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АКТУЕЛНО

9.фебруар 2017.

АКЦИЈА НУРДОРА НА УБУ
- СВЕТСКИ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА

УКЉУЧИТЕ СЕ И ВИ

ШТА ЋЕ БИТИ?

Продајном изложбом и аукцијом, помоћи ће се
деци оболелој од рака. Симболично пуштање
балона на Градском тргу почеће у 13 часова.

еће то бити одједном. Оно што
се спрема, како многи тврде,
десиће се тако да јавност сазна
са неком задршком. Тако траже они
који су, изгледа, одавно постали
власници наших судбина. Они који
су, ко зна још када, неким нашим чикама, разним
кредитима и лажним донацијама, платили за нашу
будућност и будућност наших поколења. Наше све,
а њихова политика заснована на лажним
вредностима и штампању новца без покрића.
Остало им је било лако. Наоружавање, хегемонија,
нови светски поредак... Дужничко ропство.
Е, сад! Питали смо се: шта ће Србима базени за
купање, стадиони, тргови,
велике модерне
грађевине... Шта ће им све то кад нема радних
места, нема производње, вишка вредности и
остатка дохотка који будућност чини сигурнијом?
За кога се граде сви ти, такозвани, објекти друштвеног стандарда, ако сваке године нестане један
град од преко 30.000 становника? Ко ће се, у будућности, шетати овим трговима у нашој лепој Србији? Претпостављени одговор звучи застрашујуће.
Ако овде не буде Срба (предсказање Тарабића),
биће неких других. Није тешко погодити који би то
људи могли да буду. А тргови, аутопутеви... остају.
Пре више од 100 година Арчибалд Рајс је поручио:
‘’У памет се Срби’’... Али, Срби никако да се ставе у
памет. Наставили су међусобно да се трве, да се
отимају око свега, а највише око власти.
Већина невладиних организација, која се издржава
од ‘’донација америчког народа’’, а то подразумева
паре које се дистрибуирају преко Сорошевих
фондација, безочно и саможиво, спроводи
политику која им се диктира од стране светских
моћника (претежно оних банкарских). Сећамо се
како су упумпавали паре ДОС-у, Отпору и сваком ко
је могао и пристајао да послужи, а грађани
веровали у борбу за демократију. И, сада, питање
свих питања је зашто се наставља са толерисањем
рада очигледних страних плаћеника који ће нам
упорно тумачити да је добро оно што - није добро,
да треба да радимо оно што је, очигледно, у корист
наше штете, да су само они богомдани да нас
организују у срљању у све већи хаос...
Такозвана опозиција, у борби за комадић колача
власти, спремна је на све. Невероватно звучи оно
што смо имали прилику да чујемо од људи који су
се у последњих двадесетак година (а неки и више)
показали на власти. Чујемо их како се заклињу да
ће, ако њима бирачи повере своје гласове, донети
благостање. Јел` опет? Хоћемо ли, опет, у редове за
млеко, пензије које касне по неколико месеци,
отказе за 250.000 радника уместо обећаних пола
милиона нових радних места... ?
Шта ће бити? Па, одавно је Никола Пашић рекао да
нам нема спаса јер, пропасти не можемо... Ах, како
би било лепо да је ово време као оно после легендарног српског радикала. Овог пута, нажалост, пропаст је могућа.
Докле, Срби... докле? У памет се... Срби!

Н

У среду 15. фебруара, Уб ће бити један од 30 градова у
Србији, који ће, хуманитарном акцијом у Дому културе, обележити Светски дан деце оболеле од рака. Богат програм ће
послужити организаторима да прикупе новац и, посредством
НУРДОРА, упуте га за изградњу новог дечјег хематоонколошког одељења у Нишу.
Организатори акције
: Ивана Станојловић, чланица
НУРДО-РА, васпитачица Жељка Станојевић, учитељица
Милица Пушо-ња и учитељ Милан Чубра, позивају све људе
великог срца да, сходно својим могућностима, учествују у
акцији и помогну да се прикупе одређена новчана средства,
како би се у предви-ђеном року, до краја 2017. године,
завршили радови на нишкој клиници и болесној деци

Пуштање балона на убском Градском тргу, прошле године
омогућили бољи услови за лечење.
Занимљив програм, у ком ће учествовати многи убски
приватници и установе, почеће у 11 часова у Дому културе, где
ће се осим продајне изложбе и аукције, реализовати разне
активности за децу и одрасле. Фотографисањем иза занимљивог рама, шминкањем, лакирањем ноктију, фризирањем и
симболичним пуштањем балона на Градском тргу, посетиоци
ће пружити подршку малишанима који воде борбу против
опаке болести.
Око 13 часова, на централном делу Градског трга, биће
организовано пуштање стотину балона, који су прошле године
упркос киши, уз дечје осмехе, ипак полетели. И ове године,
акцију ће подржати Установа за културу и спорт „Уб“, ПредшкоУдружење пензионера се укључило у акцију НУРДОРА, а
пензионерка Ђуја Мирковић је преузела организацију
прикупљања ручних радова, чија аукција је заказана за
15.фебруар у Дому културе од 11 до 12 сати. Средства ће
бити упућена фонду за помоћ деци оболелој од рака. Пензионери су већ започели акцију прикупљања новчаних средстава, а недавно су сакупили средства за оболелог дечака из
Кожуара Ненада Леонтијевића. ‘’Приликом посете
делегације панзионера договорено је да се ситуација прати и
настави са пружањем помоћи и оболелом малом Кожурцу’’,
каже Гордана Гоцев, актисткиња Удружења пензионера.
У петак, 10.фебруара, од 10 до 16 часова, на платоу
испред Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“, у мобилном
аутобусу Института за трансфузију крви Србије, уз сарадњу
Црвеног крста Србије, биће организовано добровољно давање
крви, којим ће се промовисати и Регистар давалаца коштане
сржи Србије и мотивисати грађани да се пријаве. Кампања ће
имати такмичарски карактер, где ће се градови и општине
такмичити за бронзану, сребрну и златну плакету – Шампион
Д.К.
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АКТУЕЛНО
ЗА ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

СВЕТОСАВСКА НАГРАДА
ЗА ДАРКА ГЛИШИЋА
Највише признање Министарства просвете
председнику убске општине уручио је, 27. јануара,
у Влади Србије, министар Младен Шарчевић
Министарство просвете, науке и технолошког развоја и
ове године је, 27.јануара, доделило традиционалне Светосавске награде појединцима и институцијама за допринос
квалитетном образовању и васпитању у Републици Србији.
Међу добитницима је и председник општине Уб Дарко Глишић,
коме је на свечаности у Влади Србије, поводом обележавања
Савиндана, школске славе, престижно признање уручио
министар просвете Младен Шарчевић.

9.фебруар 2017.г.
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„УБСКА ПИВАРА“ ПРОШИРУЈЕ ПРОИЗВОДЊУ

ПРАВО ПИВО
ОД СЛАДА ЈЕЧМА
Након пробне производње током прошле године,
„Убска пивара“ у јануару је повећала капацитете.
У плану покривање целокупног тржишта на
територији убске општине.
Новоотворена „Убска пивара“ изашла је на тржиште,
крајем августа прошле године, са производом који је, слободно се може рећи, јединствен у Србији. „Убско пиво“ је
стопроцентно природан производ од слада јечма који се
ради по традиционалној рецептури, без адитива, без
конзерванса, непастеризован и нефилтриран, што му даје
јединствен укус и квалитет. Нови убски бренд намењен је
правим љубитељима пива и свима онима који још памте
шмек „правих пива“, онаквих каква су се производила пре
неколико деценија, пре него што су завладале нове
технологије, велике компаније и потпуна комерцијализација. Овај пионирски подухват дело је двојице убски
привредника- Зорана Божића и Мирка Лазића.
- Наш производ, поред тога што поседује оригиналну
рецептуру и што се у потпуности прави од слада јечма,
предстваља одређену привилегију свих нас, који смо
добили одличан и квалитетан производ по приступачној
цени. Традиционална производња је скупа, изискује много
труда и улагања, али је она управо то по чему смо желили
да се издвојимо на тржишту и да нас људи препознају. Наше
пиво спада у категорију лагер стандардна пива, која је популарнија врста пива са мањим процентом алкохола, од 3,5
до 5,5 посто, a пије се на температури од 5 до 14 степеникаже за „Глас Тамнаве“ Зоран Божић, директор „Убске
пиваре“.

Светосавска награда у рукама
Дарка Глишића, председника општине Уб
Од 189 предлога, колико је пристигло на конкурс за
доделу награда, Комисија за избор кандидата одабрала је 27
добитника, који су се својим залагањем и оствареним резултатима истакли у области просвете, а општина Уб једина је локална самоуправа на списку лауреата. Како је наведено у образложењу, поред високопрофесионалне сарадње са министарством, посредством Школске управе Ваљево, општина
Уб је „допринела афирмацији образовања и васпитања на
свим нивоима, од предшколског, преко основношколског и
средњошколског до факултетског. Председник општине се
залаже и спроводи континуирано стипендирање и подстицање најбољих ученика, наставника и студената. У овој општини обезбеђују се додатна средства за побољшање квалитета образовања и васпитања ученика, како улагањем у
инфраструктуру и опрему, тако и награђивањем најбољих.
Својим активностима општина и њен први човек утичу на
неговање српског језика, историје, културе и обичаја”.
Поводом добијања највишег признања Министарства
просвете, председник општине Уб Дарко Глишић је изјавио да
Светосавска награда представља велику част за њега и
његове сараднике, као и још један нови подстрек за даља
улагања у образовање.
„У претходних неколико година трудили смо се да
помогнемо да материјални, технички и сваки други услови у
нашим школама буду неупоредиво бољи и на корист наше
деце. Неко је препознао да је то у односу на све друге средине
за корак више, да смо имали најдинамичнији развој и највише
урадили по питању унапређења образовања и да све то заслужује овакву врсту награде, што ме чини веома поносним. То
је јасно признање за оно што сам ја и моји сарадници до сада
урадили, уз велику помоћ људи из Школске управе Ваљево,
који су увек били спремни да нас упуте у правом смеру и
сервисирају сваки наш захтев или потребу”, рекао је Глишић
За Светосавску награду, Дарка Глишића и општину Уб
предложила је Школска управа за Колубарски и Мачвански
округ, на чијој територији се налазе 102 основне и средње
школе и 14 матичних предшколских установа. Поред
начелнице Школске управе (ШУ) Зорице Јоцић, тај предлог су,
својим потписима, подржали и сви директори васпитнообразовних установа из убске општине.

Мирко Лазић и Зоран Божић
„Убско пиво“ се тренутно може наћи у свим продајним објектима ЗЗ „Трлић“ (Уб, Лајковац, Ваљево, Обреновац, Лазаревац и Београд), али и у трговинама „Ђукић“
Коцељева и „Ванапекс“ Љиг. По Божићевим речима, примарно тржиште им је подручје општине Уб, па од недавно
„Убско пиво“ можете наћи и у понуди двадесетак убских
ресторана и кафића, углавном оних који немају уговоре са
великим пиварама. Отворени су за сарадњу и ширење
дистрибутивне мреже, а планирају да, поред већ постојеће
мале боце (0.33 литара) и точеног пива, које се продаје у
стандардним прохромским боцама од 30 литара, током
године, након проширења капацитета, крену и пуњење
флаша од пола литре.
- У последњих месец дана, набавком нове опреме,
удвостручили смо капацитет производње. Током лета,
поред већ постојећег, планирамо изградњу још једног објекта, што ће нам омогућити агресивнији наступ на тржишту.
Жеља нам је да покријемо целокупну територију наше општине, укључујићи све сеоске продавнице и кафане- истиче
сувласник пиваре Мирко Лазић.
Цена „Убског пива“ у „Трлићевим“ маркетима је
конкурентна. У питању је пиво које, по квалитету, спада у
сам врх понуде ових напитака на домаћем тржишту и у
рангу је најскупљих страних пива чије су цене троструко
веће у односу на убски бренд.
Милован Миловановић
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ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ У ТАМНАВСКИМ ШКОЛАМА

УСКЛИКНИМО С` ЉУБАВЉУ
У ОШ „Милан Муњас“ Светосавске награде
добило 34 ученика и 16 наставника.
У петак, 27. јануара, у свим школама Тамнаве, с поносом
се проносило име Светог Саве уз извођење добро познате
Светосавске Химне. Свечаном програму, претходило је
освештавање жита и сечење славског колача, које су
обављали свештеници архијерејског Тамнавског намесништва. Ове године у средњим школама, домаћин прославе била
је Техничка школа „Уб“, а занимљив програм припремили су и
ученици Гимназије „Бранислав Петронијевић“.
Обележавање Савиндана, започето је ломљењем колача
у десет часова, док је програм почео у 10,45 часова, Химном
Светом Сави, женске певачке секције, којом је руководила
професорка музичке културе Тамара Ристић Тешић. Уз
ритмичку пратњу, отпевано је неколико изворних, народних
песама. Ученице Техничке школе извеле су драмски приказ
Савиног живота, из угла четири жене, који су осмислили
професори српског језика Сања Лалић и Милан Киселчић.

Ломљење славског колача
у ОШ „Милан Муњас“ Уб
У ОШ „Милан Муњас“, после ломљења славског колача у
11 часова, уз присуство домаћина славе Мирка и Снежане
Лазић, изведен је програм који су реализовали ученици,
чланови драмске, рецитаторске и хорске секције, са којима су
радили наставници српског језика Мирјана Дудић, Веран
Мијатовић и Сандра Трбовић. Хор је спремала наставница
Стојанка Адамовић, а корепетитор на свечаности био је бивши
ученик школе Дарјан Макијев, студент Медицинског факултета
у Нишу.
Као и сваке године, ученицима и наставницима који су их
спремали, а који су претходне остварили једно од прва три
места на окружном или републичком такмичењу, или се
пласирали на републичко такмичење и освојили прво место
на општинском такмичењу (за ученике трећег разреда),
уручене су Светосавске награде. Ове године, награде је
примило 34 ученика и 16 наставника, које је уручила
директорка школе Живана Баратовић.
Д.Капларевић

Хор ОШ „Милан Муњас“
Светосавске награде примили су ученици: Урош
Милошевић, Дуња Стевановић, Слађана Адамовић, Анђела
Ненадовић, Александра Марковић, Тара Митровић, Андреја
Дамјановић, Јован Сандић, Ружица Ракић, Марко
Радивојевић, Катарина Лелићанин и Ања Стаменковић,
Наташа Николић, Немања Маријановић, Александар
Јаковљевић, Иван Милутиновић, Ђорђе Недић, Немања
Радовановић, Теодора Максимовић, Ива Адамовић,
Светлана Лукић, Јована Адамовић, Радован Лазаревић,
Тијана Лукић, Невена Јаковљевић, Тихомир Цонић, Тијана
Гођевац, Жељко Недић, Ана Тешић, Сара Марковић,
Анђелка Лазаревић, Данило Глишић, Нина Ранковић,
Арсеније Милошевић.
Наставници: Веран Јаџић, Душанка Грубор Симић,
Сандра Трбовић, Милана Чубра, Милица Руњајић, Бранка
Костић, Зорица Лукић Цонић, Биљана Ристановић, Божић
Катарина, Душица Симеуновић, Мирјана Лучић, Љиљана
Заклан, Вера Миливојевић, Сања Митровић, Живана
Ровчанин и Ивана Марковић.
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НИСКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ УВЕЋАЛЕ ПОТРОШЊУ ЕНЕРГЕНАТА ТОКОМ ЗИМСКЕ СЕЗОНЕ

НЕСТАШИЦА ОГРЕВА
„Дебео минус“ током јануара изненадио многе грађане смањивши им залихе енергената за
грејање. Већина домаћинстава на Убу у потрази за новим количинама дрва, угља и пелета
наишла на несташицу или знатно веће цене у односу на почетак сезоне
Телефони неколико стоваришта чврстог огрева на Убу
усијани су већ данима. Купци се углавном распитују да ли је
стигла нова тура пелета или угља, којих крајем прошлог
месеца није било ни на једном продајном месту. Како
сазнајемо, залихе пелета су минималне чак и у фабрикама, а
разлог је мањак сировина за производњу биогорива
израђеног од компресованог дрвета. Несташици кумује и
повећана потражња на тржишту, али и оштра зима.
Слична ситуација је и са угљем који се допрема у
мањим количинама, па на стовариштима увелико праве
спискове купаца који, хтели - не хтели, морају да имају
стрпљења. На стоваришту „Тамнава-превоза“ у Гуњевцу,
током прошле недеље, није било угља, али се праве
спискови са поруџбинама у ишчекивању нових тура „црног
злата“. Према речима власника Дарка Ивковића, политика
његове фирме је да „не лови у мутном“, па тако цене нису
мењане у односу на октобарске. Понуда је сведена на мрки
угаљ из Пљевље који стаје 13.000 по тони и сушени из
„Колубаре“ чија је цена 12.500 динара, а нови контигенти
очекују се током ове недеље.
Ипак, многе наше суграђане изненадиле су повећане
цене осталих енергената, као што су пелет и дрва, највише
због несташице робе. Тако је, крајем јануара, кубик дрва,
како сведоче суграђани, понегде био скупљи и до 1.500
динара у односу на период од пре месец дана. Јака зима,
велики снег, а однедавно и блато у шумама успорили су
сечу, а самим тим и транспорт дрва до купаца. Након
прошлонедељне температурне стабилизације и отопљавања „белог покривача“ очекује се стабилизација у снабдевању, али и ценама ове врсте огрева. Прошлог петка, продавци на плацу поред бензинске пумпе „Нис“ кубик исечених
дрва (граб и цер) ценили су „прихватљивих“ 5.000 динара.

