлашћена продаја и употреба пиротехничких средстава.
Напомињемо да ће физичка и правна лица која неовлашћено продају пиротехничка средства бити санкционисана
у складу са законом, а пиротехничка средства биће им
одузета.

ПРАЗНИЦИ
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Убљани одговарају на питање:

Где ће и са ким бити у
„Најлуђој ноћи“ и од чега
то зависи ?
Александра Латиновић, ученица из Уба:
- Ја ћу у новогодишњој ноћи бити са најбољом
другарицом код куће, наравно уз пригодну трпезу.
Као и сваке године, потрудићемо се да се добро
забавимо. Тачно у поноћ, забавићу присутне тако
што ћу извести нешто на виолини из свог богатог
репертоара, пошто сам у томе јако успешна. Надам
се добром проводу...

NAJVE]A PRODAVNICA
IGRA^AKA U GRADU

Андрија Димитријевић, трговац из Уба:
- Све зависи од тога колико новца ћу моћи да
издвојим за Новогодишњу ноћ. Неке детаље још
нисмо договорили, па и то зависи од друштва,
знате, финансије су јако битан фактор у животу
сваког од нас. Мислим да ће се све решити у
задњем тренутку, а и досадашње искуство ми
говори да је најбољи провод, непланиран. Можда
чак новогодишњу ноћ проведемо у кућној атмосфери, тако је најопуштеније и најлепше...

Далида Грмуша, професор клавира:
- Једно је сигурно- најлуђу ноћ ћу провести са
својим момком. Где ћемо ићи још нисмо одлучили.
Ове године ће то бити спонтано, не желим никакву
режију унапред. Можда нам се придруже још неки
драги људи и онда крећемо у провод, па није
битно где ћемо завршити. Најбитније је да сте
окружени вама драгим људима, онима који вас воле и које ви волите. Онда је провод загарантован...

Ђорђе Ђорђевић, правник из Уба:
- Тренутно сам у преговорима за најлуђу ноћ.
То би требало да буде „Вила Маска“ у Београду,
али то још није дефинитивна одлука. Знам само да
ће бити мало друштванце, али пуно позитивне
енергије и доброг расположења, што није тако
безначајно. Можда одлука већине падне на
београдски трг, или чак дружење у кућној
варијанти. Свакако је финансијска криза учинила
своје, па ће и провод у новогодишњој ноћи за
већину младих, бити под знаком питања. Кад је
организовање дочека у питању, цене на Убу се
уопште не разликују од цена у Београду.

Горан Миливојевић, радник из Уба:

Deco, slu{ajte mame i tate...
U Kruni imaju igra~ke na rate !

Sre}ni novogodi{nji i bo`i}ni praznici !

- У најлуђој ноћи сам са породицом код куће,
али само зато што више нисам тако млад, иначе
бих ишао негде у провод. Заменила ме деца, иду
они са друштвом на дочек. Организујемо ми са
својим друштвом у кућној атмосфери добру
вечеру и пиће и, верујте ми, буде боље него у
кафани. Све у своје време. Приметио сам да се
Српска Нова година више не слави као раније кад
је била забрањена. Ваљда код нас Срба, све што је
забрањено, слађе је.

Ивица Живковић, таксиста:
- Стицајем околности мој провод у најлуђој
ноћи је под знаком питања. Посао увек има
приоритет, и ја ту ноћ углавним радим. Можда
после поноћи свратим до неког локала на добру
музику. Последњих година све више се људи
окупљају приватно по кућама и славе опуштено до
раних јутарњих сати, уз добру храну и пиће, а и
доста је јефтиније.

Милоје Мојићевић, адвокат из Уба:
- Мислим да ћу ту ноћ провести са девојком
код куће. Можда у каснијим сатима одемо мало до
Ваљева или овде до града, али ништа спектакуларно. Било је разних идеја, од одласка на Дивчибаре или негде другде у природу, али смо одустали. Мислим да сам дочек Нове године није неки
претерани издатак, више је то опште нерасположење код људи, које је очигледно. Просто,
недостаје осећај да има неког повода за славље, а
нема ни тенденција да ће наредна година бити
нешто боља.

Жељко Балиновац, радник жандармерије:
- Ову новогодишњу ноћ ћу провести на терену
са колегама, негде на југу Србије, на административној линији. Некада сам редовно излазио за
најлуђу ноћ. Ипак, задњих пар година не излазим,
баш због природе посла. За Божић сам код куће и
онда надокнадимо све, прославимо све празнике
заједно. Томе се јако радујем и волим провод било
које врсте, није битан повод.

BUTIK

BLUE STORE

Kralja Petra Prvog br.12, Ub
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ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ „МИЛАН МУЊАС“ УБ

ШЕШИР ПРОФЕСОРА
КОСТЕ ВУЈИЋА
У програму учествовало око 70 ученика.
Задовољни постигнутим успесима ученика
у протеклој школској години.

Sugra|anima, saradnicima, u~enicima i
wihovim roditeqima uspe{nu 2016.godinu
i sre}ne bo`i}ne praznike,
`eli kolektiv O.[. “Milan Muwas” Ub

Овогодишња прослава Дана школе „Милан Муњас“
обележена је, у суботу 26. децембра, представом „Шешир
професора Косте Вујића“ у којој је учествовало око 70
ученика, чланов секција: драмске, рецитаторске и ликовне,
као и хор и оркестар. Текст је адаптиран по истоименом
књижевном делу Милована Витезовића.

Sre}nu Novu 2016.godinu
i bo`i}ne praznike
svim Tamnavcima
Убски основци као глумци
у представи “Шешир професора Косте Вујића“

`eli O.[. “Rajko Mihailovi}” Bawani
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УБ

Пре почетка културно-уметничког програма, у холу
школе, многобројне госте су дочекали директори, наставници
и учитељи школе. Међу званицама који су пратили музичкодрамски програм нашли су се: представници локалне самоуправе, начелница школске управе Зорица Јоцић, родбина
народног хероја Милана Муњаса, свештенство убске цркве,
чланови Школског одбора и Савета школе, МУП-а, локалних
медија, директори и професори других школа, запослени,
пензионери, родитељи и ученици ОШ „Милан Муњас“.
Директорка школе Живана Баратовић подсетила је
присутне на све значајније активности које су се дешавале у
протеклој школској години и истакла рад матичне школе и
издвојених одељења, као и многобројне награде ученика на
окружним и републичким такмичењима.
– Сматрам да смо у протеклих годину дана успешно
испунили све своје обавезе. Настава и школске активности у
потпуности су се одвијали у складу са динамиком предвиђеном годишњим планом рада. Постигнутим успехом можемо
да будемо задовољни. Треба истаћи да су ученици ове школе
учествовали на свим такмичењима које је организовало
министарство, а наша школа била је домаћин многобројним
такмичењима – додала је директорка Баратовић.

Sre}ni Vam novogodi{wi
i Bo`i}ni praznici !
Хор ОШ “Милан Муњас“

Srećni praznici !

Једночасовним програмом, који је представљао осврт
на прошло време и гимназијски живот значајних личности
српске науке, музике, поезије и политике, показани су таленти
убских основаца. Главни лик професора Косте Вујића
тумачио је ученик седмог разреда Јанко Хаџић, а солисти у
музичким нумерама били су Ања и Алекса Ранисављевић,
Стефан Капларевић и Александар Симеуновић. На сцени је
учествовало још шездесет ученика, чланова хора, оркестра и
драмске секције. Програм је осмислио Милојко Марковић, а
са ученицима су радили наставници српског језика Данојла
Богићевић и Мирјана Дудић, које су уједно биле и
костимографи. Сценографију је радио Горан Марковић
задужен и за озвучење, а изложбу радова ученика старијих
разреда осмислили су наставници ликовне културе Јелена
Чупић и Владимир Церовић. Оркестром је руководио Милош
Живић, а хором и солистима наставница музичке културе
Стојанка Адамовић.
Д.Капларевић

У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА
ДВЕ ИЗЛОЖБЕ У УБСКОЈ ГАЛЕРИЈИ

НОВОГОДИШЊА
ЧАРОЛИЈА
Убско Удружење „Magic hands of art“ протеклог петка је у
Галерији „Свети Лука“ организовало продајну изложбу рукотворина под називом „Новогодишње чаролије“. Била је то
прилика да суграђани на једном месту виде уникатне радове
креативних и предузимљивих чланова Удружења, али и да,
уочи празника, обрадују себе или своје ближње лепим и
јединственим даровима. Изложба је окупила петнаестак
излагача, који су Убљанима понудили велики избор украсних
и употребних предмета од дрвета, стакла, тканина, метала,
стиропора и других материјала. Поред теглица, корпи, кутија,
рамова, накита, уметничких слика, али и намештаја за мачке,
ручно прављених сапуна, козметике и лицидерских производа, највећи део изложбе чинили су предмети са празничним мотивима, попут новогодишњих венаца и разноликих
декорација са свећама, шишаркама, шареним тракама,...

Мирјана Симић, као Деда Мраз,
са најмлађим посетиоцима изложбе
И док су старији суграђани уживали у уникатима, најлађи
посетиоци највише су се обрадовали Деда Мразу, који им је
делио поклоне, а кога је „глумила“ Мирјана Симић Лукић,
оснивач и председник Удружења „Magic hands of art“,
иницијатор ове, али и неколико других манифестација у
нашем граду (Убски сајам, бир фест, фешн вик). Судећи по
одзиву излагача и интересовању посетилаца, „Новогодишња
чаролија“ испунила је очекивања и једних и других, због чега
чланови Удружења најављују слично окупљање већ почетком јануара, за када је планирана Божићна продајна изложба
рукотворина.
Д.Н.

ЂАЦИ ОД ЈУЧЕ НА НОВОГОДИШЊЕМ РАСПУСТУ

КРАТАК ПРЕДАХ ПРЕД
ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОЦЕНА
По новом школском календару рада, ученици
основних и средњих школа у Србији, од 30. децембра су на новогодишњем распусту који ће трајати
до 10. јануара 2016. године. У понедељак 11. јануара, ученици поново крећу у школу, по устаљеном
распореду, а 29. јануара, завршава се редовна
настава у првом полугодишту. Први наставни дан
у другом полугодишту је 17. фебруара 2016.
године.
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ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА
Још једна изложба, одржана уочи Нове године у
Галерији „Свети Лука“, заслужује све похвале. У питању је
хуманитарно-продајна изложба слика убских уметника, коју
је овдашњи Омладински клуб (УБ ОК) организовао са
циљем да се прикупи новчана помоћ за децу са посебним
потребама из Удружења „Живимо заједно“. Дарујући своје
слике, настале на претходно одржаној четвородневној
ликовној колонији, несебичан допринос овој племенитој
акцији подједнако су дали афирмисани и неафирмисани
уметници различите животне доби: млади Бранко Мојсиловић, Игор Јевтић, Јасмина Павловић, Тамара Стефановић, Недељко Стокић, као и Миодраг Петровић, Продан
Обрадовић Чвале, Милан Лазић и браћа Петар и Драган
Сибиновић. Поставку је, 26. децембра, свечано отворио
Радован Пулетић, директор Установе за културу и спорт, а
заинтересовани је могу погледати до 3. јануара. Изложба је
реализована у оквиру тромесечног пројекта „УрБан фест“,
који спроводи Удружење УБ ОК, а финансира Министарство омладине и спорта.

Учесници четвородневне ликове колоније
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„АМАДЕУС БЕНД” ПОНОВО НАСТУПАО ПРЕД УБСКОМ ПУБЛИКОМ

У СУСРЕТ
ПРАЗНИЦИМА
“Амадеусовци“ се још једном потврдили као
велики пријатељи општине Уб наступајући
бесплатно за многобројну публику у убској Хали.

