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ОВОГА ЛЕТА

„БИР-ФЕСТ” НЕЋЕ
БИТИ ОДРЖАН

НА СВОМ ПУТУ

Ј

Проблем настао у организацији концерта четири
бенда, којима су раније плаћени наступи
Иако неколико пута најављиван, овога лета неће бити
одржан „Мали бир фест“. Установа за културу и спорт, која је ту
манифестацију претходне четири године веома успешно
организовала током Убских вечери, и поред воље, жеље и
спремности да то учини и сада, није могла да у једном дану
синхронизује концерте четири музичка састава, којима су
раније плаћени наступи. Наиме, осим уобичајених садржаја, у
оквиру овогодишњег „Малог бир феста“ требало је да буде
одржан и музички фестивал, првобитно планиран за Златни
дан, али отказан због невремена. Тада су, практично, почели
сви проблеми везани за организацију убског пивског
фестивала, објашњава Радован Пулетић, директор Установе за
културу и спорт.
„Овогодишњи Златни
дан био је придвиђен у два
дела: један на Градском тргу,
што је и одржано 23. јуна, а
други део, музички фестивал,
требало је да буде реализован
у дворишту средњих школа
наступом четири бенда Мишко Плави Трио, Краљ
Чачка, Тања Јовићевић и Вила
Филозофина, са којима смо
направили договор и извршили уплату преко агенције,
онако као што је и ред када се
Радован Пулетић
организује таква манифестација. Међутим, уочи почетка музичког фестивала, програм је прекинут због невремена,
тако да нисмо имали тај други део Златног дана, па смо се са
поменутим извођачима договорили да свирају на „Бир фесту“,
који смо планирали у првој декади августа. Али, због болести
неких чланова та четири бенда, нисмо могли да организујемо
њихове наступе у једном дану, те смо одлучили да
манифестацију померимо за другу половину августа, поготово
што смо имали у виду да би било згодно спојити је са
отварањем новоизграђене фонтане на Градском тргу. Пошто
нисмо могли да добијемо информацију када ће то тачно бити,
како бисмо благовремено синхронизовали наступе сва четири
бенда истог дана, одустали смо од те идеје“, предочава
проблеме у организацији овогодишњег „Бир феста“ Радован
Пулетић. Према његовим речима, сада је већ касно за такву
манифестацију, због великог ризика од лошег времена, а и
даље остаје проблем окупљања свих музичких извођача.
„Стога сам донео одлуку, која ми се чини најрационалнијом. Наиме, ми ћемо ова четири бенда, која смо платили,
имати кроз музичке наступе у Клубу Дома културе током јесени
и почетком зиме, тако што ћемо у септембру, октобру, новембру и децембру ангажовати по један бенд за свирку. Предност
тога није само лакша организација, него ћемо имати могућност
да средства која смо уложили и вратимо. Све би било другачије да нисмо имали невреме за Златни дан, јер бисмо тада
истрошили наступ ових бендова, договорили наступ неких
других и онда би се то технички лакше извело. Међутим, ми
смо ишли за идејом да уштедимо, што нам је пошло за руком,
јер ћемо планирани и плаћени музички део у потпуности
реализовати, али нећемо имати пивски фестивал“ закључује
Пулетић уз напомену да љубитељи пива следеће године неће
остати ускраћени за тај догађај.
Д.Н.
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едан портал, који се труди да своје
пратиоце увери како заступа одговорно и истинито информисање,
објавио је, као најновију ‘’хитну вест’’
да ће, на Преображење (19.август),
Србија да буде нападнута од стране Албанске
ослободилачке Војске, чије присуство у овом
региону не примећује, изгледа, само Европска
унија (?!). Најављена је нека нова ‘’Олуја’’ и велики
сукоби на југу наше земље. Уз чију подршку? Је л`?
Е, сад! Преображење је прошло и... ништа. Сведоци
смо да Европски градови плаћају данак кроз,
наизглед, бесмислене терористичке акције Исламске државе и да страдају недужни грађани. По ко
зна који пут у ЕУ се заклињу да ће сасећи терористе
у корену, да ће ујединити све добронамерне
светске силе у борби против те државе, коју сви
називају тако, а нико (чак ни у исламском свету - са
малим изузецима) је не признаје. А Косово?
Можда је, не дај Боже, то што се догађа по
европским метрополама, увертира за некакав
‘’Свети рат’’ о којем се већ деценијама говори у
исламском свету (и то, наводно, као одговор на
својевремене крсташке ратове које су предузимале, зна се зашто, управо оне земље које сада
воде главну реч у ЕУ. Србија није учествовала ни у
једном од њих. Али је била озбиљна препрека, а
Крајина са српским крајишницима, главна брана за
надирање Османлија ка Европи.
Нови датум за напад на Србију, око којег су се
Албанци и Харадинај са својим савезницима (?!)
договорили је 25.август. Видећемо шта ће се десити. Наша искуства упозоравају да се Европи и
Американцима не може веровати. Много пута у
историји су показали да немају скрупула и да им
мали народи, као што је наш, служе увек само као
монета за подкусуривање. Албанци не схватају да
ће и они бити пуштени низ воду, нити размишљају о
томе колику цену ће платити за још један неуспео
покушај стварања Велике Албаније.
Лицемерје, које је толико очигледно код разних
европских функционера, а који долазе у Србију са
јасном намером да нас још једном понизе, заварају,
избегну договорена решења, замажу очи, или, чак,
ударају пацке за нешто чега у њиховој историји има
хиљадама пута више него у нашој (ако у нашој,
уопште, има?)...
Правда, збиља увек побеђује. Спора је, али
достижна. Буде великих страдања, жртава и тешких борби, али они који у срцу носе мржњу увек,
на крају, губе. Колико је то за утеху онима који нестану, тешко је проценити. У сваком случају, неправда увек узима несагледиве жртве, али - ипак, правда побеђује! Оставили су поруку и Тарабићи.
Србија није учинила неправду. Појединци, ако су то
чинили у име овог народа, погрешно су замишљали да чине нека херојска дела. Историја увек
све постави на своје место. Кад- тад!
Овог пута, историја ради за нас. Уз услов да
останемо на свом путу поштења и неутралности...
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ОПЛЕМЕЊЕН ГРАДСКИ ТРГ

УБ ДОБИО ФОНТАНУ
„То је сада место око кога ћемо се окупљати у
слободно време, а сигуран сам да ће у наредном
периоду привлачити велики број људи”, истиче
Дарко Глишић, председник општине Уб.
Нова модерна фонтана, са прелепом воденом завесом и
декоративном расветом, ових дана поносно се „шепури” на
убском Градском тргу. Како је и најављено, додуше са малим
закашњењем због неповољних временских прилика,
завршени су радови на изградњи овог велелепног објекта,
који на ће бити поносни грађани Уба и општине.
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ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ШЕПКОВЦУ

ОАЗА ЗА ОДМОР
И РЕКРЕАЦИЈУ
Електропривреда финансирала уређење
Општинског брда, а локална самоуправа
санацију прилазног степеништа
Општинско брдо Шепковац, које је деценијама било
препуштено немару, изгледа лепше него икада. Завршени су
тромесечни радови на његовом уређењу, први пут је опремљен и простор за рекреацију, па се сада овде налазе три
пешачке стазе, парковски трг (амфитеатра) и теретана на
отвореном. Изграђен је и један нови прилазни пут од стадиона „Драган Џајић”, постављена је нова расвета са 26 светиљки, клупе и канте за отпатке.

По дизајну јединствена у Србији
Пробно пуштање у рад фонтане, прошлог четвртка,
испратио је велики број знатижељника, који су се уткривали
да међу првима, фотографисањем, забележе овај
атрактивни догађај у централном делу Градског трга. За само
неколико сати, видео снимак на фејсбук страници „Гласа
Тамнаве” прикупио је преко 5.000 преглада, уз мноштво
похвала и неколико (не)основаних критика.

Изградња фонтане највише је
обрадовала убске малишане

Идеално склониште од великих врућина:
Посетиоци Општинског брда
Вредност инвестиције износи 7,6 милиона динара и
финасирана је средствима Електропривреде Србије, док је
локална самоуправа финансирала санацију прилазног степеништа на општинском брду, које је обложено струганичким
каменом.
„Све оно што је било предвиђено тендером је завршено, али ћемо касније, током ове или наредне године,
Шепковац допунити и оплеменити још неким садржајима. Ту,
пре свега, мислим, на дечји мобилијар и један мањи монтажни објекат, где ће посетиоци моћи да се освеже. Ово што је
урађено јесте на корист и понос свима и ја сам веома срећан
због тога, зато што знам да је велики број наших суграђана
задовољан и срећан, јер Убљани воле када се нешто лепо и
добро уради у општини, а Шепковац то јесте“, навео је, током
обиласка завршних радова, председник убске општине
Дарко Глишић.

Оно што би посебно требало нагласити је да
фонтана ни у ком случају неће утицати на потрошњу воде
из градског водовода, о чему се полемисало на
друштвеним мрежама. Свака фонтана, па и ова убска,
поседује мало машинско постројење за препумпавање и
пречишћавање воде и када се једном напуни, иста вода
кружи у целом систему.
- Убска фонтана је још један од садржаја који има
функцију да оплемени простор у центру града и мислим да
смо у томе успели. Право је задовољство видети велики број
наших суграђана који су се окупили приликом њеног
пуштања у рад и ја им се захваљујем на подршци, јер наши
људи воле када се несто лепо уради. То је сада место око
кога ћемо се окупљати у слободно време, а сигуран сам да ће
наредном периоду привлачити велики број људи. Поготову
ће бити занимљиво када дође време матура - истиче
председник општине Уб Дарко Глишић.
Идејно решење, по ком је изграђена фонтана, осмислила је Мирјана Тодоровић, архитекта са Уба. Кружног је
облика, а красе је два лука из којих се сливају млазеви у виду
водене завесе. Између лучних водених зидова постављени
су мостић и клупе од храстовине, а њена лепота посебно до
изражаја долази ноћу због декоративног осветљења.
Вредност ове инвестиције износила је 10.450.000 динара, а
средства су обезбеђена из локалног буџета.
М.М.М.

Представници локалне самоуправе
у обиласку општинског брда „Шеповац”
Председник убске општине најавио је и да ће током
августа уследити наставак радова на асфалтирању
сеоских путева, док ће у септембру свечано бити отворене
нове зграде општинске управе и јавних служби, које су
изграђене на Вашаришту. На том простору, наредног
месеца требало би да започну и радови на изградњи две
улице и хотела.
Захваљујући амфитеатру, који омогућава одржавање
културних догађаја, планирано је да се од наредне године на
Шепковцу организују и акустични концерти, поједине
промоције књига, трибине и слични садржаји.
Д.Н.
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ЗАВРШЕН 18. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР "ДУШАН МАТИЋ- КАРЕЛИ" (1-11. АВГУСТ)

„ПАЛЕЖ” ПРЕОКРЕТОМ ДО ПЕХАРА
- Свих десет вечери на Школарцу се окупљало између 500 и 1.000 људи, да би по традицији за финално вече
рукометни терен био крцат љубитељима малог фудбала, али и онима које спорт не интересује баш претерано.
- У финалном мечу славили Обреновчани, након узбудљивог меча (4:3) са екипом домаћаина Душан Матић- Карели.
После једног лета паузе, турнир "Душан Матић- Карели"
вратио се својој кући- на терене Школарца где је пре 17 година
почела прича која је постала заштитни знак Уба и спорта у
нашем крају. Пријатељи трагично настрадалог фудбалера
Јединства сачували су успомену на прерано угашени живот,
традиција је из лета у лето постајала светлија и богатија, а
овогодишњи 18. "Карели" по многим параметрима може се
сврстати међу најбоље до сада.
Можда Убљани и околина нису били расположени за
надметање (само 12 екипа у сениорима), али је зато убска
публика још једном доказала апсолутну верност турниру, овог
лета одиграном у тропским условима. Свих десет вечери на
Школарцу се окупљало између 500 и 1.000 људи, да би по
традицији за финално вече рукометни терен био крцат
љубитељима малог фудбала, али и онима које спорт не
интересује баш претерано. Оно што је још битније јесте да је
турнир поново био оличење фер-плеја и коректног понашања,
изузев два-три неизбежна кошкања за десет дана- актери
заслужују све похвале за витештво на ужареном бетону.
Заслуге за то иду и на рачун убских, лајковачких и ваљевских
судија, ауторитетом и мирноћом деловали су превентивно на
играче и у старту сасекли све потенцијалне тензије.
Најважнији меч беспрекорно су одсудили Милутин Остојић са
Уба и Лајковчанин Марко Ивковић, а имали су Убљани
прилику да на делу виде и некад прву српску "пиштаљку"
Слободана Веселиновића из Ваљева.
Осамнаести "Карели" имао је и финале какво заслужујеобреновачка екипа новог имена КМФ Палеж, али са старим
мајсторима добро познатим публици, били су велики
фаворити против екипе Душан Матић- Карели. Првих 20

Екипа домаћина: Душан Матић- Карели
Фото: Катарина Мочић

Победник турнира: КМФ „Палеж”
Фото: Катарина Мочић
минута ипак није наговестило такав епилог- "домаћини" су се
спустили у гард и из контре кажњавали грешке Обреновчана.
Ристић и Јолачић су донели капиталну предност Карелију,
Перишић мајсторски преполовио предност Убљана, да би
најбољи стрелац турнира Никола Симеуновић вратио
"наранџастима" велика два гола предности.
Уласком Роксића на гол, односно прављењем вишка у
нападу, Палеж је успоставио доминацију и натерао играче
Карелија да се више боре за кисеоник него за лопту.
Стефановић и Роксић су снажним ударцима матирали
најбољег голмана турнира Ћургуза, да би Влада Симић
преузео улогу јунака меча и донео Палежу предност од 4:3.
Уморни домаћин није имао снаге за преокрет, мада је Роксић
на чудесан начин у самом финишу зауставио шут
Симеуновића из близине. На крају, овације и за победнике и
за поражене, прва награда од 60.000 и пехар путују за
Обреновац, а још једно финале "Карелија" остало је за
незаборав...
Признање за најбољег актера турнира припало је Вуку
Илићу из екипе Јокс који је вече пре финала са три поготка
умало избацио будуће победнике турнира. Дуел Обреновчана у полуфиналу сигурно је био и најбољи меч на
"Карелију", на крају 4:4 и одбрана Гргића у трећој серији која
је Палеж послала у финале. У другом полуфиналу нашла се
екипа Ајти, најпријатније изненађење, која је под вођством
разиграног Жарка Анђића и несавладивог Ристића имала
упечатљиво дебитантско издање на 18. "Карелију". Феноменални су били и омладинци Јединства у екипи Ливадица
Кафе Вива, у јуниорској конкуренцији су у финалу савладали
Мунгосе са 5:2, а као апсолутни љубимци публике стигли су
до најбљих осам у сениорима где их је надиграо Јокс.
КМФ Палеж је имао дупло славље, након пенала
савладали су Експлозивце у конкуренцији пионира, а
ветерани су наступали само финалне вечери када су
Рекреативци са Школарца победили Јединство са 3:1.
Б.М.

ПОЉОПРИВРЕДА
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КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ УЗЕЛЕ ДАНАК

СУША ПРЕПОЛОВИЛА ОВОГОДИШЊИ РОД
Тропске врућине значајно су се одразиле на приносе ратарских култура.
У Тамнави приноси од 30 до 50 посто мањи од уобичајених.
Према тренутним проценама пољопривредних
стручњака и још незваничним подацима, који се прикупљају
са терена, суша је у Тамнави готово преполовила приносе
кукуруза, соје и сунцокрета. Пољопривредници покушавају
да спасу шта се спасити може. Осушени кукуруз завршиће у
силажи лошијег квалитета у којој нема довољно угљених
хидрата. За бербу остаје само део кукуруза, па ће амбари
остати полупразни.
- Све подсећа на 2012.годину, када смо имали екстремну
сушу. Великим врућинама и недостатку падавина није
одолео ни сунцокрет, који важи за биљку која боље подноси
сушу, а посебно соја и кукуруз, па очекујемо смањење приноса негде од 30 до 50 посто у зависности од терена. Наравно,
где је било мало више падавина, имаћемо мало бољи принос,
и супротно- - каже за „Глас Тамнаве” Милан Митровић, дипл.
инжењер за заштиту биља, и додаје:
- Тај умањени принос односи се на све ратарске културе,
јер увидом у временске прилике видећемо да је у последња
три месеца пало негде око 90 литара кише по метру квадратном. Имали смо лош распоред падавина за укупно седам
дана, што је довело до слабије оплодње, пре свега, соје и
кукуруза али и сунцокрета. У време цветања соје имали смо
високе температуре а познато је да она тада одбацује цветове, самим тим долази до слабије оплодње и њени приноси
ће бити преполовљени, што је најдрастичније смањење.

Ни сунцокрет није издржао напад тропских врућина
Многи ратари већ раде силажу кукуруза, иако јој још није
време. Према Митровићевим речима, за опоравак кукуруза
сада је касно, јер је он у фази млечне зрелости, односно у
интензивној фази наливања зрна.
- Ово време не погодује тој фази, тако да ћемо имати
принос кукуруза од, можда, око 4-6 тона по хектару, уз знатно
лошији квалитет зрна. Прошле године смо имали приносе од
око 10 тона по хектару, што ће рећи да смо имали идеалну
годину, како за производњу кукуруза тако и сунцокрета, где је
принос био око четири тоне по хектару.