Стигла дрва код „Нисове пумпе“:
Зима, велики снег, а однедавно и блато у шумама
успорили су сечу и транспорт

ПОЗИТИВНИ ПРИМЕРИ
- „ДЕКОР-ЛУКС“
У време када се за џак пелета плаћало „сувим златом“,
било је и позитивних примера људи који се нису бавили
калкулацијама, попут убске фирме „Декор-лукс“, која је
задржала коректне цене, не осврћући се на зараду. Тако је
џак пелета, на њиховом стоваришту, у време „дивљања
цена“ на тржишту пратио фабричке цене од 400 динара. У
складу са ограниченим количинама пелет је продаван на
мало, како би људи добили прилику да се „премосте“ до
стабилизације снабдевања. Како сазнајемо, нови контигент
пелета у ову фирму требало би да стигне средином ове
недеље, а до викенда се очекује и потпуна нормализација у
снабдевању.
Нове године енормно порасла, а брикет се дистрибуира на
целој територији Србије. Цене нису мењане, па за тону треба
издвојити 15.500 динара.
Ниске температуре одразиле су се, током јануара, и на
потрошњу струје, поготово у домаћинствима која за грејање
користе електричне пећи и радијаторе. Потрошачи ће своје
јануарске рачуне добити тек средином фебруара али се, у
сваком случају, морају спремити за високе износе јер, овога
пута, грешке у очитавању струјомера не могу да буду изговор.
Милован Миловановић

Продавци дрва на Убу
Цене пелета, у моментима када га је било на тржишту,
за оне који су успели да га „уграбе“, достизале су и до 32.000
динара за тону (480 динара за џак од 15 килограма), што је
готово 40 посто скупље у односу на старт грејне сезоне. Због
несташице пелета најдебљи крај поново су извукли крајњи
потрошачи, које је недавно обрадовала вест о смањењу
стопа пореза на пелет, са 20 на 10 одсто. Купци су очекивали
олакшице и уштеду, али су ниске температуре на нивоу
„ванредне ситуације“ узеле свој данак.
Пелет је из године у годину све популарнији огрев у
Тамнави, јер је његово коришћење чистије и једноставније
него грејање угљем или огревним дрветом. Сви који су са
угља или дрва прешли на пелет морали су најпре да уложе у
нове пећи. Многи који нису за целу зиму обезбедили огрев,
сада се - кају.
Међу новим енергентима, који се све више користе, је
и угљени брикет из Мургаша. За разлику од осталог огрева,
брикета који се производи од угљене прашине са
Колубарских копова за сада има у довољним количинама.
Како сазнајемо, фабрика ради у три смене, потражња је од
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ИНТЕРВЈУ СА САШОМ МИЛИЋЕВИЋЕМ, В.Д. ДИРЕКТОРОМ КЈП „ЂУНИС“ УБ

ПРЕДУЗЕЋЕ НА СТАБИЛНИМ ОСНОВАМА
Захваљујући новом споразуму који смо потписали са ЕПС-ом о превозу воде за пиће местима
која су угрожена због утицаја површинског копа Колубара обезбеђен је веома битан пословни
аранжман за наше предузеће, чиме је обезбеђена повољнија средина за даље пословање и
улагање- наглашава Саша Милићевић, који већ годину дана води убско комунално предузеће .
Колико се ситуација у КЈП „Ђунис“
променила у односу на дан к ада се
преузели његово вођење и које су то
новине које сте увели током прошле
календарске године?
- У претходној години урађена је
рационализација броја запослених у
нашем предузећу. Одлуком локалне
самоуправе утврђен је број запослених
који је морао да буде смањен до 23.фебруара 2016.године. Након доношења
Правилника о организацији и систематизацији послова, запосленима који су
обављали послове за које је утврђено
да више не постоји потреба, престао је
радни однос уз исплaту новчане накнаде, односно отпремнине. У претходној
години, у односу на 2015-ту, битно су
смањени трошкови набавки, одржавања
и рационалније се користе средства.
Уговорени су послови којима смо
повећали ниво и количину вршења
комуналних услуга. Потписан је нови
споразум између општине Уб и ЕПС-а,
где је КЈП "Ђунис" носилац посла за
превоз воде за пиће местима која су
угрожена због утицаја површинског копа
Колубара. Највеће заслуге што је уопште
и дошло до потписивања новог споразума имају преседник општине Дарко
Глишић и в.д. директора ЕПС-а Милорад
Грчић и ја им се овом приликом још
једном захваљујем. На овај начин
обезбеђен је веома битан пословни
аранжман за наше предузеће,чиме је
обезбеђена повољнија средина за даље
пословање и улагање.
Које ствари, по вашем мишљењу,
треба исправити у функционисању убског
комуналног предузећа? Да ли је могућа, и
када, приватизација поједних делова
предузећа?
- Комунално јавно предузеће по
дефиницији има за примарни циљ
стицање добити, секундарни циљ је
обављање делатности од јавног интереса, а присутан је и социјални циљ у
виду неекономских цена. Залажем се за
трансормацију и реорганизацију предузећа. Под тиме подразумевам увођење
профитабилности као основе пословања, уз паралелно кадровско
„проветравање“, рационализацију рада,
реорганизацију и евентуалну промену
природе власништва кроз јавно
приватно партнерство, са циљем да се
предузеће трансформише у стабилно и
успешно предузеће. Сматрам да треба
омо г у ћ и т и п р е д узе ћ у д а п ос лу ј е
профитабилно или у најгорем случају
„на позитивној нули“, односно одрживо,
како би, барем, обезбедило добру опремљеност и бољи квалитет и покривеност услугама. Локална самоуправа, у
чијој је надлежности наше предузеће,
има ограничена средства за улагање,
тако да јавно приватно партнерство
може бити решење за даљи развој
комуналних делатности, на пример у
области управљања комотпадом. ЈПП
треба да се примењује у оним
комуналним делатностима које су
инвестиционо захтевне и у којима, као

корисници преовлађују појединачни
крајни корисници, тј. домаћинства и
правна лица. Уз добру организацију
рада, применити чак и моделе из других
средина које су се показале као
успешне,како би пронашли одговарајућа решења и остварили зацртане
циљеве.
Какви су вам планови по питању
инвестиција у години пред нама?
- У Програму пословања предузећа
за ову годину планирамо изградњу
истражно-експлоатационог бунара на
Водоводу у Такову, као и проширење
водоводних мрежа на деоницама:
Совљак - Уб, „Божића крај“, „Крстоношића крај“, „Вила Алексића“, Црвена
Јабука - деоница 1, Звиздар „Максимовића крај“, Совљак- деоница 1. То су
инвестиције велике вредности и њихова реализција ће зависити од обезбеђених средстава. Од мањих инвестицаја
у плану је набавка и уградња филтерске
испуне за још два филтера на постројењу за прераду воде у Такову, као и
набавка водоводног и канализационог
материјала за одржавање јавних мрежа.
У плану је и обнова контејнера, а новац
за ове инвестиције предузеће је планирало и обезбедиће из сопствених средстава. Поред тога, радићемо и на обнови
дела возног парка.
То к о м п р о ш л е год и н е у у бс к о м
водоводу је урађен ремонт филтера за
пречишћавање воде. У каквом је стању
сада фабрика за пречишћавање воде и
какву воду тренутно пијемо?
- У питању је инвестиција вредности 1,3 милиона динара, а урађена је
филтерска испуна кварцног песка и
хидро-антрацита за два филтера. То је
први сервис на филтерима након
дванаест година, који је подразумевао и
ремонт хлорне опреме и озона. У овој
години планиран је сервис за преостала
два филтера, чиме би комплетирали
ремонт постројења за прераду воде.
Највише пажње, од свих служби којима
располаже пред узеће, се управо
посвећује овом постројењу, где се
свакодневно врши контрола, узорковање и испитивање воде, чија исправност се не доводи у питање.
Има ли у бски водовод довољно
капацитета за ширење мреже и планира ли
се њено проширење и у овој години?
- Задњих година предузеће је
проширило водоводне мрежу према
Мургашу, Совљаку, Гуњевцу, Звиздару...
У овој години планирано је проширење
у Совљаку и Црвеној Јабуци. Убски
водовод има ограничени капацитет за
ширење водоводне мреже. Ипак, као
што знате, у плану је припајање нашег
водоводног система на Регионални
водоводни систем „Стубо-Ровни“, а да
би водоводни систем Уба могао да
прими ту воду потребна је изградња и
проширење мреже.
На последњој седници Општинског
већа усвојен је Закључак о обавези
утврђивања стања јавне расвете на
територији општине Уб ради изградње

Саша Милићевић
савременијег система расвете. Овај посао
поверен је КЈП "Ђунис", уз обавезу да у року
од 120 дана утврди стање расвете у
целокупном систему на територији општине
Уб. Шта то практично значи?
- У Општини Уб одржавање инсталација јавног осветљења представља
велики проблем - због огромног броја
светиљки и распрострањености мреже,
немогућа је стална контрола, нарочито у
сеоским подручјима. Уградња система за
управљање ће допринети да се потрошња електричне енергије знатно смањи и
повећа поузданост мреже јавне расвете.
Овај систем управљања повећава енергетску ефикасност система јавне расвете
као и поузданост у раду уз смањење
оперативних трошкова одржавања.
Изношење смећа по селима убске
општине је дугогодишњи проблем са којим се
тешко борите. Са каквим потешкоћама се
суочавате и има ли начина да се оне реше?
- Организовано сакупљање опада по
селима се врши тако што се отпад сакупља у велике контејнере, постављене
претежно на локацијама у центру села и
једном недељно одвози - депонује на
Градску депонију. Оваким начином
сакупљања отпада није решен проблем
дивљих депонија, јер се оне и даље
појављују по селима и то углавном око
постављених контејнера. Решење се
мора наћи у сарадњи са локалном самоуправом и месним заједницама. Предузеће испуњава основне, али недовољне
техничке предуслове за организовано
изношење отпада са сеоског подручја.
Потребна је набавка комуналних возила и
контејнера. Такође, треба уредити и
систем наплате услуга изношења смећа
из сеоских подручја. Да ли ће наплата ићи
преко месних заједница или на други
начин, углавном, тај проблем се у скорије
време мора решити.
Успева ли комунално предузеће да у
року наплати своје услуге?
- Наплата потраживања у претходној
години је реализована 98 посто у односу
на фактурисану вредност. Проценат
наплате потраживања је 60 одсто .
Разговор водио Милован Миловановић

ОКО НАС

9.фебруар 2017.г.

ХАЈКА НА ПРЕДАТОРЕ У ПАМБУКОВИЦИ

УЛОВЉЕНЕ
ЧЕТИРИ ЛИСИЦЕ
Четврта по реду хајка на предаторе, која се сваке
године организује у Памбуковици, окупила је, у недељу
5.фебруара, преко 200 ловаца из Тамнаве, али и из других
крајева из окружења. Након јутарњег окупљања у дворишту
основне школе, кренуло се у лов на штеточине, које су према
показатељима са терена све бројније. Хајка је донела укупно
четири лисице, а да се ловци не баве само потером за
трофејима и најбољим уловом сведоче речи младог ловца
Ивана Васиљевића, груповође из Памбуковачке секцијеревир 4.
- Ловци су, пре свега, велики заљубљеници у природу,
одржавају здраву животну средину и штите многе врсте од
истребљења. Током хладног зимског таласа посебно смо се
ангажовали око многобројних хранилишта за дивљач, јер
су животиње услед снежног покривача, који је био присутан
више недеља, тешко долазиле до хране- истиче Васиљевић
и додаје:
- Код нас у Тамнави посебно се негује традиција у
ловству, која се преноси са колена на колено. На данашњем
окупљању можете видети велики број младих ловаца, који
су страст према лову наследили од својих очева и дедова.
Наша секција у Памбуковици броји око педесетак ловаца,
редовно се окупљамо, а овакве хајке су одличан повод за
још масовније дружење уз неизоставну закуску и музику.
Иза тамнавских ловаца је још једна успешна сезона,
која се ближи крају и трајаће до 28.фебруара, када се
завршава лов на заштићену дивљач. Наредна хајка на
предаторе Тамнавских ловаца заказана је за недељу,
14.фебруар, а одржаће се у Докмиру.
М.М.М.

У СЛАТИНИ ОДСТРЕЉЕНА
ДИВЉА СВИЊА
Пратећи траг дивље свиње у снегу, Младен Нинковић
из Памбуковице успео је након опсежне потере, 28.јануара,
да оствари своју дугогодишњу жељу и кући донесе трофеј
тежак око 80 килограма. Интересантно је да је дивљу свињу
одстелио надомак кућног прага, у реону копова у Слатини,
а месо ове дивљачи имали су прилику да дегустирају и
ловци након недавне хајке на предаторе у Памбуковици.
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ИЗАШАО ПРВИ СПОТ НЕМАЊЕ МАКСИМОВИЋА

КОМПЛЕТАН
Велику љубав према Убу, Немања је
показао више пута, истичући одакле
долази, па је и свој први спот снимио на
прелепим убским локацијама
Након неколико месеци ишчекивања, први спот убског
певача Немање Максимовића, за сингл под називом
„Комплетан“, коначно је угледао светлост дана. Високобуџетни спот у којем доминирају кадрови из Немањног
родног Уба већ током прва два дана на „You-tube” каналу
видело је преко 120.000 хиљада људи. Снимање је рађено
још током прошлог лета на прелепим убским локацијама,
као што су Базени „Уб“, Фазанерија, пескана Леонтијевић,
кафе „Passage“...
Аутор Немањине песме „Комплетан“ је Љуба Танасић,
члан његовог бенда. Ова брза и модерна песма, која ће
готово сигурно брзо наћи пут до слушалаца, снимљена је у
Панчеву, у студију Милана Рађена, који је, уједно, и аранжер
песме.