AGENCIJA

MATIJA PLUS
OSIGURANJE
REGISTRACIJA
UGOVORI
- PRENOS
VLASNI[TVA
- [ALTER
BANKE
- FORMULARI
ZA DOKUMENTA

Прави новогодишњи концертни догађај многобројној
убској публици приуштио је „Амадеус бенд”, који је наступио
27.децембра у Спортској хали. Концерт су започели песмом
„Моја земља”, након чега су уследили и многи други хитови
овог популарног музичког састава: „Купи ме”, „Сто посто”,
„Лажу те”,... Пар хиљада посетилаца уживало је у добро
познатим звуцима, певајући углас омиљене песме са
члановима бенда. На репертоару су били и хитови других
извођача, што је публика такође испратила са одушевљењем и овацијама. Два сата изванредног концерта „Амадеус бенда” на
Убу протекли су у одличној свирци, веселој атмосфери и
добром расположењу, а за „загревање” су се побринули
трубачи, који су били увертира пред наступ.
Наступ популарног бенда својим суграђанима обезбедила је
општина Уб, уз бесплатан улаз. Поред правог загревања за
најлуђу ноћ, концерт је уједно послужио и за промоцију
последњег албума Амадеусоваца „Крв и навике“, који је
објављен почетком децембра, након четири године паузе.
Чланови бенда током концерта поделили су стотину компакт
дискова, а Убљани су уживали и у додатним садржајима и
изненађењима. За све присутне било је обезбеђено бесплатно
точено пиво, сокови и кувано вино.
Претходни концерт пред убском публиком Амадеусовци су
одржали новембра 2013. године, када су свирали пред око 3.000
посетилаца у Спортској хали.

НА РУСКОМ
И АМЕРИЧКОМ ТРЖИШТУ

“ВАЉЕВСКО ПИВО“

Sre}ni praznici !

AUTO DELOVI

DULEX
Vuka Karadžića 39
Ub

014/412-164

Sre}ni
praznici !

Sre}ni praznici !

Прво српско пиво, које ће се у исто време продавати на руском и америчком тржишту, је
„Ваљевско“, пошто од јануара “Ваљевска пивара” почиње извоз у Москву и Чикаго. Ова
државна пивара у Русију ће испоручити лименку од пола литра, а у САД флашу од 0,33
литра.
- Са московском фирмом „Баљан продукт“ смо потписали уговор о извозу два шлепера
месечно, што је 5.000 до 7.000 хектолитара годишње. У Чикаго, пак, за тамошњег увозника
„Лав импорт“, у старту ћемо испоручивати један бродски контејнер месечно, што одговара
износу једног шлепера. Реч је о дистрибутеру чији су власници Срби, тако да је наша циљна
група српска исељеничка заједница у Чикагу, која нам се сама јавила због носталгије за
српским пивом са ћирлиличном амбалажом - објашњава Александар Рајевац, директор
“Ваљевске пиваре”.
За разлику од осталих пивара, које послују на тржишту Србије и које последње три
године бележе пад продаје од осам одсто, “Ваљевска пивара” је од 2013. године, када је била
на ивици затварања после неуспешне приватизације (након чега је подржављена), бележи
константан раст, па ће ову годину завршити са произведених 100.000 хектолитара пива, 12
одсто више него лане, и десет одсто већим приходом од 600 милиона динара.
- Кроз акцизу смо ове године у буџет државе слили 230 милиона, кроз плаћен ПДВ 104
милиона, а кроз плаћене порезе и доприносе за запослене 63 милиона динара - каже Рајевац.
“Ваљевска пивара” запошљава 197 радника са просечном зарадом изнад 40.000
динара.
П.Вујанац, “Блиц“, 22.12.2015.г.

064/316-54-16

одина
Срећна Нова 2016.г
ци !
и божићни празни

Раст производње од 12 одсто:
Директор пиваре
Александар Рајевац

ОО СНС

ПАКЕТИЋИ ЗА НАЈМЛАЂЕ
У жељи да најмлађим житељима убске
општине улепшају предстојеће празнике,
представници Српске напредне странке и ове
године организују поделу новогодишњих
пакетића деци чији су родитељи незапослени
или са нередовним примањима. У ову акцију
укључен је и председник Окружног одбора
СНС-а Дарко Глишић.
- Већ неколико година уназад уочи Нове
године организујемо доделу пакетића деци.
Успевамо да анимирамо наше људе, истакнуте чланове странке, који одвоје новац за
ове намене и малишане, која нису у прилици
да добију пакетиће, обрадујемо за Нову
годину. До 1. јануара, обићи ћемо такву децу
у готово свим селима и поделити им дарове
пред празнике, каже Дарко Глишић.

Срећни
празници !
Вука Караџића 45, Уб 014 411 105
063 652 760 014 411 052

Подела пакетића у Бањанима

22

31.децембар 2015.г.

УБСКЕ ПРИЧЕ

ДАВНИХ ГОДИНА УБЉАНИ СУ ИНСТИТУЦИЈУ БИРОА РАДА ПОИСТОВЕТИЛИ СА ЧОВЕКОМ

НА ИСТОМ РАДНОМ МЕСТУ 40 ГОДИНА
Адам Манојловић је постао синоним за фирму у којој је провео радни век
Када проведете 40 година у служби на одговорном радном
месту, засигурно ће ваше име постати препознатљиво и упамтиће га многе генерације. Адам Манојловић, саветник у Националној служби за запошљавање, Филијала Ваљево, Испостава
Уб, цео радни век био је посвећен свом послу који је захтевао
комуникативност, али велику посвећеност. Годинама, било је
довољно да вас упуте „код Адама“ и да вам одмах буде јасно
да би требало да се јавите на Биро рада, потоњи Завод за
запошљавање и, коначно, Нациолну службу за запошљавање.
`Животни пут водио га је на више пословних колосека
после Учитељске школе, па је као студент 1972. године, да би
могао да се школује, радио преко Омладинске задруге у
„Балкан сервису“. После завршених студија за наставника
српског језика (Виша педагошка школа на Дорћолу), непуних
годину дана ради у основној школи, у Памбуковици и Докмиру,
на месту наставника физичког васпитања. На основу испуњених услова конкурса и добрих референци које је стекао,
свакодневне спортске активности и завршене престижне
школе за резервне официре (1975. године), почиње да ради 26.
маја 1976. године као саветник за запошљавање. У то време,
реткост је било срести високообразоване људе и оне са
вишом школом, а незапослених је било мање него данас.
- Одмах сам дошао на евиденцију Службе за запошљавање. Било је уобичајено да млади, када траже посао, оду у
Савез комуниста, а онда на разговор код председника општине. Расписивали су се конкурси за одговорна лица, а огласи
за обична радна места – присећа се Адам и додаје да су људи,
углавном, разумели сврху његовог радног места.
- Схватили су да нешто можеш да им помогнеш, а некад и
не можеш да утичеш на средину у којој живиш и радиш. За све
ово време, нисам имао никаквих грешака у служби. Доказ је
опстанак, толико времена, на том важном послу. Мој став је
био да никада ником не направим штету, а радно место је било
референтско, саветодавно, али не и оно са којег се одлучује..
Била су, некад, времена када је постојала ранг листа за запослење и није било могуће примити дванаестог или петнаестог
са листе, ако се тражио мањи број.

LOVA^KO UDRU@EWE “TAMNAVA” UB

Адам
Адам Манојловић
Манојловић на
на радном
радном месту
месту
Генерације и генерације људи разних образовних профила и занимања, прошле су кроз Адамову канцеларију у
потрази за ухлебљењем. Неки су успешно пронашли жељени
посао, а неки су морали да долазе и више година, због тешке
економске и политичке ситуације у држави, која и сада
захтева да се радна места не проширују, већ драстично
смањују. Наводи да му је било веома тешко када су се познате
убске фирме затварале, а стотине људи остајало због посла.
Утолико је било теже што је био сведок и њиховог отварања и
запшљавања стотина радника.
На питање: „Које време је носило са собом највећи број
незапослених“, одговара:
- Ово сада. Тренутно на евиденцији назапослених има
2.300 незапослених. Ранијих година сам радио самостално са
око 1800 незапослених. Сада нас има двоје, помажу нам рачунари и бржи програми. Умрежени смо са осталим градовима,
па је могуће сазнати да ли постоји слободно радно место у
Обреновцу, Ваљеву или Лазаревцу.
У јануару Адама чека заслужени одлазак у пензију. Одмориће се се од обавеза, притиска који носи рад са странкама,
свакодневног доласка на радно место, стреса... Ипак, не може
да се отме својеврсној сети коју изазива свака крупна помена
у животу. Каже, накупило се много тога - с` годинама...
Убљани ће, још дуго, радно место у НСЗ-у звати ''код
Адама''. То је моћ навике, а колегиници Тањи остаје да сачека
одлуку претпостављених у Ваљеву - да ли ће добити новог
колегу или ће сама наставити да се бори са превеликим
обимом посла.
Д.Капларевић

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА
У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ

ЗА САДА НЕМА ГРИПА
Није дијагностификован ниједан
случај оболелих од грипа.
Као и сваке јесени, пред почетак сезоне грипа, Институт за јавно здравље Србије, у сарадњи са регионалним
заводима за јавно здравље, спроводи појачан епидемиолошки надзор, који је почео 28. септембра ове године и
трајаће до 20. извештајне недеље 2016. године.
Како сазнајемо из Завода за јавно здравље Ваљева,
грипа тренутно нема, а није дијагностификован ниједан
случај ни у Србији. Начелница Центра за контролу и превенцију болести, др Биљана Рајковић потврдила је да
грипа нема у Колубарском округу, али стања сличних грипу има.
– Кретање заразних болести у округу, и у самој
општини Уб, је уобичајено за ово доба године. Доминирају
акутне респираторне инфекције и пријављују се ретки
појединачни случајеви обољења сличних грипу. Надамо
се да се становништво општине Уб придржава препорука
ветеринарске и здравствене службе, и у време свињокоља даје месо на обавезан трихинелоскопски преглед, с
обзиром на појаву трихинелозе у вашој општини претходних година – подсетила је др Рајковић.
Д.К.

НАШЕ ТЕМЕ
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ПУТЕВИМА УСПЕШНИХ - СЕЛЕНА ТАДИЋ НА СЕВЕРНОМ ПОЛУ

НА МИНУС ТРИДЕСЕТ
На путу до посла (и назад) могућ је сусрет са поларном лисицом или
белим медведом. Радни дан траје од осам ујутру до седам увече.
Иако је дипломирала са високим
просеком на Високој грађевинскогеодетској школи у Београду 2014.
године, млада Убљанка Селена Тадић,
одлучила је да своје прво радно искуство
започне 5.000 километара далеко од
породице, куће, пријатеља и родног
града, у хладној Русији у грађевинском
насељу Сабети које се налази у Обском
заливу. Свакодневно, у јутарњим сатима,
друштво јој праве поларне лисице, а није
реткост, да се на путу до канцеларије
запослени сретну лицем у лице са белим
поларним медведом. У суровом арктичком крајолику температуре се спуштају
и до минус 60, али Селени то није сметало
да започне каријеру у „успаваној земљи“,
како су, изворно, назвали Монголи.

Прва жеља после дипломирања
била јој је да се запосли, а затим настави
академске студије у виду специјализације
или одласка у иностранство на даље
школовање.
- Амбиција ми је била да прво одем у
иностранство, што због финансијских
могућности, што због искуства. Пројекат и
место на коме радим као инжењер
(пројекат изведеног стања) су веома
занимљиви. Постоје четири градилишта
на једном месту, а ја се тренутно бавим
пројектом израде резервоара који ће
служити за складиштење нафтног гаса.
Фирма „Велестрој“, за коју радим, бави се
и околним пројектима који обухватају
фабрику и постројења за прераду
нафтног гаса, постављање цевовода и
гасовода. Јако је занимљив кружни
објекат са којим у Србији и махом у свету,
не можемо да се сусретнемо, а комплексно је јер се ради на врло ниским
температурама. Много је бетона и метала.