Милан Митровић,
дипл.инжењер за заштиту биља
Ове године карактеристичне су појаве кукурузног
пламенца и кукурузне златице, што је већина произвођача
приметила.
- Ломљење или полегање кукуруза проузрокује кукурузна златица, док пламенац доводи до угушивања клипа
уз саму стабљику, а тиме је у великој мери ометао и оплодњу кукуруза. За кукурузну златицу саветујем да не гаје
кукуруз у монокултури, односно да уведу поделу са сунцокретом и пшеницом или сојом, уколико за то има услова.
Што се кукурузног пламенца тиче, да гаје хибриде који су
толерантнији на пламенац. У задње две године су се појавили препарати који у доброј мери могу да смање напад
пламенца, односно у последњем тренутку када може да се
третира кукуруз, треба употребити инсектицид који је
усмерен на напад лептира, односно њихових ларви и јајанаглашава Милан Митровић.
На терену Колубарског округа жетва сунцокрета је већ
почела пре недељу дана, забележени су први приноси који
нису задовољавајући, тачније умањени су око 30-40 одсто.
Ове године очекује се између 2 - 2,2 тоне по хектару, а коначан
приход ове културе знаће се већ наредне недеље када почиње
интензивна жетва.
Најугроженије подручје у Колубарском округу је општина
Уб, а у великој мери и Обреновац. На подручју наше општине
око 80 посто засејаних површина је захваћено сушом. Само на
неким мањим деловима терена у долинама река се још држе
усеви, док је све остало што је засејано претрпело велику
штету.
Оно што посебно брине ратаре су и тренутне најаве које
кажу да смањење приноса неће пратити раст цене на тржишту,
што се десило и 2012.године.
Милован Миловановић
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АКТУЕЛНО

У ПАЉУВИМА ГОРЕЛО ПЕТ ХЕКТАРА ЗЕМЉЕ

НЕПАЖЊА, СРЕЋОМ ИЗБЕГНУТА ВЕЋА ШТЕТА
Горело је, углавном, ниско растиње, страдао је један део кукуруза, а стамбени објекти,
који су били први на удару, на време су заштићени.
Да и најмања искрица може да доведе до пожара великих
размера уверио се Драган Николић из Паљува који је, прошлог
четвртка, из радозналости бацио опушак на малу камару
покошене траве, како би је запалио. Под утицајем ветра, ватра
је убрзо почела да се шири дуж целе ливаде, угрожавајући, у
једном тренутну, неколико домаћинстава која се налазе у
близини.
Брзом интервенцијом убских ватрогасаца, којима су у
помоћ притекле колеге из Ваљева (са два камиона), Лајковца и
Љига, навално возило са рударских копова и цистерна КЈП
„Ђунис”, спречена је већа материјална штета. Горело је
углавном ниско растиње, страдао је један део кукуруза, а
стамбени објекти, који су били први на удару, на време су
заштићени.
- У 12 часова и десет минута Драган Николић из Паљува
позвао нас је и рекао да је нехотице запалио ливаду, да се
пожар шири према кући и другим стамбеним објектима, као и
да има још доста викендица у близини. Дошли смо колега и ја,
позвали и припремну смену, а у том тренутку је већ горела
површина од око четири хектара. На срећу, успели смо да

Захваљујући брзој реакцији ватрогасаца,
без већих последица

Пожар у Паљувима:
Пример људске непажње
одбранимо кућу, која је била највише угрожена и сењак у
њеној непосредној близини. Ветар нас је ометао, јер је мењао
правац ватре, тако да смо били принуђени да позовемо
помоћ из Ваљева и убско комунално предузеће да би нам
помогли. Док смо ми то гасили, пожар се проширио даље на
две-три парцеле, прешао Кладницу и кренуо према Јабучју.
Ту су се налазиле две викендице које смо, такође, бранилиистиче убски ватрогасац Жељко Мијатовић, који је због
тешког прилаза и непроходности камиона са колегама
метларицама ручно гасио пожар.
Ситуација на терену праћена је до вечерњих сати, како
се пожар поново не би повратио, а крајњи епилог је пет
хектара запаљеног растиња. Из убске Ватрогасноспасилачке јединице, још једном апелују на грађане да не
пале на отвореним површинама јер су температуре јако
велике, ветар често мења правац и тешко је локализовати и
најмању ватру.
Милован Миловановић

ОКО НАС
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Пише: Милован Миловановић
ЛЕПА СТРАНА УБА

КАЖУ...
Људи свашта говоре
Кажу људи да је убска општина једна од најперспективнијих у окружењу.
Кажу да имамо јаког председника и да уз њега иде све
много лакше.
Кажу да су нам код министарстава сва врата отворена
и да само једним позивом можемо да завршимо било који
посао.
Кажу и да ће нам коп Радљево повећати стандард и
смањити незапосленост, а нови ауто-пут донети нове
инвеститоре.
Кажу да су наши повртари најјачи у Београду, а земља
једна од најплоднијих у Србији.
Кажу да напредујемо као општина и да се слика Уба
мења из године у годину.
Кажу да имамо прелепе водене оазе, природу,
спортски центар, храм, манастире...
Кажу да убско Јединство са Матићем на челу граби ка
Другој лиги и да је стадион „Драган Џајић” најлепши „мали
стадион на свету”.
Кажу да је Немања највећи џентлмен у свету фудбала и
да је његова помоћ Убу од непроцењивог значаја.
Кажу да нема мањег места и већег броја фудбалских
репрезентативаца.
Кажу да општина Уб има фудбалских клубова, колико и
Република Црна Гора.
Кажу да је наш Проф. др Милан Недељковић најбољи
интервентни кардиолог у Србији.
Кажу да Уб, иако мали, има неколико десетина
милионера.
Кажу да смо добили фонтану јединствену у Србији, а
да већ имамо храм који је јединствен.
Кажу да смо најбољи домаћини и да имамо одличну
ракију, ћевапе, чварке..., а од недавно и пиво.
Кажу да се код нас дели бесплатна тиквица, али да нас
не напушта ведар дух и да смо спремни да запнемо.
Кажу да је зимница најбоља када се у њој нађу
тамнавски парадајз и паприка.
Кажу да на Убу ускоро неће бити дрвених бандера и да
асфалт најбоље „успева” у убским селима.
Кажу да имамо најлепши Градски базен са најчистијом
водом у Србији.
Кажу да је комплекс убске Фазанерије, употпуњен
модерним базеном, будућност убског туризма.
Кажу да ловци из целе Србије и иностранства редовно
посећују убско ловиште.
Кажу да су акције добровољног давалаштва крви
најмасовније на Убу.
Кажу да смо хумани, да је убски НУРДОР један од
најактивнијих, и да помажемо другима.
Кажу да смо град, иако смо по броју становника варош.
Кажу да једини имамо регистарске таблице са целим
називом.
Кажу да смо место из укрштених речи са два слова, али
и много, много више од тога.
Кажу људи...

УБ, ВИШЕ ОД РЕЧИ...
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TOKOM ЈЕСЕНИ У УРБАНОМ НАСЕЉУ „МУРГАШ“

ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА ПРВЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
Радови омогућени захвaљујући износу од 150 милиона динара, које је
општина добила од Електропривреде Србије
У урбаном насељу „Мургаш“, где ће
се организовано пресељавати становништво са простора обухваћеног будућим
површинским копом „Радљево“, током
јесени требало би да започне изградња
основне саобраћајница, дужине 1,3 километра, уз коју ће се одмах комунално
опремити 50 кућних плацева. Почетак
радова омогућен је захваљујући 150 милиона динара које је општина Уб добила
од Електропривреде Србије на основу
споразума о регулисању међусобних односа поводом отварања угљенокопа, од
чега је 50 милиона намењено за саобраћајницу, а 100 милиона за експропријацију земљишта за потребе изградње.
Звонко Минић, координатор за
економско-финансијска питања у Центру
за стручне послове површинског копа
„Радљево“ у основању указује да је ЕПС
за саобраћајницу определио 110 милиона
динара, с тим што ће се у овој години
њена изградња финансирати са 50
милиона, а са преосталих 60 на пролеће.
„Реално би било да се до краја
августа, евентуално почетком наредног
месеца, заврши пројектна документација,
да се формира комисија и током септембра уђе у расписивање тендера за избор
извођача, који би био уведен у посао
вероватно у октобру. С обзиром на то да
је за ову годину планирано 50 милиона,
сасвим је довољно времена да се та средс т ва у т р о ш е у п оч ет а к р а д о ва н а
саобраћајници, чија ће се изградња довршити у првој половини идуће године“,
објашњава Минић.

Звонко Минић испред Катастарског плана
Урбаног насеља „Мургаш”

ПЛАЦ ЗА ПЛАЦ

„Наш интерес је да наши људи
остану овде, да свој новац инвестирају у
објекте на Убу, а насеље у Мургашу ће
бити веома лепо организовано и комунално опремљено, није далеко од града,
ван је било каквог ризика од поплава, има
лепо проветравање, што значи нема ни
зимског смога, тако да је то леп избор
локалитета за живот“, препоручује
Минић.

Основни циљ и обавеза убске
општине и Центра за стручне послове
ПК „Радљево“ у основању јесте да се
изградња урбаног насеља усклади са
динамиком исељавања становништа,
како би им се могли понудити формирани плацеви са уређеном инфраструктуром.
„Људи су почели да се расељавају и њима се у Мургашу нуди плац од
приближно десет ари, колико смо
пројектовали по ЕПС-овим инструкцијама. То је замена плац за плац, што
Осим Мургаша, за пресељење
значи да ко има плац у Радљеву, нуди домаћинстава са простора обухваћеног
му се један плац у урбаном насељу. угљенокопом у Радљеву припрема се и
Ако неко буде хтео два или три плаца, урбано насеље у суседним Бргулама.
Насеље, површине око девет хектара,
г р а д и ћ е с е н а ло к а ц и ј и с а д а ш њ е г
фудбалског игралишта и сеоског дома,
који ће бити порушен, а терен рашчишћен. На том мест у биће саграђена
здравствена амбуланта, док ће на парцелу преко пута бити измештена радљевска црква. Према Плану детаљне регулације, у Бргулама је предвиђена и изградња нове осморазредне школе са пратећим објектима, месне канцеларије, мањег
сеоског дома са просторијама за фудбалски клуб, саобраћајнице према урбаном
Подручје на којем ће се градити будуће
насељу Каленић и игралишта.
Д.Н.
Урбано насеље „Мургаш”

Што се тиче експропријације, у овој
години изузима се 15 хектара земљишта,
од чега општина Уб откупљује десет, где
ће бити јавни објекти (путеви, школа,
вртић), а ЕПС пет хектара за 50 кућних
плацева, који ће се додељивати грађанима који се буду расељавали.
Иначе, планским актом обухваћено
је укупно 235 парцела за плацеве, које
заједно са земљиштем за јавне објекте
износе преко 44 хектара, што је површина
новог урбаног насеља „Мургаш“.
-Пошто се сви неће одмах у наредних годину, две или три расељавати,
договорено је да се у првој фази откупи
50 плацева, што значи да сви остали
долазе на ред од идуће године. Ми смо
плацеве откупили, општина приводи крају свој део посла, тако да се читава процедура завршава у ових месец, два дана“,
наводи Минић, уз напомену да ће заинтересовани од следеће године моћи да се
насељавају у Мургашу и граде објекте.

УРБАНО НАСЕЉЕ
У БРГУЛАМА

има могућност да купи од неког ко није
заинтересован. Ко не жели да се ту
настани, нема обавезу да прихвати
плац, али је логично да ће грађани
бити заинтересовани, зато што ти плацеви више вреде него ли што вреде
њихови плацеви у Радљеву, који су
процењени на око 300 евра по ару. Они
за десетак ари у Радљеву могу да
добију 3.000 евра, а овде ће добити
плац који је најмање дупло вреднији“,
наглашава наш саговорник.
С обзиром на то да се главни
„удар“ у расељавању очекује за пет
година, када ће багери стићи у центар
села Радљево, до тада би требало да
се приведе крају изградња већег дела
планираних пројеката. Објекти
друштвеног стандарда и инфраструктура градиће се фазно, док ће
реализација зависити од динамике
пресељења и самог интересовања
грађана.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
ЗБОГ ПРЕКОМЕРНЕ ПОТРОШЊЕ
ВОДЕ У АВГУСТУ

РЕСТРИКЦИЈЕ
ПОНОВО НА СНАЗИ
Проблеми у водоснабдевању града почели
крајем јуна, а ескалирали када је потрошња
порасла за чак четири пута, што је
превазилазило капацитете постројења
за прераду у Такову
Током августа Убљани су били соучени са редовним,
дневним и ноћним рестрикцијама у водоснабдевању, које су
најпре трајале десетак дана (почетком месеца), а затим и још
додатна два дана протекле недеље. Разлог за то била је нерационална и прекомерна потрошња због вишедневних екстремно вискоких температура, те су исцрпене све резерве воде
постројења за прераду у Такову. Од мера штедње, које су погодиле око 80 посто грађана прикључених на водоводну мрежу, био је изузет само центар Уба због потреба Дома здравља.
И пре ових, званичних рестрикција, проблеми у водоснабдевању практично су почели још крајем јуна, а током
врелих јулских дана решавани су периодичним искључењима у читавом граду, најпре од два до четири часа дневно, а онда све дуже. Проблем је ескалирао када је потрошња
порасла за чак пет пута, што је превазилазило капацитете
Фабрике воде у Такову, па су редовне и планске вишедневне
обуставе биле једини начин да се допуне празни резервоари
и да се успостави нормално
водоснабдевање.
Иако је Комунално јавно
предузеће „Ђунис” готово
свакодневно упућивало апеле
грађанима да се уздрже од нерационалног коришћења воде
и да је не распипају на поливање зелених и бетонских
површина, то није уродило
плодом. Директор „Ђуниса“,
Саша Милићевић предочава да
Саша Милићевић,
када се вода користи наменски, директор КЈП „Ђунис”
за пиће, припремање хране,
одржавање личне хигијене и домаћинства, потрошња је око
30 до 40 литара у секунди, док је максимална производња
Фабрике воде 60 литара у секунди.
„Са доласком лета и високих температура, потрошња се
значајно повећа, па је јасно да наши корисници, осим за
основне потребе, воду користе за заливање башта, травњака, прање аутомобила, наводњавање и слично, што је
утицало на то да потрошња воде превазилази максималну
производњу. Љутње и замерке које су нам упућене нису
основане и треба да се сви погледамо у очи и утичемо на оне
који не воде рачуна о потрошњи воде, да промене своје
понашање, јер су то управо наше комшије, пријатељи,
рођаци“, каже Милићевић.

Заливање највећи проблем
По његовим речима, један од највећих потрошача воде
су градски базени, због чега је планирано ископавање артерског бунара искључиво за потребе тог објекта, чиме би се у
локалном водоводу постигла велика уштеда. Поред тога,
кубик воде из Градског водовода на Убу кошта свега 46 динара и појединим корисницима је исплативије да користе ту
воду за заливање башти или воћњака, него да укључе своју
пумпу. Нигде на западу се вода за пиће не користи у те сврхе,
подвлачи Милићевић и додаје да је решење за нерационалну
потрошњу воде на Убу увођење тарифног система, што ће
највероватније бити учињено наредног лета.
Д.Н.
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У УБСКОЈ ОПШТИНИ СВЕ ВЕЋИ ПРОБЛЕМ!

ДРАГОЦЕНА ВОДА
Каква нам је перспектива у водоснабдевању?
Да ли је Стубо-Ровни на дугом штапу и
постоји ли алтернатива? Штедња пијаће воде?!
У Гвозденовићу, Владан Савић, али не само он,
данима кубури са водом за потребе стоке(?). О заливању
нема ни говора. Пресушују бунари у тамнавским селима,
баре (које су својевремено копане да би служиле као
акумулације) су пресушиле. Цистерне не постижу да
расподеле воду за потребе становништа. Стока нема
довољно хране... Суша је ове године узела назапамћени
данак. Али, суштина онога што нас очекује је питање снабдевања пијаћом водом. Људи буше артерске бунаре на
дубину и преко 100 метара и решавају проблем својих газдинстава по селима. Међутим, градски водовод, који се
проширио на околна
села, са својих, максимално, 60 литара у
секунди, постао је
немоћан да задовољи потрошњу која
је бележена током
дана са енормно високим температурама. На другој страни,
сусрећемо се са проПлодна Тамнава гнозама да се очекују
- али, воде све мање... обилне падавине...
Искуства са поплавним таласом 2014. године нас опомињу. Више од тога, на
друштвеним мрежама, на разним профилима, порталима,
сајтовима... неки аутори најављују катаклизму у наредним
годинама, а све се позивајући на научне ауторитете.
Шта нас очекује? Најаве апокалипсе остављамо
онима који су се и до сада бавили тим темама, али
чињеница је да вода, поготову она за пиће, збиља, постаје
очигледан проблем.
- Убска општина има уговор са инвеститорима Акумулације Стубо-Ровни о преузимању одређених количина
воде из резервоара (поред нашег - постојећег), који ће бити
изграђен на Вучијаку, каже Саша Милићевић, директор
ЈКП ‘’Ђунис’’.- Очекујемо да то буде актуелно за три-четири
године, уз наше инсистирање да уговоримо плаћање само
преузетих количина по цени која ће важити у то време.
Памбуковица има веома квалитетну воду у свом
локалном водоводу, а потврђено је да је капацитет
изворишта довољан за снабдевање много већег подручја.
Због тога, у ‘’Ђунису’’ разрађују могућност да се поставе
цеви до мреже, која је већ поодмакла од Уба и од
Првомајске улице. То даје реалније шансе да проблем
буде решен пре него што цеви са водом из ваљевске
акумулације стигну до Мургаша. (Иначе, аутор овог текста,
на основу искустава из ранијег периода, верује да је СтубоРовни, благо речено, још увек на дугом штапу.)
-Прошле године смо решили проблем честог
испирања филтера у фабрици воде у Такову. Ове године
завршавамо преостали део тог посла, а кад градски базен
престане са радом (после купалишне сезоне), биће
сервисирани и тамошњи филтери, додаје Милићевић и
истиче да ће, на тај начин, бити знатно повећане количине
расположиве воде у градској мрежи.
-Уз све ово, каже Милићевић, у плану је изградња
артерског бунара на локацији код стадиона и Градског
базена. Тако ће бити додатно растерећен водовод, а
добићемо и квалитетну воду за потребе стадиона и базена.
Својевремена истраживања некадашњег директора ‘’Копова’’ дипл.инж. Браце Јурашиновића (обезбедио
артерску воду и изградио сепарацију песка у Слатини)
показивала су да се испод Уба, на дубини од око 500
метара, налази подземна акумулација топле воде (?). Није
ли то шанса за бржи развој туризма у Убу? Наиме,
својевремено су власти у Владимирцима нашле топлу
воду на дубини од преко 700 метара и, на томе, засновали
планове за изградњу бање (обезбеђен и простор за
изградњу потребних објеката на два хектара). Ако испод
Уба лежи топло подземно језеро и - ако је реално да постоји
вода испод наслага кречњака на стотинак метара испод
површине, јасно је да, сада ,треба - радити...
У „Ђунису” су нас обавестили да озбиљно схватају проблем водоснабдевања, али да очекују и сарадњу грађана. Јер, руку на срце, вода за пиће - није за заливање... М.М.
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У МАКСИМОВИЋЕ У ЗВИЗДАРУ

МЕШТАНИ ТАКОВА ПОНОВО НА ОКУПУ

СТИГЛА
ГРАДСКА ВОДА

САМИ УРЕЂУЈУ ПУТ
У СВОМ СЕЛУ

- На мрежу прикључено 20 домаћинстава.
– У плану проширење капацитета
Фабрике воде у Такову

Сопственим средствима, радом и
машинама, Таковчани уредили 400
метара пута који повезује два дела села.