Немања Максимовић:
Детаљ из новог спота
У споту, Немањи друштво праве и две прелепе манекенке, Маријана Нешковић из Ваљева и Маја Миловановић
из Шапца. Као сниматељ и редитељ спота, потписује се
Шапчанин „Нешке без грешке“, а у монтажи спота учествовао је и сам Немања. Велику подршку у свему пружио му је
и Владимир Жунић.
Да би спот био што успешније реализован, потребан је
тим људи. Немања се несебично захваљује свима који су
стали уз њега и подржали га, што је објавио и на својој
Фејсбук страници. Каже да посебну захвалност дугује
општини Уб и Дарку Глишићу, Установи за културу и спорт,
бутику „Клаја“ за гардеробу, Анђелки Костадиновић за шминку, фризерским салонима „Мира“ и „Nana Hairstyle“ за
фризуре, кафеу „Passage“, фармерима Жики Ђорђевићу и
Маји Милошевић, учесницима спота, члановима свог бенда
Љубинку Танасићу, Владану и Срђану Ђорђевићу, као и
„Гласу Тамнаве“.
После песама „Контра смер“ и „Комплетан“, Немања се
нада да ће ускоро обрадовати фанове новим албумом.
Ипак, пре тога, очекују га још озбиљније родитељске
обавезе, јер са супругом Иванком ових дана очекује
принову. Нек је са срећом, Немања !

Младен Нинковић (у средини) са пријатељима
поред вредног трофеја

Хајка на предаторе у Памбуковици окупила је преко 200 ловаца
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ОБРАЗОВАЊЕ

9.фебруар 2017.г.

ТОКОМ ЗИМСКОГ РАСПУСТА

САНАЦИЈА ВРЕЉАНСКЕ ШКОЛЕ
Окончањем послова на реконструкцији мокрих чворова, ученици ће имати неупоредиво
боље хигијенске услове. – Уз помоћ Немање Матића школа ће бити опремљена
недостајућим наставним средствима
У Издвојеном одељењу ОШ „Рајко Михаиловић“ у Врелу
у току је реконструкција дотрајалих мокрих чворова, која ће
бити завршена до почетка другог полугодишта. Радови обухватају постављање нових санитарија и замену дела керамичких плочица у мушком, женском и наставничком тоалету и
спремишту чистачица, санацију канализационог одвода, влажних мрља и пукотина по зидовима, рушење бетонског корита за прање руку и изградњу преградног зида између тоалета
и ходника.
Осморазредну школу у Врелу прошле недеље са сарадницима је посетио председник општине Уб Дарко Глишић и
указао да је због неприкладних мокрих чворова у том објекту,
који нису задовољавали хигијенске услове, њихова санација
уврштена у приоритете локалне самоуправе.
„Одвојили смо не мала средства да више не постоје
чучавци, да не постоји неко корито где су се деца умивала и
прала руке, што је било веома ружно и више се ни на појилима у њивама не може видети. Мокре чворове ћемо у потпуности реновирати, у тоалетима ће бити WЦ шоље, нови лавабои, а све славине ће имати топлу воду, тако да ће бити много
лепше и безбедније за стотинак овдашњих ученика. Зимски
распуст користимо за радове, јер летос нисмо стигли, а овде
нам је било најкритичније и најдуже је чекало на ред. Тако смо
радили и претходних година, кад год у некој школи уочимо
проблем, ми покушавамо да га решимо, па ћемо и у Врелу

Председник општине Уб Дарко Глишић
и помоћник Верка Лукић и обиласку радова

Осморазредна школа у Врелу
проблем употребе санитарних чворова решити до почетка
другог полугодишта“, изјавио је Глишић.
Први човек убске општине истиче могућност да се у
наредним данима школа у Врелу додатно опреми наставним
средствима и помагалима и то захваљујући прослављеном
фудбалеру Немањи Матићу, родом из овог села.
„Немања је неко ко је помогао не Врелу, него читавој
општини кад год је било потребно и пре неколико дана разговарали смо на тему опремања школе наставним средствима
која овде недостају деци. Ми смо, као општина, преузели да
завршимо грађевинске радове, а видећемо шта он може да
помогне. Али, свакако, Немања је толико помагао, да му сваки
пут када то учини по сто пута кажете хвала, било би мало. Никада није питао зашто и због чега, него увек шта и колико треба.
Сигурно да ће и у будућности бити тако, јер је показао да је
својој средини увек спреман да изађе у сусрет“, рекао је Дарко
Глишић.
Српски репрезентативац Немања Матић, по многима
један од најбољих фудбалера света, у више наврата је доказао
љубав према родном крају. Пре неколико година финансирао
је санацију темеља и напуклог десног крила школе у Врелу, у
коме се налазе три учеонице и једна зборница, потом замену
спољашње столарије на целом објекту, као и изградњу и опремање школског терена за мали фудбал, одбојку и кошарку.
Такође, приводи крају и изградњу теретане на отвореном, која
се налази уз терене.
Осим у Врелу, руководство општине планира да у текућој
години обнови и друге сеоске школе, након сагледавања
стања објеката, а неопходни радови биће изведени за време
летњег распуста.
Д.Недељковић

ТРАДИЦИОНАЛНО НА САВИНДАН ОД ПОРОДИЦА ЈОВАНОВИЋ И БЛИЗАЊАЦ

ДОНАЦИЈА ШКОЛИ У ТРЛИЋУ
Убски привредници ове године даровали касетне ормариће за ђаке
Захваљујући донаторима, многе
сеоске школе, као што је издвојено одељење ОШ „Милан Муњас“ у Трлићу, већ
годинама успешно функционишу. На иницијативу Живојина и Жилета Јовановића,
већ дуги низ година, школи у Трлићу, упућује се значајна донација, као подстицај
основном школском образовању. Овој
акцији прикључује се и породица Близањац (Милан и Милојица), па ученици
четири одељења, сваке године на прослави Светог Саве, буду обрадовани
поклоном који у многоме доприноси
квалитетнијем боравку и реализацији
наставе у учионицама. Ове године, на
Савиндан, школа је од породица Јовановић и Близањац добила касетне ормариће за све три учионице, у којима ће се
одлагати књиге и школски прибор.
Учитељице Тања Костић и Ана Дамњановић, захвалне су свим дародавцима
који су ових година помагали. Захваљујући донацијама, једанаест ученика
првог и другог разреда, као и дванаест

ученика трећег и четвртог разреда, сада
вредно учи и ради на кумпјутерима, има
полице и 60 клупа, интерактивне табле и
богату библиотеку, са преко 300 наслова дечјих књига.
У току летњег распуста, захваљујући Дарку Глишићу и општини Уб, школа је комплетно окречена, постављена
је изолација на тавану, реновирано степениште, а на поклон су добили и косачицу. Живадин Миле Костић, донирао је
новац, како би се заменили олуци на
школи. Од новца прикупљеног на продајној изложби зимнице, на иницијативу
деце, купљен је материјал за кош који су
направили Слободан Тодоровић и Милан Дамњановић.
На светосавској прослави, учитељице Тања и Ана, заједно са ученицима
и у присуству њихових родитеља,
пригодним 45-минутним програмом,
показале су велику захвалност дародавцима којима су уручене захвалнице.
Д.Капларевић

Светосавска приредба
у Трлићу

ПОЉОПРИВРЕДА

9.фебруар 2017.г.
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НЕСВАКИДАШЊИ ДОГАЂАЈ У ДОКМИРУ

ШАРУЉА ОТЕЛИЛА ЧЕТВОРКЕ
У року од 15 минута, на свет дошла три женска и једно мушко
теле - живи и здрави.
Несвакидањи догађај обрадовао
је породицу Драгана Икића из Докмира,
у четвртак 2. фебруара. Крава Шаруља,
на изненађење свих, чак и ветеринара,
отелила је четири здрава телета.
У раним јутарњим сатима, уз помоћ ветеринарског техничара Ивана
Срећковића, који је Шаруљу и осемењавао, телидба је протекла у најбољем
реду, па су у року од 15 минута, на свет

Ветеринари Иван Срећковић
и Иван Ђорђевић

дошла три женска и једно мушко теле,
живи и здрави, што је редак случај у
говедарству, објаснио је ветеринар
Иван Ђорђевић, власник Ветеринарске
амбуланте „Гети“. У једном моменту,
два телета су хтела да изађу истовремено, али је на крају све завршено брзо
и без икаквих проблема. Овакав догађај, у Тамнави није скоро забележен.
Седмогодишња Шаруља је сименталске расе, која је, најчешће заступљена у Србији. Осим изузетне способности аклиматизације и отпорности на
болести, ова раса има добру репродуктивну способност, што је Шаруља и
показала, трећом телидбом. По речима
вет е р и н а р а И ва н а Ђ о р ђ е в и ћ а , у
тамнавским селима се највише узгаја
крупна стока, а у последње време,
актуелан је и узгој оваца.
Све мање Тамнаваца се бави
сточарством, јер живот сељака није ни
мало лак, а села остају пуста. Стока је,
углавном, здрава- што је најважније.

Четворке:
Иван Срећковић и Драган Икић
Протеклих месеци, није откривен ни један
случај зараженог меса трихинелом, а
ниске температуре нису утицале на узгој
животињских врста.
Д.К.

ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

БЕСПЛАТНА АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА
На основу резултата, пољопривредници ће добити препоруке за правилно ђубрење и поправку
обрадивих њива. – Калцификација једини лек за овдашња кисела земљишта
Министарство пољопривреде и
заштите животне средине сваке године
финансира одређен број агрохемијских
анализа земљишта за носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава. Сви тамнавски пољопривредници, који су заинтересовани да ураде
бесплатну контролу плодности земљишта на својим њивама, захтеве треба да
поднесу Пољопривредној и саветодавној стручној служби (ПССС) Ваљево,
а и сами могу узорковати своје земљиште и донети га у ту службу, где се претходно могу распитати о правилном начину како да то ураде. На основу резултата, добиће и препоруке за употребу
врсте и количине ђубрива за одговарајућу културу и за поправку обрадивог
земљишта.
Саветодавац за ратарство у ваљевској ПССС Светлана Јеринић истиче да
је анализа земљишта важна агротехничка мера којом се утврђује квалитет и састав пољопривредног земљишта – да ли је богато или сиромашно,
кисело или има неки други недостатак.
„Пре заснивања било које биљне
производње, да ли је то ратарска или
воћарска, потребно је урадити
агрохемијску анализу земљишта, како
би имали увид у основну плодност
зем љ и ш т а и п р е д узе л и с ве м е р е
поправке за привођење одговарајућој
култури“, објашњава Јеринић.
Према њеним речима, на територији убске општине преко 70 посто
обрадивих површина припада класи
слабо и јако киселих земљишта, са pH
вредношћу испод 4,5 јединица. На
таквим парцелама добија се мањи и
лошији принос, а због своје ниске продуктивности све више постају ограничавајући фактор биљне производње.

године, а у међувремену земљиште
редовно ђубрити одговарајућом количином минералних ђубрива. После
калцификације, већ у току прве године
могу се гајити све биљне врсте“, наводи
Јеринић.
Она подсећа да је Министарство
пољопривреде и заштите животне
средине до 2011. године финансирало не
с амо агрохемијску анализу, него и
поправку киселих земљишта обезбеђивањем бесплатног кречног материјала.
Сада пољопривредници сами треба да
плаћају набавку кречног материјала, што
није ни мало јефтино, па се према тврдњи
Светлане Јеринић тешко одлучују за то,
иако је земљиште основ сваке биљне
производње.
Д.Н.

Светлана Јеринић
Једини „лек“ за такво земљиште је
калцификација, односно уношење велике количине креча ради смањења
киселости и побољшања квалитета
њива, што је прва препорука овдашњим
пољопривредницима.
„Истраживања су показала да три
до пет тона кречног материјала, унешена једном заједно са 20 до 30 тона
стајнака по хектару, поправе киселост
земљишта за око једну ph јединицу. У
нашим условима то значи да бисмо од
тамнавских ораница са pH вредношћу
испод 4,5 јединица добили земљиште
реакције ph 5,5 јединица, тако да би
успешно могла да се заснива било која
култура, што сада није случај. Калцификација је дугорочна мера, пошто
разградња кречњака делује у периоду
од три године, с тим што се резултати
виде већ у првој години вегетације.
Кречњак треба уносити сваке четврте

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka

CERADA - TENDI - ŠATRI
Obeležavamo vozila
REFLEKTUJUĆIM TRAKAMA
koje su obavezne po novim
odredbama Zakona
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У ПРОЛАЗУ - ШЉАКА НА КОЛОВОЗУ

КЕМТРЕЈЛСИ - ШТА ЈЕ ТО ?

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ОПАСНИ АЛУМИНИЈУМ

Шљака би требало да буде склоњена пре
пролећних киша, а комунална инспекција
да обавља свој посао

Све су гласнија упозорења научника

Одавно на нашим улицама, током зимских падавина и
ниских температура, нема соли. Користи се само шљака,
која је делотворнија, није штетна за аутомобиле и не делује
погубно за обућу пешака. Али, кад прође зима, кад крену
бујице са околних брда, кишна канализација се брзо напуни
и - ето проблема.
У фебруарском периоду отопљења возачи су запазили
на коловозима већег броја убских улица каменћиће који су
били од велике користи на ниским температурама, када су
спречавали проклизавање, али сада, речју, сметају. Нови
талас хладноћа, који се очекује, већ, током ове недеље ће,
вероватно, изискивати нова посипања. Колико ће кишна
канализација бити засута - остаје да видимо. У сваком
случају, надлежни би требало да имају у виду опасност од
запушења и - од последица.

Првомајска улица, ових дана
И, кад смо код кишне канализације, ових дана у неким
деловима града се, повремено, осећао мирис фекалне
канализације, која је, до колектора, затворена (?). Могући су,
ипак, случајеви да неки несавесни грађани своје септичке
јаме, или чак каналиазационе цеви из куће, прикључе на
кишну канализацију. То је тешко открити, али комунална
инспекција би требало да обавља свој посао и да не чека
пријаве грађана, а онда да завађа исте те грађане
манипулацијом пријавама. Ваљда им функционише чуло
мириса. И - то је довољно да се крене почетним трагом. Тај
посао би требало да буде обављен пре евентуалних запушења јер ће, кад вода почне да излази кроз отворе за кишну
канализацију, бити отворен и пут за могуће заразе. Јасно је
ко би, у том случају, требало да буде одговоран.
М.М.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ВАЉЕВО

ЗАБРАНА ДРЖАЊА ТРОФЕЈНОГ ОРУЖЈА
Физичка лица која имају одобрење за држање трофејног оружја дужна су да до 5. марта ове године то оружје
пререгиструју, продају, онеспособе или предају без накнаде у корист Републике Србије, сходно члану 50. став 2.
Закона о оружју и муницији.
Непоступање по наведеној законској одредби квалификује се као прекршај за који је прописана новчана казна
у износу од 5.000 до 150.000 динара, а може бити изречена
и заштитна мера одузимања оружја.
Све додатне информације могу се добити у Полицијскoj управи у Ваљеву, у канцеларији број 41, или на
број телефона 294-354.

Да ли су тачне информације на друштвеним мрежама да
нас носиоци идеје о Новом светском поретку, удружени око
моћних банкара, а организовани у Билдерберг групи, Трилатерали и другим моћницима, прскају из високих слојева атмосфере, авионима, наноалумијумске честице које узрокују
интензивне упале ткива, погубно утичући на мозак и кичмену
мождину.
Алуминијум је наздрав за организам људи и животиња.
Одавно је објављено да би из употребе требало избацити
алуминијумско посуђе, кашике, виљушке и слично. Алуминијумске фолије, које су некада биле популарне приликом печења намирница у рерни, сада се препоручују само са паковање
(уколико нема нешто погодније).
Научници су, дакле, доказали да алуминијум нездраво
делује, а да ли то злоупотребљавају, сада, заговорници идеје
да се становништво на земљиној кугли смањи на ‘’златну
милијарду’’, питање је на које није могуће са сигурношћу одговорити, али неке индиције постоје.
Последњих месеци прошле године и током јануара
запажена је појава алергијских реакцији код многих. Да ли се
ради о још једној исконструисаној теорији завере или гласине
да нас наночестице алуминијума чине неплоднима, да је
ненормално повећан број побачаја код трудница (на почетку
фебруара је било, на подручју ваљевске болнице, по неколико
случајева дневно).
Стазе од беличастих паперјастих облачића на небу,
назване кемтрејсли, очигледно, нису природна појава. Да ли је
то траг авиона који лете на средњим висинама или нешто
друго. Неки научници тврде да је то део геоинжењеринга који је
окренут на борбу против глобалног загревања. Међутим, мало
је вероватно да то већ не би било објављено на свим светским
медијима као велико научно достигнуће и нада за спас
човечанства. Пре ће бити да се ради, ипак, о покушају неких
главешина да реалузују сулуде идеје о друштву које ће бити
идеално, али резервисано само за одабране. Ово, тракође,
звучи сулудо... али, ако знамо све друго што је резултат рада
тих ‘’живих богова у сенци’’, кемтрејлси не би били никакво
М.М.
изненађење.