Тешки услови и ниске температуре:
Селена са колегом

Резервоар за складиштење нафтног гаса

ORDINACIJA
“Arizanović“

Ub

ANTI–AGING PROGRAM
• Liting 3D i spiralnim mezo nitima
• Hijaluronski ileri
• Botoks

MEZONITI – učvršćivanje kože sa većim brojem

ORDINACIJA
Dr. Zoran Arizanović
062/490-931
Dušana Danilovića br.6
Ub

Restylane, Juvederm, Teosyal

Indikacije za hijaluronske ilere
•
•
•
•

uvećavanje usana
isticanje ivice usana
promena oblika usana
popunjavanje nazo-labijalnih i
marionetskih bora
• povećavanje i oblikovanje
jagodica i obraza
• popunjavanje bora na čelu
i između obrva
• smanjenje bora oko očiju

- STOMATOLOŠKE USLUGE
- ANTI-AGING PROGRAM
Botulinum toksin (botoks) je prečišćen toksin koji se
koristi kao blokator nervnih signala iz mozga do mišića
ubrizgavanjem veoma male količine u određene mišiće
na licu kako bi onesposobio mišić i izazvao relaksaciju. Na ovaj način botoks deluje kao blokator mišića
parališući ga i ne dozvoljavajući mišićima da
- se pomer
aju te se otklanja uzrok neželjenih bora, same bore a
koža je zategnuta i glatka.

Koja područja se tretiraju botoksom?

RADNO VREME:
Botoks se ubrizgava direktno u ciljani mišić za lečenje
od 9:30 do 18:00
vertikalne linije između obrva (glabela) i oko nosa, te
subotom od 9:30 do 15:00 oko očiju, horizontalne bore na čelu i na vratu. Takođe,

Mezoniti su vlakna koja se razgrađuju u koži. 3D
mezoniti se pod kožu uvode tankom, dugačkom iglom.
Potrebno je 6 do 9 meseci da se niti razgrade i za to
vreme se oko niti stvara novi kolagen. U odnosu na
indikacije pravi se mreža niti te se na taj način zateže
koža, uklanjaju se bore i višak kože i koža se može
preoblikovati.

HIJALURONSKI FILERI

Један такав резервоар је пречника 35,
а висине 50 метара – објашњава
Селена.
Да је свет мали доказује и
чињеница, да је, по доласку у Сабету,
једног поларног дана, када је са
колегом из француске фирме кренула
на терен, упознала је земљака из
Мургаша. Иначе, уговорна обавеза је
да се радно проведу пуна три месеца,
да би поновни боравак у Србији трајао
21 дан. Радно време је од осам ујутру
до седам увече. Селена је успела да за
скоро годину дана научи руски језик,
иако га претходно није учила. Како
признаје, најтеже јој пада што није у
могућности да се брзо спа-кује и дође
на Уб или због временске разлике од
четири сата, позове увек своју
породицу и пријатеље.
Д.К.

Šta je Botulinum toksin ?

kraćih resorptivnih niti u različitim pravcima čime se
stimuliše kolagen i zatezanje kože.

Šta su mezoniti?

Селена Тадић

botox se može koristiti za pozicioniranje obrva (u slučaju asimetrije obrva). Ovo se često javlja kod oslabljenih
i opuštenih mišića, te se botoksom ovo može sanirati.
Ostali mišići, kao onaj za podizanje obrva ostaju netaknuti pa dobijamo simetričan prirodan izgled. Važno je
napomenuti, da botulinum toksin ne može biti eikasan
kod bora oko usta (linija osmeha), jer su ti mišići neophodni za važne funkcije, poput jela.

Tretman botoksom
Tretman podrazumeva ubrizgavanje veoma male
kočine botoxa u mišiće da bi ih onesposobio.
- Tret
man se dobro podnosi i traje veoma kratko-uz min
imalan oporavak. Botoks počinje da deluje 3 do 7
dana nakon ubrizgavanja. Rezultati uglavnom traju
oko 3 do 6 meseci, posle čega efekat postepeno
bledi i poptuna funkcija mišića se vraća. Rezultati
ponovljenih tretmana obično traju duže iz prostog
razloga jer se mišići naviknu da se ne koriste (npr.
mrštenje je često stvar navike pa kad se mišići
na
viknu na neaktivnost efekat sledećeg tremana bude
produžen).
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У ПРОДУКЦИЈИ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ- УБ

НОВОГОДИШЊА
ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ
Глумци Позоришта „Раша Плаовић“, и пред крај ове
године, припремили су празничну представу за најмлађе
суграђане. У питању је позоришни комад под називом „Срећна
Нова година“, који је колективни ауторски подухват ауторке
текста Мирјане Симић и њених колега глумаца Александра
Тадића, Воје Раонића, Владимира Тадића и Милана Марковића. Рађена је у продукцији Установе за културу, а у њеној
реализацији учествују и Зорица Сибиновић (шминка) и
Немања Јовановић (музика). Као и претходне новогодишње
представе убских аматера, и ова је весела, духовита, разиграна и занимљива, са атрактивним костимима и добром интеракцијом између одличних глумаца и мале публике. Изведена
је десетак пута, а поред убских предшколаца, у овој новогодишњој позоришној чаролији уживали су и основци из
Радљева и Каленића и многа друга деца и „неодрасли“.

КУЛТУРА
ПРОГРАМ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ- УБ

БИОСКОПСКИ ХИТОВИ
Понедељак, 4. јануар у 15, 30 h, Сала Дома културе

АЛВИН И ВЕВЕРИЦЕ:
ВЕЛИКА АВАНТУРА
Четврти анимирани филм по реду из чувеног серијала о
догодовштинама популарних животињица, синхронизован
на српски језике.Када Дејв одлучи да запроси своју нову
девојку која живи у Њујорку, Алвин и екипа помисле да ће
њиховом дружењу доћи крај. У страху да остану без Дејва,
одлучују да крену за њим пут „Велике јабуке“ да би
спречили просидбу. Имају само три дана и учиниће све како
би Дејв остао само њихов. Цена улазнице 250 динара.

Понедељак, 4. јануар у 17 h и 20 h, Сала Дома културе

РАТОВИ ЗВЕЗДА:
БУЂЕЊЕ СИЛЕ

Александар Тадић, Милан Марковић и Владимир Тадић
у представи “Срећна Нова година“

Наставак најуспешније научнофантастичне саге свих
времена о неустрашивој екипи из свемира, Дарту Вејдеру и
светлосним сабљама. „Лукасфилм“ и редитељ визионар
Џеј Џеј Абрамс удружили су снаге да би нас поново вратили
у далеку галаксију. Радња најновијег остварења у 3Д
формату дешава се 35 година после шесте епизоде
„Повратак Џедаја” и заснована је на оригиналним идејама
редитеља Џорџа Лукаса из седамдесетих и осамдесетих
година. Играју: Харисон Форд, Мак Хамил, Кери Фишер,
Макс Фон Сидоу. Цена улазнице 300 динара.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“
У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА
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НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ

Организоване различите активности. Подршка родитеља у изради капа, честитки, украса...
Деда Мраз обрадовао децу у Вртићу.
У Предшколској установи „Уб“,
последњих недеља децембра, осмишљено је низ занимљивих и инспиративних активности: украшавање јелки,
соба, ходника, ужурбано се радило на
што успешнијем извођењу новогодишњих приредби и представа.
Свака група и дечји узраст, на свој
начин, потпомогнути активностима
васпитача, обележили су прелазак из
старе у нову годину. У свему томе помогли су им и родитељи, који су, осим
учешћа у кративним новогодишњим
радионицама, даривали материјал за
све новогодишње маштарије. Активности су протекле у ведрој атмосфери,
што се видљиво на уласку у собу сваке
васпитне групе, испред којих се уочавају
занимљиве новогодишње креације,
украшене јелке, капе, маске, украси,
поклончићи и честитке.
Јаслене и млађе групе одржале су
занимљиве радионице уз сарадњу
родитеља, а медицинске сестреваспитачи за најмлађу децу у вртићу,
извеле су представу „Деда Мраз и новогодишњи поклони“. У четвртак, 24.
децембра, старије групе су посетиле
Дом културе, где су одгледали представу „Срећна Нова година“ у извођењу
глумаца убског аматерског позоришта
„Раша Плаовић“.

Предшколска установа Уб:
Радионица на тему новогодишњих празника
У понедељак 28. децембра, на
одушевљење деце, вртић је посетио
Деда Мраз, који је малишанима поделио
слаткише, а деци запослених и пакетиће.
У уторак, 29. децембра, за родитеље и
децу, старија група, чије су васпитачице

Sre}ni praznici !

Uskoro na
novoj lokaciji, u Zanatskom centru !
060/548-58-55

Sre}ni bo`i}ni
i novogodi{nji
praznici !

Ружица Лазаревић и Славица Станков,
извела је представу „Новогодишње
позориште“, у којој је свако од 26 деце
имало запажену улогу, кроз адаптирани
текст из неколико популарних бајки.
Д.Капларевић

26

31.децембар 2015.г.

MS- GRADNJA
063/241-214

Sre}ni praznici !

PRODAJA POSLOVNOG
I STAMBENOG PROSTORA
U IZGRADNJI
U ulici Vuka Karadžića br.8
(iznad “Astorije“)

VELIKI IZBOR IGRAČAKA PO NAJPOVOLJNIJIM CENAMA !

НОВОГОДИШЊЕ ТЕМЕ

31.децембар 2015.г.

27

НИЈЕ ЗА ПОДСМЕХ АЛИ...
НИСАМ МАЈСТОР,
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

Р-та ГОДИНА
Тражио сам слово којим могу да опишем протеклу годину.
Размишљао сам дуго, ослушкивао гласове околине помно,
процењивао одговорно и закључио да је због рационализација,
редукција, ребаланса, рестрикција, рецесија, реорганизација,
репрограма и наравно Радљева ово дефинитивно била година
на слово „Р“.
Шта је рационализација осетиће запослени у јавном сектору
наредне, према одлукама донетим - у овој години.
Редукција зарада (опет у јавном сектору) с краја 2014. године
смањила је готово све прохтеве у погледу квалитета тоалет
папира, посета угоститељским објектима, одлазака на летовања
и резервисала присуства весељима искључиво код уже
родбине.
Ребаланс је са страница „Службеног гласника“ сишао у
свакодневицу просечне убске породице притиснуте редовним
измирењем пореза на имовину, посебне накнаде за заштиту и
унапређење животне средине, регистрацијом возила па се терет
живљења пребацује из једног у други, трећи, пети месец.
Рестрикција трошкова електричне енергије за јавну расвету
прво се осетила у Руклади и Радљеву.
Реорганизација се осетила на више страна. Од оних
битнијих за нашу варош издвајам две:
- рударски басен „Колубара“ је престао да буде независно
привредно друштво и, као огранак ЈП „Електропривреде
Србије“, пренео централи у Београду одлучивање о различитим
облицима отклањања штетних последица рада тамнавских
угљенокопа,
- по сили Закона индиректним корисницима општинског
буџета – Дирекцији за уређење и изградњу и Фонду за рурални
развој предстоји повратак у окриље Општинске управе, са
истим обавезама и запосленима, а под неким другим именом.
Репрограм је остала друга омиљена реч нередовних
платиша рачуна за испоручену електричну енергију, воду и
остала испоручена добра и услуге којом доказују своју менталну
снагу и неосетљивост на претњу увећања дуга каматом. Прва
омиљена реч нередовних платиша – отпис није помињана у
сервисним информацијама.
Радљево – реч која се у тамнавском дијалекту преводи као:
- „нада“ са вером у бољу будућност која (ваљда) и није тако
далеко,
- „стрепња“ да ће опет неко из Лазаревца, Лајковца или неке
треће стране водити главну реч у будућем копу и прекопавањем
територије општине Уб намиривати своје привредне, социјалне
и друге апетите, и
- „сасвим довољан разлог“ да Електропривреда настави
улагања у убску инфраструктуру ради обезбеђења услова за
расељавање становништва због отварања новог копа лигнита.
Свака Р-та година из мог угла заслужује и своју ретроспективу у насловима: испитивао сам стрпљење читалаца
„Гласа“ својим писањем „О Парку пријатељства“ (и даље у
најави, као и „Градска фонтана“), бављењем „Туђом и муком по
Војину“, Рођи који је пронашао „Сличицу над сличицама“,
фасцинацијом постојања јавног тоалета „У Сувом селу“ и
„Леком на дохват руке“... Можда је неком помогло, неком
користило, а штетило није сигурно – тек управо је расписан
конкурс за избор омиљеног слова у Новој 2016. години.