Дарко Глишић и Саша Милићевић
током обиласка радова у Звиздару

Колико су сложни, мештани Такова показали су у
неколико наврата. Својеврсне мобе у којима се окупљају како
би уредили своје село готово да су постале редовна појава. И
овог лета, на тропским врућинама, неколицина младих
Таковчана окупила се са једним циљем- да уреде пут у горњем
делу села, у месту где живе Поповићи. За ову сврху
самостално су ангажовали многобројне машине и сопственим
снагама завршили још један нимало лак посао. У питању је
деоница која повезује два дела села, са једне стране се
наставља ка Врелу, док са друге иде ка Црвеној Јабуци.
- Географија Такова је мало специфична. Скоро цело
наше село је под асфалтом, али овај пут, који је кичма Такова,
нема асфалтну подлогу у дужини од неких 400 метара. С
обзиром да имамо срећу да у Такову живи неколико имућних
људи, који имају своје багере, камионе и остале машине, и да
нам је помогло још пар наших пријатеља са другим машинама,
брзо смо се организовали, употребили своју снагу, одрекли се
обавеза, донирали гориво и све потребно, како би урадили
овај део пута. Надам се да ћемо, уз помоћ општинских власти,
у наредном периоду добити и асфалт, како би заокружили
целу причу- каже Александар Радовановић Беча, председник
Савета МЗ Таково.

За добробит села:
Мештани Такова уређују пут
Један од иницијатора својеврсне мобе у Такову је и
млади Божидар Максимовић, који је купање на базену, ових
дана, заменио „купањем у зноју” на 40 степени Целзијусових,
радећи на тешким машинама.
- Пре четири године
смо се организовали и
уредили километар и по
пута, односно урађени
су земљани радови, ваД.Н. ђење обала и проширење пута, као и копање
одводних канала у дру!
PEKARA
A
V
TA
гом крају села. Нама није
DOS
RO[TILJ
A
проблем
да се органиN
Божидар Максимовић
KU]
па смо поново
GOTOVA JELA зујемо,
дошли на ту идеју да урадимо и ову краћу деоницу у дужини
JELA PO NARUD@BINI од око 400 метара. Најпре смо питали власнике парцела да ли
пристају да исеку своје обале и, наравно, сви су прихватили
Kompletan program без иједне речи против, а затим смо почели да скупљамо
новац који је потребан за гориво, за машине које су наше.
jela za va{e proslave Надамо се да ће надлежни из општине препознати овај наш
труд и изаћи нам у сусрет тако што ће за почетак дати камен,
потребан за проширење пута, затим и припрему за асфалт, а
за даље ћемо већ видети- истиче Максимовић, уз напомену да
су изградњу овог пута помогли и многи људи који не живе у
овом делу Такова.
Уређење пута помогло је двадесетак мештана, међу
U GRADU, PROVERITE ZAŠTO ?
којима су и власници ангажованих машина Живота Марковић,
Слободан Божић Рошке, Драган Тешић Жућа, Божидар Максимовић и други.
М.М.М.
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ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?

Јавите нам на:
064/2180-588 и 064/484-20-50

ОКО НАС
НАДОМАК ЦЕНТРА УБА

КАНАЛИЗАЦИЈА
ТЕЧЕ УЛИЦОМ
Житељи улице 25.маја, на Ђунису,
неколико пута годишње суочавају се
са озбиљним проблемом
Несносан смрад и фекалије које теку још неизграђеним
делом пута готово да постају свакодневица житеља улице
25.маја на Убу. Неретко се дешавало да потенцијални извор
заразе дође и до самих кућа, након преливања канализације у
улици Братства и јединства. Ових дана, због непријатног
мириса, готово да није могло да се живи, кажу становници
насеља које се налази на Ђунису.
– Ми се већ десет година боримо са тим проблемом, обраћали смо се комуналном предузећу и они су то покушавали да
реше, али до сада нису успели. Било је ту још додатних
проблема због земљишта чији је власник дозволио да ту прође
канализација, за шта је добио новчану надокнаду. Општина је,
у сарадњи са „Ђунсом”, преузела обавезу на себе да тај посао
заврши. За сада још ништа није решено, а ми за годину дана по
неколико пута имамо овакве проблеме- каже Петар Радовановић, уз напомену да су његови укућани већ имали проблема
са заразом коју носи овај канализациони поток.
Према његовим речима,
проблем се налази у суседној
улици у којој повремено долази до
застоја у протицању канализације.
- Из улице Братства и
јединства, када дође до застоја,
сва канализација крене низ нашу
улицу. Претходних дана нисмо
могли да спавамо по целу ноћ од
непријатног мириса који се ширио
и улазио у кућу. Био сам принуђен
да затворим све прозоре јер је
испарење огромно, још веће због
Петар Радовановић
високих температура. Сада је мала
количина воде у питању али током јесени, када су јаче кише и
изливања већа, директно нам улази у дворишта, па је живот
готово неподношљив- закључије Радовановић, који позива
надлежне институције да под хитно реше овај проблем.

Канализација тече улицом 25.маја
У КЈП „Ђунис” поручују да тренутно раде на решавању
овог проблема, који је изузетно комплексан због клизишта и
немогућности за добијање грађевинске дозволе за изградњу
канализационе мреже у овом делу града.
– Проблем је у томе што се улица 25. маја налази под
косином, па постоји мали пад ка колектору у улици Братства и
јединства и то доводи до изливања канализације. Тренутно
смо на путу за решавање овог проблема заједно са локалном
самоуправом, која је откупила део приватног поседа којим
треба да прође траса канализационе мреже. Идејно решење је
урађено, тако да ће се она проширити ка колектору који се
налази у Мајеровој улици. Тако више не би требало да имамо
проблем изливања канализације у овом делу града- истиче
Јелена Матовић, ПР менаџер КЈП „Ђунис”.
М.М.М.
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
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ОФТАЛМОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
ДОМА ЗДРАВЉА УБ (2. део)

УТИЦАЈ РАЧУНАРА
И АЛЕРГИЈА НА ОЧИ
Док читамо, светлост треба да пада на текст са
леве стране. Када смо дуго испред рачунара,
обавезно правити паузе и трептати. Симптом
алергије очију је свраб, сузење и црвенило.
Све већа потреба за рачунаром, створила је навику
седења сатима испред екрана, на радном месту, у школи и
код куће. Tо може дa оштети вид. Особе које проводе време
пред компјутером дуже од два-три сата дневно, под већим
су ризиком да им вид знатно ослаби.
- Дуготрајан рад за рачунаром, може да доведе до
такозваног синдрома компјутерског вида. Тада долази до
смањења лучења суза, црвенила, осећаја печења у очима,
замагљеног вида на близину или главобоље. Да се ово не
би догодило, неопходно је, пре свега, добро осветљење.
Када читамо, светлост треба да пада на текст са леве стране. Када смо испред монитора, препоручује се да се на сваки сат направи пауза од десет до 15 минута или чешће, на
сваких 30 до 40 минута, у трајању од неколико минута.
Требало би да се погледа кроз прозор у неки далеки објекат
и појачано трептће – саветује др Жељко Анђић, офталмолог Дома здравља Уб.
Рад за компјутером
захтева дуготрајно гледање на близину у монитор, па је важно одмарати
очи и посматрати предмет удаљен најмање три
метра од вас, десетак секунди. Ова кратка вежба,
помаже смањењу напетости у очима, спречавању слабљења очних
мишића и појави кратковидости. Многим особама, услед дуготрајног
Др Жељко Анђић,
гледања у екрен, прилиофталмолог
ком чега не праве довољан број трептаја, пуцају
капилари у очима, а очи постају изразито црвене. Због тога
је важно стављање вештачких суза, које ће подмазати
слузокожу ока. Када не трепћете довољно, око се напреже,
очи се суше и брзо замарају. Потребно је и елиминисати
рефлексију светла, али није добро том приликом радити у
потпуном мраку. Правилно седење, са усправним полоајем
кичме, ногу и руку, важан је фактор како би се избегле
последице вишесатног седења испред компјутера.
Алергије ока, углавном, су везане за урођену склоност организма алергијама. Код 75 одсто пацијената који
имају алергије, јављају се и проблеми са очима. Многи
алергени, као што су полен, прашина, буђ и животињске
длаке, налазе се у ваздуху. Други узроци могу да буду због
козметичких препарата, санитарних средстава које користимо у домаћинству за чишћење, боја, лакова, испарења
или конзерванса који се користе у капима за очи.
- На првом месту по учесталости је сезонски алергијски коњуктивитис, који може трајати од почетка пролећа,
до краја лета и почетка јесени. Ради се о преосетљивости
на полен. На другом месту је перенијални алергијски
коњуктивитис. Јавља се код особа осетљивих на гриње,
плесни, животињску длаку и друге алергене, током целе
године. Доминантан симптом је свраб. Избегавање
алергена, најефикаснија је примарна терапија. Ограничен
боравак напољу, избегавање животиња, боравак у
климатизованом простору, коришћење хипоалергијских
душека, ношење наочара за сунце, избегавање трљања
очију, хигијена очију ради испирања алергена у комбинацији са хладним облогама, примена вештачких суза без
конзерванса, само су неке од мера – напомиње др Жељко
Анђић.
Када код неких пацијената ове мере нису довољне,
неопходно је фармаколошко лечење и то искључиво након
детаљног офталмолошког прегледа. Др Жељко Анђић,
почеће са радом у офталмолошкој амбуланти 1. септембра.
Д.Капларевић
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НА ЛОКАЦИЈИ МАЛОГ ПАРКА

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ
СТРАДАЛИМ СРБИМА
Подизање споменика иницирало Удружење Срба Крајишника Уб,
које је било и организатор манифестације посвећене
обележавању Дана сећања на жртве „Олује”
У малом парку код реке Уб 5. августа је откривено спомен - обележје свим
страдалим Србима у ратовима на простору бивше Југославије од 1991-1995.
године. Служен је парастос жртвама и
прогнанима у акцији хрватске војске и
полиције „Олуја”. Подизање споменика
иницирало је Удружење Срба Крајишника Уб, које је било и организатор
манифестације посвећене обележа-

вању Дана сећања на све страдале и
протеране Србе поводом 22 годишњице
„Олује”. У тој акцији, која се сматра једном од најмасовнијих етничких чишћења у сукобима деведесетих година,
прогнано је преко 200.000 Срба са
простора тадашње Републике Српске
Крајине, док је више од 2.000 изгубило
живот или се воде као нестали.
Поред крајишких Срба настањених у убској општини и њихових
гостију, откривању и освећењу споменика присуствовало је руководство
локалне самоуправе, на челу са председником општине Дарком Глишићем, као
и први председник Скупштине Републике Српске Крајине Миле Паспаљ и
народни посланици Милан Бранковић и
Драган Краљ.
Председник Удружења Срба Крајишника Уб Илија Бранковић рекао је да
идеја о постављању овог обележја постоји две деценије, а сада је реализована захваљујући Комесаријату за
избеглице и миграције, који је обезбедило део средстава, као и помоћи

неколицине Убљана, који су поклонили
грађевински материјал.
„Први званични новац који смо
добили искористили смо за подизање
споменика свим нашим невино страдалим жртвама које су, на неки начин,
уткале наш пут у слободу. Трудимо се да
сачувамо сећање на њих и на Крајину, а
споменик ће остати и после нас и наше
деце и бити подсетник на све оно што се
десило пре 22 године. То је најмање што
можемо да учинимо за оне који су дали
своје животе за Крајину“, казао је Илија
Бранковић поводом откривања споменика.
Према проценама, у општини Уб
тренутно има око хиљаду Срба Крајишника, избеглих због ратних сукоба
деведесетих. Бранковић истиче да се
већина њих добро снашла и уклопила у
нову средину, те да их је домаће становништво лепо прихватило. Многи су у
Тамнави пронашли свој нови дом и
завичај.
Д.Н.

НОВИ ИЗГЛЕД ЦРКВЕ БРВНАРЕ

УКРАС ПОРТЕ
Током једномесечних радова постављена цреп шиндра
и црква обложена дрвеним полуоблицама
Окончањем главних радова, који
су обухватали замену кровне конструкције и облагање дрвеним полуоблицама, црква брвнара на Убу добила је
нови изглед. Посвећена Светом Макарију Египатском, црква је подигнута
1999. године како би се до завршетка
саборног храма Христа Спаситеља
имало где служити. Протојереј ставрофор Драган Алимпијевић, старешина
саборног храма каже да су радови били
неопходни.
„Уз Божију и помоћ добрих људи
при овој Црквеној општини обновљена

Протојереј ставрофор
Драган Алимпијевић

је црква брвнара, на којој је,
након 18 година од изградње,
кров био дотрајао, поготово
шиндра, иако је два пута мењана. Црквени одбор је прошле године донео одлуку да
се црква реновира, за шта смо
добили благослов и одобрење епархијских власти.
Уместо старе, постављена је
цреп шиндра на цркви и
звонику, а урађена је и топлотна излолација, кровна и зидна, тако да
ће зими бити доста топлије, а лети свежије. Она је споља обложена полуоблицама и подсећа на старе руске
цркве, па ће бити украс порте и потпуно
се уклапа у ову амбијенталну целину“,
истиче свештених Драган Алимпијевић.
Остало је још да се подигну крстови,
скину скеле и заврше ситнији радови,
тако да ће за који дан црква брвнара
поново бити отворена за вернике, уз
чију помоћ је и обновљена.
Осим што лепо изгледа, овај храм
има и вредан, барокни иконостас, који је
заједно са стасидијама, пренет из старе
убске цркве, која је срушена. Иконе су
дело истакнутог представника српског
класицизма, руског ђака Лазара Крџалића, коме је ово један од првих радова
од повратка са школовања у Србију.
Осликавање је започео 1885. године, а
завршени иконостас се састојао од 34
иконе, које су, након разградње убске
барокне цркве, демонтиране и
постављене на нови иконостас црквеД.Н.
брвнаре.
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НОВА РУБРУКА У „ГЛАСУ ТАМНАВЕ”

TAMNAVSKI LEKSIKON

Др МИРОСЛАВ ПЕРИШИЋ,
директор Архива Србије
Биографија
Рођен је на Убу 4. децембра 1959.
Гимназију је завршио у Ваљеву, а
дипломирао, магистрирао и докторирао
на Филозофском факултету – Одељење
за историју у Београду. Аутор је 20
књига и више од 150 научних и стручних
радова. Члан је Одбора за историју 19.
века САНУ, руководилац Одељења за
историју Андрићевог института у
Андрићграду, виши научни сарадник
Института за новију историју Србије у
Београду и директор Архива Србије.
Највећа научна интересовања до сада је
исказао за историју града и грађанског
живота, историју елита и историју
српске дипломатије у 19. и 20. веку.
Учесник је већег броја научних скупова
и конференција у земљи и иностранству. Добитник је Плакете СО Ваљево,
Златне грамате Српске православне
црквене општине у Трсту, ''Златне архиве'' Фондације Александра Арнаутовића и Награде Града Београда за друштвене и хуманистичке науке. Ожењен
је Јасмином и има синове Марка и
Михаила. Живи у Београду и на Убу.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
‘’Има их више: моје поткровље на
''Чардаку'', ''Фетина'' посластичарница,
Ковиљкина ''Убска капија'', једина
кафана која је сачувала чаробан укус
чувеног ''убског ћевапа'', и незаобилазно место – стадион Јединства.’’

Одрастање на Убу
памтим по...
‘’Пре свега по дружењу са Радом
Остојићем, његовом сестром Надицом,
Радицом Лазић (данас Ђукић), Бобом и
Зоном Николић... Пуно је ту и ликова
старијих, пријатеља мојих родитеља, са
непревазиђеним духом и смислом за
шалу. Одрастање памтим и по црквеној
порти преко пута које се налазила кућа у
којој је живела моја бака Иванка, а данас
је ту семафор, затим по радости и
поносу свих нас Убљана што смо из
истог места одакле је и Драган Џајић. У
неизбрисивом дечјем сећању су и тзв.
мириси мале вароши: лети поподне био
је то мирис прашине када је градским
улицама коњска запрега вукла цистерну

са водом којом су прскане улице а
ујутро био је то мирис парковског
дрвећа са дубоким сенкама прелепих
крошњи; зими, био је то мирис буковог
дрвета док град још није био загађен
котларницама. Бојим се да ћу претерати
ако поменем још и мирис тамнавског
бостана дотериваног на пијацу запрегама у детелини која је чувала његову
свежину, а да ћу још више претерати ако
поменем и мирис куваних пурењака
које је на специјално направљеним
дрвеним колицима у канти за маст са
врућом водом вукао улицама и продавао Жика Чокалија.’’