САОПШТЕЊЕ- ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ВАЉЕВО

ПРОВЕРИТЕ ДИМЊАКЕ
Досадашња искуства потврдила су да се током зимског
периода догађа већи број пожара на стамбеним објектима
због неисправних димњака. Нередовно чишћење димњака
доводи до неконтролисаног сагоревања наталожене чађи,
до оштећења димњака и продора гасова у простор дрвене
кровне конструкције и паљења. Такође дим продире у
станове, што може угрозити здравље станара.
У циљу спречавања пожара, апелујемо на грађане да
провере исправност димњака и да их редовно чисте.
Такође упозоравамо грађане да у индивидуалним
котларницама не одлажу запаљиви материјал у близини
ложишта котлова јер испадање жара из ложишта на хартију
и огрев лако може да изазове пожар.
С обзиром на чињеницу да је повећан број пожара у
сушарама за месо, апелујемо на власнике да предузму све
неопходне мере како не би дошло до пожара.

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

novo!
LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

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

УБСКЕ ТЕМЕ
ЗБОГ НЕСЛАГАЊА СА ПОЛИТИКОМ
ВЕЛИМИРА ИЛИЋА

НОВА СРБИЈА НА УБУ
КОЛЕКТИВНО ПРЕШЛА У СНС
Одлука донета једногласно на
седници Извршног одбора странке
Убски одбор Нове Србије напустио је партију и
колективно приступио Српској напредној странци, на чијој је
заједничкој листи наступао на прошлогодишњим изборима.
Одлука да три одборника НС у Скупштини општине Уб, члан
Већа, чланови Управних одбора, као и сви чланови странке
пређу у редове напредњака донета је једногласно, на седници Извршног одбора, одржаној 29. јануара. Тим поводом,
прошле недеље је у просторијама СНС организована конференција за новинаре, на којој је разлоге такве одлуке саопштио Зоран Продановић, донедавни председник ОО и члан
Извршног одбора Нове Србије, који је и одборник у локалном
парламенту и члан Општинског већа. Према његовим речима, прелазак у СНС представља израз неслагања и супростављања политици напада на Владу Србије и премијера
Александра Вучића, коју у последњих месец дана води
лидер НС Велимир Илић.
„Одржали смо 21. јануара седницу Извршног одбора и
Председништва у Чачку, где су нас дочекале „гориле“ на
улазу у странку. Претили су појединим члановима Извршног
одбора и Председништва, а и сам ток седнице протекао је са
низом инцидената. Ја сам у Новој Србији последњих
седамнаест година, у Председништву, то јест у Извршном
одбору странке сам шест година и нисам доживео такав
састанак. Осим што је нападао политику премијера Вучића,
своје најближе сараднике и потпредседнике, Велимир Илић
је почео да вришти и лупа по столу, говорећи да ће да буде
како он каже. Он не поштује страначке органе и Статут странке, јер је сам избацио потпредседника Нове Србије Драгана
Јовановића. Због својих личних интереса и фотеље, рекао је
да га није брига и што се њега тиче, може да остане сто чланова у странци. После тога, заказали смо седницу Извршног
одбора Нове Србије на Убу у сталном саставу и једногласно
донели одлуку да напустимо странку и колективно се припојимо СНС-у. Ми и даље подржавамо политику Александра
Вучића, који једини може нашу државу да извуче из ове
кризе. Осим тога, на локалу смо доста пројеката започели са
Српском напредном странком и желимо и даље са њима да
сарађујемо, сада као чланови те политичке опције“, рекао је
Зоран Продановић и позвао све чланове Општинског одбора
Нове Србије да пређу у редове напредњака.

Потписивање приступница у просторијама
Српске напредне странке на Убу
Овакву одлуку поздравио је секретар СНС-а Радован
Пулетић и изразио очекивање да ће сарадња са досадашњим
коалиционим партнером у наредном периоду бити унапређена.
Са три одборника, Нова Србија учествује у општинској
власти од 2006. године. Након избора одржаних поменуте
године, чинила је већину у СО Уб са ДСС, а потом и са ДС, док
је од 2012. године у коалицији са владајућом СНС.
Д.Н.

9.фебруар 2017.г.
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ПСИ ЛУТАЛИЦЕ

НАПАДАЈУ
БЕЗ УПОЗОРЕЊА
У Азилу нема места, а има га на улицама...
Ако се возите у аутомобилу - безбедни сте. Ипак, ако вам
одвуку пажњу, док лају и насрћу на предње тошкове, могло
би да дође до незгоде. Али, ако идете пешице у оним зонама
вароши у којима ‘’ординирају’’ пси луталице, често и у
чопорима, па, још, ако сте са малим дететом, ситуација може
да постане и озбиљнија.
Ових дана редакцији Гласа Тамнаве јавило се неколико
оних који су доживели напад паса луталица. Једна наша
читатељка из Талова је звала и одмах питала: Јел` то Азил?
Нисмо могли да јој помогнемо, али смо обећали да ћемо
изнети у локалну јавност појаву (по зна који пут).
Својевремно, приликом једне од посета наших новинара
у убском азилу за псе луталице, једном од ретких у овом делу
ваљевског и шабачког окрука, добили смо податке који су
били импресивни. Каснији покушаји да добијемо објашњење
за масовније појаве паса (често без обележја на ушима) нису
уродили плодом. Грађани кажу да, кад се јаве телефоном са
молбом да се однесе ‘’незвани гост’’ из дворишта или улице,
добију љубазни одговор да ће то бити учињено током дана
или сутра... А, онда, све се заврши са ‘’мало сутра’’.

Чопор на улици
Азил је проптерећен, посао људи који тамо раде је
заиста тежак, велика је територија коју треба ‘’опслужити’’. Уз
то, после недавно донетих општинских одлука којима се
локална саоуправа на својеврстан начин ограђује од
надокнаде угроженима - уколико нису испуњени строги
критеријуми, чини се да су пси луталице добили већу
слободу него раније.
Власници стоке која би могла да се нађе на удару
гладних чопора су обавезни да се заштите оградама и да,
једноставно, пазе на своју живу покретну имовину не
остављајући је без надзора...
Са друге стране, они који држе псе, обавезни су да их
сместе у објекте на прецизно одређеној удаљености од
најближе зграде за становање. Многи нису у могућности да
испунје ову обавезу па (и због тога) дижу руке од својих
кућних љубимаца....
Резултат видимо ових дана на улицама. Угрожене су
старије особе, деца, теже покретљиви, па, и сви остали.
Својевремено, када је држава плаћала за сваки ујед и до
60.000 динара, кажу да је поприличном броју Убљана, уз
лекарко уверење, исплаћивано укупно годишње незамисливих преко милион динара. Ова бројка није проверена, али
сада више нема тих надокнада јер су пооштрени услови.
Али, пси луталице су ту. Срећемо их и даље, а присуство
Азила ни близу није ефикасно као што су то некада били
ловци у акцијама које је одобравала држава. А онда су се
појавила друштва за заштиту животиња, па су заштићени
сви. И оне безазлене пудлице, као и напуштени авлијанери,
до крвожедних крупних раса. Када дођу хладни дани проблеми се увећавају. А овај јануар био је леден. Тежак за
псе... тежак за оне који су нападнути...тежак за све...
М.М.

Услужно
бушење и
чишћење
бунара

014/463-213
064/160-71-60
Мија Ранковић,
Брезовица
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ОПШТИНА УБ - ОБРАЗОВАЊЕ

9.фебруар 2017.г.

У СВИМ ТАМНАВСКИМ ШКОЛАМА

НА ДАН СВЕТОГ САВЕ

СВЕТОСАВСКЕ
СВЕЧАНОСТИ

ОСВЕЋЕНА НОВА
ШКОЛА У КАЛИНОВЦУ

Богатим програмом ученици подсетили на
лик и дело Растка Немањића
Свечаним приредбама и резањем славског колача, у
свим основним и средњим школама убске општине прослављена је школска слава, Савиндан. Богатим програмом, сачињеним од рецитација, песама, драмских и фолклорних наступа,
ученици су подсетили на лик и дело Растка Немањића, утемељивача српске државе, цркве и школства.
У ОШ „Рајко Михаиловић“ у Бањанима, где је домаћин
славе био ученик другог разреда Лазар Балиновац са својом
породицом, основци су уприличили приредбу у духу
светосавља, уз велику помоћ професорки српског језика и
музичке културе, Веселинке Симоновић и Слободанке Ашковић, док је техничку подршку пружио Горан Ковачевић, професор разредне наставе. Осим њих, и остали запослени дали су
свој допринос светосавском програму.
„Обележавање школске славе је не само обавеза, него и
леп повод да ђаци и наставници још једном покажу своју
креативност. Трудили смо се да промовишемо праве вредности, као што је то радио и Свети Сава и да се подсетимо његове мудрости, визионарства, али и скромности, трпељивости и
скрушености у свој величини његовог ума. Познавао је свој
народ, увиђао му врлине и мане, али увек га водио ка светлости, уздизању моралном и духовном, водио путем светосавља.
Ми желимо да тим путем наставимо“, укратко је објаснила концепт светосавске приредбе у бањанској школи в.д. директорка
Јелка Панић.

Догађају су присуствовали и бројни мештани
Калиновца, за које су ученици, заједно са својим
учитељима, припремили пригодну приредбу

ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани

ОШ „Свети Сава“ Памбуковица

ПАКЕТИЋИ
НА САВИНДАН

Традиција да се на Савиндан награђују најбољи ученици
и ове године је испоштована у радљевској ОШ „Душан
Даниловић“. У категорији најуспешнијих нашли су се Теодора
Ивановић, која је учествовала на Републичком такмичењу из
српског језика, Слађана Павловић, добитник треће награде на
Окружном такмичењу из географије, као и тим аутомоделарске
секције, учесник и освајач највиших признања из ове области.
За такмичења, припремали су их професори Немања Петровић, Милан Луковић и Горан Косанић. Поред школе, награда је
доделила и Црквена парохија Радљево за најбољи литерарни
рад на тему „Живот и дело Светог Саве“. Прву награду освојио
је Данијел Живановић, другу Јана Стаменић, док су трећу
поделили Теодора Ивановић и Филип Којић. Што се тиче светосавског програма, осмислила га је наставница Снежана Јовановић, а са ученицима нижих разреда припремиле Марина Ђурђевић, Живана Ранковић и Слободанка Јовановић.
Име првог српског архиепископа и просветитеља носи
Основна школа у Памбуковици, због чега је посебна пажња
посвећена прослави Дана Светог Саве. Програм поводом
школске славе организовала је наставница историје Александра Моловић Илић, уз сарадњу и помоћ наставника српског
језика Душана Смоловића, те наставница музичке и ликовне
културе Јелене Киселчић и Маријане Луковић. У програму су
учествовали ученици и нижих и виших разреда ОШ „Свети
Сава“, а колачари су били мали матуранти са својим родитељима.
Д.Недељковић

www.glastamnave.com

У ОШ „Рајко Михаиловић“, овогодишњи Савиндан искоришћен
је и за освештавање новосаграђене, издвојене школе у Калиновцу,
која је отворена у марту прошле године. Свечани чин обавио је
Тамнавски архијерејски намесник, протојереј-ставрофор Митар
Миловановић, уз саслужење парохијског свештеника Срђана Филиповића и ђакона Марка Рафаиловића, вероучитеља у овој школи.
Догађају су присуствовали и бројни мештани Калиновца, за које су
ученици, заједно са својим учитељима, припремили пригодну приредбу. Честитајући им школску славу, отац Митар је подсетио на живот и дело Светога Саве, „највећег и најпоштованијег Србина свих
времена“.
- Срби се често споре око неких знаменитих људи или догађаја,
али око Светог Саве сви се слажу и сви га једнодушно поштују,
истакао је архијерејски намесник Тамнаве у својој беседи.
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У ПОНЕДЕЉАК, 13.ФЕБРУАРА

ПОЧИЊЕ
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
Други део зимског распуста за школску 2016/17.
годину, завршава се у петак 10. фебруара, па ће ђаци
основних и средњих школа поново сести у клупе у
понедељак, 13. фебруара. Ученици непарне смене ОШ
„Милан Муњас“ (1, 3, 5. и 7. разред), крећу у школу пре
подне по устаљеној сатници, док ученици парне смене (2,
4, 6. и 8. разред) у школу иду после подне.
Техничка школа „Уб“, наставу ће започети у преподневној смени, а Гимназија „Бранислав Петронијевић“
у послеподневној смени.
У среду и четвртак, 15. и 16. фебруара, обележава
се Сретење – Дан државности, па тада државне установе неће радити.

У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

ПЕТА СВЕТОСАВСКА
АКАДЕМИЈА
Богатим уметничким програмом, у коме су
наступили ученици и њихови професори,
одато је поштовање првом српском
просветитељу и учитељу

ВРХОВИНЕ И БРЕЗОВИЦА

ОШ „Душан Даниловић“ Радљево

9.фебруар 2017.г.

Општински одбор Српске напредне странке Уб, обиласком основних школа у Врховинама и Брезовици, закључио
је овогодишњу поделу новогодишњих пакетића у убским
селима. Представници Oдбора на Убу, предвођени народним
послаником Иваном Николић, честитајући малишанима школску славу, на Савиндан, пожелели су свим ђацима леп
одмор за време распуста и добре оцене у наставку школске
године.
У ове две тамнавске школе подељена су укупно 53 пакетића, а у укупном збиру уручено је преко 1.500 празничних
поклона за ђаке у убским селима. Акција, коју већ традиционално организује ОО СНС Уб, започета је пред Нову годину,
настављена је за Божић и Српску нову годину, а закључена је
на Светог Саву, 27.јануара.

Освећење школе у Калиновцу
На крају свечаности, свим ученицима подељени су пакетићи и
поклони за празник.
Калиновац је једно од ретких села убске општине у коме је
забележен благи раст уписа ученика у први разред основне школе. У
септембру, у ђачке клупе село је 11 првака. Наставу у овој
четвороразредној школи изводе учитељица Зорица Максимовић и
њен колега Горан Брековић, а постоји и предшколска група, коју води
васпитачица Ивана Радивојевић. Изградњом нове и модерне
школске зграде, површине 207 метара квадратних, са три учионице,
кухињом, трпезаријом зборницом, котларницом и три тоалета,
ученицима и запосленима обезбеђени су неупоредиво бољи услови
боравка и рада.
Д.Н.

Светосавска академија
у ШОМО „Петар Стојановић“ Уб
химном у извођењу школског хора, а затим благословом
и беседом протојереја Душана Бабића, који је говорио на
тему „Свети Сава- заштитник српских школа“. У наставку
свечаности, првом српском просветитељу и учитељу
одато је поштовање богатим уметничким програмом, у
коме су наступили ученици и њихови професори. Присутни су имали прилику да поред инструменталних дела
класичне музике, потом народних српских и руских песама, чују и премијерно извођење композиције „Псалам
Давидов 102“, аутора Владимира Ђенадера, директора
убске Музичке школе. Програм је реализован уз помоћ и
подршку Архијерејског намесништва Тамнаве, Градске
библиотеке „Божидар Кнежевић“ и Црвеног крста.
Као и претходна четири и пето издање Светосавске
академије ШОМО „Петар Стојановић“ имало је хуманитарни карактер, а сав новац прикупљен те вечери биће
уручен социјално угроженим породицама.
Д.Н.