ПРЕ`СЕДНИЧЕ ИЗЛЕЧИ
МИ КРАВУ
СМС поруке су разне, али оне за председника
општине, осим што привлаче пажњу знатижељних,
имају увек, и дозу хумора, Можда, понекад, суморног,
али смешно нас увек разгали. Ако ништа, ту видимо,
понекад, и другу страну стварности. Дакле, кажу:
’’Дал` ће расти плата? Неко рече да иде на 35.000
хиљада. Синоћ око 11 пробудила ме кад је тукла дете
моје 2. Она је пукла са живцима. Рекла је њена кућа она
што је моје а на папиру пише моје име чак рекла да је
своје дете. Понижава нас и даље.Узимала је и тебе
уста... Дал има закона за њу јел се не боји никога...’’
’’Јави ми до 5 августа за коп, да будем пом. радник,
лопатар...’’
’’Пријатељу нађем лопова да краде моја дрва
зовем суп, пишем пријаву и ништа. Данас добијем
папире да је ослобођен или је познанство или Вучић и
Стефановић неговоре истину да не постоје незаштићени.Извини на тачки и зарезу ипак сам сељак’’.
’’Зав.ми за коп јел ја и жена и дете живимо посебно.
Једино кад упаднем на коп могу да имам и за живот и за
државу... Живим у кући 11,5 са 4,5 без купатила коју ми
деда дао...’’
’’Убаци ме у Ђунис да сахрањивам мртве да
доб.папире за стално... ил да мељем кесе. Не могу да
трпим вређање и погрдне речи, Кад буду избори лепићу
плакате ићи на митинге...’’
’’Да ми је твој телефон на десет минута да
пошаљем две три поруке решио би све животне
проблеме а не овако...’’
Било је и хитних порука са позивом да се спасе
крава, да се уразуми брачни или ванбрачни партнер, да
се пријаве разне неправилности, да се укаже на
нерешене правне проблеме, на рад неких служби... А,
председник један! Моћан онолико колико му то службена овлашћења допуштају, расположен да помогне,
некад и на своју штету... Спреман и да ризикује, али... и
он има само ово дана и времена колико сви други. Ипак,
ми смо такви! Верујемо да он треба да буде баш наше
‘’раме за плакање’’, наш ‘’анђео чувар’’, психолог,
богами и психијатар - понекад, а кад затреба, ветеринар,
банкар, моћна веза...
Упркос свим жељама, које ће му бити упућене ових
дана, најбоље ће му учинити они који га поштеде управо бесмислених порука у којима се траже ‘’ситнице’’. Крава је, често, само једна, од ње се, збиља,
живи... Треба да се помогне, а ни осмех који изазове
таква порука није злурад или злонамеран. Уз то, остаће
и понека анегдота о ’’хитним порукама’’...
М.М.

ИЗРАДА ПЕЧАТА
за ПРЕДУЗЕТНИКЕ, ПРИВРЕДНА ДРУШТВА,
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, СКУПШТИНЕ ЗГРАДА,
СУДСКЕ ВЕШТАКЕ, СУДСКЕ ПРЕВОДИОЦЕ,
ЛЕКАРЕ, АДВОКАТЕ, ФАКСИМИЛИ, ДАТУМАРИ ...

Краља Петра бр.17, Уб
Тржни центар "Лазић" (на спрату)

064/2180-588

065/6511-553 014/411-041

за 30 минута
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НАУЧНА ПРИРЕДБА ЗА УБСКЕ ГИМНАЗИЈАЛЦЕ

ПОВОДОМ СТО ГОДИНА ОД ВЕЛИКОГ РАТА

ИЗМЕЂУ
МАГИЈЕ И ХЕМИЈЕ

ТРИБИНА О ХЕРОЈУ
СА КАЈМАКЧАЛАНА

Чудесни свет хемије ученицима дочарали
и објаснили сарадници Хемијског
факултета у Београду

Педесет година од смрти Михаила Мике
Маџаревића, најмлађег мајора Српске
војске, рођеног у Мургашу

У Гимназији „Бранислав Петронијевић“ одржана је
научна приредба „Између магије и хемије“, на којој је ученицима, кроз различите експерименте, приказана занимљива
страна хемије. У циљу популарисања ове природне науке
међу младима, манифестацију је организовало Српско
хемијско друштво у сарадњи са Хемијским факултетом у
Београду, чији су сарадници извели петнаестак атрактивних
огледа и на забаван начин гимназијалцима приближили
чаробни свет хемије и објаснили њене тајне.

Публициста и дипломирани спец. педагог Милорад
Радојичић, у сарадњи са Градском библиотеком „Божидар
Кнежевић“, одржао је у уторак 22. децембра, у сали ШОМО
„Петар Стојановић“, трибину посвећену завршетку Првог
светског рата, на тему „Најхрабрији учесник Великог рата Михаило Маџаревић“.
Повод за ово занимљиво излагање, праћено
видео презентацијом о
хероју Кајмакчалана, о коме
ће Милорад Радојичић за
„Глас Тамнаве“ писати
фељтон, је присећање на
жртве Великог рата, као и
педесет година од смрти
Михаила Мике Маџаревића,
најмлађег мајора Српске
војске, рођеног у Мургашу.
Многобројне битке и
његова јунаштва, после
којих је одликован, од
Првог и Другог балканског
рата, па до Првог светског
рата, не би требало да се
забораве.
- Желели смо, овим
предавањем, да подсетимо
на великог ратника и покаМилорад Радојичић
жемо ко је био и шта је
радио, а много је акција,
борби и дела које је чинио. Дефинитивно је отклоњена једна
неправда која је годинама била лансирана, да Маџаревић
потиче из села Бобова, код Ваљева, а заправо је рођен у
Мургашу, код Уба. У овој години великих јубилеја, очекивало
се, да се више конкретних акција поведе на плану неговања
традиција, поготово акција које ће имати трајнији карактер,
које ће моћи да служе васпитању данашњих и будућих
генерација. Изгледа да смо почели, помало, да се стидимо
своје историје, да је, на разне начине,
злонамерни
злоупотребљавају, а управо овакви примери говоре да су
људи све давали за слободу, национални и територијални
интегритет, па и сопствене животе. Док су ратовали многи су
их хвалили, а после ратова бивали су заборављени – рекао
је Милорад Радојичић.
Маџаревићева искуства и најзанимљивији сегменти
војничког живота забележени су у књизи „Кроз сјај и сенке
рата“, (у Србији постоје само три копије). Радојичић је
дигитализовану верзију истоимене књиге поклонио Градској
библиотеци „Божидар Кнежевић“, па ће и будуће генерације
моћи да сазнају нешто о одликованом јунаку Великог рата,
који је, осим златне медаље за храброст и Карађорђеве
звезде, добио и француски орден Легије части.
Д.К.

Хемија на забаван начин
Научна приредба одржана је у обновљеном кабинету за
хемију, који је недавно комплетно реновиран, опремљен
новим намештајем, лабораторијским прибором и хемикалијама. Донацију за ове намене обезбедиле су компаније НИС
и „Гаспром“ у партнерству са „Новак Ђоковић фондацијом” у
оквиру заједничког пројеката опремања лабораторија за
физику и хемију у школама оштећеним у прошлогодишњим
мајским поплавама. Захваљујући томе, убски гимназијалци
сада имају најсавременије услове за изучавање хемије и
могућност да лакше савладају предвиђено наставно градиво
из овог предмета.
Д.Н.

Марковић Радован,
радиестезист
011/8127093
063/8677757
064/2350610
11500 Лазаревац
14226 Јабучје
У кућама-становима мерим природно
зрачење које изазива:
- костобољу
- пад имунитета
- кожне болести
- рак и леукемију
- мождани и срчани удар - нервозу
- алергију, астму, гушење - неплодност
- малаксалост
- несаницу

LCD i LED televizori
Mobilni
telefoni

ОКО НАС
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БЕЛЕШКА - ’’ТАМНАВСКЕ НОВИНЕ’’ ПРЕ 25 ГОДИНА

МИЛИЈАРДЕ У ТАШНИ
Стана Бранковић је, на улици, нашла ташну са милијардама,
а то су забележиле ’’Тамнавске новине’’ 11.септембра 1990.године
Сада панзионерка, Стана Бранковић, пре више од 25 година је, на улици,
нашла кожну торбу са новцем, чековима
и другим папирима вредним неколико
тадашњих милијарди динара (још није
било хиперинфлације). Недавно, за
славском трпезом, испричала је своју
причу;
- Више пута ми се догодило да,
како се каже, на сред улице, нађем
изгубљени новац. Али, тог лета 1990.
године, пројурио је аутомобил улицом и
ја сам, на коловозу, угледала црну кожну
торбу. Нисам је ни отварала. Однела сам
у станицу милиције, предала и... кад су је
отворили, показало се да су у њој
велике вредности... Нисам добила
никакву награду, а бомбоњеру, коју ми је
власник послао, нисам хтела да примим. Нисам те паре вратила да би ме он
понизио бомбоњером. Ако нисам заслужила да ме озбиљније части - џаба му
слаткиши.
- У другој прилици сам нашла
новац... Кажу, срећан налазач, а ја додајем - срећан је онај коме буде враћено
оно што је изгубио,- каже Стана.
Слава је прилика, у Србији, да се
гости почасте, али ето, то је и прилика за
сећања на разне догодовштине. Код
Стане на слави, у децембру 2015.године,
забележена је и ова, а доказ је и факсимил чланка у ’’Тамнавским новинама’’.

УБСКИ ОСНОВЦИ ОДРЖАЛИ

ЈАВНИ ЧАС НА
СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА
Да је стара латинска изрека „Колико
језика знаш, толико (људи) вредиш“ истинита, показали су ученици старијих разреда ОШ „Милан Муњас“, који су, 22.
децембра, одржали јавни час на три страна језика, ученицима четвртог разреда.
Своје таленте у виду певања, глуме,
рецитовања, свирања и плеса, показали
су на француском, енглеском и руском
језику. На јавном часу, који је трајао један
школски час, учествовало је око 50 ученика. Приредбу су осмислили и припремали: професор француског језика Соња
Бјелогрлић, наставник енглеског језика
Милица Руњајић и професор руског језика Милана Чубра.
Овакав вид мотивације ученика ка
страним језицима постао је традиционалан, а пошто имају још много тога да
покажу, почетком пролећа, обећали су да
ће заинтересоване обрадовати још једним јавним часом.
Д.К.
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„Комисија за избор корисника помоћи
за решавање стамбених потреба избеглица давањем 20 стамбених јединица
у закуп на одређено време са могућношћу куповине у оквиру Регионалног
стамбеног програма, Потпројекат 5 –
стамбене јединице, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

Фотографија и део текста
из давне 1990.године

ОДРЖАНА ДУХОВНА
ТРИБИНА У УБСКОЈ ЦРКВИ

ПРАВОСЛАВЉЕ
И ОКУЛТИЗАМ
У четвртак 24. децембра, у сали
убског црквеног дома одржана је духовна трибина „Православље и окултизам“ у организацији ПНХЗ „Свети Макарије Велики“ при храму Христа Спаситеља у Убу.
У присуству убског свештенства и
народа који редовно прати предавања
хришћанске заједнице, на захтевну и не
тако често обрађивану тему говорио је
дипл. теолог Марко Рафаиловић, вероучитељ из Бањана. Предавач је најпре
објаснио сам појам окултизам, да би
потом предавање поделио по областима: масони, илуминати, спиритисти,
и астрологија. Уз адекватне пратеће
слике и цитате, гост духовне трибине је
изнео историјске податке и чињенице
из битисања поменутих група које су
суштински сатанистичке, а у реалном
животу вукови у јагњећим кожама. Упутио је на многе детаље, симболе, конкретне утицаје на друштво и деловање
у свим порама друштвеног живота, као
и на душегубне опасности које вребају
свуда око нас.
А.Мандарић

За избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
давањем 20 стамбених јединица у
закуп на одређено време са могућношћу куповине на територији општине
Уб.
Право на помоћ могу да остваре:
- Породице избеглих лица
- Да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији
општине Уб
Рок за подношење захтева са потребном документацијом:
- Од 25.децембра 2015. године до
3.фебруара 2016. године.
За све потребне информације и
обавештења
о условима и критеријумима, потребној
документацији и начину подношења
захтева за доделу помоћи, јавити се
поверенику за избегла и расељена лица
општине Уб, у просторијама општине Уб,
други спрат, канцеларија 209, или на
телефон 014/411-622, ликал 209 или на
мобилни телефон 064/81-60-710“.
Пројекат финансира
„Комесаријат за избеглице и миграције
Републике Србије и општине Уб“.
Начелник Општинске управе Уб
Зорица Ј. Маркош

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ ПЛАЦ од 12 ари у
улици Милована Глишића на
Убу (попречна са Радничком).
Поседује све неопходне
инфраструктурне прикључке.
064/5505-097

КУЋА НА ПРОДАЈУ
у ул. Вука Караџића 34
(преко пута Основне школе)
Тел: 064/30-30-901
ПРОДАЈЕМ КУЋУ у Ваљеву
површина 150 квадрата
насеље Брђани
Тел: 064/38-17-414

ПРОДАЈЕМ ШПОРЕТЕ
на чврсто гориво
и инвалидска колица
Телефон: 062/97-64-670

Јавни час на страним језицима у ОШ “Милан Муњас“

ИЗДАЈЕМ ЧЕТВОРОСОБАН
НАМЕШТЕН СТАН
у Промајској улици
060/444-94-09
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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31.12.2015. г. навршава се 40 тужних дана од смрти нашег
драгог

РАДОЈИЦЕ
ПАВЛОВИЋА
(1937 - 2015)
Чуваћемо успомену на Тебе,
уз вечну захвалност и
поштовање...
Никада Те нећемо
заборавити.
Твоји најмилији: супруга
Нада, кћерке Снежана и
Славица, зет Златко, унуци
Борис и Игор,унука Ивана,
праунуке Сара и Теодора

МИЛУТИН ЛУТА
СТОЈКОВИЋ
Чувамо те у срцу, јер само време
пролази, а вољени заувек остају...
Недостајеш нам!
Твоји најмилији...

20.01.2016.г. навршиће се девет
година од смрти нашег драгог

23.12.2015.г. навршило се шест
месециод како није са нама, наш
драги чича

26.новембра.2015.г.преминула је
наша драга мајка

РАДОСЛАВА
ВАСОВИЋА

ЉУБИСАВ КОВЧИН

МИЛКА ГРУБОР

(1957 - 2007)

(1939 - 2015)
из Шарбана

Увек си у нашим мислима,
причама и срцима. Никада Те
нећемо препустити забораву.

Нека Твоја племенита душа
почива у миру, а ми ћемо Те уз
дужно поштовање, вечно чувати
од заборава у нашим срцима.

Твоји најмилији...

С поштовањем: Миленко и
Живана

(1929 - 2015)
С љубављу и
поштовањем, чувамо Те у
нашим срцима...
Вечно захвалне
ћерке са породицама
7.јануара 2016.г. наврашавају се
две године од смрти нашег драгог

РАДОМИРА
МАРЈАНОВИЋА
(1945 - 2014)
водоинсталатера из Бањана
Вечно ћемо га памтити
и чувати успомену на њега.
Синовци Драган и Зоран,
синовица Зорица,снаха Продана,
унуци Никола и Стефан
и сестра Радмила са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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17.новембра 2015. године преминуо је наш отац
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25.12.2015.г. навршило се 20 година
од када није са нама наш драги

ДЕСИМИР
КАПЕТАНОВИЋ
(1923 - 2015)
из Памбуковице
Понос прецима
– узор потомцима...
Твоја деца:
Др. Бранко и Дивна
са породицама
У петак, 15. јануара 2016.г. навршава се четрдесет дана
од смрти

МАРИЈЕ
НИКОЛИЋ
(1961 - 2015)
Вечни помен
души њеној ...
Жарко,
Цеца
и Немања

МИЛИВОЈЕ ГЛИШИЋ
Много је лепих успомена да те
вечно памтимо, да о теби
с` поносом причамо, да те
никад не заборавимо
Твоји:
супруга и деца
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СПОРТ- РЕТРОСПЕКТИВА

УБСКИ СПОРТСКИ КЛУБОВИ

ПРЕГЛЕД СПОРТСКИХ ДЕШАВАЊА У 2015-тој
Коњички клуб “Света Поповић“наставио ниску успеха и у овој години, рукометаши ушли
у виши ранг, кошаркаши и одбојкашице у врху табеле пред зимску паузу.

ФК "ЈЕДИНСТВО”
Црвено-бели су као повратници у српсколигашки ранг
забележили одличан резултат и сезону окончали на високом 4.
месту. Тим који је са клупе предводио Ваљевац Срђан
Јовановић бриљирао је у јесен 2014. када је и стекао велику
бодовну залиху, а пролећни део првенства протекао је у ритму
"топло-хладно". Најбољи стрелац екипе био је Бобан Стојановић са 11 погодака, па су тако Убљани апсолутно оправдали
одлуку ФС РЗС да Јединство административним путем стекне
статус трећелигаша након изгубљене трке са пожешком
Слогом.
Ипак, променљиво пролеће било је најава суморне
јесени коју су црвено-бели окончали на 13. месту, избегавши
"фењер" тек победом у последњем колу против ФАП-а. Иако
екипа на папиру није слабија од прошлосезонске, Јединство је
ове јесени забележио само три победе, а лош старт довео је и
до смене на клупи после 5. кола и пораза под Шепковцем од
Слоге из Пожеге. Жарко Јовановић је преузео "врућ кромпир"
од презимењака Срђана, квалитет убских играча давао је наду
да је бег из доњег дела табеле могућ, међутим сви фактори
сугеришу да Јединство на пролеће чека грчевита борба за
опстанак.

ФК БРЕЗОВИЦА

ЖОК УБ
2015. убске одбојкашице памтиће по невероватном
броју пехова, а последњи у низу била је тешка повреда
стандардног примача Јоване Цветковић. Убљанке су пружале
одличне игре у другом делу прошле сезоне, савладале водећи
двојац- Ас и Имлек и скором 8-1 у наставку првенства стигле до
3. позиције.
На половини текуће сезоне Друге лиге "Центар", јасно је
да ће се борба за улазак у виши ранг водити између Уба и Роде.
Београђанске су победом на убском паркету приграбиле јесењу
титулу, уз минималну предност на табели (исти број победа,
већи број меч-поена), али ако у наредној години се сачувају
повреда- убске одбојкашице су велики кандидат за 1. место.

КК "СВЕТА ПОПОВИЋ" ВРЕЛО
Много радости и за навијаче врељанских грла- Мистер
Бас је други коњ у Србији по зарадама иза Елдорада, уз три
победе, имао је одличне наступе и у Будимпешти (2. и 3. место), а
велики напредак показао је и Огон који је славио 4 пута у 13
стартова.
Традиционалне трке у Врелу одржане су за Тројице и
Огњену Марију- Калина Лејди, Стамени Пик, Азаренка, Огон и
Далас славили су пред својим навијачима, а победе су на
хиподромима широм Србије славили и Орнамент и Асасина
Трлић.

Брезовчани су пролетос снимили "Немогућу мисију"други део и то по рецепту из прошле сезоне. Улогу Тома Круза
преузео је Бранко Зујаловић и за кратко време разбудио врло
квалитетан састав Брезовчана предвођен Ћургузом, Љубичићем, Лукићем, Анђићем, Младеновићем, Бранковићем, Леонтијевићем...Већ два кола пред крај било је јасно да је циљ
испуњен и да ће Брезовица и трећу сезону за редом играти у
Зони "Дрина".
КМФ КАРЕЛИ
Међутим, летос је уследио егзодус играча као послеУмало
да
у
другој
години постојања, футсал-екипа са
дица тешке материјалне сутуације, па је у ново првенство
Брезовица дочекала у неупоредиво слабијем саставу. Због Уба стигне до вишег ранга. Пораз у Бајиној Башти одредио је да у
тога "фењер" на паузи није изненађење, остаје да се види да ли бараж иде екипа са Дрине, али су Убљани показали велики
је Брезовица у стању да и трећи пут направи чудо, овога пута напредак у односу на прву сезону.
У овом првенству, Карели је позициониран иза водећег
неупоредиво веће од претходна два...
Белатореса, а дошло је и до рокаде на клупи- тренерску палицу
КК УБ
од Милана Богићевића преузео је Александар Аћимовић,
Претходно првенство кошаркаши Уба окончали су у доскорашњи голман клуба.
средини табеле, на 6. месту са половичним скром 13-13. Сезону
АК МАРАТОНАЦ 2002
су обележиле променљиве игре уз скраћену ротацију играча, а
Жарко Новаковић је потврдио велики потенцијал, а
у летњој паузи дошло је и до смене на челу клуба- председник
је постао Звонко Минић, један од најбољих кошаркаша Уба потврда тога је био и позив за јуниорску репрезентацију Србије
на првенству у кросу, одржаном у Хрватској. Иза њега су сјајни
свих времена.
Доласци Боричића, Хускића и Милосављевића, као и наступи на уличним тркама у Мионици, Ваљеву, Ушћу, Врњачкој
повратак Ивана Поповића, показали су се као пун погодак. Бањи..., као и 3. место на Државном првенству у кросу.
Одлично су га пратиле Зорица Радовановић (прва на
Ружичићеви пулени су нанизали 10 победа уз 3 пораза, играли
одличну кошарку, а сјајну јесен украсили су убедљивим Меморијалу "Светомир Ђукић") и Јелена Новаковић (најбоља на
тријумфом над јесењим прваком из Крагујевца. Оно што може Церском полумаратону), а њихов тренер Сретен Нинковић био је
да брине Ружичића је огромна потрошња играча, поново је без премца у сваком окупљању ветерана.
РК "ГВОЗДЕНИ СТРОЈ”
"ростер" екипе прилично кратак, али су у првом делу убски
кошаркаши показали несумњив квалитет и велику борбеност.
И убски рагбисти су имали сјајну годину, а своје витрине
украсили су првим великим пехаром, освојивши кадетски Куп
КК МЛАДОСТ 014
Сјајна година за најмлађи убски колектив, сениори су Србије. Млади Убљани су постизали одличне резултат на
доминирали у Летњој лиги и са скором 7-1 освојили убедљиво турнирима, почели су такмичење и у Кадетској лиги, а млади
прво место. И у Другој српској лиги "Запад", пулени Владимира Душан Радић (16) награђен је и позивом у кадетску репрезентаУрошевића играју запажену улогу и налазе се иза лидера цију Србије.
ШК УБ
Радничког, уз велику минутажу момака из убске школе
кошарке...
Шахисти су ове године обележили повратак у своје
Велики напредак показују и млађе категорије, пионири старе просторије после катастрофалних поплава, у хроничној
су освајачи Развојне лиге Београда, а сјајан наступ имали су у беспарици у последњем часу обезбедили су средства да
Тузли, где су уз победнички пехар понели и МВП признање за наступе на лигашком такмичењу у Крагујевцу. Тамо су без већих
Уроша Васиљевића. Пројекат Младости је привукао пажњу проблема освојили 7. место и обезбедили опстанак у лиги.
стручњака у региону, чести гости и саветодавци била су прослављена кошаркашка имена Бора Џаковић, Горан Грбовић,
Шта је још обележило спортску 2015. ?
Драган Јаковљевић...
Уб се сврстао у ред организатора најпрестижнијих
РК Уб
спортских дешавања. Посебно импресивна је била
Коначно и апсолутно заслужено, убски рукометаши су
завршница одбојкашког Купа Србије на Убу, а футсалсе нашли у Првој лиги "Центар". Треће место, уз одустајање
утакмице Србија- Италија и Економац- Бечеј биле су прави
другопласираног Земуна, било је довољно да се "плави" нађу у
празник за љубитеље малог фудбала.
вишем рангу, на челу са новим председником Владиславом
У нижим ранговима такмичења, и онако бројној убској
Крсмановићем.
колонији у округу се придружио Тврдојевац, Радник не
У јесењем делу очекивала се већа бодовна залиха,
посустаје ни у Међуопштинској лиги, а новоосновани клуб
нису се Убљани добро сналазили у инфаркт-завршницама, али
Врело спорт најавио је доминацију која се вероватно неће
је очигледно да поседују квалитет за остварење првобитног
зауставити на нивоу општинске лиге. На крају године, дошло
циља- опстанка у лиги. Одржан је крајем маја и други Меморије и до смене на челу ОФС Уб- Драган Сарић је постао нови
јални турнир "Чика Мића-Плави", Нова Пазова је савладала
председник након повлачења Александар ЈовановићаУбљане у финалу, уз учешће тешањске Босне и Шамота.
Џајића коме је истекао трећи мандат.