Др Мирослав Перишић

задржало. Филозофија да једно дрво на
планети вреди колико један људски
живот очевидно није била позната креаторима тог ''подухвата'' и сада у центру
града уместо мириса липе, крошњи
дрвећа, изгледа које прија оку и кисеУб би требало да буде
оника имамо патуљасте дудове чији
поносан на...
‘’На свој дух који је у свим генера- плодови ''боје'' део трга. Било би зани-‘’
цијама у последњих сто педесет година мљиво чути са којом идејом је то урађено.
Перспективе развоја Уба
успевао да изнедри по неког великана у
српским и светским размерама, који је
и Тамнаве су...
успео да се очува до данас и који је
‘’Немам довољно знања да бих
изузетно значајан за друштвени и кре- могао да дам непогрешив одговор на то
ативан начин живљења, лакшу и лепшу питање. Припадам науци и култури и све
свакодневицу, захваљујући чему човек моје идеје би биле усмерене у правцу кулна Убу може да се сачува и дозволи турног преображаја града који увек доносеби ''расипнички'' однос према вре- си перспективу на дужу стазу. Ипак оно
мену, што је посебна привилегија у што ме искуство моје струке учи јесте да
данашњем свету ''робова и робота''. је за одговор на то питање неопходно
Посебно Уб треба да буде поносан на најпре потражити одговоре на следећа
једну од најлепших цркава у право- три питања: 1) какво нам је наслеђе; 2)
славном свету. Од недавно Уб се поно- каква нам је историја и географија, и 3)
си и стадионом.’’
шта је то што имамо а по чему можемо да
На Убу ми највише смета... будемо позитивно препознатљиви ван
‘’Саобраћај у двема параленим наше средине. Још од Светомира Никоулицама у центру, иначе као створеним лајевића Уб није имао политички високо
за пешачке зоне, за шта ће, верујем, у позиционирану личност као што је то
догледно време бити створене могу- данас Дарко Глишић. Политичка памет је
ћности. И док је та мана поправљива, посебна врста памети. Зато верујем да је
урбано преобликовање централног Дарко Глишић велика шанса Уба и права
језгра града без визије и на штету Уба личност за компетентан и пун одговор на
започето рушењем Старог млина, Ваше питање.’’
Старог хана и зграде начелствавише не На Убу недовољно обраћамо
може бити исправљено. Посебно је
пажњу на...
зачуђујуће одсуство смисла за естетско
‘’Желео бих да Уб у будућности више
код пројектаната једног броја нових
вишеспратница и њихов недостатак усклађује традиционално и модерно, а то
осећаја за амбијентално усклађивање. је могуће, што би значило да израста у
Нешто са чим је потпуно немогуће модеран град са истовремено сачуваним
помирити се била је узурпација одлуке идентитетом, односно са по свим струда парковске стазе и некадашњу чним стандардима сачуваним старим
природну свежину прелепог парка урбаним језгром града. Пуно је примера
замени жега бетона, трга без душе и градова у свету који се утркују да докажу
ичег што би човека са стране на њему своју старост и штите сваку стару капију,
чесму, канделабр, зграду, ревитализују
коцку или је враћају тамо где је постојала,
боре се да сачувају зеленило. Стари
делови града су као књиге а улице,
сокаци и зграде као странице са којих се
чита историја. За наше прилике Уб је
стари град и не бих био срећан да на
месту старог Уба једног дана осване млад
град бесповратно изгубљене историје,
без архитектонског наслеђа и урбане
естетике некадашњих времена. Свест о
Краља Петра 17, Уб
себи постоји само уколико постоји свест
о свом идентитету. Тако је и на општем и
Тржни центар „Лазић“
на микро плану. А шта је идентитет Уба?
(на спрату)
Можда неком другом приликом.’’

ИЗРАДА ПЕЧАТА
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Пише: Радован Пулетић
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ГРАНИЦЕ
О границам почнем да размишљам кад се отиснем у
свој породични парадајз туризам (то је оно кад напуниш
гепек храном, догегаш до резервисаног апартмана и за сваки
случај искешираш десетодневни најам газди па пободеним
сунцобраном и шаторским крилом обележиш свој део плаже
ослобођен плаћања лежаљки). Некад ме на границе подсети застава на јарболу усковитлана врућим ветром, пуцкетање лименог крова који јеца на подневном сунцу или
колону возила пред граничном прелазом на путу за југ.
Линије разне, видљиве и невидљиве, повучене споразумом,
неке на силу, неке ко зна кад и како, ту су, понекад сметају,
понекад се и не осете. Због њих се туку Индије и Пакистани
на хималајским врховима, на њима каубоји праве ограде као
брана шпанском говорном подручју, реже један на другог
дугогодишње комшије, симболи подела које неки праве, а
неки покушавају да бришу.
У својој причи о ходочашћу у манастир Хиландар
Микац неизоставно долази до анализе менталитета и карактера људи које су он и Јоле сретали током свог двадесетчетвородневног пешачења путевима Србије, Бугарске и
Грчке. Мени је омиљени део онај о два лика пред сеоском
продавницом у Топоници. Чекају аутобус, пију пиво, између
уласка у аутобус, a пивo бирају у дволитарском издању јер
ће их, ионако, пре или касније, неко повести до куће. Битно је
да постоји претпоставка за пиво – новац, остало ће се већ
само од себе решити. Ако изузме присутне језичке разлике и
одступања у дезену полицијских униформи, могао би да на
карти Балкана повуче црту негде испод Крагујевца и каже: на
ону страну живи неки другачији свет.
Пиво, изгледа, има битну улогу у брисању граница. На
овогодишњем београдском „Бир фесту“ једна до друге, без
намере да се упусте у било какав конфликт стајале су црвена
петокрака звезда и златна краљевска круна (упућенији кажу
да холандском пиварском гиганту „Хајнекену“ симболи нису
битни већ тржишта које осваја куповином националних
пиварских брендова). „Хладно пиво“, хрватски бенд спаковао је у сат времена добре свирке буљук песама које београдска публика воли и пева заједно са Милетом Кекиним,
сарајевско „Пушење“ је свој стандардни музички аранжман
зачинио нумером из филма „Отписани“ и ником није сметало што је неко поменуо „пиву“ док су остали пили „пиво“.
У свом том међашком филозофирању наметнуло ми се
једно питање: како утврдити границу која раздваја људски
род од стоке? Није то пуко раздвајање на оне без репа и оне
са роговима, то је метафизичка граница коју неко од оних
које срећемо сваки дан дају себи за право да:
1. Мајсторима што поплочавају степенице на Општинском брду испусте воду из цистерне и разбацају лопате
преко ноћи;
2. Односе нетрагом трептаче и црвено беле баријере
постављене на шарбанском брду да се неко не стрмекне
низа страну ка новој траси пута;
3. Разбијају тек постављене светиљке код споменика
„Мајци Тамнави“ која шири своје мермерно беле скуте према
свој деци тамнавског краја;
4. фарбају спрејом „Мајку Тамнаву“ по свом нахођењу
па седам дана мајстори не могу да је доведу у ред од боја,
слојева и уметничког израза тамнавских враголана.
„На овим просторима...баш лепих ствари има...на овим
просторима ...имамо песме од којих душа се стеже, имамо
глупости докле поглед ти стеже...“

Услужно бушење
и чишћење бунара
014/463-213 Мија Ранковић,
Брезовица
064/160-71-60

ДВА
У ЈЕДАН
Не знам јесте ли приметили да – што је пар ружнији све
је загрљенији. Држе се за руке као у колу. Држе се за вратове
као у свађи. Држе се испод пазуха к`о кад полиција приводи.
Стежу се око појаса, једно другом завлаче прсте под каиш,
или се јашу на смену ако не ускладе корак. Да икако могу –
држали би се и за јетру и за бубреге, што је сигурно – сигурно.
То, ваљда, представља доказ одлуке да се никада неће
растати и поруку да им је љубав вечна а они верни. Како им
уопште успева да ходају онако изукрштани, Бога питај...
Мећутим, јебеш ти то: јесте да увезани, к`о за пут узбрдо, спорије напредују и више се зноје – шта је та спорост и то знојење спрам истине да, онако ружни, ипак некоме припадају и
да, тог неког, нису натерали да их поседује, него он то добровољно? Питам се само - колико ли им треба да се одмрсе кад
некуд морају сами? Кад се растају свако својој кући или кад
морају у тоалет? Вероватно почну на време, нема друге...
Ееее какви су, да им је знати... А знају, шта него знају... Јасно
им је какви су и зато када се у`вате не пуштају. Плаше се да,
ако то пусте, друго неће у`ватити. При том уопште не бирају,
јер избори им не иду у прилог. Јасно им је да ако избора има
– њих сигурно неће изабрати. Због тога се и преплићу, да се
сами што мање виде. Имају равне табане и икс ноге па личе
на патке које пси апортирају. Имају широке кукове и уска
рамена, статични и стабилни у изгледу ког ни век ни Бог неће
променити. Имају бабураст нос, протезу за горњу вилицу,
мале очи и велике уши, као недовршен посао хороршминкера одсутног због мале нужде. Ето какви су, а опет,
додатно се нагрђују гардеробом, промовишући моду и
праксу по којој естетика нема важности. Не пертлају прљаве
патике, носе панталоне са дупетом до пода, дуксеве са рукавима који су прогутали шаке... И, толико су загрљени да
загрљенији не могу бити...
Али, Богу хвала, има и другачијих.. Оних за које се не
зна јесу ли лепши заједно или појединачно. У синглу или у
дублу... Соло или у пару... Оних који не вичу када говоре и
који се не смеју на глас. Оних који иду раме уз раме, не гестикулирају, не укрштају погледе, не својатају се додирима, а
ипак су толико заједно да нема будале која би пробала да их
раздвоји па да се обрука. Споразумевају се на некој неухватљивој фреквенцији ходајући укорак као репрезентација
спремна да представља планету Земљу. Ако се ја питам,
онда је тај момак студент завршне године ЕТФ-а и игра
високог бека у првој петорци универзитетске селекције.
Могао је обући и ствари старијег брата, опет би исто сијао.
Чини ми се да онакав тип може да бије целу кафану с` тим
да, колико год може, толико му не пада на памет. Његова
девојка има талас косе до пола леђа одсечен ласером. Само
од њега нижа за пола главе, личила је на Амазонку решену да
промаршира Делта Сити. Видим, и друге цуре носе старке,
фармерке и беле мајице али је само њено према њој скројено. Прошли су поред кафеа где сам решавао укрштене речи
бар пет пута а да их нисам видео ни заљубљене ни загрљене. Добро су знали да, сем једно другом, ником трећем не
могу припасти.

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

ОКО НАС
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СЛЕДБЕНИК АРТУРА КЛАРКА И ЈАНА ХАКАМУЛДЕРА

ТЕСЛИН АПАРАТ МЕЂУ СРБИМА
У Мургашу, у укусно уређеној кући, са супругом, живи и дружи се са
људима код којих осети позитивну енергију, почасни доктор биофизике
са холандског инверзитета Зоран Коцић-Торнер
Поред многих изума (неки нацрти још
нису ни реализовани), Никола Тесла је конструисао и један врло једноставан апарат
заснован на нискофреквентним таласима,
који региструје буквално све, од биоенергетског поља до слојева руде, воде или нафте у
Земљиној кори.
- Учествовао сам у откривању пирамиде
Ртањ, планине у Србији која је то по надморској висини, али по конструкцији и неистраженим шупљинама у њеној унутрашњости, то
је једна од најстаријих, ако не и најстарија
пирамида на овој планети- прича Зоран са два
презимена, али и огромном енергијом која

Демонстрација у дневној соби...
извире из сваког његовог покрета. Затим,
прича нам, док дочекујемо Мику Радовановића, песника и радиестезисту са сертификатом курса реики учитеља (лечење помоћу
биоенергије), о теорији по којој су земљу у
прадавној прошлости посетили ванземаљци
који су подигли пирамиде помоћу којих су
сакупљали космичку енергију и, тако, стварали услове за стварање и живот флоре и
фауне. Месец је, каже, вештачки сателит, а оно
што је наука - сада је само мали део сазнања у
које је Никола Тесла најдубље заронио, а он је,
још увек, непревазиђен. Од онога што овај

сугестивни човек говори често застаје дах.
Он о великим истрагама огромних количина
нафте говори са лакоћом као да је то обичан,
свакодневни посао.
Демонстрирао је и како функционише
Теслин апарат, који се, на његову гласну, или
само мисаону наредбу, окреће у правцу
Зоран Коцић-Торнер
прозваног лика или ствари. Коцић-Торнер
објашњава да то није феномен, да том
Коцић-Торнер је и лиенергијом свако располаже... Потребно је,
само, упорно и дуго вежбање.
чно осетио како функциСтиже и песник Радовановић. Говори о онише Теслина справа за
‘’Оностраним причама’’, које су у припреми, сакупљање космичке
свом сертификату стеченом на специјалном енергије. Снимак из врекурсу за редиестезију. Размењују искуства.
Говоре и проналажењу воде ’’на сигурно’’ са мена сарадње са проферашљама, а Мика износи и висак. Све то сором Рендулићем у
делује помало нестварно, али - озбиљни су Холандији.
људи иза којих стоји низ успешних послова у
области радиестезије, открића подземних
водотокова, подземних налазишта нафте и
разних руда...
Зоран , каже, живи на релацији Малме Барселона - Мургаш, Ускоро ће на пут, али се
убрзо враћа. У међувремену намерава да,
заједно за Радовановићем посети село Дрен
(иза Јошеве, према Обреновцу) где се у једној
шуми појавило ‘’нешто’’ што би требало да
радиестезијски испитају. О томе, према
договору, имаћемо прилог у наредном броју
„Гласа Тамнаве”.
У међувремену наставља се ширење
позитивне енергије, задиркивање са кумом
Владимиром Совом, дружење са професором
и композитором Ђенадером и другима.
Наравно, вода која ће у будућности бити све
Теслина машина
ређа ‘’појава’’, биће истраживана - са
за прикупљање
гаранцијом...
космичке енергије
Пријатно вече у Мургашу је брзо
протекло. Обећана је, обострано, реприза... М.М.

У УБСКОМ ДОМУ ЗА СТАРЕ

СЕЋАЊА НА УЧИТЕЉСКЕ ДАНЕ
Живорад Китановић је провео радни век учећи ђаке, а сада пребира
по сећањима у убском Дому за старе. Редовно прати Глас Тамнаве и
боље је обавештен, како каже, од многих Убљана иако је дошао из
Лајковца. Памти локални дерби на којем је, из аута, у игру,
убачена бундева уместо лопте... Сећање у мислима, нада у срцу...
Дипломирао је давне 1956.
године у убској Учитељској школи,
пола године радио у Врбићу код Беле
Цркве, одслужио војни рок и вратио се у Маркову Цркву,
која је, у то време, имала 200 ученика (?) и била осморазредна школа...
- Намеравали су да нас споје са бајевачком основном школом, али Пера Перишић, наш директор и Раонић,
који је водио школу у Бајевцу, нису се договорили, па смо,
касније, припали Лајковцу- вратио се шест деценија уназад
наш саговорник Живорад Китановић, приликом наше
недавне посете Дому за стара лица у Убу. - Писале су новине
и о мени давних година, а тема је била о томе како учитељски дани теку. Прохујала су та времена, али се и данас
сећам свега. Сећам се и како је Скале почео своју кратку
учитељску каријеру у Бајевцу, али су ми, некако, у најсвежијем памћењу остале локалне утакмице...
Имали су и у Лајковцу Горњане и Доњане. Неко
време голмани супарници били су Убљанин Никола
Јапалак Крка и Лајковчанин Мрђа Богосав. Никола је био
изузетан голман, али је у том ‘’дербију’’ подбацио, па су
загрижени навијачи смисли и слоган који је одјекивао
игралиштем:‘’Крка пада као клада,у мрежи му три комада...’’
У једном од таквих фудбалских окршаја, сећа се Китановић,
са аут линије, играч је, уместо лопте, убацио бундеву

право на главу противничког играча. Какве су биле
последице Живорад се баш и не сећа, али је сигуран да је
смеха било на претек, а то значи да су и тада фудбалске
главе биле тврде, у најмању руку, као ове данашње. На
срећу данас су права реткост кукурузишта са бундевама
која су почињала од саме аут-линије...
- Сећам се, из тог времена, наставља своју причу
стари учитељ, Загорца, Рада и Деке Ђунисијевића, Завише,
Саве Краковића, Свете Јовичића, Трише Јовановића, Лала
Чоле, непрелазног центар халфа Боке.
И такооо! Теку земаљски дани у убском Дому
‘’Дана’’. Живорад редовно чита „Глас Тамнаве” и, како
каже, са нестрпљењем очекује која ће бити актуелна тема
колумне на другој страни, шта ће се наћи на лајковачким
странама, како ће остали колумнисти коментарисати разне
теме...
- Само да се здравље мало поправи, опет ћемо
организовати друштвене активности у Дому за старе,- на
растанку је био пун оптимизма. А из очију је зрачила нада...
без које, поготову ту где он проводи своје дане, ништа не би
било могуће.
Љубазно особље испратило нас је до капије.
Одлазимо са утиском да смо били на месту где се, пре свега,
води посебна брига о хигијени, али и о људима који гаје
лепа сећања и наду у срцу...
М.Миловановић
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“

СРЕЂИВАЊЕ ПРЕД НОВУ РАДНУ ГОДИНУ
У току је припремање просторија за нову радну годину. Вртић неће примати малишане у периоду од 25.
до 31. августа. Од укупно 323 деце, оформљено је 18 васпитних група. Упис за предшколце до краја августа.
Предшколска установа „Уб“ ће наредних недељу дана припремати своје просторије за нову радну годину, па Вртић неће
примати малишане у периоду од 25. до 31. августа. Први радни
дан свих васпитних група започеће у петак, 1. септембра, када
ће децу дочекати уредно спремљене и очишћене просторије.
Да би васпитачи и помоћно особље што квалитетније
обезбедили чистоћу просторија васпитних група, која подразумева прање тепиха, столова, столица, ормарића и играчака,
као и дезинфекцију и дезинсекцију соба, купатила и кухиње,
неопходно је обезбедити услове за рад, па деца неће похађати
вртић недељу дана.
Нова радна 2017/2018. година, започеће радом 18 васпитних група, а у Вртићу је тренутно 323 деце, што је већи број у
односу на капацитете којима располаже. Постоје две групе
четворочасовног програма (за сада 36 деце, јер упис за предшколце траје до краја августа), три групе предшколаца целодневног боравка (81 дете), три старије, три средње, три млађе
групе и четири јаслене. Педесеторо деце остало је на листи
чекања и, у случају да се неко дете испише, позиваће се она
деца која су прва на ранг листи, под условом да су им родитељи
и даље запослени.
- Овај број деце је преко норматива, али изашли смо
родитељима у сусрет. Постоје родитељи који су запослени, али
су пријавили децу за упис после уписног рока. Крајем јуна,
ставили смо на врата спискове са именима примљене деце.
Због велике заинтересованости за место у Вртићу, планирано је
проширење постојећег капацитета, па је у токе прикупљање
пројектне документације. Сматрам да свако дете има право, јер
му се овде пружа адекватан васпитно-образовни рад – истакла
је директорка Гордана Милосављевић Марковић.
Планови везани за проширење Вртића обрадовали су
многе родитеље, па се очекује изградња новог дела на месту
комуналног јавног предузећа и некадашњег МУП-а, али све ове
информације, за сада, су незваничне. Потребно је да се
обезбеди зграда која би примила још 200 деце.

Што се тиче броја на терену, нову радну годину похађаће двадесеторо деце мање у
односу на прошлу годину. Нека
села остаће без група које ће
свакодневно ићи у школицу
(Врело, Тулари и Кожуар), док
се број деце у неким селима
повећао, па ће бити оформљене групе (Трлић, Брезовица и Руклада).
Да родитељи цене рад
Предшколске установе Уб, која
је добила, на процени Министартсва просвете, највишу
Гордана Милосављевић
оцену, показали су млади роМарковић
дитељи Ана и Пеђа Павловић
који су убском вртићу поклонили 20 гајбица „Пертини“ играчака, а најављене су и нове
донације у септембру месецу.
Д.Капларевић

У петак 1. септембра, за све ђаке основних и средњих
школа, почеће нова школска година. У ОШ „Милан Муњас“,
највећој школи убске општине, у којој се настава одвија у две
смене, парна смена (други, четврти, шести и осми разред)
почиње са часовима од 7,20 часова, док непарна смена
похађа наставу у попдневном термину.