Брезовица: Савиндан уз пакетиће

Подела пакетића у Врховинама

Школа за основно музичко образовање „Петар
Стојановић“ још једном је била организатор и домаћин
традиционалне Светосавске академије, која је уочи 27.
јануара одржана пети пут заредом. Интересовање за овај
уметнички догађај никада није било веће, па су у концертној сали Музичке школе сва места за седење и стајање
била попуњена. Академија је отворена Светосавском

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

НАЈБОЉЕ МЕСТО
ЗА ВАШУ РЕКЛАМУ !
064 21 80 588
glastamnave@gmail.com

ЛАЈКОВАЦ

9.фебруар 2017.г.

ГТ-1

Lajkova~ka panorama
ОДРЖАНА 11.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

УСВОЈЕНА ИНИЦИЈАТИВА
ЗА ВРАЋЕЊЕ СУДА У ЛАЈКОВАЦ
На 11. седници Скупштине општине
Лајковац, одржаној 30.јануара, разматрано је 14 тачака дневног реда. Након
вишечасовне расправе одборници су
једногласно подржали иницијативу коју је
поднела група грађана ''За слободну
Србију – Заветници, Радован Остојић'' да
се организује пријемно одељење и три
судећа дана у згради Суда у Лајковцу,
односно да се врати судска јединица у
Лајковац. Заступник иницијатора адвокат
Весна Јовановић, образлажући захтев,
истакла је да је првом реформом правосуђа 2008. године Лајковац остао без
Општинског суда, а да је током треће
реформе 2014. године угашена и судска
јединица. Донета је одлука која садржи
пет закључака: 1. Да се у циљу задовољења потреба грађана Лајковца организује рад пријемне канцеларије. 2. Да се у
лајковачкој згради суда организују три
судећа дана недељно. 3. Да се у договору
са сада надлежним судом на Убу реши
питање одузетог судског намештаја. 4. Да
се у Лајковцу покрене рад Судске
јединице. 5. Да се у циљу решавања ових
закључака организују састанци са председником суда на Убу и са представницима надлежних министарстава.
-Први корак је да, у складу са
судским пословником, председник
Основног суда у Убу Душан Живковић

организује судеће дане и пријемну
канцеларију у Лајковцу. Судећи дани су
законски дозвољени и зависе од добре
воље председника. Други правац је
подношење иницијативе за измену
важећег закона која ће омогућити да се
Лајковцу врати Судска јединица –
објаснио је редослед потеза председник
СО Лајковац Живорад Бојичић.
Одборници су такође једногласно
усвојили и одлуку о сарадњи са
општинама и градовима колубарског
слива, од које се очекује унапређење
превентивног деловања и деловања у
кризним ситуацијама. Иницијативу је
покренула Стална конференција градова и општина и до сада je спроведена
у Моравском сливу. Иницијатива, коју је
покренуо начелник Колубарског управног округа Горан Миливојевић, потписана је 23. јануара у Обреновцу, док ће
званичан протокол бити потписан када
скупштине свих општина и градова
колубарског слива донесу правоснажне
одлуке, најавио је Живорад Бојичић.
Оваква сарадња омогућиће и конкурисање код фондова Европске уније.
На 11. седници су усвојени планови и програми рада за наредну годину
Туристичке организације, Културног
центра ''Хаџи Рувим'' и Јавне установе
за спорт и омладину. Прихваћене су

Живорад Бојичић,
председник СО Лајковац
Треће измене и допуне Локалног
акционог плана за младе. Донете су и
одлуке везане за именовање председника и чланова надзорног одбора
предузећа ''Лајковац услуге'', као и
надзорног и управног одбора Центра
за социјални рад ''Солидарност''
општина Лајковац, Љиг и Мионица.
Донета је Одлука о обављању екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета
општине Лајковац за 2016. годину.

У ПОНЕДЕЉАК ОДРЖАНА 20.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ИНТЕРВЕНТНО СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ
Веће општине Лајковац усвојило
је једанаест тачака на 20. редовној
седници, одржаној у понедељак,
6.фебруара. Најважнија одлука односи
се на угрожене становнике виших
делова општине који имају лоше
снабдевање пијаћом водом. У том
смислу образована је комисија која ће
спроводити услове за интервентво
снабдевање водом, па ће сва домаћинства која буду конкурисала морати
да имају прихватне посуде или базен у
који ће им се испоручивати вода, рекао
је на седници Општинског већа
председник општине Лајковац Андрија
Живковић.

Општина ће финасирати пола
износа, док ће осталу половину
трошкова сносити домаћинства која
буду конкурисала за снабдевање
водом. Комисија од пет чланова
имаће задатак да утврди критеријуме
на основу којих ће се водоснабдевање одвијати несметано на територији лајковачке општине. Услов да
домаћинства добију воду је да у
њихвом бунару нема воде, да имају
прихватни базен и посуду у који ће им
се допремати вода.
На 20. седници Већа усвојена је
и одлука о одобравању програма у
области спорта на територији општи-

не Лајковац. Председник општине
најавио је и расписивање тендера
за уређење улице Војводе Мишића,
као и набавку дванаест нових
мерних јединица за потрошњу воде
и реконструкцију реке Колубаре.
Представници општине Лајковац
потписаће у петак у Краљеву
споразум о сарадњи градова и
општина у сливу реке Колубаре и
Западне Мораве, којим ће бити
унаређења сарадња са општина и
градовима који су били погођени
поплавама, а који ће унапредити
мере заштита од ове елементарне
непогоде.

Детаљ са седнице Општинског већа у Лајковцу
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19.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

О ПОЉОПРИВРЕДИ
И САРАДЊИ
КОЛУБАРКИХ ОПШТИНА
Чланови Општинског већа су на 19. седници, одржаној
у петак 27. јануара, разматрали 10 тачака дневног реда. Као
најважнију одлуку, која је усвојена на овој седници,
председник Општине и председавајући Општинског већа
Андрија Живковић издвојио је успостављање сарадње
општине Лајковац са градовима и општинама у сливу реке
Колубаре.
-На иницијативу начелника Колубарског округа Горана
Миливојевића потписан је споразум о сарадњи између
градова и општина које се налазе у сливу реке Колубаре, чији
је циљ превентивно деловање услед елементарних
непогода, односно поплава. Знамо сви шта је цео овај наш
крај задесило 2014. године, а овим заједничким споразумом
биће дефинисани јасни циљеви како би се у будућности
спречиле, односно лакше санирале штете од елементарних
непогода. Такође, потписивањем овог споразума, све
општине и градови које су у сливу реке Колубаре моћи ће
лакше да добију средства из приступних фондова Европске
уније, која ће свакако пре одобрити новац за овакве пројекте
уколико за њега конкурише више градова. Од одлука које су
данас донете, по својој важности бих издвојио и усвајање
програма мера за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја, у оквиру кога смо за 2017. годину
определили 9.000.000 динара. Од тога, 2.600.000 динара је
одвојено за вештачко осемењавање, 3.800.000 динара је
опредељено за камате за кредите за регистрована пољопривредна газдинства, док је 1.600.000 динара предвиђено за
традиционалну изложбу крава, која се одржава сваке године
на Крстовдан, али и за едукацију пољопривредника, односно
за посете разним пољопривредним радионицама, као и
Сајму пољопривреде у Новом Саду.
Председник Живковић је додао да ће, уколико остане
новца у буџету предвиђеном за пољопривреду, заинтересовани лајковачки пољопривредници бити у прилици да у
другој половини 2017. године посете пољопривредна
газдинства у Немачкој и Аустрији.

ПРИПРЕМЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СЕЗОНУ

РАСПИСИВАЊЕ ТЕНДЕРА
У оквиру припрема за нову грађевинску сезону општина
Лајковац ће већ током фебруара расписати тендере за избор
извођача радова за пројекте изградње пешачке зоне у улици
Војводе Мишића, уређење корита реке Колубаре и главног
канала у Лајковцу. Очекује се почетак радова на фекалном
колектору у Индустријској зони и бунара у Јабучју и
Врачевића.
По речима председника општине Лајковац Андрије
Живковића, према приоритету за 2017. годину, већ у фебруару
у општини Лајковац биће расписани тендери за пројекте на
путној инфраструктури и уређењу корита реке Колубаре и
главних канала. Омиљена шеталишта Лајковчана улица
Војводе Мишића и део обале Колубаре добиће нови изглед.
Након окончања тендерске процедуре почетком грађевинске
сезоне започеће и реализација одређених пројеката.
Планирано је да током 2018. године започне изградња
обилазнице и Индустријске зоне 2 у Лајковцу, што су
капитални послови за будући привредни развој и нове
инвестиције.

ЛАЈКОВАЦ
ОД 3.ФЕБЕРУАРА ДО 3.МАРТА

ЗИМСКА ШКОЛА
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Традиционална ‘’Зимска школа
пољопривреде’’, на тему пролећне
сетве, организује се од 3. фебруара до
3.марта у великој сали општине
Лајковац. Као и предходних година
школу су организовали општина
Лајковац и Центар за пољопривреду.
До почетка марта лајковачким
пољопривредницима, сваког петка од
10 часова, предавања ће одржати:
Институт за ратарство и повртарство
„Нови Сад“, Институт за кукуруз
„Земун Поље“, Компаније „Агромаркет“, „Осијек“, „КWС“, „АС хибриди“ и „Пионир“. Учешће ће узети и
представници Пољопривредне, стручне и саветодавне службе Ваљево.
Током првог у низу предавања о
п р ол е ћ н о ј с е т в и г о в о р и л и с у
представници Института за ратарство
и повртарство „Нови Сад“. Представљени су хибриди и палете сорти
кукуруза, али је указано и на кључне
моменте у производњи, уз приказ
резултата из прошле године, која је са
становишта струке била задовољавајућа. Такође, било је речи о
производњи стрмних жита. Савет
стучњака је да пољопривредници,
након престанка падавина, обрате
пажњу на сузбијање глодара, пре
свега мишева на луцериштима и
житним пољима. Битно је да временске прилике дозволе да сетва буде
квалитетно припремљна.

ГТ-3

9.фебруар 2017.г.

Предавања из области пољопривреде ће бити одржана у Великој
сали општине Лајковац у следећим
терминима са почетком у 10.00
часова.
03. фебруар 2017. године:
- Инстит ут за ратарство и
повртарство „Нови Сад“
10. фебруар 2017. године
- Институт за кукуруз „Земун
Поље“
- Компанија „Агромаркет“
17. фебруар 2017. године
- Компанија „Осијек“
- Компанија „KWS“
24. фебруар 2017. године
- Компанија „АС хибриди“
03. март 2017. године
- Компанија „Пионир“
Поред представника семенских
кућа, у оквиру „Зимске школе пољоп р и в р е д е “ , у ч е ш ћ е ћ е узет и и
представници Пољопривредне,
стручне и с аветодавне слу жбе
Ваљево, који ће припремити и одржати предавања из области ратарства, воћарства и сточарства.
Све ближе информације се могу
добити лично, у згради општине
Лајковац, канцеларија 309,III спрат,
позивом на телефон број: 014/34-31329, лок 133 и 134, као и у Центру за
п о љ о п р и в р е д у, л и ч н о и л и н а
телефон број: 014/34-31-264.

ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

СИГУРНО
ПРОТИВ
ЗРЕЊАНИНКИ
У последњој утакмици 14. кола Суперлиге Србије одбојкашице Железни-чара, у
суботу увече, савладале су МД Зрењанин са
3:1, по сетовима 25:16, 22:25, 25:12, 25:14.
Према очекивањима, лајковачке одбојкашице
освојиле су сва три бода, по сетовима врло
убедљиво, осим пада концентрације у другом
сету који су изгубиле. Екипу је сјајно предводила коректор Мирјана Бергендорф, која је
уписала чак 27 поена, Тамара Ракић је
забележила 12, Андрићева 10, Вељковићева и
Нада Митровић по 9, Ивана Лазаревић 5 поена.
Захваљујући овој победи, Жеља се изједначио
са панчевачким Динамом по броју поена – 23. У
следећем колу Железничар игра у Београду
против Визуре, а онда следи важна утакмица у
борби за пето место у Лајковцу против
Панчевки, па очекивано лак меч против
отписаних Ужичанки, затим долази ТЕНТ и на
крају сусрет са Спартаком у Суботици.

Андрија Живковић,
председник општине Лајковац

У ОГРАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ОДРЖАНА

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
У организацији Градске библиотеке Лајковац, у Градској
кући у Лајковцу, одржана је традиционална Светосавска
академија у част првог српског просветитетља Светог Саве. У
богатом културном и духовном програму учешће су узели
чланови хора Културног центра „Хаџи Рувим“, запослени у
лајковачкој библиотеци, ученици основних и средњих школа а
баседе о просветитељу Сави говорио је протојереј ставрофор
др Радомир Петровић, професор Православног богословског
факултета у Београду.
Светосавска академија повод је да се кроз писану реч,
песму и беседе присетимо свега оног лепог и корисног што је
просветитељ Сава оставио будућим поколењим у аманет.
Први српски просветитељ, Расто Немањић даровао је свом

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ

Детаљ са пољопривредних предавања у Лајковцу

У ГАЛЕРИЈИ СКЦ-а У БЕОГРАДУ
Богат програм
„Светосавске академије“

Званичници општине Лајковац
и посетиоци „Светосавске академије“

ЖОк Железничар (Лајковац)

народу бројне храмове образовања и визију Србије као земље
знања и великих људи.
Традиционалну Светосавку академију Градска
библиотека организује годинама уназад уз благослов његовог
преосвештенска владике Милутина и уз помоћ Црквене
општине Лајковац. О бројним Савиним делима и чудима,
подсетили су нас и ученици лајковачких школа, читајући
текстове који говоре о неуморној и сталној тежни Светога Саве
да свом народу дарује знаје, љубав и веру. Светосавској
академији у Лајковцу присуствовао је председник општине,
његови сарадници, свештенство и намесништво црквене
општине Лајковац, просветни радници, ученици и грађани.

ИЗЛОЖБА ДЕЧИЈЕ ШКОЛЕ СТРИПА
У четвртак 9. фебруара у 19
часова у Студентском културном
центру у Београду биће отворена
изложба Дечје школе стрипа из Лајковца. Биће то ретроспективна поставка
дечјих радова коју је припремио
ментор Милоје Митровић, наставник
ликовног васпиатања у ОШ „Миле
Дубљевић“. Митровић већ годинама
ученике лајковачке школе подучава
техникама цртања стрипа, што је
резултирало и бројним наградама на
конкурсима. Изложбу ће отворити
Милорад Вукановић, дипл.керамичар
примењених уметности.