КОШАРКА
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КОШАРКАШИ УБА НА БРИЉАНТАН НАЧИН ОКОНЧАЛИ ПРВИ ДЕО СЕЗОНЕ

ЛИДЕР ПРЕГАЖЕН НА УБУ
- Ружичићеви пулени нанели други пораз Крагујевчанима након
апсолутне доминације свих 40 минута. - Млади Лука
Милосављевић професорски одиграо на "плеју", сјајан
повратак Даниловића, Поповић потврдио да игра сезону живота.
- Десетковани у Новом Пазару, висок пораз се наслућивао.
Феноменалан крај кошаркашке 2015.
године за екипу Уба! Екипа Радничког 1950
из Крагујевца стигла је у убску халу са
епитетом фаворита, са жељом да на
зимску паузу оде само са поразом у
Косјерићу. Домаћи тим, без Хускића и са
ровитим Веселиновићем, меч је дочекао
под теретом убедљивог пораза у Новом
Пазару, већ поприлично уморан и
истрошен након 12 српсколигашких
мечева.
Међутим, већ на самом старту Убљани
су ставили до знања лидеру да нема шта
да тражи у последњем мечу првог дела
сезоне. Снажном одбраном дозволили су
најефикаснијој екипи лиге само четири
поена за седам минута, одлепили се на
двоцифрено растојање, а талентовани
"плеј" Милосав-љевић је најавио да ће
имати своје мече. Једини празан ход
домаћи су имали у финишу прве
четвртине, највише захваљујући офанзивном скоку Крагујевчани су стигли на
пристојних -2.
Када су Убљани решили и проблем са
снажним центром Тодоровићем, кренула
је поново да расте предност, мада је
приметна била нервоза и у игри домаћег
тима. Уобичајено скраћена ротација терала их је да калкулишу са снагом, а на руку
им је ишао очајан проценат шута Радничког. Звучи невероватно да је тим који
лагано убацује преко 90 поена у другом
периоду заустављен на свега шест, а иако
је на паузи било десет разлике за Уб- сви
су на трибинама тек очекивали праву
борбу. Али, у наставку је на паркету
постојао само један тим! Никола Даниловић је играо феноменалан меч, први
након суспензије, а Боричић уобичајено
обављао улогу тренера на паркету.
Четири минута до краја трећег периода
било је +21, успевали су Крагујевчани
повремено да запрете, али је онда
уследио шоу Ивана Поповића. Поигравао
се са одбраном гостију, бацао расположену публику у транс. На крају, неочекивано убедљив тријумф, али само за оне
који нису били у убској хали- апсолутно
заслужено убски кошаркаши су овацијама
испраћени у свлачионицу. Сјајни Лука
Милосављевић је издржао терет организације свих 40 минута, паметним и
рационалним потезима константно је

Прва српска лига "Запад", 13.коло

УБ - РАДНИЧКИ 1950 72:51
(15:13, 14:6, 25:20, 18:12)
Спортска хала на Убу. Гледалаца:
300. Судије: Марковић, Ђурић
(Крушевац).
УБ: Јагодић, Милосављевић 17 (3 ас.,
3 ук. л.), Јадранин 6, Поповић 27 (7
ск.), Марковић 4, Мојсиловић,
Веселиновић 7, Јовановић (3 ск.),
Боричић 4 (7 ск., 4 ас.), Даниловић 7
(8 ск., 5 ас.), Пећинар
Прва српска лига "Запад", 12.коло

НОВИ ПАЗАР - УБ 98:69
(14:16, 26:20, 28:16, 30:17)
Милосављевић и Хускић
"бушио" одбрану гостију:
- Велика победа, потврда да ова екипа
има квалитет и велико срце. Није ми било
лако на почетку, огроман притисак је
организовати игру тима у којем играју
величине попут Боричића, Веселиновића,
Поповића, Хускића, тако да сам се тек у
финишу полусезоне опустио и уживао у
игри. Није било дилеме око победника,
испарирали смо трчањем екипи која је у
пуном тренингу, а сви гледаоци су се
уверили да смо квалитетнији, блистао је од
среће млади плејмејкер након меча.
Да су Милосављевић и Боричић
путовали у Нови Пазар и да се капитен
Веселиновић није повредио на самом
старту- можда би се на Убу прославила и
јесења титула. Овако, гости су се држали
до паузе, није помогла ни феноменална
партија Јадранина, па су Убљани доживели убедљив пораз који, ипак, није
покварио слику о изузетној полусезони
убских кошаркаша.
Б.М.

КК Уб

Srećna Nova godina i božićni praznici !

Хала у Новом Пазару. Гледалаца:
200. Судије: Милошевић, Варагић
(Каргујевац)
УБ: Јадранин 25, Поповић 20, Марковић 2, Хускић 7, Веселиновић 2,
Мојси-ловић 3, Јагодић, Јовановић
10, Пећинар

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD
11
1. Radni~ki (K)
2. Priboj
10
3. Novi Pazar
10
4. Ub
10
5. Crnokosa (K)
8
6. @elezni~ar (^)
8
7. Zlatar (NV)
6
8. Prva Petoletka -1 6
9. Zekas 75 (Ra~a)
5
10. Klik (Ariqe) -1
5
11. Polet(Ratina)
4
12. [abac
3
13. Student (BB)
3
14. Svilajnac
1

2
3
3
3
5
5
7
6
8
7
9
10
10
12

24
23
23
23
21
21
19
18
18
17
17
16
16
14

Наставак првенства- 30.јануара 2016:
Уб - Прибој
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АКТУЕЛНО
НЕНАД РОГИЋ И ОВЕ СЕЗОНЕ УДАРНА
ИГЛА УБЉАНА

КАПИТЕНСКИ
УЧИНАК
- Искусни бек постизао у просеку седам голова
по мечу. - Неискуство играња у вишем рангу
коштало неколико пораза. - Лига по мери Уба,
опстанак остварив задатак.
У не баш сјајној јесени убских рукометаша, капитен
Ненад Рогић (37) је показао да му поодмакле спортске године
не представљају никакву сметњу. Бек Убљана је на 11 утакмица постигао 76 голова (безмало седам у просеку) и био
једна од ретких светлих тачака у екипи Томе Марковића. Иако
ситуација на табели није ружичаста, Рогић не сумња да ће се
"плаво-бели" изборити за толико жељени опстанак:
- Ко нас је редовно пратио, видео
је да нас је само Лозница надиграла,
на свим осталим утакмицама имали
смо велике шансе за добар резултат.
Посебно смо кући посустајали у драматичним завршницама, не због мањка снаге, већ само због неискуства
играња у новом рангу такмичења.
Иначе, лига је по мери за наш клуб,
лично ми је много лакша за играње јер
све екипе имају школоване играче и
тренере. Платили смо и цех аматерског бављења спортом, изостанци са
тренинга и утакмица били су последица приватних и пословних обавеза
које су имали моји млађи саиграчи, у
таквој ситуацији није тренеру Марковићу било лако да састави победничку тактику. Међутим, немам дилему- ово је квалитетан тим који је
способан да сачува статус прволигаша, у наставку сезоне донећемо
много више радости нашој верној и
бројној публици- самоуверен је
најбољи убски рукометаш.
Своје велико рукометно искуНенад Рогић
ство, Рогић је почео да стиче код
легендарног Веље Симића на бетону Школарца, а за његово
формирање су биле битне две године у Синђелићу и посебно
три сезоне у Партизану где је као клинац купио "форе" од
Бојиновића, Еклемовића, Каписоде, Росића...Наредне три
године је носио дрес друголигаша из Старе Пазове, а имао је
част да буде саиграч и једног Момира Илића у сезони 2000/01.
у којој се Колубара вратила у Суперлигу. Пре и после тога,
тресао је мреже у дресу матичног Уба, тренирали су га
Јокановић, Селаковић, Мијатовић, Голубовић, Лукић, Видић,
Марковић..., а летос је коначно дочекао да са саиграчима
прослави пласман у Прву лигу "Центар". Увек је пленио

РК Уб
спортским понашањем и уживао респект како ривала тако и
судија, а "громови" из његове "деснице" су били нерешива
енигма за већину противничких голмана:
- Тело ме за сада слуша, тако да се све своди на вољни
моменат. И даље се радујем тренинзима и утакмицама, уз
праву мотивацију немам проблем да се носим и са дупло
млађим противничким бековима. Волим рукомет, надам се да
моји саиграчи имају шта да науче од мене, тако да још увек не
размишљам о крају каријере. Наша рукометна школа је већ
изнедрила неколико талената на бековским позицијама, тако
да када дође време за "пензију"- имаће ко да тресе противничке мреже- закључује сјајни рукометаш и велики спортиста,
Б.Матић
капитен убских рукометаша Ненад Рогић.

ФУДБАЛ
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КАДЕТИ ЈЕДИНСТВА ПОТВРДИЛИ ВЕЛИКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

НА ПРОЛЕЋЕ ПОТЕРА ЗА СЕЊАКОМ
- Пулени Жарка Анђића завршили полусезону са шест узастопних победа, јесењи првак Сењак бежи за
седам бодова. - Касније окупљање и повреде кумовале стартним поразима. - Капитен Којић први
стрелац и асистент, уз њега све наступе забележили Грујичић и Павловић.
Кадети Јединства (99. и 00. годиште) у првом делу сезоне
забележили су осам победа и четири пораза, па су јесењи део
Колубарско-мачванске лиге окончали на трећем месту, са
седам бодова мање од ваљевског Сењака и два од шабачког
Савациума. Резултат за поштовање, мада тренер Жарко
Анђић сматра да је могло и боље:
- Стандардни играчи Радивојевић и Тадић су имали пуно
проблема са повредама, класичним за њихов пубертетски
период, а касније су нам се прикључили Ристовски, Михаило
Поповић, Родин...Утицало је то да екипа пуну форму достигне
тек у финишу јесени када смо везали шест победа. Ипак, три
везана пораза минималним резултатом су нас удаљили од
борбе за прво место, али трка није завршена. Након преко
потре-бног одмора, одрадићемо добре припреме и од првог
кола кренути у потеру за јесењим прваком. Битније од тога је
да је екипа показала изуетан потенцијал, велики број играча
рођених 99- године је наступао и за омладинску селекцију, уз
75 одрађених тренинга и десетак пријатељских мечева- значи
да су се максимално потрошили ове јесени- хвали своје
пулене Анђић.
Капитен Димитрије Којић је одскочио као најбољи
стрелац (пет голова) и асистент екипе, а уз њега све наступе
су забележили дефанзивци Александар Грујичић и Никола
Павловић. Стефан Поповић, Радивојевић и Грујичић су се
четири пута уписивали у стрелце, по два поготка имају
Ристовски и Јанковић, а листу голгетера закључују Михаило
Поповић, Мирко Ненадовић, Филиповић и Родин. Минутажу
међу стативама су делили Веселиновић (осам утакмица) и