Као и сваке године, ученици петог разреда, први ће
кренути на прозивку, када ће у 12 часова сазнати како су
распоређени и који предметни наставници су њихове одељењске старешине. Ученици првог разреда, биће распоређени по одељењима после прозивке у 13 часова.
Гимназија „Бранислав Петронијевић“ почиње прва са
наставом у јутарњим часовима (7,05 h), док ће ученици
Техничке школе „Уб“, у својим клупама бити у поподневној
смени, од 13,15 часова.
Д.К.

КЊИГА У ВРЕЛИМ ЛЕТЊИМ ДАНИМА
У библиотеку долазило и по 70 корисника дневно.
Средствима Министартсва културе, набављено две хиљаде наслова.
У врелим летњим данима, који су
иза нас, читање књига било је једно од
највећих преокупација наших суграђана. У току годишњих одмора, када се
препустимо доколици и када су температуре биле изузетно високе, Убљани
су, изгледа, тражили спас и у читању
књига. Поједини корисници прочитали
су и више од три књиге за недељу дана,
што је одлична ментална активност,

ОДРЖАН СЕМИНАР У РАДЉЕВСКОЈ ШКОЛИ

САВРЕМЕН И НОВ
ПРИСТУП НАСТАВИ
Стручни скуп окупио 30 наставника
из Радљева, Бањана и Памбуковице

У УБСКИМ ШКОЛАМА

ПОЧИЊЕ НОВА
ШКОЛСКА ГОДИНА
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Циљ ове едукације је унапређивање квалитета
наставног рада кроз савремен и нов приступ настави
У Основној школи „Душан Даниловић“ у Радљеву прошле
недеље одржан је дводневни акредитовани стручни семинар
под називом „Стратегија коришћења наставних садржаја у
развоју читалачке писмености настави/ учењу“. На семинару је
учествовало 30 наставника и стручних сарадника, од чега 26 из
радљевске школе, а по двоје из бањанске и памбуковачке. Предавач је била Славица Радаљац, педагог и ауторка семинара,
која је објаснила да је циљ ове едукације унапређивање квалитета наставног рада кроз савремен и нов приступ настави. Како
је истакла, није смисао наставе да се ученицима пренесу готови
садржаји, већ је потребно креирати стратегије којима ће ученици својом активношћу у осмишљеној наставној ситуацији
повезати оно што су чули и прочитали са оним што већ знају и
тако конструисати нова знања и применити их у новим ситуацијама.
„Нов и савремен приступ настави потребан је због развоја
технологије, науке и друштвених промена које су утицале на то
да саме чињенице и подаци који се налазе у уџбеницима сада
не вреде, јер ми до њих можемо доћи у сваком моменту кликом
на дугме компјутера. Савремено време тражи да ми ученике,
као будућу радни снагу, оспособимо да знају шта да раде са тим
подацима и то је оно чиме смо се бавили на семинару“, навела
је Славица Радаљац. Посебно је истакла добру сарадњу и
ангажовање свих наставника на стручном скупу и похвалила
њихову креативност, иновативност и дисциплину.
Радљевска школа до сада је била домаћин великог броја
семинара, а редовно шаље своје наставнике на стручна
усавршавања у друга места. Према речима Огњена Јанковића,
педагога у тој школи, едукацији наставника се посвећује велика
пажња како би се што више повећали степен квалитета наставе
у непосредном раду са ученицима.
Д.Н.

захваљујући којој се, како кажу неуролози,
развија концентрација, интелект и спречавају болести као што је Алцхајмер. Многи
Убљани понели су, као део пртљага, бар
једну књигу, која им је правила друштво на
путовању, јер књигу можете читати у било
ком превозном средству, док се сунчате на
плажи или одмарате на тераси апартмана.
- Овог лета имали смо много посла. Да
ли због врућине, које су натерале људе да
буду у кућама, или народ нема новца да
иде на одмор, ми смо имали и по седамдесет корисника дневно. Молили су нас да
узму и по две, три или више књига, које су
прочитали за три, четири дана. Имали смо
више посла и зато што је Министарство
културе одобрило већи новчани износ,
захваљујући којем смо, у оквиру понуде,
издвојили две хиљаде наслова које је
требало обрадити. Обновљена је дечија
лектира, узели смо и неке енциклопедије –
истакла је књижничар Драгана Јанковић.
Иако је радно време библиотеке и у
току летњег периода било од седам до 19

ШКОЛИЦА СПОРТА „МАЛЦИ ТАМНАВЦИ“

ЗАВРШЕНА ПЛИВАЧКА ОБУКА
Обуку прошло око 60 полазника узраста од три до
једанаест година. Сви научили основне пливачке покрете
и правилно одржавање на води.
На задовољство најмлађих Убљана, узраста од три до једанаест година, и
њихових родитеља, другу годину за редом, организована је летња обука пливања у оквиру школице спорта „Малци
Тамнавци“, на убским градским базенима. Око шездесет полазника успешно
је завршило двомесечну обуку, после
које је свако дете научило да се одржава
на води, а најспретнији - пливачке покрете разних техника.
Млади Дифовци, тренери пливачке
школе, којих је ове године било више у
односу на претходну годину, чак дванаест, имали су не тако лак задатак, да најмлађе полазнике ослободе страха од
воде. Пре првих пливачких покрета у
води, тренери су морали да их науче
правилном дисању, држању главе и тела у води, што је после два месеца рада
донело жељене резултате. Поред непливача, курс пливања похађали су и
пливачи чији родитељи су желели да им
деца усаврше технику пливања.

- Драго ми је што смо наставили рад
са децом која су била прошле године
наши полазници, тако да су и ове године,
оно што су научили прошле, још више
унапредили и могли да примене на летовању – рекла је Марија Тешић, дипл. професор физичког васпитања и спорта, тренер школице спорта „Малци Тамнавци“.
Ове године, временске прилике
погодовале су малишанима, који су у
вечерњим терминима од 19 часова, три
пута недељно (понедељком, средом и
петком), долазили на обуку, али без присуства родитеља, како би се што пре
ослободили и стекли самосталност и
сигурност. Последњи тренинг, који је
одржан у петак 11. августа, био је јавни, у
присуству родитеља.
Школица спорта од септембра
наставља са радом у Хали спортова Уб и
у сали Основне школе, а „Малце Тамнавце“ и даље воде стручни, млади тренери Марија Тешић и Дејан Младеновић.
Д.Капларевић

Најмлађи корисници
са књижничарком
Драганом Јанковић
часова, а суботом од осам до 13 часова,
било је корисника који су жељно ишчекивали отварање библиотеке, па су долазили и много раније пре отварања, али је
било и оних којима високе тропске температуре нису сметале да изађу из куће и
прошетају до библиотеке.
Најчитанија је белетристика, а од жанрова: дечја књижевност, љубавни романи, трилери и криминалистика. Најтраженији су били: Џоџо Мојес, Санта Монтефјоре, Харлан Кобен, Џејмс Патерсон,
Агата Кристи, а од домаћих аутора Јелена
Бачић Алимпић. Иако се лака штива везују за летње време, Убљани су читали
књиге са доста садржаја и дубље тематике.
Библиотека је постала богатија и за
стотине наслова неколико дародаваца,
који су књиге из личне библиотеке поклонили Градској библиотеци „Божидар
Кнежевић“. Професор Милан Босиљчић,
поклонио је око 500 вредних наслова својих књига. Међу њима су и завичајне
књиге, стручна литература, енциклопедије и књиге које је добијао на поклон.
Крајем прошле и почетком ове године,
велику донацију књига уручила је и Биса
Пешић, чији је један део књига био на
страним језицима, највише на енглеском.
Градска библиотека је поклонила
школским сеоским библиотекама наслове које има у већем броју и то у Брезовици, Врелу, Мургашу, Памбуковици,
Радљеву и Бањанима.
Д.К.

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ ЊИВУ
површине 50 ари,
градско грађевинско земљиште,

локација Вучијак- Уб
Тел. 014/415-066
ПРОДАЈЕМ ЊИВУ
у Стубленици.
Тел. 069 216 20 17
Ивановић Милош

Полазници школе пливања са захвалницама

Повољно продајем
стару циглу (ручно рађену)
и ћерамиду.
Тел. 064/019-25-78
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ПОТПИСАН УГОВОР О ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ

ВРЕДНОСТ РАДОВА
113,76 МИЛИОНА ДИНАРА
У кабинету председника Општине
Бобана Јанковића 16. августа је потписан Уговор о завршетку радова на изградњи спортске хале у Мионици са предузећем ALFACO INŽENJERING doo из
Чачка. Вредност уговорених радова је
113,76 милиона динара, док је рок за
завршетак 150 дана од дана увођења у

нисмо имали. Мионица ће постати место
окупљања многобројних спортиста и
рекреативаца у једној од најсавременијих спортских хала у Србији. Након
завршетка хале креће се у изградњу
националног рукометног тренинг центра
у којем ће се обезбедити услови за обављање припрема професионалних

ИНТЕНЗИВИРАЈУ СЕ
АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ
МОСТА НА ТОПЛИЦИ

ОБЈАВЉЕН
ЈАВНИ ПОЗИВ
Интензивирају се активности у
вези са дуго очекиваном изградњом
моста на реци Топлици на државном
путу II A реда Мионица-БоговађаЖупањац који је срушен у поплавама
2014. године. Наиме, половином
месеца је објављен јавни позив за избор извођача радова. Пројекат се
финансира средствима Европске уније, а спроводи га Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге у
Србији (УНОПС).

Потписивање уговора
посао. Очекује се да ће радови почети у
наредних пар дана, а према речима
председника мионичке општине Бобана
Јанковића значај овог пројекта за
локалну заједницу је немерљив.
-Завршетком спортске хале отварамо пут да свим нашим суграђанима
обезбедимо нове квалитетне и разноврсне спортске садржаје које до сада

спортиста из земље и иностранстванагласио је Јанковић.
За завршетак спортске хале чија је
изградња кренула пре две и по деценије Министарство омладине и спорта
је определило 44 милиона динара, док
је остатак финасијских средстава
обезбеђен из буџета општине Мионица.
А.Ковачевић

НАЈБОЉИ ЂАЦИ НА ПРИЈЕМУ КОД ПРЕДСЕДНИКА ЈАНКОВИЋА

ОДЛИКАШИМА НАГРАДНО ЛЕТОВАЊЕ
Председник Општине Бобан Јанковић је, недавно, у свом кабинету, организовао традиционални пријем за најбоље
мионичке осмаке и средњошколце, који
су за постигнуте резултате од локалне
самоуправе и ове године награђени
летовањем. Овогодишња дестинација
била је Грчка у чијем су туристичком месту Лептокарији, подно митског Олимпа,
Мионичани боравили десет дана. На
овом путовању тринаесторо мионичких
одликаша из ОШ ''Милан Ракић'' Мионица, ОШ ''Војвода Живојин Мишић''
Рајковић и Средње школе Мионица
пратила је наставница енглеског језика
Мирјана Милиновић.
Председник Јанковић је на пријему
у свом кабинету у име Општине и у своје

лично име честитао свим ученицима на
изузетном успеху у учењу и владању у
протеклој школској години.
- Локална самоуправа низом активности наставља да спроводи пројекат
унапређења услова образовања. До
сада смо обезбедили бесплатне комплете уџбеника за све ђаке прваке са
територије Општине, бесплатан превоз
за ученике и бесплатан улаз за основце
на базене у Спортском центру ''Лепеница''. Поред тога, значајни пројекти су
свакако и предстојећи радови на реконструкцији зграде Основне школе ''Милан Ракић'' у Мионици и завршетку
изградње спортске хале - нагласио је
председник општине Мио-ница Бобан
Јанковић.
А.Ковачевић

Од рушења моста
саобраћај се
одвија обилазницом
Према речима пројект менаџера
Канцеларије Уједињених нација за
пројектне услуге Бојана Ковачевића
пројектни задатак подразумева изградњу новог моста са регулацијом речног корита и прилазног пута објекту,
док сам почетак радова зависи од
успешности спровођења тендера и
завршетка поступка прибављања
грађевинске дозволе. Од рушења
моста на Топлици, саобраћај се овим
правцем одвија обилазницом на којој
је река премошћена водопропустима.

ОДРЖАНИ ЈОШ ЈЕДНИ

ВРУЈАЧКИ ИЗВОРИ
У Бањи Врујци 17. и 18. августа је
одржана традиционалана манифестација „Врујачки извори“, чији су
организатори мионичка општина и
Туристичкa организацијa. После првог
дана манифестације, који је био
резервисан за познату поп певачицу
Александру Радовић, петак је прошао у
знаку фолклорних ансамбала, који су
се од 20 часова представили врујачкој
публици.

Мионички одликаши са председником општине Бобаном Јанковићем

УБСКЕ ТЕМЕ
ПАКЕТИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ
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ГРАДИТЕЉ УБСКЕ ПРИВРЕДЕ И ОСТАЛОГ

ПУПС ПОМАЖЕ СВОЈЕ

УСПОМЕНА НА ФАЉУ

Општински одбор ПУПС Уб организовао је, током
прошле недеље, поделу хуманитарних пакета за социјално
најугроженије пензинере у убској општини. Акција је
спроведена уз подршку Српске напредне странке, а тим
поводом огласио се и Милета Миливојевић, председник ОО
ПУПС-а на Убу:
- Удружење пензионера, после поплаве 2014.године,
није делило пакете. Зато смо се договорили да најугроженијим
пензионерима, без обзира да ли су чланови ПУПС-а, уручимо
скромне пакете, а све у сарадњи са Александром
Јовановићем Џајићем који нам је помогао, заједно са СНС-ом,
након што смо доставили списак са основним намирницама
за живот, које су неопходне нашим угроженим суграђанима.
Укупно смо поделили петнаест пакета, од којих ће осам ће
добити месни одбор на Убу, а седам месни одбори у селима.

Осамдесет година од рођења Мирослава Селаковића
Парастос Мирославу Селаковићу, легендарном
председнику убске општине, одржан је 17.августа,
поводом 80 година од његовог рођења. На убском гробљу
окупила се родбина, пријатељи и поштоваоци човека који
је, крајем седамдесетих и почетком осамдесетих година
прошлог века, подигао убску привреду, фабрике, фарме,
рибњак, стадион, хотел, базен, школе... и много тога још.

Подела хуманитарних пакета у ПУПС-у

Парастос Мирославу Селаковићу Фаљи

Миливијевић посебно истиче још неколико активности
ПУПС-а које су реализоване у претходном периоду:
- Имали смо и бесплатне екскурзије за чланове, али и
за друге пензионере уз заједничка улагања са СНС-ом (обилазак Авале и Зоолошког врта). Ишли смо и на излете до
Јагодине и Врњачке Бање уз само наша улагања, а ускоро
нас очекује нова тура до Бање Ковиљаче, Текериша и Сече
Реке. Око 200 пензионера прошло је кроз те екскурзије.
Поред тога, обезбедили смо и бесплатно купање, као и
бесплатан превоз за пензионередо Уба. На скупштини је
усвојено да бесплатан превоз имају људи старости преко 68,
а надам се да ће већ идуће године бити померена граница на
65 година. У Општини Уб имамо 5.280 пензионера, од тога
2.880 у селу. Њихова пензија је 10.800 динара, а 7.400 породична. То је јако мало и, зато, морамо да бринемо о њимазакључује председник ОО ПУПС Уб.

Убљани су, и овом приликом, поручили да неће
заборавити човека који је заслужио, својим радом и
ентузијазмом, али и делима која су остала иза њега, да буде
уписан златним словима у историју овог краја. Нажалост,
фабрике су уништене, углавном, неуспелим и сумњивим
приватизацијама (још нико није одговарао), али су базен и,
нарочито стадион- опстали и, чак, реновирани, дограђени...
и даље функционишу. Ту су и школе, објекти у некадашњем
пољопривредно-индустријском комбинату... Наравно, треба нагласити да је друга приватизација некадашњег
‘’Тамнавца’’, веома успела, што показује успешан рад
млекаре, пекаре, силоса и других капацитета.
Иницијативни одбор ‘’Фаљиних дана’’, који је формиран почетком овог века, донео је одлуку да започне са
прикупљањем потписа који ће бити упућени Скупштини
општине Уб са захтевом да се именом Мирослава Селаковића назове неки од објеката друштвеног стандарда у
Убу. Конкретан предлог још увек није дефинисан. Предлози
читалаца „Гласа Тамнаве” били би од користи у наредних
месец дана, а вече са програмом који ће бити посвећен
Фаљи (’’Фаљино вече’’) планирано је за средину октобра.