1. Jedinstvo(SP) 12
2. Vizura
10
3. Crvena zvezda 10
4. TENT
9
5. @elezni~ar(L) 8
6. Dinamo(P)
8
7. Spartak(S)
5
8. Futog
4
9. MD Zrewanin 3
10. Jedinstvo(U)
1

2
4
4
5
6
6
9
10
11
13

39:8
32:17
33:19
29:18
28:23
26:21
21:29
15:33
15:37
7:40

37
31
30
27
23
23
16
12
7
4
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У ВЛАДИМИРЦИМА

ОТВОРЕНА ЕКСПОЗИТУРА
ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ
- Експозитура у Владимирцима запослила је петоро
младих банкара. - Услуге Поштанске штедионица
сада су још доступније пословним људима и свим
становницима општине Владимирци
Банка Поштанска штедионица, и у 2017. години, наставља
да шири пословну мрежу и приближава се клијентима отварањем нових експозитура. Симболичним пресецањем врпце,
крајем јануара је у Владимирцима отворена прва у низу експозитура Банке Поштанска штедионица у овој години. Врпцу је
пресекао и тим чином је свечано отворио директор Извршног
одбора Банке, Бојан Кекић.
- С обзирим да смо ми домаћа банка која је фокусирана,
пре свега, на становништво, верујем да ће и остали пензионери
из других банака, прећи у Банку Поштанску штедионицу, поготово што смо ми прошле године обележавали 95 година постојања и изашли са атрактивним понудама. Светска банка и Влада
Републике Србије су нам дали, под наводницима, зелено
светло, тако да верујем да ће и нама итекако значити што се
тиче нашег повећања пословања у целокупном Мачванском
округу- истакао је Кекић приликом отварања експозитуре у
Владимирцима.
- На територији ове општине, Поштанска штедионица већ
има знатан број клијената, физичких и правних лица, који су
услуге банака до сада најчешће користили у најближој експозитури у Шапцу. Управо зато је данас велики и значајан догађај за
општину и све њене становнике, јер ће све банкарске услуге
убудуће моћи да реализују у Владимирцима - истакао је председник општине Владимирци Милорад Милинковић.
- Ми смо кренули у овај посао са Поштанском штедионицом и у једном веома кратком року је све то окончано, што сте
имали прилику да видите. Свечано смо отворили банку, а битна
ствар у свему томе је што смо запослили петоро наших младих
људи. Такође, корист ће имати и грађани општине, као и сама
општина Владимирци путем буџета, кроз њихове порезе и
доприносе. Исто тако, многи наши пословни људи ће, надам се,
овде отворити своје текуће рачуне као и пословне и пренети их
на Поштанску штедионицу. Сматрам да је ово свечан дан за
општину Владимирци, јер је ово права ствар у овом тренутку
тако да сам ја због тога, посебно срећан и задовољан- закључио
је Милинковић.
Банка Поштанска Штедионица завршила 2016-ту годину
са разгранатом пословном мрежом од 140 експозитура и
самосталних шалтера. Након отварања пословнице у Владимирцима, клијенти ће моћи да користе услуге Банке у 129 експозитура и на 12 самосталних шалтера.
М.М.М.

Пресецање свечане врпце

Први клијент на шалтеру: Милорад Милинковић,
председник општине Владимирци

Отворено пет нових радних места

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ПРОВО“ ЗАПОЧЕО ПРИПРЕМЕ

ПОХОД НА ВИШИ РАНГ
Фудбалски клуб Прово је јесењи
првак зоне „Дрина“ са 36 освојених
бодова, шест више у односу на другопласирани тим Јединства са Уба. Ова
екипа је, након краће паузе, почела припреме за наставак такмичења а за сада
се све одвија по предвиђеном плану.
- Морам да кажем да сам задовољан овим првим делом, да су играчи за
време паузе вредно радили, нису зарђали, испоштовали су онај део који смо
се договорили у паузи, тако да у овом
тренутку добро подносе напор. Што се
тиче саме екипе дошло је до малих промена. Напустио је само један играч
(Адамо-вић), а појачали смо се са четири нова фудбалера. Сматрам да ће то
бити довољно и да ћемо успети да
остваримо свој циљ, а то је пласман у
Српску лигу „Запад“. Током приптема на
програму су седам утакмица, укључујући и куп, седам дана пред првенство истиче Игор Ђукановић, тренер ФК
„Прово и додаје да је у току најтежи део

припрема, стицање снаге и рад на доброј
физичкој припреми што је основа за оно
што следи. Па свесни те чињенице, уз добру атмосферу, играчи испуњавају своје
обавезе. Екипа вредно ради у сали Економске школе, а за викенд су одиграли и
прву пријатељска утакмица у Станишићима.
Екипу Прова је, у зимском прелазном року напустио Дарко Адамовић а до
сада су четири нова играча појачала редове лидера: Марко Јошић долази из
шабачке Мачве, Алекдандар Ситарица из
ривала Јединства са Уба, Ненад Недељковић из Лајковачког Железничара и
Марко Николић из шабачког Радничког. И
они истичу добар рад и одличну атмосферу која је значајан сегмент на путу
остварења зацртаног циља.
- Моје амбиције и амбиције фудбалског клуба су се поклопиле, тако да све
протиче у најбољем реду. Момци су ме
изузетно добро примили, а надам се да ће
и у будућности бити тако. У овом клубу,

Појачање из убског Јединства:
Александар Ситарица (са лоптом)
иначе, и раније је била добра атмосфера, што говоре и резултати, а мислим да ће тако и остати- преноси своје
утиске Марко Николић, ново појачање
Првовљана.
М.М.М.
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ОПШТИНА УБ

9.фебруар 2017.г.

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ „УБ“

ПРОГРАМ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

У ХАЛИ СЕ
ВРЕДНО РАДИ

БИОСКОП
И ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ

Кадровске промене и боља организација,
допринели успешнијем функционисању Хале.
Проблем грејања је ове зиме израженији.

Екипа филма „Зона Замфирова“
поздравиће Убљане на специјалним
пројекцијама 9. фебруара

Од када су, у последњих неколико месеци, направљене
кадровске промене у убској Хали спортова, која функционише у
оквиру Установе за културу и спорт „Уб“, дошло је до видног
побољшања. Организован је рад Хале током целог дана, од осам до
24 часа, а руководство напомиње да су изнајмљени термини за
тренинге помогли да се Убска спортска „лепотица“, делом, финансира и из сопствених средстава.
Дневно, кроз велику (борилиште) и малу салу Хале, у оквиру
тренинга, прође преко 200 професионалних и аматерских спортиста. Хала ради без престанка целе недеље, па чак и празницима,
када су најактуелнији тренинзи рекреативаца. Због тога је, на
предлог Радована Пулетића, директора Установе за културу и
спорт, за организацију рада Хале, ангажован Мишел Капларевић
који се труди, да са још четири радника, обезбеди што лепши боравак спортистима и многобројним посетиоцима. Хигијена Хале
подигнута је на висок ниво, па се сада чисти и сређује, некада, и
више пута дневно.

Четвртак 9. и петак 10. фебруар у 16 h

СНЕЖНА КРАЉИЦА:
ВАТРА И ЛЕД
Трећи наставак бајковитог
анимираног хита у 3Д формату.
Након јуначке победе Снежне краљице и краља, Герда још увек не
може да пронађе мир. Њен сан је да
пронађе родитеље и коначно скупи
целу породицу. Герда и њени пријатељи одлазе на путовање у потрагу
за њеним родитељима и на том путу
сусрести се са новим изазовима:
откриће антички чаробни артефакт.
Од тога тренутка ништа више неће
ићи према плану…Филм је синхронизован на српски језик. Цена улазнице 250 динара

Четвртак 9. и петак 10. фебруар у 18 h и 20 h

ЗОНА ЗАМФИРОВА 2
Одлични услови за тренирање
и играње утакмица

Дупла врата
на улазу у Халу

Сопственим снагама запослених радника и уз минималне
трошкове, окречен је зид иза клупе за резервне играче, а због
потешкоћа са грејањем, услед веома ниских температура, радници
Хале извадили су, очистили и опрали све филтере ваздуха грејача
коморе у котларници, а у току прошле недеље, дупла врата са
задњег улаза, премештена су и монтирана на главни улаз, чиме се,
у великој мери зауставио проток хладног ваздуха који је долазио
споља и задржала оптимална температура у простору Хале.
- Главни извор топлотне енергије за Халу је у ОШ „Милан
Муњас“. Постоји цевовод који иде испод школског дворишта, и ту
се губи одређен проценат енергије. Ове године смо имали доста
муке да сву ту енергију, која се загрева у школи, пребацимо у оптималном обиму у Халу. Температуре су биле ниске, али запослени у
Хали су учинили све што се може, да се проблем реши – изјавио је
Радован Пулетић, директор Установе за културу и спорт „Уб“.
Иако је технички проблем загревања Хале успешно решен,
почетком прошле недеље, дошло је до новог проблема услед
пуцања главног котла, смештеног у школи. Због недостака финансијских средстава, прибегло се крпљењу дотрајалог котла, а у
наредном периоду Основна школа предаће пројектну документацију за нови систем грејања.
Д.К.

Најгледанији домаћи филм свих времена добио је
наставак, а Убљани прилику да на пројекцијама у
четвртак, 9. фебруара, поздраве екипу филма, која ће се
поклонити гледаоцима. Скоро 15 година након што је
екранизована велика љубавна сага Стевана Сремца о
Зони и Манету, из пера сценариста Иване и Мирослава
Митића стиже прича о томе шта се догодило у браку
чувеног пара две године након венчања. Главни протагонисти и њихова борба да сачувају брак и даље су смештени између 1905. и 1908. године, где је кроз омиљену
љубавну причу дочарана лепота Србије у том периоду,
али и проблеми са којима се суочавају млади брачни
парови. Поред Бранкице Себастијановић и Милана Васића у главним улогама, глумачку екипу чине и Љиљана
Стјепановић, Љиљана Драгутиновић, Тања Бошковић,
Милан Лане Гутовић, Иван Бекјарев, Бранко Ђурић,
Милан Калинић... Цена улазнице 250 динара.

КЛУБ ДОМА КУЛТУРЕ, 14. ФЕБРУАР

ПЕСМА ЉУБАВИ
Установа за културу и спорт и ове године
организује романтично музичко-поетско вече за Дана
заљубљених, са много лепе музике и љубавних
стихова. Улаз бесплатан.

PRODAVNICA POLOVNE ROBE IZ UVOZA
EXTRA POVOLJNO !

ОПШТИНА МИОНИЦА

9.фебруар 2017.г.
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УСВОЈЕН ПРОГРАМ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 6,4 МИЛИОНА ДИНАРА
Општинско веће општине Мионица је, на седници одржаној 31. јануара, усвојило Програм расподеле средстава из
буџета намењених за развој и унапређење безбедности
саобраћаја на путевима Општине у 2017. години. Програмом
се утврђује начин коришћења средстава од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје у овој години и пренетих средстава из претходне и то за активности које се планирају у циљу безбедности саобраћаја на путевима. За
реализацију се према речима председника мионичке
општине Бобана Јанковића планирају средства у износу од
6,4 милиона динара, од чега за унапређење саобраћајне
инфраструктуре 750 хиљада динара, за саобраћајно
образовање и васпитање 2,15 милиона, за превентивнопромотивне активности из ове области 3,25 милиона динара
и за рад локалног Савета за безбедност саобраћаја 250
хиљада динара.
На овој седници је усвојено и Решење о тромесечним
примањима и издавањима општинског буџета за период
јануар-март и донет предлог Програма коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине за територију
општине Мионица за текућу годину. Предлог је достављен на
разматрање Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а за ову намену у буџету су опредељена средства у износу од 13,5 милиона динара. Највише средстава се
планира за реконструкцију водоводне мреже са заменом
азбестног цевовода, шест милиона динара, за набавку
опреме за организовано управљање отпадом 1,7 милиона,
док се за учешће у инвестицији изградње регионалног центра
за управљање отпадом ''Каленић'' и за израду локалних,
акционих и санационих планова и пројеката планира по
милион динара.

ПРЕДСТАВЉЕН ''ПРОГРАМ ЗА ОЖИВЉАВАЊЕ
ПРОИЗВОДЊЕ МАЛИНА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ МИОНИЦА''

ПРОИЗВОД ОД
СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА
У скупштинској сали зграде општине Мионица, 2.
фебруара, су пред великим бројем овдашњих пољопривредника, угледни стручњак за воћарство из Ариља професор
доктор Светислав Петровић и научни сарадник у Одељењу за
заштиту воћа и сертификацију садног материјала Института
за воћарство из Чачка доктор Александар Лепосавић, представили ''Програм за оживљавање производње малина на
подручју општине Мионица'', који је урађен на иницијативу
локалне самоуправе. Присутне на скупу који су организовали
Служба за пољопривреду Општинске управе и Центар за
образовање и развој ''Мионица'' је поздравио председник
општине Мионица Бобан Јанковић, истакавши да је локална
самоуправа уважила препоруке компетентних стручњака да
посебну пажњу треба посветити развоју воћарства и да малина представља производ од стратешког значаја за Општину.
- Ми смо пре неколико деценија о узгоју малине учили
управо у вашем крају. Регион коме припада Мионица је у дугом
периоду био водећи у свету, али више није тако, док ариљски
крај у укупној светској производњи малине данас учествује са
5 процената. Циљ нам је да се у општини Мионица унапреди
производња и да буде примерена највећим малиногорјима у
Србији и, што да не, преузме примат. Мионички крај је подручје
које може да буде веома успешно за подизање засада малине
са потенцијалом, а план је да се годишња производња са
садашњих 200 до 300 тона подигне на 200 до 300 вагонанагласио је професор Светислав Петровић.
Петровић је присутнима изнео задатке Програма, који
садржи стручну оцену агроеколошких услова за савремену
производњу малина на територији општине Мионица, технолошке пројекте за подизање и негу засада на површини од
једног хектара, за подизање засада у органском поступку, за
подизање и негу матичног засада, као и предрачун потребних
средстава и закључак о економској оправданости. Током
саветодавног дела, доктор Александар Лепосавић је одржао
стручно предавање на тему ''Технологија узгоја малине'' и
одговарао на бројна питања мионичких пољопривредника.
Између осталог, посаветовао их је да величину засада одреде
према расположивој радој снази која је најпотребнија у време
бербе и посебно нагласио да искуство говори да квалитет
увек треба да има предност у односу на количину.
А.К.

Детаљ са седнице Општинског већа
општине Мионица
У даљем раду, Општинско веће је именовало Локални
савет за запошљавање за 2017. годину, образована је Радна
група за увођење и развој система финансијског управљања и
контроле у општини Мионица и усвојени Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта и Правилник о
безбедности информационо-комуникационог система
Општине.
А.К.

У ВЕЛИКОЈ САЛИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

СВЕТОСАВСКА
АКАДЕМИЈА
Школска слава обележена у свим
просветним установама у Мионици
Дан уочи великог православог празника у Великој
сали културног центра, у организацији општине Мионица,
мионичке Црквене општине, Културног центра, ОШ ''Милан
Ракић'' Мионица, ОШ ''Војвода Живојин Мишић'' Рајковић,
Средње школе ''Мионица'' и Предшколске установе ''Невен''
одржана је Светосавска академија. На свечаној академији у
част највећег српског светитеља и просветитеља присутнима се обратио председник општине Мионица Бобан Јанковић, док је традиционалну Светосавску беседу говорио
архијерејски намесник колубарски Саша Тимотић. У уметничком програму су наступили хор ОШ ''Милан Ракић'', свештеник из Бранковине Никола Петровић и његова супруга
Дајана који су изводили духовне песме, рецитатори из мионичке основне и средње школе, солисткиње Тијана Миловановић из издвојеног одељења ОШ ''Војвода Живојин
Мишић'' у Брежђу и Ивана Живковић из издвојеног одељења ОШ''Милан Ракић'' у Горњој Топлици, малишани из Предшколске установе ''Невен'', као и чланови драмске секције
издвојеног одељења ОШ ''Војвода Живојин Мишић'' у Брежђу који су извели драмски приказ о Светом Сави. На крају
свечаности председник општине Мионица Бобан Јанковић
је уручио пригодна признања ученицима мионичких
образовних установа који су постигли значајне резултате на
различитим смотрама знања у 2016. години.