ПЕТЛИЋИ

ФИНАЛЕ ИЗМАКЛО
ЗА ДЕСЕТ СЕКУНДИ
Титулу јесењег првака убски "петлићи" украсили
одличним наступом на међународном турниру у Гучи
Петлићи убског Јединства наступили су на традиционалном међународном турниру у Гучи и побрали симпатије
бројне публике и стручњака који су испратили ревију дечака
рођених 2003. и млађих. У групном делу такмичења, црвенобели су кренули минималним поразом од Партизана, али су
затим надиграли Беране са 3:1 и обезбедили пласман у
бараж (учествовало 19 екипа).
Тамо их је сачекала школа фудбала из Подгорице, а
после нерешеног исхода у регуларном делу (1:1), голман
Ђорђе Симић је са два одбрањена пенала обезбедио
пролаз у нову групу. У "ремију" са Крушевљанима (3:3), хеттриком се истакао мали виртуоз Богдан Милутиновић, а
Беранци су потом и други пут морали да пруже руке
Убљанима у одлучујућем мечу за четвртфинале. Свој раскошни таленат, пулени Радована Тадића и његовог помоћника
Радована Цвијовића најбоље су демонстрирали у против
Партизана, овога пута је Богдан Глишић пресудио црнобелим петлићима и реванширао им се за пораз у групи.
Глишић је и у полуфиналу погодио против шабачких
Гаучоса, а изједначујући погодак каснији победник турнира
постигао је 15 секунди пре краја. Међутим, пораз након
извођења седмераца није покварио утисак, убски дечаци су
испраћени великим аплаузом и награђени бронзаним
медаљама од организатора који заслужују све похвале за
турнир високог стандарда. Симић је проглашен голманом
турнира, а да су Убљани стигли до самог краја, вероватно би
лауреат био и Богдан Милутиновић, стрелац 6 погодака на
гучанској смотри талената. Превоз Убљанима обезбеђен је
посредством председника Дарка Глишића и његовог
заменика Александра Јовановића-Џајића, а у режији
"Аладин транса", увек расположеног да се нађе на услузи
селекцијама Јединства. Домаћин је обезбедио смештај у
хотелу "Лучани", из убског табора не крију да су уживали у
љубазности организатора два дана у драгачевском крају...
Тадићеви дечаци су и јесењи прваци Петлићке лиге
града Ваљева, уз импозантну гол-разлику 43:6 и уз само
један реми и пораз- најављују да расадник талената под
Шепковцем и даље ради пуном паром...

Кадети Јединства са тренером Анђићем
након једне од многобројних
победа ове сезоне
Живковић (четири утакмице), с тим што је овај други бранио и
гол омладинаца, а списак играча којима је Анђић највише
веровао комплетирају Обрадовић, Марковић и Ракић. Као
најбоље издање своје екипе, тренер Анђић издваја победу над
Шампионом у Грабовици, а и поред пораза, црвено-бели
заслужују похвале за меч против Мачве у Шапцу где су
наступили без четири стартера.

ПИОНИРИ
Пионири Јединства (01. и 02. годиште) под командом
Мирослава Билића зимоваће на средини табеле, а дугу јесен
су окончали пријатељским одмеравањем са пионирима
Црвене звезде на СЦ "Матић". Као и увек, ова талентована
генерација пленила је допадљивим и нападачким фудбалом,
а посебно добре партије пружили су у Лајковцу и Шапцу. Иако
физички инфериорни у односу на већину ривала,
заслуживали су комплименте где год су играли, а у хомогеној
дружини одскочио је Синиша Јолачић са пет голова чији је
таленат запао за око и суперлигашу са Карабурме.

ОМЛАДИНЦИ
Турбулентна сезона за омладинце Јединства, недовољан
број играча 97. и 98. годишта утицао је да се често тим
попуњава са кадетима, а незахвалан задатак да води селекцију која се окупља само на утакмицама имао је млади тренер Александар Аћимовић. У таквој ситуацији, било је илузорно очекивати добре резултате, прва победа ће се чекати до
пролећа, а као најбоље издање убских омладинаца издваја се
супер-узбудљив меч под Шепковцем са Радничким из Ваљева- 4:4. Лукић и Бојић су по два пута били прецизни, а скромну листу стрелаца закључују Стојковић и кадет Којић. Б.Матић

Петлићи Јединства са медаљама и пехаром у Гучи
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ПОЧЕО ДРУГИ НОВОГОДИШЊИ ТУРНИР У ЛАЈКОВЦУ

У БОРБИ ЗА ПРВУ
НАГРАДУ 24 ЕКИПЕ
У сениорској конкуренцији убску општину на
овом турниру представљаће Глас Тамнаве,
АЦ Кладница и Хепи старс.
У суботу 26. децембра у лајковачкој хали, почео је
други по реду Новогодишњи турнир у малом фудбалу.
Организатори су ОФС Лајковца и Спортски савез Лајковца, а
генерални покровитељ је Скупштина општине Лајковац која
је обезбедила престижну награду за прво место у
конкуренцији сениора - 300.000 динара.
Турнир је добром организацијом у премијерном
Славили на старту:
издању и те како привукао пажњу мајстора малог фудбала,
Глас Тамнаве
па се у категорији сениора пријавило чак 24 екипе које су
подељене у шест група. Уз конкуренције ветерана,
Бранилац трофеја је Сава коп из Ваљева, а убски
омладинаца, пионира и петлића- близу 50 екипа ће
продефиловати лајковачким паркетом до 10. јануара када је навијачи ће такође имати своје фаворите. У сениорској
планирано финално вече (слободни дани 31. јануар и Бадње конкуренцији АЦ Кладница је предвођена Лукићем, Ћургузом,
Благојевићем...већ забележила две победе првог дана, а
вече).
успешан старт имао је и Глас Тамнаве који је савладао Ретко
лоше са 3:1. Хепи старс закључује списак убских сениора, а
наступаће и ветерани Вучијака, омладинци под именом Бест
тест, као и талентовани Експлозивци у конкуренцији петлића.
Дељење правде поверено је Лајковчанима Милићу,
Радојичићу, Миловановићу, Лончаревићу и Вулетићу, као и
Лазаревчанину Спасићу, а заинтересовани могу резултате турнира свакодневно пратити на Фејсбук страници "Новогодишњи Турнир У Малом Фудбалу".
Б.М.

Општинска управа Лајковац
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ПИОНИРИ МЛАДОСТИ 014 УЧЕСТВОВАЛИ
НА МЕЂУНАРОДНОМ ТУРНИРУ

БЕЗ ПРЕМЦА У ТУЗЛИ
Захваљујући посредовању легендарног тренера
Борислава Џаковића, пионири Младости су добили позив
некадашњег прволигаша у СФРЈ- Слободе ДИТА да учествују
на међународном турниру у Тузли. Уз домаћина, учествовали
су и тузлански Лионси и хрватско Ђаково, а тренер
Владимир Урошевић је на пут повео 14 дечака.

МВП турнира Урош Васиљевић
и кошаркашки тренер Борислав Џаковић
Млади Убљани су апсолутно оправдали позив
организатора- домаћу Слободу су убедљиво надиграли, а
остале две екипе су им пружиле снажан отпор, додуше само у
првом полувремену. Најбољи играч турнира био је Урош
Васиљевић који је постигао 104 поена у три утакмице, а
одлично су га пратили Милошевић и Мишић:
- Одлично искуство за наше младе играче, најозбиљнији
ривал су били Хрвати који су на сличном нивоу техничкотактичке обучености, али смо ми физички много спремнији.
Велику захвалност дугујемо општинском руководству које
нам је обезбедило превоз до Тузле, а ја користим ову прилику
да свим колегама и спортистима Уба пожелим срећне
наступајуће празнике- рекао је Владимир Урошевић,
председник КК Младости 014.
Б.М.

КОШАРКА
КОШАРКАШИЦЕ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ИЗ ЛАЈКОВЦА
СЕ ОПРОСТИЛЕ ОД СВОГ КАПИТЕНА

БОГДАНОВИЋЕВА
ОКОНЧАЛА КАРИЈЕРУ
Лајковчанке ове сезоне заузимају пето
место на табели Друге лиге "Југ”
Пријатељски меч кошаркашица Железничара и Лознице
(59:63) био је прилика да се од активног бављења спортом
опрости Кристина Богдановић, дугогодишњи капитен клуба.
Ова 30-о годишња Ваљевка је скоро већ деценију незамењиви бек Лајковчанки и дала је огроман допринос добрим
резултатима "Жеље". За њу се никад није могло рећи да је
најбољи играч екипе, али одговорношћу и срчаном игром
увек је заслуживала епитет вође "дизелке".
Неуморни тренер Небојша Миловановић још од 2007. учи
лајковачке девојчице кошаркашким тајнама, а ове сезоне
заузимају пето место на табели Друге лиге "Југ". Екипа је
прилично ослабљена у односу на сезоне 09/10. када је изборен пласман у Јединствену "Б" лигу и 13/14. када су
Лајковчанке предвођене Штулићевом, Томићевом, Милорадовићевом, Бошњићевом...завршиле треће иза Краљева и
Ариља.

КК Железничар (Лајковац)

Dragi prijatelji i saradnici, neka
Vam Nova godina donese puno
uspeha u poslu, a Vama lično,
puno uspeha, zdravlja i sreće !

Srećni praznici !

Главни терет у јесењим биткама (скор 3-4) поднеле су
девојчице из домаће школе- Антићева, Бранковићева и
Максимовићева, а велики допринос дале су и Нинковићева,
Урошевићева, Ђурићева...Сјајна Анђела Митровић је због
факултетских обавеза спречена да помогне, али ће
Лајковчанке сигурно имати јачи тим у другом делу сезоне:
- Стигла нам је Зорана Дедовић, бивша играчица
Карабурме и Црвене звезде, из Америке се враћа Драгана
Томић, док ће нас појачати и Лазаревчанке Оља Илић и
Смиљана Радовановић. Стиже и нова генерација пионирки
предвођена суперталентованом Анђелом Матић са Уба, па је
циљ да у наредној сезони са млађом и бржом екипом
нападнемо улазак и у највиши ранг- каже млади тренер који
уз подршку управе на челу са председником Јовановићем
прави велике успехе у афирмацији женске кошарке на
лајковачком тлу. Наравно, ни код њих не тече само мед и
млеко, имају огромне муке да добију одговарајући број
термина, а када је реч о превозу- све се своди на сопствена
средства лајковачких кошаркашких ентузијаста...
Б.М.
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НЕМАЊА МАТИЋ И ОВЕ ГОДИНЕ
НАЈБОЉИ СРПСКИ ФУДБАЛЕР

ЗЛАТО СРПСКОГ
ФУДБАЛА
На годишњој свечаности Фудбалског савеза Србије
Немања Матић је проглашен за најбољег српског играча у
2015. години. Златну лопту Матићу је уручио председник
савеза Томислав Караџић.
"Велика ми је част што стојим овде са овим пехаром, а
кући носим и велику обавезу да у 2016. години оправдам овај
трофеј, докажем да сам га заиста заслужио. Имам много
енергије, жеље и воље да то урадим. Посебно бих се
захвалио мојој породици која је 24 сата уз мене", рекао је
Матић приликом уручења награде на свечаној церемонији
ФСС у Старој Пазови.

Породица највећи ослонац: Немања Матић
са супругом Александром и сином Филипом
на свечаности Фудбалског савеза Србије
Матић је додао да има велики мотив и да репрезентација Србије бележи много боље резултате у будућности.
"Није лако, поготово на овом нивоу. Велики је мотив да
направимо ствари бољим него што смо до сада то радили.
Верујте ми, даћу све од себе да тако и буде", казао је везни
фудбалер енглеског Челсија.
Убски фудбалер је за најбољег играча проглашен и у
2014. години и изједначио се по броју награда са капитеном
репрезентације Србије Браниславом Ивановићем.
М.М.М.