МУЗИЧКА ПУТОВАЊА АЛЕКСАНДРЕ ЛАТИНОВИЋ

КОНЦЕРТНА ТУРНЕЈА
ПО ИТАЛИЈИ
Као концерт мајстор оркестра младих музичара
Европе, убска виолинистиња имала 11 наступа
у различитим градовима
Убска млада и вансеријски талентовна виолинисткиња
Александра Латиновић управо се вратила са једномесечне
летње турнеје по Италији, где је као концерт мајстор
Симфонијског оркестра младих музичара Европе имала 11
наступа. Сви концерти у склопу турнеје одржани су на
отвореном и према Александриним речима били су веома
добро посећени и још боље примљени од стране публике у
Риму, Напуљу, Кремони, Казерти и другим градовима широм
Италије.
„Атмосфера на концертима, који су трајали два сата, увек
је била лепа и публика нас је подржавала, што нам је много
значило. Због проба пред сваки наступ и путовања, нисмо
имали много слободног времена, али смо ипак успели да
обиђемо највеће знаменитовести градова у којима смо
наступали. Било је напорно, али и веома лепо искуство обићи
целу Италију, наступати и дружити се са младим музичарима
из многих европских земаља, међу којима сам стекла и доста
нових пријатеља. Зближили смо се, подржавали и храбрили
једне друге, тако да сам понела само лепе успомене са ове
турнеје, сабира утиске Александра Латиновић, од септембра

Александра Латиновић на сцени
ученица другог разреда средње музичке школе „Даворин
Јенко“ у Београду, а пре тога најуспешнији и најбољи ђак у
историји убске музичке школе.
Са европским омладинским оркестром, састављеним од
85 младих музичара између 11 и 18 година, Александра је,
подсетимо, била и на зимској турнеји по Италији, Аустрији и
Словенији, након што је, као и сада, положила аудицију. На
обе турнеје била је концерт мајстор, а то место је добила на
препоруку признатог диригента Игора Корети–Курета,
оснивача овог угледног међународног оркестра. Маестро је
позвао Александру да похађа и његов мастер клас, који ће
држати од 27. августа до 3. септембра у Аустрији, тако да се
спрема за ново путовање како би наставила своје музичко
Д.Н.
усавршавање.
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Дана 5.09.2017. г. навршава се
40 тужних дана од када није са
нама наш драги супруг, отац,
деда и таст

МИЛИСАВ
КОСТАДИНОВИЋ
(1951 – 2017)

СРЕЋКО РАДОВИЋ
(5.07.1948 – 5.03.2017)
Драги брате!
Време пролази
а сећање, бол и туга
Заувек остају.
Твоја сестра Драгица
и брат Језда са породицама

Био си наша снага, подршка
и сигурност на сваком кораку.
Бол је неописива, недостајеш
превише...Знао си да је наша
љубав према теби неизмерна
и веруј нам да никада неће
ослабити. Боли много...
Твоји: супруга Мира,
ћерке Слађана и Снежана,
унучад Лука, Вања и Вук,
и зет Ненад

16.08.2017. г. навршило се
десет година од смрти
нашег драгог

ЧЕДОМИРА
ШИПЧИЋА
(1933 – 2007)
Хвала Ти за све!
С љубављу и поштовањем
Зорица, Иван и деца

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

15.08.2017. г. навршило се
шест година од смрти
нашег драгог

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
РАДОВАНА - РАДА
МИЛОСАВЉЕВИЋА
(1959 – 2011)
Никада Те нећемо препустити
забораву. Заувек ћеш бити део
нас, јер вољени никада не
умиру...
Твоји: супруга Драгица,
син Жељко и ћерка Жељка

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 064/81-98-563 и 014/411-022

С поштовањем КЈП „Ђунис”

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
16.08.2017. г. навршило се десет
година од смрти нашег драгог

ЧЕДОМИРА – ЧЕДЕ
ШИПЧИЋА
(1933 – 2007)
Време пролази,
али сећање на Тебе
остаје вечно...
Твоји најмилији:
супруга Нада, ћерка Зорица
и син Раде са породицама
29.07.2017. године умрла је
једна племенита жена
и дивна мајка

СПОМЕНКА
ЛЕОНТИЈЕВИЋ
(1936 – 2017)
Драга моја мама,
бескрајно недостајеш...
Твоја ћерка Весна
29.07.2017. г. заувек нас је
напустила

СПОМЕНКА
ЛЕОНТИЈЕВИЋ
(1936 – 2017)
Племенита жено, великог срца,
хвала Ти за све! Поносни на
Тебе, чуваћемо успомену
у нашим срцима
Ћерка Весна и супруг Дамњан

24.август 2017.г.
4.09.2017. г. навршиће се
40 најтужнијих дана од смрти
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ПОМЕН ЗА 40 ДАНА

МЛАЂЕНОВИЋ
ЖИВОМИР

СТАНЕ
КРСМАНОВИЋ
(1936 – 2017)
По доброти Те памтимо,
од заборава Те чувамо,
са тугом живимо...
Породица Крсмановић
26.07.2017.г. наша драга тетка

СТАНА
КРСМАНОВИЋ
Рођ. ЦВИЈОВИЋ
Придружила се у царству
небеском, својим вољеним
сестрама и брату
Заувек у нашим срцима...
Лела, Нена и Славољуб
СЕЋАЊЕ

СТАНИСЛАВ
МАКСИМОВИЋ
– ШЕФ
(2002 – 2017)
Много је лепих успомена
од тебе остало, да те вечно
памтимо, о теби поносно
причамо, да те никад не
заборавимо.Твоје велико срце
и племенита душа, заслужују
нашу љубав и сећање на тебе
Твоји најмилији

(1943 - 2017)
24. августа навршава се 40 дана
од како си нас напустио, али не
и наша срца. Отишао си тамо где
нема бола, а бол је остао нама и
вечна туга за тобом. Чуваћемо те
у нашим срцима од заборава.
Никада нећемо заборавити твој
драги лик, племенитост и
доброту. Почивај у миру, нека те
анђели чувају.
Захвална породица
29.августа. 2017. г навршава се
четири године од смрти нашег
вољеног супруга, оца и деде

ВЛАДАНА
МИЛОШЕВИЋА
(1931 – 2013)
из Уба
Прошло је четири године
како си заспао вечним сном...
Свима нам недостаје твоја
љубав и доброта.
Супруга Милојка,
ћерке Зорица и Славица
са породицом
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
КОНТАКТ
тел. школе: 015/348-829
тел: 015/349-392
моб: 065/69-57-196
Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин

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

Школа је основана
решењем Министарства
просвете Србије

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

IV степен
IV степен
IV степен
V степен

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

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

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

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

Грађевина

IV степен

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

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

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

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

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

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

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

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

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

СТУДЕНТСКИ ВОДИЧ – за упис
ПРИСТУП СИСТЕМУ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ

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

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

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

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

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

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

WEB презентација Факултета

www.zvonce.org

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

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

ОКО НАС

24.август 2017.г.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

- Парадајз
- Краставци
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Плави парадајз
- Тиквице
- Паприка
- Љуте папричице
- Кромпир
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Ротква
- Боранија
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Брескве
- Грожђе
- Нектарине
- Кајсије
- Диње
- Лубенице
- Смокве
- Малине
- Шљиве

цене

кг
40, 50, 60
кг
30, 40, 50
кг
40, 50
кг 500,600,700
кг
60
ком
20
ком
60, 70
кг
50, 60
кг
40, 45, 50
кг
50
кг
30, 40, 50
кг
60, 80, 100
ком
7, 10
кг
50
веза
20, 30
ком
30
кг
500
кг
220
ком
10, 13, 15
кг
80
кг 150,200,250
кг
60,80,100
кг
50, 60, 80
кг
120, 150
кг
120, 150
кг
1000, 1200
кг
200
кг
70,80,100
кг
120, 130
кг
60, 70
кг
60, 80
кг
30 ,40
кг
10, 15
кг
150, 200
кг
240, 250
кг
60

Приредила: Љ.Симановић, 18.августа 2017.

ПИСМА ЧИТАЛАЦА

САРАДЊА
ПОЖЕЉНА
Писма која нису потписана нису
прихватљива, Утолико пре што су још
свежа искуства са писмом пензионерке
која је, у жељи да се обрачуна са ‘’неким’’,
успела да изманипулише искусног новинара у редакцији Гласа Тамнаве. Међутим,
писмо које је потписао извесни Славиша
заслужује неколико редова за одговор.
Поштовани Славиша, захваљујемо
на труду који сте уложили за коментар
нашег написа. Ипак, позивамо Вас да
напишете и своје виђење проблема
паркирања, као и свих других тема о
којима сматрате да заслужују пажњу. Ово
је гласило које је отворено за мишљења и
сугестије читалаца.
Иначе, ријалити на убским просторима може да се коментарише, као и све
друго, на много начина. Зато, добро би
било да се чује и мишљење читалаца.
Није обавезно некакво идентификовање,
али људи воле да прочитају и име, или
бар иницијале аутора. А, ако текст нема
потписа, како је и Законом регулисано,
одговоран је уредник гласила. Због тога,
анонимна писма нису пожељна.
Редакција

„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

Да ли се клима променила ?
Дејан Мирковић, бравар из Уба:
- Нисам толико стар да памтим далеку прошлост, али за
ово време у ком ја живим, клима на овим просторима драстично се променила. Глобално загревање целе планете
вероватно утиче и на климу код нас. Не памтим да су биле
овако велике врућине и у тако дугом временском интервалу.
Свако од нас то подноси на различите начине и на свакога
утиче негативно. По занимању сам бравар, радим на отвореном, онда можете мислити како све ово преживљавам.

Драгивој Лукић, пољопривредник из Кожуара:
- Одувек је током летњих месеци било знатно топлије,
али као ових 50-ак дана није сигурно. Да ли су у питању неке
климатске промене које су захватиле цео свет па и нас, не
знам. Гледамо на ТВ-у како се на северу глечери нагло топе,
па из Африке продор топлог ваздуха, све то производи
овакав ефекат. Главни наш проблем је што јако дуго траје, па
се директно одражава на пољопривредне културе које су
потпуно сагореле. Ми имамо доста река у Србији, али се то не
користи на прави начин. Фале нам акумулациона језера у која
би се вода доводила из Саве, онда када је има у довољним
количинама а ја тврдим да ми имамо идеалан простор за то.
Љиљана Петковић, архитекта из Такова:
- У суштини настала је глобална промена климе у целом
свету, па и код нас. Стицајем околности то знам, јер често сам
ван граница наше земље због посла којим се бавим. Моја
основна замерка јесте, да људи одговорни за то у овој држави нису ништа предузели на плану микроклиме и зеленила,
као и што наша природна богатства и воде нису уопште на
прави начин искориштена. Све ово говори у прилог томе да је
људски немар у великој мери довео до тренутних тропских
врућина и промене климе свуда у свету. Тренутно се можда
не може много утицати, али у догледно време је могло пуно
тога да се уради.

Марина Миленковић, „Хербалајф” дистрибутер:
- Дефинитивно се све у атмосфери пореметило, па и
клима, у односу на нека прошла времена. То јако тешко подносе сва жива бића, посебно биљке, што признаћете није
занемарљиво за ове просторе, јер већина људи се бави
пољопривредом. Моје мишљење је да је људски фактор
пресудан, како за ове високе температуре, тако и за поплаве
које су нас задесиле у претходном периоду. Све је то могло да
се на време предупреди, али нико није имао жељу да се бави
тиме на прави начин. Како се односимо према природи
комплетно, таква ће нам будућност и бити, а верујте, неће
бити ни мало сјајна...

Милан Јоксић, пољопривредник из Тулара:
- Узрок за овакав тропски талас мени није јасан, само
знам да се много тога променило у последњих неколико
година. Из године у годину, све је топлије а то и није баш нормално, па се питамо просто да ли то неко планирано уништава земље, које су извор хране и свих других богатстава,
као што је Србија? Доказано је да је и здравље људи доведено у питање на овако енормно високим температурама, јер
све што прелази границе нормале не може бити добро. Људи
се не осећају добро, ни психички, нити физички.

Миланко Блажић, заваривач из Мургаша:
- Моје мишљење је да иза свега овога стоји Америка, а
наша претходна власт је дозволила да се направе „Харп
антене“ које експериментално мењају климу и постављене су
негде у околини Београда. Њихов циљ је јасан, да једноставно и систематски убијају све живо на овим просторима.
Плански су изазване и оне поплаве, како би се пољопривреда
Србије довела до најниже могуће тачке, а знамо да је она
основ живота код нас. Зар није чудно што само наш регион
страда од суше а, примера ради, у Немачкој, где сам недавно
био, сваки дан пада киша. Једино што може у овом тренутку
да се уради, јесте да се уклоне те антене, а Американци нека
своје експерименте спроводе негде другде.

Живислав Радојичић, пензионер из Уба:
- Било је увек високих температура у току јула и августа,
само, ми смо остарили и заборавили, па их теже подносимо.
Кад је човек млад није то неки нарочит проблем. Можда су
промене на другим местима у свету допринеле да и код нас
престану да постоје четири годишња доба, што је донекле и
нормално. Па и ми смо део ове земаљске кугле и свака
промена на њој одражава се и на нас. Али, верујте, и ово ће
проћи. Треба бити оптимиста у животу, у супротном, живот
нема смисла ако у свему видите сивило.
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ФУДБАЛ

24.август 2017.г.
1. коло

1. коло (19/20.август 2017):
Радник (Уб) - Младост (Д)
Рибникар - ЗСК
Трлић - Јуниор Н. Насеље
Качер - Бањани
Искра - Тврдојевац
Врело Спорт - ОФК Јабучје
Брезовица - Тулари
Тешњар - Пепељевац

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

2.коло (26/27.08.2017. у 17.30 ч):
Младост (Д) - Пепељевац
Тулари - Тешњар
ОФК Јабучје - Брезовица
Тврдојевац - Врело Спорт
Бањани - Искра
Јуниор Н. Насеље - Качер
ЗСК - Трлић
Радник (Уб) - Рибникар
3.коло (2/3.09.2017. у 16.00 ч):
Рибникар - Младост (Д)
Трлић - Радник (Уб)
Качер - ЗСК
Искра - Јуниор Н. Насеље
Врело Спорт - Бањани
Брезовица - Тврдојевац
Тешњар - ОФК Јабучје
Пепељевац - Тулари

1. коло

Брезовица- Тулари
2:0 (1:0)

Трлић - Јуниор Ново
Насеље 1:1 (0:0)

Стадион у Брезовици. Гледалаца: 150.
Судија: Јован Мијаиловић (Уб). Стрелци:
Ђурђевић у 28. и Гошић у 59. минуту.
Жути картони: Радосављевић (Б), Илић,
Шимшић, Ђорђевић, Зујаловић, Мрчић
(Т)
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7,5, Вуканић
6, Јанковић 7,5, Тојчић 6, Ашковић 7,
Радосављевић 7,5, Тешић 6,5, Ђурђевић
7 (Марковић 7), Гошић 7, Руменић 6,5,
Танасијевић 6
ТУЛАРИ: Мрчић 6,5, Шимшић 6, Зујаловић 6,5, Марјановић 6, Живковић 6,
Илић 6,5, Мехинагић 6,5, Ђорђевић 7,
Николић 7, Адамовић 6 (Сарић 6,5),
Ђокић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Јанковић (Брезовица)
Брезовица је заслужено стигла до
премијерних бодова, шансе Тешића и
Гошића на старту најавиле су победу
Брезовчана. Први гол је пао уз доста
среће, Ђурђевић је шутирао са 18
метара, а лопта закачила неког у блоку и
преварила Мрчића. Гости су били близу
изједначења након пројектила Зујаловића са 35 метара, али се истакао одличном одбраном Цветиновић.
Дилеме су решене након 15-ак минута
игре у наставку, Тешић је пробио по
десној страни, а Гошић десном ногом уз
не баш идеалну интервенцију Мрчића
дуплирао предност.

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Марко Новаковић у 54. за
Трлић, а Керлета у 84. минуту за
Јуниор. Жути картони: Танасијевић (Т),
Живановић, Петровић (Ј).
ТРЛИЋ: Миросављевић 6,5, Лазић 6,5,
Марковић 6,5, Танасијевић 7, Радовановић 7, С.Новаковић 6,5, Савић 7,
Поповић 7, Грујић 6,5, Обрадовић 6,5,
М.Новаковић 6,5 (Живановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Вања Керлета (Ј)
Појачани Трлић није одушевио на
старту првенства, а најбољи играч
меча и бивши играч "месара" Керлета
донео је бод Ваљевцима. Лопта је
након корнера пала на "левицу"
корпулентног дефанзивца, Миросављевић није имао ни грама шансе за
одбрану...
После бледог првог дела, Трлић је
кренуо ангажованије у наставку и брзо
стигао до предности. Марко Новаковић се изборио за повољну позицију
на 20-ак метар од гола, уследила је
прецизна "жабица" која је била
неухватљива за Плавшића. Што Трлић
није победио на премијери, највећи је
кривац Обрадовић- Савић је одрадио
цео посао, а брзоноги Ваљевац уместо
празне мреже погодио Плавшића у
углу гола...

1. коло

1. коло

Врело Спорт- ОФК Јабучје 3:1 (1:1)
СЦ "Матић". Гледалаца: 300. Судија: Никола Ђуровић (Ваљево).
Стрелци: Новаковић у 23., Д.Матић у 45. и Ристовски из пенала у 59. за
Врело Спорт, а Ракић у 26. минуту за Јабучје. Жути картони: Јанковић,
Д.Матић, Милошевић (В), Марковић, Томић (Ј)
ВРЕЛО СПОРТ: Јовановић 7, Симић 7,5, Леонтијевић 7, Јолачић 7,5,
Д.Матић 8, Ђорђевић 7, Новаковић 7,5 (Милошевић -), Јанковић 7,
Симеуновић 7 (И.Матић -), Ристовски 7, Љубичић 7 (Обрадовић -)
ЈАБУЧЈЕ: Томић 7,5, Јоргић 6,5, Јанковић 6,5, Јеленић 7,
М.Радовановић 7, Тодоровић 6,5, Павловић - (Н.Радовановић 6,5),
Петровић 6,5, Марковић 7, Ракић 7,5, Савковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дарко Матић (Врело Спорт)
Нови ранг- навике старе! Врељани су везали 43. узастопну победу од
оснивања клуба, бројна публика је глчедала добар фудбал по
несносној спарини, а коначним резултатом више разлога за
задовољство имају гости.
Браву Јабучанаца откључао је Драган Новаковић, сачекао је
"ничију" лопту, обишао одличног Томића и лако погодио. Само који
минут касније Ракић је прецизно извео "слободњак" са 30 метара и дао
наду гостујућим навијачима да могу до позитивног резултата.
Одолевали су до финиша првог дела, тада је Ристовски у свом стилу
извео корнер, а Дарко Матић главом погодио даљи угао.
И у наставку доминација новајлије у лиги, право је чудо да се само
још једном тресла мрежа Јабучја. Ристовски је изнудио пенал који је
сам реализовао, а промашаји Милошевића, Симића, Љубичића,
Јанковића...из идеалних позиција учинили су да гости оду кући са
подношљивим поразом.ни, пет победа уз два ремија чине их
најуспешнијом екипом пролећа...

Драган Новаковић
за 1:0

Дарко Матић
за 2:1

Радник- Младост (Драчић)
1:1 (1:0)
Стадион СРЦ "Школарац". Гледалаца: 100.
Судија: Ђорђе Лукић (Љиг). Стрелци: Хаџић у 18.
за Радник, а Илић у 75. минуту за Младост. Жути
картони: Митровић (Р), Вучићевић, Станојевић
(М).
РАДНИК: Дејан Б. Ракић 7, Живковић 7, Јовић 7,
Софронић 6,5, Јоцић 7, Дејан Д.Ракић 7,5,
Митровић 7, М.Луковић 7, Хаџић 7,5 (Берановић -),
Ф.Луковић 7, Ђукић 6,5 (Ђурђевић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Д. Ракић (Радник)

ФК Радник:
Победа испуштена у финишу
Два велика бода испустили су пулени тренера
Николе Симеуновића, промашени "зицери"
Хаџића и Ђукића код вођства 1:0 кажњени су у 75.
минуту- Ракић је одбранио шут Вујића који је
сачувао мирноћу и одбијену лопту послао
усамљеном Илићу за лаку реализацију.
Убљани су дошли до вођства након дуге лопте
Митровића, Хаџић је избегао офсајд-замку,
обишао голмана и лако погодио искоса са десне
стране. Стрелац првог гола имао је колосалну
прилику у 41. минуту након паса Милоша
Луковића, а само минут пре тога Ђукић није успео
са "петерца" да убаци лопту у мрежу након
продора Живковића.
Радник је био бољи и у наставку, леп лоб
Ђурђевића био је за мало непрецизан, а након
примљеног гола и изласка луцидног Хаџића- није
било више идеје и снаге да се матира Видаковић...