Свечана академија у мионичком културном центру
Наредног дана је резањем славског колача и пригодним програмом у свим просветним установама на подручју
Општине обележена школска слава Свети Сава.
А.К.
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19.02.2017. г. навршава се 40
дана од смрти нашег драгог

ЗОРАНА
ЖИВКОВИЋА
ГОНЗАЛЕСА
(1958 – 2017)
С љубављу и поносом,
чуваћемо успомену
на твој драги лик...
Заувек захвална
породица

Драга наша мајка, бака и ташта 11.02.2017.г. навршило се четири
године од како је отишао наш брат,
преминула је 30.01.2017. г.
ујак, шурак и деда

БОЖИДАРКА
ВАСИЉЕВИЋ

(1938 - 2017) из Трњака (16.12.1959 - 11.02.2017)
После четири године велике туге тихо си испустила душу, онако
како си и живела и отишла у загрљај своме једином сину.
Знамо да сте сада заједно, међу Анђелима, јер тамо и припадате.
Почивајте у миру...
Ваши: ћерка и сестра Мирјана, унук и сестрић Мартин,
унука Марија, унук и праунук Андреј, зет Драган

19.02.2017. г. навршава се
40 тужних дана од смрти нашег
драгог

31.1.2017. г. навршавају се
23 године од смрти нашег драгог
супруга, оца, свекра и деде

ЗОРАНА
ЖИВКОВИЋА

ДРАГОМИРА ИЛИЋА

ГОНЗАЛЕСА
(1958 – 2017)
Остаћеш заувек
у нашем сећању...
Твоји: сестра Зорица,
Гаги, Вуле и Дејан
10.02.2017. г. навршава се три године
од преране смрти нашег драгог брата
који премину у Бечу

ПРЕДРАГА
ЈЕРЕМИЋА БОБАНА
(1952 – 2014)
из Црвене Јабуке
Драги брате, дани пролазе али ни
један без сећања и туге за тобом.
Ни време које је прошло није
умањило тугу, празнину и бол.
Твоје постојање је било наша
топлина, твоје име наш понос,
твоја смрт, наша доживотна рана.
Твоје сестре Слободанка
и Верица са породицама

ДРАГАН
ВАСИЉЕВИЋ

бојаџије из Уба
Чувамо светлу успомену!
Супруга Магдалена,
деца Милан и Љиљана,
снаха Горица
и унуци Стефан и Филип
10.02.2017. г. навршило се пуне
три године од кад је умро наш
брат, стриц и девер

ПРЕДРАГ ЈЕРЕМИЋ
(1952 – 2014)
из Црвене Јабуке
Брате, време пролази,
али заборав не постоји.
Почивај у миру.
Твоји: Брат Драган,
снаха Мира и синовац Мартин
са породицом

СЕЋАЊЕ

АНДРИЈА
МИЛОВАНОВИЋ
(1947 – 2016)
Сећамо се, на дружењима,
‘’вечитог боема’’...
Друштво из пензионера

УБ - НЕКАДА
ПРОХУЈАЛО
СА ВИХОРОМ

9.фебруар 2017.г.
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ВАРОШ НАШЕ МЛАДОСТИ
Крај шездесетих или почетак седмадесетих. То време у било много опуштеније него
данас. Није била реткост да грађани крену
улицом, заједно са музичарима, прослављајући
годишњицу предузећа, неки лични догађај,
државни празник... Камера је забележила групу
коју су предводили Мија Пићаре, Аца шнајдер,
Ратко Стајчић, Тома Јовановић, а између хармоникаша (ко их препозна нека нам јави), су Шипчић
и Баја Иконић, Милеса Лазић (Мијина супруга),
брачни пар Лазић, Гордана и Љуба и други - мање
или више познати ликови.
У позадини је легендарна кафана
‘’Јадран’’ у којој су се скупљали Убљани уз добру
капљицу и ћевапе. Умело се ту лумповати до зоре
уз Боју и његову виолину, мајстора на том
инструменту Ореза, Пујину хармонику, у то време
млађане хароникаше Бору и Јову, уз Зулфину
песму келнерисање Рада Кире, Јапана, Чоле и
других.
Биоскоп, улаз, такође у позадини, је још
једно култно место старих Убљана. У то време
неприкосновен на вратима и у сали је био Диша
Дупљак, а за киноапаратуром Тома Ђукић Носоња и Миливоје Глишић Пекос... Беше некад.

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

„УЗМИ РАЧУН
И ПОБЕДИ“
Првог дана подељено преко 500
коверата. Награде: станови, путовања,
аутомобили, кућни апарати.
Првог фебруара, званично је почела
државна наградна игра „Узми рачун и победи“,
Министарства финансија и Министарства
државне управе и локалне самоуправе, којом
ће се грађани Србије прикључити акцији у
борби против сиве економије.
Свим поштама у Србији, достављене су
коверте које потрошачи преузимају на шалтерима, одмах попуњавају, убацују десет фискалних рачуна или слипова и, без надокнаде,
Пошта Србије прослеђује даље у Београд.
Важе се само рачуни од 1. јануара 2017. године,
чији износ не може бити мањи од 100 динара.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ХОЋЕТЕ ЛИ ИМАТИ ДОВОЉНО ОГРЕВА
ДО КРАЈА ЗИМСКЕ СЕЗОНЕ ?
Боривој Мирковић, Тврдојевац:
- С обзиром да радим у „Колубари“, грејем се на
сушени угаљ. Сваке грејне сезоне купујем стандардно
исту количину, али ове године ћу направити изузетак.
Никада није било оволико хладних дана у континуитету,
као ове зиме. До сада сам трошио шест тона, а ове
године ћу три тоне више до краја грејне сезоне. Мораћу
да докупим ту количину на стоваришту, јер цео јануар је
био у мину-су а чујем да и за фебруар најављују још
један ледени талас. Докле ће трајати, то нико не зна.

Чедомир Вујковић, Врело:
- Грејем се на угаљ и дрва, и имам централно грејање. Доста огрева смо већ потрошили, дрва смо већ
поново секли а ових дана морам још једном у шуму да
сечем нову количину. Срећа је што имам своју шуму па
не морам да купујем, јер ове године је дупло већа
потрошња огрева у односу на досадашње зиме. Много је
хладно а ледени дани се враћају, како је најављено.

Јелена Ранковић, Шарбане:

Пошта је обезбедила бесплатне коверте
У Пошти на Убу, стигло је 1.500 коверти, а
по утрошку истих стићиће и нове, које могу да
се нађу и у поштама у Бањанима и Памбуковици. Већ првог дана по објављивању наградне игре, Убљани су узели 500 коверти. Паралелно се организује и такмичење општина и
градова у броју прикупљених рачуна, где ће
најактивније општине добити wi-fi зону бесплатног интернета.
Подршку наградној игри пружили су и
Пореска управа, Државна лутрија Србије и
Републички секретаријат за јавне набавке, а од
актуелних награда, најпримамљивије су:
аутомобили, шест станова у Београду, путовања, техничка роба и многе друге. Једна особа може да пошаље неограничени број коверти, али због равномерне расподеле, у убској
пошти делиће се по пет коверата.
Планирана су четири извлачења награда,
а прво ће бити 12. марта.
Д.К.

МАЛИ ОГЛАСИ

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

065 4444 001

- Живим сама у домаћинству, тако да ложим ватру
само на једном месту и то ме спашава. Иначе, грејем се
на дрва. Спремила сам једну одређену количину као и
сваке године и једино ми преостаје да се надам да ће
брзо доћи крај овом дебелом минусу. У супротном, мораћу да докупим још дрва до краја грејне сезоне. Ја сам
дрва плаћала по 4.000 динара по метру јесенас, а сада
чујем да је цена дрва достигла цифру од 6.000 динара.
Томе је допринела ова велика хладноћа а нико се томе
није надао. Ко је могао да предвиди овакву зиму...

Милован Марковић, Уб:
- Зими се не назире крај али зато је мом огреву увелико крај, и то је мој проблем. Грејем се на дрва, као и
увек. До сада сам потрошио 11 метара а требаће ми још
4-5 кубика. Цена је прилично скочила, наравно захваљујући великој потражњи- али шта је ту је. Битно је да
има да се купи, макар код шверцера. Много је већа
потрошња огрева уопште ове сезоне, јер је зима јака са
великим минусом и јако дуго траје, што је неуобичајено
за наше поднебље.

Петар Ђурђевић Јеге, Уб:
- Имам доста шуме али се нисам надао овом хладном таласу и нисам на време спремио потребну количину дрва. То ме је срамота, јер држао сам се оне народне: куче обично прави кућицу кад дође зима. Зато сам
морао да купим три метра дрва и то сам потрошио, па
сада планирам да купим још два метра. У своју шуму не
могу да уђем да би се снабдео дрвима, а ово је стварно
било изненађење, јер никада нисам потрошио оволико
огрева као ове зиме. Ова зима се не шали и ја још данас
идем да докупим дрва док је лепше време јер, како чујем,
најављују продужетак леденог таласа. Ипак из овога
произилази нешто добро, а то је поука- да зиму не треба
чекати неспремно јер изненађења много скупо коштају...

Радоје Ранковић, Кршна Глава:
- У кући имам централно грејање и грејем се на дрва.
До сада сам потрошио око 25 кубика дрва а требаће ми
још сигурно 10 кубика. Имам четири хектара шуме и
одатле се снабдевам, бар не купујем, и то је уштеда.
Нисам се надао овако ниским температурама, као и
већина суграђана спремио сам стандардну киличину, па
сада морам поново у шуму за дрва. Мразеви су огромни
и температура на котлу не може да пређе 500, иако нонстоп ложим. Што је најгоре нема потребне топлоте, јако
је велики минус у континуитету и то се осећа у кући.

Вера Грујучић, Уб:
- Моје домаћинство се греје на дрва. За сада имам
довољно и није ми још нестало, али при крају сезоне ћу,
како ствари стоје, морати да докупим одређену количину како би изашла из зиме. Чујем да је цена прилично
скочила, а томе је допринео овај хладан талас коме се
већина људи није надала. Углавном сви идемо оном
линијом да што мање потрошимо и некако се провучемо
до краја сезоне. Ове године се десио изузетак, а ми се
уљуљкали јер смо навикли на благе зиме.Знате, изненађења нису увек пријатна, то морамо да научимо. Зато
ћемо сви бити много спремнији следеће грејне сезоне.

СПОРТ
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УБСКИ КОШАРКАШИ ПОКЛЕКЛИ У ДЕРБИЈУ ЗАЧЕЉА

СУДИЈЕ ПОГУРАЛЕ
„ШАПЧАНЕ“
У најбољој партији ове сезоне,
убски кошаркаши ипак нису дошли до
победе која је могла да значи и опстанак
у лиги. Низом необјктивних одлука,
крагујевачки арбитри су "скројили"
исход меча, Убљани су уложили и
званичну жалбу, али од тога је мало
користи. Екипу је на овој утакмици са
клупе водио Звонко Минић, делује да је
одрадио одличан посао, али ни то није
било довољно за кључну победу.
После почетне предности домаћих
која је у једном тренутку била и двоцифрена, убски кошаркаши су се консолидовали и преузели контролу меча. Лазар
Поповић је одиграо најбољи меч у дресу
Уба, похватао све "отпатке" под кошевима, а кошгетерски део посла преузео
је искусни "плеј" Петровић. Осим
сумњивих судијских одлука, поразу је
кумовао и превелик број промашених

слободних бацања. Продужетак је
изборен добром одбраном, а кључни
поен за домаће у продужетку постигнут
је са"пенала" након престрогог фаула
Петровића. Иритирали су арбитри
Убљане, потом делили и техничке, на
крају вероватно и послали госте у нижи
ранг...
Претходног викенда, Убљани су
пружили снажан отпор Студенту,
почетком другог дела имали и лепих +6
пре серије гостију од 13:0. Предаје није
било, пришли су домаћи и на 78:80, ипак
екипа из Бајине Баште није дозволила
изненађење. Меч је имао не баш
пријатну увертиру, била је опција и
иступања из такмичења, за сада како
ствари стоје- Убљани настављају
такмичење утакмицом против Златара у
недељу од 19 часова на домаћем
паркету.
Б.М.

РАДНИК ИСПУНИО ОЧЕКИВАЊА У ВИШЕМ РАНГУ

СРЕДИНА ТАБЕЛЕ
ПО МЕРИ
Екипа са Школарца играла је
јесенас запажену улогу у Окружној лиги
Колубаре, Убљани су као новајлије
играма и резултатима заслужили комплименте фудбалске јавности, а 22 бода
и 8. место на табели апсолутно су у
складу са жељама управе. Председник
Милован Милићевић је летос повукао

Детаљ са јесење утакмице
Радник - Совљак
храбар потез именовањем Александра
Станојевића за тренера, дојучерашњи
играч Убљана се одлично снашао у
новој улози, па је Радник био препознатљив по технички дотераној игри за гол
више:
- Користили смо 20-ак играча у
јесењем делу, за разлику од већине
окружних лигаша имали услове и за
редован тренинг, а остаје жал што од 7
"ремија" бар три нисмо преточили у
заслужене победе. Филип Луковић је
головима и играма за нијансу одскочио,
пратили су га капитен Граховац, Јовић,
Ранковић, Јоцић..., а вероватно највеће

појачање за пролеће биће повратак на
терен Николе Хаџића и Марка Новаковића. Остварили смо циљ да будемо
стабилни у вишем рангу, 16. фебруара
се поново окупљамо, а планирани су
тестови са Трлићем, Црвеном Јабуком,
Полетом из Такова, Душаном Силним...каже тренер тима са Школарца.
Много тежи задатак да обезбеди
нормално функционисање клуба имао
је председник Милићевић, у том смислу
Радник је делио судбину већине клубова у крају, а спремна су и појачања за
наставак сезоне:
- Велику захвалност дугујем Пеђи
Павловићу и предузећу „Вучијак“ који
нам је изашао у сусрет кад год смо
тражили помоћ, а на жалост, једва смо
крпили "крај са крајем". Повратници у
дрес Радника су Зоран Билић из
Гуњевца и Стефан Максимовић из
Рудара, а надам се да ће и Никола
Симеуновић пристати да нам помогне
колико буде у могућности. Уз посредство нашег капитена, ангажовали смо и
везног играча из Сурчина, а конкуренцију међу стативама појачао је млади
Лука Јечменица. Напустио нас је само
Тика Петровић, због чега ми је искрено
жао, за њега су увек врата клуба отворена- закључио је председник МилићеБ.Матић
вић.
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Прва регионална лига "Запад", 17. коло

Шабац- Уб 102:101 (пр.),
86:86 (26:22, 18:26, 27:22,
15:16, 16:15)
Хала Шабачке Гимназије. Гледалаца:
150. Судије: Милошевић, Илић (Кг).
УБ: Бојичић 26, Петровић 40, Обрадовић
6, Пећинар, Марковић 6, Миливојевић 3,
Поповић 18, Миловановић, Пантелић,
Милутиновић.
Прва регионална лига "Запад", 16. коло

Уб- Студент (Бајина Башта)
81:86 (17:18, 24:20, 14:26, 26:22)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 80.
Судије: Миловановић (Ваљево), Синђелић (Чачак).
УБ: Бојичић 32, Петровић 16, Обрадовић
2, Пећинар 3, Марковић 8, Поповић 16,
Пантелић, Миливојевић 4, Миловановић,
Милутиновић.

PRVA REGIONALNA LIGA *ZAPAD*
14 3 31
1. Novi Pazar
2. Zlatar (NV)
14 3 31
3. Klik (Ariqe)
14 3 31
4. KKK Radni~ki
14 3 31
5. @elezni~ar (^)
12 5 29
6. Priboj
10 7 27
7. Zekas (Ra~a)
9
8 26
8. Mile{evac
9
8 26
9. Student (BB)
7 10 24
10. Polet (Ratina)
5 12 22
11. Prva Petoletka
5 12 22
12. Crnokosa (K)
3 14 20
13. [abac
2 15 19
14. Ub
1 16 18
Наредне утакмице КК Уб:
Уб - Златар (НВ) (12.фебруар-19ч)
Милешевац - Уб (18.фебруар)

ПИОНИРИ ЈЕДИНСТВА
ГОСТОВАЛИ У ХУМСКОЈ

СНАЖАН ОТПОР
"ЦРНО-БЕЛИМА”
Пионири Јединства, са тренером
Радованом Тадићем, имали су част да
одмере снаге са вршњацима Партизана, из Хумске је стигао позив
Убљанима за пријатељску утакмицу на
"вештаку" иза источне трибине некадашњег стадиона ЈНА, а екипа тренера
Зорана Краљевића славила је са 6:3.
За црвено-беле стрелци су били
Срећковић два пута и Ивковић, да
гости нису направили неколико
почетничких грешака резултат би био
бољи, али су и овако Тадићеви пулени
оставили одличан утисак.
Претходног викенда, гости Јединства у спортској хали били су пионири
лучанске Младости и ОФК Шапца, а
Шапчани су заслужено били победници тријагонала.