ПРИЗНАТ У СВЕТУ

“ГАРДИЈАН“ УВРСТИО
МАТИЋА У ТОП 100
Најбољи српски фудбалер Немања Матић уврштен
је у списак сто најбољих фудбалера света за протеклих 12
месеци. Иако на 99. месту, везни фудбалер Челсија је
своје место сасвим заслужено зарадио, након импресивне сезоне у дресу енглеског шампиона.
Врељанин је добио добре критике од стране
новинара угледног енглеског листа.
"Интегралан део екипе у прошлој сезони, Немања
Матић је одлично покривао средину терена у Челсију,
чувао дефанзивну линију и хранио лоптама своје
нападачки оријентисане саиграче. Није било бољег
дефанзивног везног од њега у Премијер Лиги током
сезоне у којој је Челси освојио титулу. Могуће да га је прва
цела сезона у Премијер Лиги исцрпела и одузела му сву
енергију јер, попут својих саиграча, и Матић се ове године
превише и пречесто мучио. Поправио је форму у
последње време али јесте испао из ритма током јесени.",
наводи се у сасвим реалном и тачном опису у вези нашег
фудбалера.
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ТЕМА БРОЈА
Новогодишњи и божићни празници
Подлистак ученика ОШ „Милан Муњас“ Уб,
улица Вука Караџића број 25;
Контакт: 014/411-338, munjasub@gmail.com;
Излази једном месечно, година II, број 15.

**************************

ЗА НОВУ ГОДИНУ

Ми, деца, имамо много жеља. Неке од њих се могу остварити, а неке
не. Моје жеље су да свако дете има маму и тату који ће га волети. Нека деца
се роде болесна, нека не чују, а нека не виде. Своје жеље бих искористила да никада не буде тако. Волела бих да се деца рађају здрава, да буду
Лана
срећна и задовољна. Хтела бих да сви људи имају топлу кућу и да имају
Димитријевић III/2
храну и воду. Да људи иду на планине и мора. Волела бих да сва деца имају
здраву и добру породицу.
Било би лепо да се деци и људима остварују лепе жеље и да сањају лепе
снове.
Пред вратима мојим
Тамара Живковић, III/2
мирисни бадњак стоји...
На ветру се лагано њише,
том
дрвету светом
Виктор
не могу ништа
Младеновић ни снег,
II/2 ни ледене кише...
Да се зна,
Мирише дрво,
дошла је зима!
све је као сан,
Снешко Белић ће се отопити,
нек` вам је срећан
али, до тада ће нас развеселити.
Бадњи дан.
Звезда сија, док се јелка кити...
Пшеница на столу,
Деда Мраз ће доћи и у
слама у коси,
Новогодишњој ноћи са нама бити!
пијучу деца, а Божић бата
Страхиња
Ђурђевић,II-1
У ишчекивању
поклоне им носи...
правог Снешка,
Смркло се већ,
Невена Миличић,
крај је дивног дана,
III - 3
опојно мирише ова
Ја бих за Нову годину волела да се сви лепо проведу, под столом слама.
а нарочито да се забављају они који су стари и болесни. Свако би могао да Анђели певају,
ради шта он хоће и не би било свађе између деце.
сијају свеће,
Сва деца овог света ухватила би се у коло и почела да играју, певају нек` вам је срећно
или свирају. На свету не би било мржње и сви би се дружили и били Бадње вече.
срећни. Деца не би била тужна. Играли би се у снегу, а не би седели у кући
Исидора
по цео дан и играли игрице.
Стојановић,VIII/2
Имам још мноштво жеља, али сам, за Нову годину, изабрала ову.
(Рад награђен књигом)
Милица Јаковљевић, III/2

БАДЊИ ДАН

**************************
НОВА
ГОДИНА

**************************
МОЈЕ НОВОГОДИШЊЕ ЖЕЉЕ

**********************************************

ДЕДА МРАЗ

На вратима мојим
чујем неку буку,
чекам Деда Мраза,
а деца се туку.
Он ће кроз оџак доћи,
стрпим, дал` ће моћи?
Поред јелке ћу да стојим,
радујем се поклонима
својим.
У поноћ пожели жељу,
да добијеш поклон леп,
радоваћемо се
и гледати ватромет
као цео свет.
Свима пожелимо успех,
здравље и срећу,
а ја, у новогодишњој ноћи,
спавати нећу.
Нађа Тауз, III/2
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ХРИСТОВО
РОЂЕЊЕ
Услед тамне ноћи
и на топлој слами,
лежало је дете,
Спаситељ наш мали.
Анђели се скупише
и свима разгласише:
"Радујмо се сви,
не будимо тужни!
Дошао је Исус,
ту је међу нама.“
Он ће сву земљу
усмерити на пут прави
и сви ћемо бити
задовољни, срећни, здрави.
Он је тај који ће нам рећи
шта је добро, а шта не,
Он је тај који зна
и види све.
Да, дошао је он,
Спаситељ земље ове,
да, дошао је сигурно Он,
„Христе, пошаљи нам
благослове.“
Услед тамне ноћи
и на топлој слами
лежало је дете
Спаситељ наш мали.
Милица Влајковић, VIII/1

НОВА ГОДИНА

ЗИМА ЈЕ
НЕЧУЈНО ДОШЛА
Јесен полако пролази,
зима нечујно долази.
Пашће први снег,
пахуље ће прекрити брег.
Узећемо капе,
шалове и рукавице,
нећемо више
газити барице.
Санкаћемо се,
клискати, грудвати
и на снегу уживати.
Ања Веселиновић, II/3

Година ова брзо прође,
Нова Година опет нам дође.
Нама она на врата куца,
а ми је чекамо весела срца.
Деда Мраз, јелка, празнична срећа,
деци пакетићи - радост највећа.
Зорица Бранковић,
III разред - ИО Tрлић

***********

ЗИМА

Дошла нам је зима,
а и радост свима.
Радује се свако дете
са ове планете.

Санке лете, лете,
а на њима свако дете
обучено топло, од главе до пете.
Падају, падају пахуље беле,
оне су нам радост донеле.
За њима и Деда Мраз стиже
да нам под јелку поклоне ниже.
Снешко Белић сад се прави,
на глави му лонац прави.
Нос му је од шаргарепе,
он је као мало дете.

Немања
Лазић
IV разред
Паљуви

Лелићанин Филип,
III разред - ИО Tрлић

Марко
Јовановић
IV разред Паљуви

ЗИМА ОД
СРЕБРА И ЗЛАТА
Зима долази на наша врата,
пуна сребра и злата.
Бели покривач с неба пао
и све куће у граду затрпао.
Стара јелка у кући стоји
и све дане у години броји.
Док Снешко напољу спава,
већ му је хладно и боли га глава.
Напољу се чује граја,
деца би радо пуштала змаја.
И по киши и по снегу,
и леденом брегу,
Деда Мраз стиже,
све нам је ближе.
Мирка Петровић, II/3

***********

КАД ДОЂЕ ЗИМА
У НАШ КРАЈ

ДОЂЕ ЗИМА
Оде јесен, дође зима.
Деда Мраз кућу снима
и каже: „Охо-хо!“
Благо свима са поклонима!
Босиљка Лелићанин,
III разред - ИО Tрлић

***********

НОВОГОДИШЊА
РАДОСТ

ЗИМА ДОЂЕ

Оде јесен, дође зима,
свуда украси на поклонима.
Сија јелка, сија небо,
Деда Мраз нам стиже ево.
Поклоне нам журно носи
са ињем у седој коси,
Свима радост, срећу дели
да се цео свет весели.
Наташа Ашкoвић,
II разред – Ио Трлић

Јесен прође, зима дође,
свуд је хладно, пада снег.
Мале ситне пахуљице
прекриле су све улице.
А у кући шпорет пуцка,
из димњака пурња дим.
Поред ватре седим сама
и играм се играчкама.
Николина
Станковић, II/3

Кад дође зима у наш крај, све
се забели и сва деца изађу да
се санкају. Деца се буде са
осмехом на лицу. Устану, обуку
зимску гардеробу, изађу да
праве Снешка Белића и
грудвају се. У зиму, кровови на
кућама и голе гране буду беле.
Дува ветар и на врата куца.
Мира Милановић, II/3
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ЗИМА

T

Доћи ће зимски дан,
оствариће се као сан.

Преко снега санке ће да језде
то је дело нашег деда Језде.
Испред нашег Деда Мраза
налази се залеђена стаза.
Јелка нам се заледила
од снежног хладног белила.

НОВОГОДИШЊА
РИМА

R

Док напољу хладан ветар
дува,
мама нам у кући медени чај
кува.
Лара Јањић, II/1

Хладан ветар пирка,
малу децу за образе штипка.
Људи вредно раде,
јесен је - чупају и саде...

Филип
Косанић
I разред
Паљуви

Одлетеле ласте негде далеко,
до југа стигле морем - преко.
Пахуље падају снежније и јаче,
дечак би напоље, па за њима плаче.

Никола Мијатовић, VI/3

Ускоро ће празник
свима добро знан,
кад кажемо:
Христос се роди!
уместо - Добар дан.

j

На Бадње вече
пијукаћемо ми
и Божићу се радовати сви.
Ујутро ћемо рано
чесницу да ломимо
и парицу да нађемо.

p

Печеницу ће да исече тата,
и положајник ће закуцати
на врата.
Милица Теодосић, II/1

НОВА ГОДИНА

Цвеће гледа из оближње баште
свет неке чудне маште.
Паде и хладан снег, бели,
док у кући новогодишње светло
трепери.

Ил` је стварност, или јава,
нико неће знати...
То је моја звезда плава.

БОЖИЋ

ПРВИ СНЕГ
Бела бреза, бела стаза,
бела брада Деда Мраза.
Пахуље лаке, пахуље меке,
сипајте, сипајте све до јутра,
па останите још до сутра.
Побелите прозоре, заледите
стазе,
зацрвените дечици образе.
Нова година стиже,
Деда Мраз нам је све ближе.
Анела Радовановић, III/2

Нова година
стиже у наш крај.
Донеће нам поклоне
драги Деда Мраз.
Кад чујеш звончиће
динг-динг-дон,
погледај под јелку
наћи ћеш поклон свој.

k
o

Певајте, играјте
веселите се сви.
Срећна Нова година
здрави били!
Луција Рогић, II/1
Анђела
Косанић
II разред
Паљуви

ДЕДА МРАЗ
СТИГЛА НАМ
ЈЕ ЗИМА

Деда Мраза волим ја,
јер он златом сја.
Поклоне нам доноси он
у наш лепи, топли дом.
Док спавам лепим сном
у образ ме љуби он.
Звездица на небу сја,
Деда Мраза највише на свету
волим ја.
Нађа Мијатовић, II/1

Сања
Мијаиловић
I разред
Паљуви

Стигла нам је зима.
Бели снег пада,
док се мој брат и ја
играмо и правимо снешка.
А када се снешко топи
говори нам: здраво, здраво.
Вук Мијатовић, II разред,
ИО Паљуви

ЗИМА НАС
РАДУЈЕ
Зима, зима
нас, децу, много радује.

ПРИЧА НА СНЕГУ

Ујутро рано, у освитак тавни,
лахор са пахуљама
ћарлија преко равни.
Деца се прва због снега буде
журе на снег па буде и људе.
Зимо, зимо,
А у селу прозори сијају,
кад би било увек снега,
ноћ хладна не подиже крило.
У дубини села лисица се краде,
па да се санкамо срећни
па хвата и једе - пилиће младе.
и јуримо са брега .
Андрија Илић,
Марија Петровић,
III разред, ИО Паљуви
II разред, ИО Паљуви
Зимски распуст
деца воле,
радује се и псић Боле.

ЗИМСКА ИДИЛА

!

Милица Петковић

Наступ на руском и француском језику

ПРВИ СНЕГ
Зима је зима, радост је свима.
Кад зима дође, сва дечија туга прође.
Прве су пахуље пале,
наше село су завејале.
Док у кући пећ нас греје,
напољу снег веје ли, веје.
Ледени ветрић пири,
кроз прозоре наше вири.
Ал' за децу зиме нема,
у рукама им грудва бела.
Сви весели и радосни
снег им игру сад доноси.

a

;

h

У радости зимски дан
брзо нам прође,
а ледена и дуга ноћ дође.
Само зима
праве чари има.
Милош Мијаиловић,
III разред - ИО Паљуви

Радове прикупили учитељи
издвојених одељења, учитељице
Мира Лучић и Љиљана Заклан,
вероучитељ Растко Алимпијевић.