СПОРТ

24.август 2017.г.

И У ВИШЕМ РАНГУ АМБИЦИЈЕ НЕПРОМЕЊЕНЕ

ВРЕЉАНИ ИДУ
ПО ТРЕЋУ ТИТУЛУ
Две сезоне доминације и 42 узастопне победе на званичним мечевима
стављене су у архиву, екипа Врело
Спорта спрема се да и трећу сезону за
редом оконча шампионским пехаром и
шампањцем! Ривали овога пута доста
озбиљнији- Брезовица, Трлић, Радник,
Јабучје, Качер..., али треба ли екипа коју
предводе Јолачић, Ристовски, Дарко
Матић, Анђић...било кога да се плаши?
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КК УБ ЗАПОЧИЊЕ ПРИПРЕМЕ

ВИСОКЕ
АМБИЦИЈЕ

бити још чвршћа доласком Владимира
Благојевића, а са Љубичићем, Милошевићем, Јанковићем и Бојаном Благојевићем тренер Гаврић је добио безброј
могућности за комбиновање. У припремном периоду екипа је забележила 5
победа на 9 мечева, омладинци Јединства и Душан Силни могу се похвалити
да су узели "скалп" непобедивој врељанској чети:

Као што је ново руководство КК
Уб и обећало, у нову сезону креће се
са великим амбицијама. Играчки
кадар са појачањима и новим тренерима започиње припреме у петак, 1.
септембра ( од 20 часова) у Спортској
хали.
- Овим путем позивамо све пријатеље клуба да нам се придруже на
тренингу, где ће и званично бити
представљен нови тим. За припремни период већ су уговорене и пријатељске утакмице са Рачом, Новим
Пазаром, Металцем и Мега Лексом.
Очекује се и одговор КК Фенербахче
из Истамбула, чији би представници
требало да допутују на потписивање
протокола о сарадњи два клубанајављује први човек клуба Марко
Урса и додаје:

ФК Врело Спорт
Тешко, показала је то и премијера када
су Јабучанци кући отишли пресрећни
због само три лопте у мрежи, али тренер
Милош Гаврић не жели еуфорију после
успешног старта:
- Не кријемо да су нам амбиције
највеће, али тренутно размишљамо
само о следећој утакмици у Тврдојевцу.
Рекордни низ је лепа тема за новинаре,
али нећемо се оптерећивати статистиком, већ ћемо се трудити да још
боље тренирамо и играмо. Премијеру
смо добро одрадили, брине мало
велики број промашених прилика, али
морам да будем задовољан стартом у
Окружној лиги Колубаре.
Нову сезону Врело Спорт је дочекало са тимом који је додатно ојачан у
свим линијама- алтернатива капитену
Ђурђевићу међу стативама биће млади
Јовановић из Омладинца, одбрана ће

- На располагању имам 27 играча,
тако да је огромна конкуренција и за
место у протоколу. Ипак, сезона је
толико дуга да ће сви добити своју
шансу, битно је да за сваког играча
постоји права алтернатива. Нису лоши
ни порази у припремним мечевима,
посебно су нас опоменули омладинци
Јединства, у реваншу је ипак била друга
прича. Иако у екипи има велики број
играча друголигашког и суперлигашког
педигреа, права атмосфера и тимски
дух су нам најјачи адути, а не индивидуални квалитет. Изнад свих нас стоји
ауторитет Немање Матића, тако да је
част и привилегија бити део овог клубакаже тренер Милош Гаврић, некада
убојити голгетер општинских лига. Б.М.

www.glastamnave.com

СОВЉАЧАНИ ПОРАЗОМ СТАРТОВАЛИ У ДРИНСКОМ КАРАВАНУ

ГРУБЕ ГРЕШКЕ
ОДВЕЛЕ У ПОРАЗ
Совљачани нису успели да премијеру зачине добрим резултатом, али
јесу пружили игру која може да охрабри
пред зонске битке. Екипу је у импровизованом припремном периоду предводио београдски тренер Николa Стојковић, али су због његове суспензије
Совљачани морали да реагују у последњи час и на клупу доведу искусног
стручњака Милијана Тупајића. Уз асистенцију помоћника Горана Перишића,
бивши тренер Балкана, Локомотиве,
Комграпа, Ловћена...склопио је састав
који је био на корак од успеха у
Дивцима:
- Тешко ми је пао пораз, јер смо
сопственим кардиналним грешкама
помогли домаћину да победи. Изједна-

чили смо голом Којића на центаршут
Миловановића, а на 1:1 Којић два пута и
Поповић могли су да преломе меч у
нашу корист. Уместо тога, две почетничке грешке коштале су нас пораза,
али је игра била веома охрабрујућа,
узевши у обзир околности које су
пратиле Совљак у припремном периоду- рекао је Тупајић.
На руку Совљачанима не иде ни
повреда искусног штопера Горана
Драговића, због повреде леђа у паузи је
уступио месту Ристићу и питање је да
ли ће бивши играч Вождовца моћи да се
супротстави Рађевцу у суботу. Деби
пред домаћом публиком Совљачани ће
имати на стадиону "Драган Џајић", меч
почиње у 17 часова.
Б.М.

Марко Урса са тренерима
Миловановићем и Росићем
- Велики акценат је стављен на
рад са млађим категоријама, за које
је, такође, ангажован тренер, као и на
сарадњу са педагогом и спортским
лекаром који ће надгледати рад са
децом. Трошкове такмичења и путовања млађих категорија ће сносити
клуб, као и предвиђено освежење
после сваког тренинга.
Агилна управа радила је и током
лета, а навијаче убског кошаркашког
клуба на јесен очекују још нека
изненађења.
- Дођите и подржите наш и ваш
клуб, и помозите да се већ за годину
дана вратимо на место које нам и
припада - закључује Урса.
Зона "Дрина", 1. коло

Дивци- Совљак 3:1 (1:1)
Стадион у Дивцима. Гледалаца: 300.
Судија: Александар Николић (Лајковац). Стрелци: Нешић у 36., Вукашиновић у 77. и Ковачевић у 85. за Дивце,
а Којић у 44. минуту за Совљак. Жути
карт: Глигорић (Д), Којић, Блажић (С).
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 7, Миловановић 7,5, Сиљановски 6, Маслаковић 6, Милојевић 7, Драговић 7
(Ристић 6,5), Поповић 6,5, Блажић 7,
Станисављевић 6 (Рамадани 6), Којић
7,5, Пумпаловић 6 (Стојкобвић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Драган Нешић (Д)

Наредне утакмице ФК СОВЉАК
2.коло (26.август- 17ч):
СОВЉАК - Рађевац (Крупањ)
3.коло (3.септембар- 17ч):
Полимље (П) - СОВЉАК
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МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА
„КОЛУБАРА - ИСТОК”

СТАРТ
У СУБОТУ
У најави занимљиво првенство.
Лига јача, него лане.
1.коло (26/27.08.2017- 17.30 ч):
Полет (Т) - Димитрије Туцовић
ОФК Стубленица - Ц. Јабука
Рубрибреза - Каленић
Јошева - Полет (ДЛ)
Врело - ОФК Паљуви
Рудар 1945 (Р) - Чучуге
Гуњевац - Ратковац
2.коло (02/03.09.2017- 16.00 ч):
Димитрије Туцовић - Ратковац
Чучуге - Гуњевац
ОФК Паљуви - Рудар 1945
Полет (ДЛ) - Врело
Каленић - Јошева
Ц. Јабука - Рубрибреза
Полет (Т) - ОФК Стубленица

НАКОН ДЕБИЈА НЕМАЊЕ МАТИЋА У ДРЕСУ МАНЧЕСТЕР ЈУНАЈТЕДА

ПОХВАЛЕ СТИЖУ
СА СВИХ СТРАНА
Немања Матић је од стране навијача
Манчестер јунајтеда изабран за најбољег
фудбалера у победи над Вест Хемом (4:0) у
првом колу Премијер лиге, али није одушевио
само публику, већ и тренера Жозеа Муриња и
саиграче.
Чак 74% навијача у интернет анкети
гласало је за Матића, а у тој МВП-трци Ромелу
Лукаку је као двоструки стрелац добио 17%
гласова, док је 9% припало Полу Погби.
"Увек сам мислио за Немању да је играч са
посебним квалитетима, још када сам отишао (из
Челсија) знао сам да би могао да буде савршен
играч за нас у Јунајтеду. Он је играч који је
потребан овом тиму, управо због његових
квалитета. Немања и Мајкл Керик, који и поред
година има одређену улогу... То су момци које ја
називам 'играчима за стабилност'", рекао је
Мурињо после победе над "чекићарима".
У исто време, Немања мисли и на свој крај.
Као изненађење за редакцију „Гласа Тамнаве”,
послао нам је фотографију у мајици нашег
листа, уз поруке поздрава за све Убљане !

Поздрав из Манчестера
за читаоце „Гласа Тамнаве”

ЖЕНСКИ ФУДБАЛ У УБСКОМ КРАЈУ ОТВАРА НОВУ СТРАНИЦУ

ПОД ЗАСТАВОМ
ЈЕДИНСТВА
ЖФК „Ас” убудуће ће се такмичити као ЖФК „Јединство”
Захваљујући изузетном ентузијазму тренера Слободана
Петровића, женски фудбал се, уз много мука, развијао кроз
активност клуба "Ас 07" из Каленића. Овог лета Петровић је
наишао на пружену руку Немање Матића, па ће се надаље клуб
такмичити под именом ЖФК "Јединство" Уб. То наравно не значи
да су све муке решене, вредни тренер и даље чини велике
напоре да омасови спорт који је и даље предмет предрасуда
када је реч о женском полу:
- Тренутно имамо око 25 девојчица у погону, узраста од
девет до 16 година. Тренирамо четири пута недељно на
Школарцу, а такмичићемо се у Развојној лиги Западне Србије за
девојчице до 15 година која почиње средином септембра.
Формирање сениор-ског тима је још у магли, ја се надам да ћемо
кроз промотивне активности успети да привучемо заинтересоване девојке и да ћемо наредне јесени имати и први тим. У
раду ми помаже Снежана Новаковић, бивши играч Мачве, а
потврда нашег успешног рада је и летошњи одлазак капитена
Јелене Стаменић која ће носити дрес Црвене звезде.
Планови Петровића су да Јединство постане центар
региона када је реч о женском фудбалу, већ сада у екипи има
неколико играча ван убске општине:

Од сада у црвено-белом дресу:
ЖФК Јединство
- Са нама раде две девојчице из Скеле и Љубинића,
ускоро нам се прикључују и две из Бајевца, а с обзиром да
су најближи клубови у Шапцу и Лазаревцу- има простора
да направимо солидну базу у Колубарском округу.
Тренирање је бесплатно, капитен екипе је Драгана Тадић из
Паљува рођена 2002. године, а ја верујем да ћемо
преласком на Уб пуно урадити на популаризацији женског
фудбала. У Тополи је Конференција клубова Развојне лиге,
за сада имамо довољно опреме, лопти и реквизита, а име
Јединства и Немање Матића требало би да буде магнет за
све талентоване девојке које су решене да разбију табуе о
женском фудбалу- јасан је Слободан- Бобан Петровић,
тренер и председник новооснованог женског клуба.
Б.М.
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ПОБЕДА ЦРВЕНО-БЕЛИХ НА ПРЕМИЈЕРИ

ПЕНАЛ У НАДОКНАДИ ЗА ПРВУ „ТРОЈКУ”
- Дефанзивац Стаменковић изнудио најстрожу казну коју је Бељић претворио у победу.
- Сајић у гужви зарадио црвени картон. - У суботу пут на Златибор.
Тврда и тешка премијера добила је свој епилог у првом
минуту надокнаде другог дела- Ситарица је главом проследио
лопту до Стаменковића, а дефанзивца Јединства оборио је
Ђурић на "петерцу". За Стојановића није било дилемеједанаестерац! Уследио је двоминутни хаос који је иницирао
тренер гостију Ђукић уласком на терен, а велику глупост у гужви
направио је Сајић који је лактом ударио Вујовића. На крају,
Бељић је преузео одговорност, одлични голман Лазић је
погодио страну, али је лопта нашла пут до мреже за велику
радост Убљана.

Стартна постава на отварању првенства
Лазић је 15-ак минута пре кључног детаља на чудесан начин
зауставио шут Крстића из близине, а најбољу прилику није
искористио Ситарица након идеалног центаршута Стаменковића. Заледила се убска публика у 79. минуту, Петровић је
испалио пројектил са 25 метара, срећом пречка је била савезник
Ивана Јовановића...
У одсуству капитена Гавриловића и повређеног Зорана
Радојичића, тренер Анђић се одлучио за промену система и
улога- Стаменковић се померио на аут-линију, Сајић и Андрић су

РАСПОРЕД УТАКМИЦА ФК ЈЕДИНСТВО (УБ)
У ЈЕСЕЊЕМ ДЕЛУ ПРВЕНСТВА
СРПСКЕ ЛИГЕ „ЗАПАД”
1.коло (20.август): Јединство (Уб) - Јединство (Уе)
2.коло (26.август): Златибор - Јединство (Уб)
3.коло (3.септембар):Јединство (Уб) - Тутин
4.коло (10.септембар): Железничар (Л) - Јединство (Уб)
5.коло (13.септембар): Јединство (Уб) - Полет (Љубић)
6.коло (16.септембар): Шумадија (А) - Јединство (Уб)
7.коло (24.септембар): Јединство (Уб) - Карађорђе (Т)
8.коло (1.октобар): Смедерево 1924 - Јединство (Уб)
9.коло (8.октобар): Јединство (Уб) - Лозница
10.коло (11.октобар): Јединство (Уб) - ФАП
11.коло (15.октобар): Прово - Јединство (Уб)
12.коло (22.октобар):Јединство (Уб) - Млади радник
13.коло (28.октобар):Мокра Гора - Јединство (Уб)
14.коло (5.новембар):Јединство (Уб) - Пролетер (В)
15.коло (11.новембар): Будућност (В) - Јединство (Уб)
16.коло (19.новембар): Јединство (Уб) - Слога (П)
17.коло (25.новембар): Шумадија 1903 - Јединство (Уб)

Српска лига "Запад", 1. коло

Јединство (Уб)- Јединство Путеви
(Ужице) 1:0 (0:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 600. Судија:
Никола Стојановић (Краљево). Стрелац: Бељић из
пенала у 90+3. минуту. Жути картони: Глишић, Ђурић,
Вујовић, Бралушић, Петровић (ЈП). Црвени картон:
Сајић (Јединство Уб) у 90+1. минуту.
ЈЕДИНСТВО УБ: И.Јовановић 7, Стаменковић 7,5, Мочић 7 (од 75. Радовановић 7), Сајић 7, Андрић 7,5, Ристовски 7 (од 61. Брадоњић 7), Крстић 7, Н.Радојичић 7,5,
Ситарица 7,5, Бељић 8, Панић 7 (од 68. Д.Јовановић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бојан Бељић (Јединство Уб)
без већих проблема осујетили оно мало напада Ужичана, а
добар утисак на премијери оставио је и 17-огодишњи
Мочић на левом боку. У креацији напада било је више
проблема, већина опасних атака била је у режији Бељића,
али се на праву шансу чекало пуних сат времена. Ситарица
је као усамљени нападач уложио пуно труда, али је било
видљиво да везисти недовољно брзо стижу у завршницу,
па су Ужичани прилично лако држали "нулу". Улазак
Брадоњића подигао је агресивност екипе, снажни везиста
је и започео акцију код једанаестерца, а Стаменковић још
једном демонстрирао да се и у противничком шеснаестерцу добро сналази. Тренер Жарко Анђић могао је да
одахне после стресних 95 минута, три бода су огромна
инјекција самопоуздања пред пут на Златибор:
- Последње провере пред првенство нису биле сјајне, у
недељи пред старт остали смо и без Зорана Радојичића,
али су момци превазишли недаће и дошли до заслужене
победе. Требали смо и раније да стигнемо до предности,
али је овако тријумф још слађи. Није било лепоте за
публику, али јесте велике борбе и упорности која се
исплатила у надокнади. Момцима све честитке, велики
хендикеп биће изостанак Сајића, али на Златибор можемо
растерећени да се надигравамо са фаворизованим
домаћином- пао је камен са срца младом тренеру након
вредног "минималца" на старту.