Пионири Партизана и убског Јединства пред утакмицу
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ФУДБАЛ

9.фебруар 2017.г.

НАПАД ЈЕДИНСТВА ОЈАЧАН ЗА ПРОЛЕЋЕ

КРСТИЋ И АЛЕМПИЈЕВИЋ
ТАНДЕМ ЗА ГОЛОВЕ
„Црвено-бели“ јачи за дугогодишњег суперлигашког
играча (Владимир Крстић), али и најбољег голгетера
Зоне „Дрина“ ове једени (Јовица Алемпијевић“
Прво појачање Убљана на зимској
пијаци био је Јовица Алемпијевић (24),
нападач родом из Лучана, а јесенас убојит
голгетер Дрине из Љубовије за коју је
постигао 11 голова у 14 мечева. Реч је о
момку који је јуниорски стаж прошао у
Младости и дебитовао за Лучанце у Првој
лиги Србије са 17 година, а у наставку
каријере играо и за пожешку Слогу и
Будућност из Ваљева.
Биографија брзоногог "шпица" била
би сигурно импресивнија да га нису

Јовица Алемпијевић

спутале повреде, најпре стопала, а
потом и колена која га је скоро две
године одвојила од терена. У живот се
вратио играјући у Окружној златиборској лиги где га је 35 голова препоручило Ивану Чанчаревићу, тренеру
Дрине. Уследила је бриљантна јесен у
којој се његово име често појављивало
у рубрици играч утакмице, а Убљанима
су га видели на делу у одличној партији
под Шепковцем (1:1). Већ на самом
старту меча, демонстрирао је своје
брзинске и реализаторске квалитете,
умакао најбољој одбрани лиге и натерао Немању Матића да стави његово
име у нотес за потенцијална појачања:
- С обзиром да сам размишљао и
да напустим фудбал, осећам се као на
новом почетку, а убско Јединство
видим као идеалну одскочну даску за
успешну каријеру. Када вас позове клуб
на чијем је челу Немања Матић- онда ту
пуно премишљања нема, иако је било
доста понуда после успешене јесени у
Љубовији. Утисци о новом клубу су
феноменални, мало ме је мучила
повреда на почетку, сада већ хватам
прави ритам и навикавам се на заиста
професионалне захтеве рада у Јединству- искрен је водећи голгетер Зоне
"Дрина".
А несумњиво најјачи рејтинг од
зимских аквизиција иде уз име Владимира Крстића (29), Ваљевца иза кога је
чак осам суперлигашких сезона у дресовима БСК Борче, ужичке Слободе и
Борца из Чачка. У квалитете некадашњег јуниора Црвене звезде, Немања
Матић се уверио играјући са њим у

Владимир Крстић
Колубари, откада датира и њихово
пријатељство. Непријатна повреда
пубичне кости одвојила је крилног
нападача скоро годину дана са терена,
да није било тога- вероватно би и данас
био у екипи Ненада Лалатовића који се
"заљубио" у његове фудбалске квалитете на клупи Борца. Јесенас је носио
дрес ваљевског српсколигаша, а овог
пролећа пробаће да докаже да није
случајно био стрелац близу 30 голова у
елитном рангу:
- Утисци на старту су одлични,
нисам ни очекивао ништа друго у клубу
који води Немања Матић, а квалитетне
припреме су баш оно што ми треба
након изласка из повреде. Не познајем
екипу, али верујем да ћемо се брзо
"скапирати" и од првог пролећног меча
кренути у серију победа. Не пада ми
тешко играње у зонском рангу, верујем
само шест месеци, јер из свега што
видим Јединству је место барем у
српсколигашком рангу, ако не и степеницу више- каже још један од новајлија
под Шепковцем.
Б.Матић

УБСКИ ВЕЗИСТА НА ПРОЛЕЋЕ ПРЕД НОВОПАЗАРСКОМ "ТОРЦИДОМ”

ЛУКА СИНЂИЋ У „ПЛАВО-БЕЛОМ“
Лука Синђић (23) је поново на
главној фудбалској позорници Србијеједан од адута Новог Пазара у борби за
опстанак на пролеће ће бити везиста

Одличне партије у дресу
Колубаре вратиле га
на суперлигашку сцену

разорне "левице", а деби ће највероватније имати 18. фебруара против
шампиона на стадиону "Рајко Митић"!
Управа је испунила жељу тренера
Небојше Вучићевића, а ватрена пазарска публика имала је већ прилике да га
види на делу у дресу Доњег Срема, а
посебно Колубаре када је на "генералци" Санџаклија убио "паука"са 30
метара! Синђић је јесенас имао други
мандат у дресу "зелено-црних" из
Лазаревца, а бивши играч Јединства,
Земуна, Радничког (О), италијанске
Франкавиле..., задовољан је првим
утисцима у новој средини:
- Налазимо се на припремама у Улцињу,
доста играча познајем од пре, а највише
се дружим са Лајковчанином Иваном
Марковићем и Стефаном Милојевићем.
Први припремни меч треба да одиграм
против Зете, за кратко време схватио
сам да ће нам тренер Ушке Вучићевић
бити велики адут, а и поред незавидне
ситуације- очекујем да ће најватренија

Представљање
у Новом Пазару
публика у лиги и наредне сезоне гледати суперлигашки фудбал. Конкуренција је јака на средини, али верујем да ћу
се иборити за место стартера већ на
пролећној премијери против Црвене
звезде- самоуверен је Лука Синђић. Б.М.

НАЈБОЉЕ МЕСТО ЗА ВАШУ РЕКЛАМУ !

064 21 80 588

ФУДБАЛ
ПОЧЕО ТУРНИР НА "ВЕШТАКУ"
У ОРГАНИЗАЦИЈИ УБСКОГ ЈЕДИНСТВА

ПОЛОВИЧАН УЧИНАК
- УТИСАК ДОБАР
Погодности које нуди вештачки терен породице Матић,
дао је управи Јединства идеју да организује турнир који је
окупио најбоље екипе из околине, изузев Мачве и Колубаре,
које су већ испланирале распоред припремних тестова. Два
ваљевска, два лајковачка, обреновачки и убски клуб су по
фебруарском сунцу кренули у прве зимске тестове, а иза
црвено-белих су већ два меча против Будућности-Крушика
(0:1) и Задругара (2:1).
У првом сусрету, ваљевски српсколигаш је славио голом
Стефана Илића, али је домаћи тим, посебно у првом делу,
оставио добар утисак. Најагилнији био је новајлија Владимир
Крстић, кретањем и конкретним потезима најавио је да би
могао да буде право решење за креативност игре Јединства.
Од појачања изостао је само Никола Живановић због
стомачног вируса, Брадоњић и Стаменковић су потврдили да
ће огромним искуством помоћи развој убске "млађарије", а у
неколико наврата шпиц Јовица Алемпијевић исказао је
потенцијал да донесе дубину нападима Јединства.
Већ сутрадан, црвено-бели су одмерили снаге са
Задругаром, а тренер Анђић је искористио велики фонд
играча да мало "промеша карте". Играчи са мањом
минутажом од јесенас искористили су прилику, у стрелце су
се уписали Вукашин Милошевић и Дарко Пурешевић, а вреди
похвалити и два млада голмана Веселиновића и Петровића.
Леп погодак за Лајковчане дело је Немање Блажића,
Јединствовог детета, а убски навијачима остаје нада да ће
подесити нишан и у првом пролећном колу против Прова.
Црвено-бели ће у суботу играти меч за пласман, а пре тога ће
у четвртак одмерити снаге и са екипом Диваца на Матићевом
"вештаку".

Детаљ са утакмица: Јединство - Будућност

9.фебруар 2017.г.
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РАЋА ПРОМЕНИО КЛУБ

РИО АВЕ
- НОВА ДЕСТИНАЦИЈА
Фудбалер Спортинга, Радосав Петровић,
напустио је лисабонски клуб, али не
и шампионат Португалије.
Некадашњи фудбалер Партизана и повремени
репрезентативац Србије, Радосав Петровић, ново је
појачање Рио Авеа. Он ће до краја сезоне играти на
позајмици у овом клубу, а није објављено да ли ће Рио Аве
имати могућност откупа његовог уговора на крају сезоне.
Рио Аве се налази у средини табеле португалског
шампионата, и одличан је клуб за Радосава Петровића да
поврати самопоуздање и да се поново врати у форму,
пошто није играо превише у последњих годину и по дана.

Остаје у Португалији: Радосав Петровић
Надамо се да ће 27-годишњи дефанзивни везни играч
успети да се врати у ону форму у којој је био док је носио
дрес Партизана. У Спортингу није добио прилику да игра у
португалском шампионату, шансу је добијао само у куп
такмичењима. Убски интернационалац је летос стигао на
Жоао Авеладе из кијевског Динама, у тим Жоржа Жезуса,
који га је видео као играча сличног стила као што је Немања
Матић. Лисабонски клуб, с обзиром на околности, није
имао превише опција када је у питању његов статус
имајући у виду са је популарни Раћа један од најплаћенијих
играча у тиму.
За репрезентацију Србије Петровић је одиграо 44
меча, постигао је и два гола. У каријери је, поред убског
Јединства, наступао и за Раднички из Обреновца,
Партизан, Блекбурн, Генчлербирлиги, Динамо из Кијева и
Спортинг из Лисабона.
Иако је само дан раније учествовао у вероватно кључној
победи Челзија над Арсеналом, Немања Матић је већ у
недељу навијао за своју екипу против Задругара, при том
стрпљиво излазио у сусрет десетинама људи жељних
сликања са светским асом. Шест месеци било је довољно да
се под Шепковцем ситуација окрене за 180 степени, познајући
српског репрезентативца- навијаче Јединства чека још пуно
Б.Матић
лепих вести...
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА УБЕДЉИВЕ НА СТАРТУ
ДРУГОГ ДЕЛА

РИВАЛКАМА
НИ ГРАМ НАДЕ

Бојазан да би екипа из Жабаља могла да буде незгодна препрека на
шампионском путу, показала се као неоправдана. Од првог поена, лидер је
заиграо дисциплиновано, сервис је савршено функционисао, а домаћи тим
није имао прави одговор. Утакмица је послужила као одличан тренинг пред
важније мечеве, с обзиром да Жабаљке нису биле толико лоше колико
говори резултат по сетовима. Играла је стандардна "седморка", Марина
Петровић није имала потребе да ротира, па је посао у околини Новог Сада
окончан на идеалан начин.

Прва "Б" лига, 12. коло

Милениум- Уб 0:3
(19:25, 12:25, 9:25)
Хала "Мирослав Антић" у Нишу. Гледалаца:
30. Судије: Перић (Параћин), Димитријевић
(Ниш)
УБ: Лазић (либеро), Марковић, Дробњак,
Петровић, Киселчић, Милијановић, Јелић,
Каришик, Поповић, Вуловић, Јаблан,
Глишић
Прва "Б" лига, 11. коло

Жабаљ- Уб 0:3
(14:25, 7:25, 13:25)
Хала у Жабаљу. Гледалаца: 50. Судије:
Бркић, Митровић (Нови Сад).
УБ: Лазић (либеро), Марковић, Дробњак,
Петровић, Киселчић, Илић (либеро), Јелић,
Каришик, Поповић, Вуловић, Јаблан,
Глишић

ПРВА „Б” ЛИГА

ЖОК Уб: Суверено на врху табеле
Већи проблем од квалитета домаћег Милениума, био је дугачак пут за
Ниш, па су Убљанке право из аутобуса изашле на паркет. Осетило се то у
првом сету, али без утицаја на исход, а на позицијама средњег блокера су се
ротирале Миа Вуловић и капитен Александра Киселчић. И наредног викенда,
Убљанке поново путују у Ниш, домаћин ће овога пута бити Студент:
- Све функционише по плану, успешно смо одрадили два теста који су
послужили за хватање форме за најбитније мечеве. Надам се да ће и
наредно гостовање проћи без неизвесности, а онда се коначно враћамо на
домаћи паркет. Противник нимало наиван- Ивањица нам је јесенас показала
да је неугодан ривал, али верујем да настављамо победнички низ- сумира
почетак другог дела тренер Марина Петровић.
Б.М.

Ub
Vaqevo
Spartak (Q)
@abaq Volej
Sterija
Ivawica
Vrbas
Borac (^)
Jagodina
Milenijum (N)
Tutin
Student (Ni{)

11
10
10
8
8
6
6
5
3
3
1
0

1
2
2
4
4
6
6
7
8
9
10
12

35:6
34:13
30:11
28:19
28:17
23:19
23:23
18:26
14:25
14:32
8:31
3:36

13.коло (11.фебруар):
Студент (Ниш) - ЖОК Уб
14.коло (18.фебруар):
ЖОК Уб - Ивањица

33
29
28
24
23
20
18
14
11
9
4
0

КОШАРКА
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КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ НАСТАВЉАЈУ СЕЗОНУ

КОМШИЈСКИ ДЕРБИ НА СТАРТУ
Убљани гостују у Лајковцу, у недељу од 20 часова
На крилима традиције (три
победе у три дуела) и мотивом који
носи комшијско надметање, кошаркаши Младости 014 у недељу од 20
часова пробаће да растуже навијаче
Железничара у лајковачкој спортској
хали. За наставак сезоне, Убљани су
обезбедили два квалитетна појачања у
виду Милоша-Зеке Јевтића и Шапчанина Бајића, али се и домаћи тим
повратком Јокића, добро познатог убској публици, побринуо да дерби буде
посластица у најави:
- Нисмо играли припремне утакмице, форма је непознаница, али једва
чекамо ову утакмицу. Позивам љубитеље кошарке са Уба да дођу на
најближе гостовање, навијачи "Жеље"
ће направити ужарену атмосферу и
нема сумње да ће се дерби играти у
сјајном амбијенту. Напустио нас је Васа
Благојевић, али је повратак Јевтића и
играчки и психолошки плус за нас,
сигуран сам да се Лајковчани сећају
како их је "утишао" у последњим

секундама нашег претходног меча на
њиховом паркету- подсећа тренер
Урошевић на инфаркт-завршницу једног
од окршаја Убљана и Лајковчана.
Мини-баскеташи Младости имали
су запажен наступ на 17. Меморијалу
"Рајко Жижић", одржаном у Хали 3
Београдског Сајма. Урошевић је предводио селекцију девојчица (04-06.), а Ђорђе
Васиљевић и Петар Тешић селекције
дечака Младост 1 (05/06.) и Младост 2
(06/07.). Иако овогодишњи турнир није
имао такмичарски карактер, селекције
Младости су забележиле 10 победа без
пораза, а више од 40-оро убских дечака и
девојчица показала су завидан ниво
техничке и тактичке обучености.
Приближава се крај одмора и за
пионире и млађе пионире- пионири 19.
фебруара са скором 6-1 путују у Шабац, а
"генералку" ће имати против Црвене
звезде у Баскет Ленду. Млађи пионири на
полусезони имају 4-3, а у првом колу
наставка путују у Крупањ.
Б.Матић

Неизвесност у најави:
Железничар (Л) - Младост 014 (Уб)
8.коло (11.фабруар- 20ч):
Железничар (Л) - Младост 014 (Уб)
9.коло (18.фебруар):
Младост 014 (Уб) - М015 (Шабац)

DRUGA REGIONALNA LIGA *ZAPAD*
Grupa *B*
1. Radni~ki (V)
2. Loznica
3. Mladost 014 (Ub)
4. M015
5. @elezni~ar (L)
6. Student 014
7. Ra|evac (K)
8. Vladimirci

7
6
4
3
3
3
2
0

0
1
3
4
4
4
5
7

14
13
11
10
10
10
9
7

Мини-баскеташи Младости 014 на 17.Меморијалу „Рајко Жижић“