Упорност се на крају исплатила
Бурни су били протести Ужичана након пенала,
тврдили су да је Стаменковић био и у офсајду, али је
снимак Радио-телевизије „Сити” недвосмислено показао
прекршај Костића, као и положај десног бека Путева који је у
најмању руку био у линији са Стаменковићем. На жалост, у
праву је био Стојановић и што је искључио Сајића, непрелазног дефанзивца чека барем три меча паузе...
Б.Матић
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА У НОВУ СЕЗОНУ УЛАЗЕ СА НОВИМ ТРЕНЕРОМ

ДЕЈАН СТОЈКОВИЋ НА КОРМИЛУ УБЉАНКИ
После три сезоне на клупи ЖОК Уба у којима је освојила
две шампионске титуле- Марина Петровић се повукла са
клупе Убљанки. Срећом, и даље ћемо гледати њене убитачне
смечеве са позиције "средњака", а о тактици, саставу и
осталим битним детаљима бринуће се њен суграђанин из
Лазаревца Дејан Стојковић. Млади тренер је већ накупио 13
година искуства рада са млађим категоријама и првим тимом
ОК Лазаревца, а био је ангажован и у раду кадетске
репрезентације Србије. Долазак у нову средину за њега је
само условно непознаница, будући да је већ сарађивао са
већином играчица Уба:
- Верујем да ће период
прилагођавања трајати врло
кратко, доста одбојкашица познајем из мог бившег клуба, а
Марина Петровић је у претходне сезоне поставила одличан темељ за даљу надградњу.
Чини ми се да је она била
најсрећнија овом решењем,
изузетно је незахвално водити
екипу и играти истовремено, а
на мени је да појачам рад јер ће
виши ранг имати и много веће
Дејан Стојковић
захтеве. Ова екипа је толико
квалитетна да је и лаганим тренингом била доминантна, сада
нас чека озбиљан посао јер ћемо за ривалке имати и
дојучерашње суперлигаше- поручује Стојковић.
Екипа се неће много мењати у односу на прошлу сезону,
а на првом окупљању биле су Јована Цветковић, Ана Марија
Митровић и Ивана Иванковић које су у процесу повратка на
паркет. Тренутно је ван строја Ирена Дробњак због повреде, а
Стојковић ће са екипом радити у убској хали сваког радног
дана. Званичан почетак сезоне заказан је за 15/16. септембар:
- То је термин за одигравање Куп-утакмица које нам нису
приоритет, али ћемо их искористити за уигравање и пробати

Убљанке на првом тренингу
да победама изградимо самопоуздање пред старт сезоне.
Зависно од опоравка нашег примача, видећемо да ли ћемо
ангажовати неко појачање, али и овако екипа има квалитет да
уз добар тренинг не страхује за опстанак у новом рангуоптимиста је млади Лазаревчанин.
Коректор Ана Марија Митровић је бриљантно почела
прошлу сезону, уследила је тешка повреда која се срећом
није одразила на резултате:
- Саиграчице су учиниле да се моје одсуство практично
не осети, а сада сам спремна за повратак, верујем већ на Купутакмицама. Дејан Стојковић је и те како утицао на мој
играчки развој тако да се радујем сарадњи са њим, а имамо
сасвим довољно времена да се спремимо за лигу која
почиње средином октобра. Надам се да ће нас повреде
заобићи, у том случају очекујем успешну сезону и у Првој
лиги- каже млада одбојкашица Уба.
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СОКО ТРЛИЋ, ИПАК, ПОБЕДНИК ДЕРБИЈА
Након допинг контроле, грло из штале Трлић промовисано у победника „Дербија”,
што је највећи успех неког овдашњег коња на домаћој сцени.
Најзначајнија вест у претходном периоду није стигла са
стазе, већ из канцеларије савеза- победник "Дербија"
Розенфајер трчао је допингован, његов позитиван узорак
објављен је три недеље након трке, тако да се ловоров венац
преселио на врат Соко Трлића, другопласираног на стази! Уз
пехар и 400.000 динара, грло из штале Трлић је освојило и
Сребрну потковицу, традиционалну награду за победника ове
трке, што је вероватно и највећи успех неког овдашњег коња
на домаћој сцени...

Деније, док је у трци дана на 2000м "Куп Тамнаве" виђен
жесток окршај Мистер Пегаза и Огона. Грло Драгана
Љубомировића је имало пех пред трку јер се џокеј Кристијан
Њези онесвестио, млади Дарко Љубомировић је храбро
јахао, али је искусни Александар Шашић одвео Пегаза до
победе и награде од 75.000 динара.

ОГОН ПРВИ У БОГАТИЋУ

ТРКЕ У ВРЕЛУ
Традиционалне трке у Врелу на Огњену Марију измамиле су, и поред велике врућине, више од три хиљаде посетилаца, а у првој трци "Меморијал Петар Бирчанин" Тина Сур,
власника Драгана Лазаревића, није имала премца међу
двогоцима. Атил Трлић са Конкољем у седлу заостао је за
главу за победником, док је трећи стигао Трибал Владе
Ранковића.

Празник коњичког спорта у Врелу

Торино Хил са Тиком Вујковићем у седлу потврдио је
одличну форму у трци "Меморијал Зоран Петковић", Стамени
Пик и Акт Лајк Мики су остали четити дужине иза победника. У
трци "Огњена Марија" шабачко грло Алберта са Њезијем у
седлу стигла је до награде од 50.000 динара испред Негрине и

Победа Огона са Гораном Крстићем у седлу
Ипак, да је у животној форми Огон је потврдио већ 13.
августа у Богатићу на Меморијалу Богдана Терзића, за пет
дужина је "почистио" Шантиљија и Аргентарија, а јахао га је
Горан Крстић. У Пожаревцу је одржана трка из класе ГРУП 1
"Пехар председника Републике", одлична Калина Лејди је
завршила друга иза победника Штернен Принца, а одличан
утисак оставила је и Саншајн Грл власника Дражена Дунђера
која је стигла четврта. Одличну форму пред Љубичевске
коњичке игре демонстрирала су домаћа грла у Шапцу у трци
"Меморијал Миње Кнежевић"- Красива власника Животе
Марковића стигла је за дужину пре Тине Сур и освојила
100.000 динара, док је трећа са "њушком" заостатка за Тином
завршила Корона Бас са Њезијем у седлу.
Б.Матић

BEZ ČEKANJA U REDOVIMA

PRODAJA POLOVNIH VOZILA IZ UVOZA - IZ PONUDE IZDVAJAMO

N
O
V
O

2009 VW Passat B6
8.500 €
R-Line

2007 Opel Corsa
3.500 €

2007 Fiat Croma
3.900 €

karavan, 2.0 TDI, 194.892 km

hečbek, 1.4 benzin, 113.000 km

karavan, 1.8 benz+TNG, 205.523 km

2003 Mercedes Vaneo
3.200 €

2006 Audi A4
5.700 €

2012 Fiat Bravo
5.500 €

2002 VW Golf 4
3.100 €

7 sedišta, 1.7 CDI, 175.617 km

karavan, 2.0 TDI, 173.218 km

hečbek, 1.6 MJTD, 168.226 km

karavan, 1.9 TDI, 189.150 km

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

ГРАДСКА СЛАВА ЛАЈКОВЦА

ОДРЖАНА 17.СЕДНИЦА СО ЛАЈКОВАЦ

ОБЕЛЕЖЕНА
ОГЊЕНА МАРИЈА

УСВОЈЕН
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС

Општина финансирала изградњу чесме у порти
храма, која је освештана на дан градске славе

У првом плану била је тема вишка радника
у општинској управи и усклађивање са
одредбама Владе Србије о максималном
броју запослених

У Лајковцу је обележена варошка слава Света Великомученица Марина, у народу познатија као Огњена Марија, која
се као градска слава Лајковца обележава се од 2001.године. У
храму Светог Димитрија, бројно свештенство, служило је свету
архијерејску литургију а потом је обављено и освећење чесме,
која се налази у дворишту сркве. Чин резања славског колача
обављен је у порти храма, где је одржан и пригодан културно

Освећење чесме у храму Светог Димитрија
уметнички програм. Новина у обележавању градске славе, ове
године, је што је сав програм на тај дан организован у порти
храма, а председник општине Андрија Живковић честитао је
својим суграђанима славу, уз поруку да ће што сложније у
будућности сарађивати.
- Општина је издвојила милион динара за изградњу
чесме, која је на дан славе, освештана у порти храма. Ово је
својеврстан поклон свим Лајковчанима- рекао је Живковић.

На 17. седници Скупштине општине Лајковац
одборници су усвојили Одлуку о трећем ребалансу
буџета за 2017.годину, која је донета због одлуке о
смањену броја запослених у општинској управи. На тај на
омогућено је и увећање плата за шест, односно пет посто,
запосленима у ПУ "Лептирић" и Установи за културу.
Трећи разлог за доношење одлуке о ребалансу је и
одобравање средстава за завршетак и доградњу вртића у
износу од 17.388.869,50 динара, које је Министарство
привреде определило за ову намену.
За мање од сат времена, лајковачки одборници
усвојили су свих седам тачака дневног реда, а у првом
плану била је тема вишка запослених у општинској
управи. Председник скупштине Живорад Бојичић
подржао је предлог одборника ДС Владана Чоловића да
се објави списак запослених у протекле три године који су
запсолени у општинској управи. Због ступања на снагу
одредбе о максималном броју запослених у општинској
управи, усвојена је и одлука о измени Кадровског плана
општинске управе за 2017. годину.
Председник скупштине напоменуо је да очекује да ће
и одговори на одборничка питања бити достављени
одборницима или истакнути на сајту општине Лајковац.
До 2020. године општина ће системски решавати вишак
запослених, јер по одредби Владе Србије у овој локалној
сампоуправи макмисмалан број запоелних биће 159.
Одборници су дали сагласнот и усвојили и одлуку о
покретању поступка за издавање у закуп полсовног
простора локала у Лајковцу, уређивање грађевинског
земљишта општине и план и програм пословања са
изменана ЈП W"Градска чистоћа".

СА 41.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЛАЈКОВАЦ

ПОБОЉЂАЊЕ УСЛОВА
ЖИВОТА РОМА
Део атмосфере са концерта Саше Матића
Као и претходних година, градској слави предходили су
"Дани Лајковца" , који су и ове године имали богат програм
(организоване су многобројне трибине, књижевне вечери,
концерти и турнири). Најзанимљивији широј публици свакако
је био сам финиш ове традиционалне манифестације, од 28. до
30.јула, када су на платоу испред Градске куће наступале рок
групе „Незванична верзија“ и „Тешка индустрија“, Хор
"Чаролија" и Тијана Дапчевић, „Балканика“ Сање Илића...
Овогодишњи „Дани Лајковца“ завршени су велелепним
концертом певача Саше Матића на платоу испред Градске куће.
Покровитељ манифестације била је општина Лајковац,
која је ове године из буџета издвојила 3,8 милиона динара.
Реализатори програма били су Културни центар „Хаџи Рувим“,
Градска библиотека, Туристичка организација, спортска
удружења и други.
М.М.М.

На 41. седници Oпштинског већа у Лајковцу,
одржаној 4.августа, усвојено је свих осам тачака, а по
важности за саму општинску управу је образовање Радне
групе за израду Локалног акционог плана за Роме, за
период од 2017. до 2022. године. Циљ доношења овог
акционог плана је побољшање услова живота
припадника ромске популације који живе на територији
општине Лајковац.
- Образовање радне групе за израду Локалног
акционог плана за Роме за период од пет година
омогућиће побољшање услова живота Рома који живе у
општини Лајковац а чине скоро десет посто становништва. Многи од њих живе у условима недостојним за
21.век- каже председник општине Лајковац Андрија
Живковић.
За финансирање и суфинансирање пројеката из
области културе, највећи део из општинског буџета
опредељен је за заштиту споменика културе Ваљево,
уређење Јолића воденице и локалитета Анине. Први човек општине напомиње је да је овогодишња манифестација Дани Лајковца била садржајно богата, али да је по
његовом мишљењу потребно ову манифестацију свести
на две недеље.
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ТРЕЋИ ПО РЕДУ ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У БОГОВАЂИ

СРЕДСТВА УСМЕРЕНА
КЛИНИЦИ У ТИРШОВОЈ
Удружење грађана "Моја Боговађа"
организавало је, од 4. до 6.августа,
хуманитарни турнир у малом фудбалу, са
жељом да сав приход буде дониран
Универзитетској дечјој клиници Тиршова
у Београду. Учешће је узело четрнаест
екипа, од чега два тима азиланата из
Центра за азил у Боговађи, а победу је
однела екипа "РР ауто" из Лајковца, која
је у финалу савладала „Докторе" из
Непричаве резултатом 7:1.
Трећи по реду хуманиарни турнир у
Боговађи је имао велики број посетилаца, пре свега због доброг успеха претходна два, а прикупљено је близу 160
хиљада динара. Прве године ове манифестације цео приход (40.000 динара) је
дониран хуманитарној организацији
Срби за Србе, док је прошлогодишњи
приход (156.000 динара) усмерен Националном удружењу родитеља деце оболеле од рака за реализацију пројекта
изградње Хематоонколошког одељења у
Нишу. Ове године избор је била Универзитетска дечја клиника у Тиршовој, којој
су донитара целокупна средства од
турнира (спонзори, продаја хране и пића,
хуманитарна кутија). Поред новчане
донације, овој установи биће допремљена и одређена количина меда неопходног за кухињу у Тиршовој, а који ће
донирати Удружење пчелара "Будућност" из Лазаревца.

УГ „Моја Боговађа“ више пута је
организовало акције добровољног
давања крви, а у сарадњи са водећим
библиотекама и издавачима у земљи
иницирали су и обнову школске библиотеке, донирајући око 1.500 примерака
књига. У претходном периоду, ово
удружење организовало је историјска
предавања, акције уређења села и
сеоског гробља, сађење украсног
дрвећа, сеоску славу, постављање
клупа, изградњу теретане на отвореном, монтирање кошева на сеоском
терену и голова за школски терен,
постављање канти за отпатке...

ЧУВАР ПОВЛЕНА

ЗАВЕШТАЊЕ
СТЕФАНА НЕМАЊЕ
На манифестацији на којој је испред
“Историјских храстова”у Трбушцу, код
Владимираца, обележена 211.годишница
Мишарске битке, Милутину Ранковићу,

МАРИЈИНО
ОСВАЈАЊЕ
СРБИЈЕ
Марија Читаковић је кренула у
"освајање Србије"... Након недавног
успеха у Врњачкој Бањи, деветнаестогодишња Лајковчанка остварила је још
један успех на такмичењу лепотица у
Јагодини, где је изабрана за прву
пратиљу "Мис Аква парка", а уз то
освојила је још две спонзорске ленте
(Мис "Тргопромета" и "Мис Ауто куће
"Тасић"). Наиме, Марија је од укупно осам
Марија Читаковић
награда, приграбила чак три.
са три ленте
Пре Врњачке Бање, где је такође
изабрана за прву пратиљу, прелепа
- Ово је за мене велики успех. До
Лајковчанка није учестовала ни на једном
такмичењу. Њен циљ је, како каже, Мис сада сам учестовала на два такмичења и
на оба освајала награде. Организација у
Србије.
Јагодини је била беспрекорна, а остварила сам и одређене контакте који ми
могу много донети у даљем грађењу
каријере модела. Желим да се бавим
овим послом, волим писту, пажњу,
камере, медије... У наредних месец дана
учествововаћу на још неким такмичењима, а мој главни циљ је улазак у
конкуренцију избора за Мис Србије. Да ли
ове, или наредне године, видећемо...
- каже за "Глас Тамнаве" девојка која на
сваком кораку плени изгледом.
Марија је у Јагодину отпутовала под
покровитељством ГО Лазаревац, јер у
Лајковцу за ову причу није било слуха.
Као награда за освојене ленте припало јој
је летовање у Грчкој (Паралија), чек од
Прва пратиља у Јагодини 150.000 динара и козметички пакет
"Хемел".
М.М.М.

ЛАЈКОВАЧКИ ВЕТЕРАНИ

ФУДБАЛСКА ДРУЖЕЊА
После две утакмице ветерана
представника Општине Лајковац и старих
навијача Хајдука, одржане у току Дана
Лајковца, рекреативни фудбал у варошици крај Колубаре постаје све популарнији. Током прошле недеље, на мини-пич
терену, одиграна је још једна утакмица
таквог типа, у којој су били актери
представници Општине, Општиског већа,
Канцеларије за младе, Туристичке
организације и бивши фудбалери Желе-
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ЖЕЉА СЕ ВРАТИО ПРАЗНИХ РУКУ ИЗ АРАНЂЕЛОВЦА

ДОМАЋИН ДО БОДОВА
ПОСЛЕ ПРЕКИДА

На избору за "Мис Аква парка",
Марија Читаковић освојила
три награде. На помолу
успешна каријера модела.

ПЕРФОРМАНС МИЛУТИНА РАНКОВИЋА НА ДИВЧИБАРАМА

На "Mountain Music" Фестивалу на
Дивчибарама, за само неколико сати,
вајар Милутин Ранковић извајао је
скулптуру у буковом дрвету, високу два
метра. Својеврсно уметничко дело је
названо "Чувар Маљена", а пандан је
скулптури "Чувар Повлена", коју је Ранковић начинио пре пар година. Ефикасност
у изради ове склуптуре , која у себи носи
печат културе старих Словена, трагове
Византије и импресионистички израз,
лајковачки вајар Милутин је постигао и
захвајујући спонзору "Симбо", који сервисира и продаје тестере, а за овај догођај је
посудио три вредне алатке.
Био је то прави перформанс, који је
уз добру музику одушевио бројну публику. Иначе, други по реду ММФ на
Дивчибарама представљао је целодневни програм, у којем су посетиоци
могли да учествују у музици, авантурама,
друштвеним играма, стреличарству,
оријентингу, предавањима, радионицама,
јоги, фитнесу, тркама итд. Поподневни
музички програм окупио је одличне
бендове: Краља Чачка, ЗАА, Марка Луиса
и Земљу грува. Фестивал је посетило
неколико хиљада људи, а практично су
сви прошли поред места на којем је настајала Милутинова скулптура у дрвету.

ПРЕЛЕПА ЛАЈКОВЧАНКА "ПОКОРИЛА" У ЈАГОДИНУ
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зничара и других клубова са лајковачке
територије. Овога пута тимови су једноставно названи „Бели“ и „Плави“, а било
је играча старијих и од 60 година. „Бели“
су били успешнији, а голове готово да
нико није ни бројао. Судија Љубисав
Илић није имао пуно посла, јер је меч
протекао у фер и коректној атносфери, а
посебно је весело било треће полувреме
и дружење код Кумове воденице у
Марковој Црккви.
М.Ранковић

Силно појачана Шумадија била је
велики фаворит у дуелу са "дизелком",
али после 90 и кусур минута игре утисак је
да су Лајковчани пропустили велику
прилику да дођу барем до бода. Прво
полувреме протекло је у опрезном
испитивању снага, голмани нису имали
потребу ни за једном озбиљнијом
интервенцијом, а меч је решен на самом
почетку другог дела. После корнера до
"ничије" лопте стигао је Милентијевић и
из непосредне близине казнио једину
лошу реакцију лајковачке одбране.
Након тога, Железничар је заиграо
растерећеније и храбрије, што је донело
чак 4 прилике гостима! Атић два пута,
Гајић и Владимир Томић имали су велике
шансе за бод, али је Нићифоровић остао
несавладан. На крају је тензија кулминирала кошкањем у ком су искључени
Пајевић из Шумадије и Радивојевић, а
некултуром је предњачио бивши голман
Партизана и тренер Шумадије Радован
Радаковић:
- Превише нервозе, не бих коментарисао понашање колеге, али хоћу опструкцију игре домаћина који је више од
половине игре након гола провео ваљајући се по терену. Иако играче увек учим
фер-плеју, сада нисам сигуран да сам био
у праву, јер су играчи Шумадије на
безобразан начин чували предност. На
жалост, ми смо имали наше прилике које
нисмо искористили, остаје нам да прве
бодове освојимо на домаћем терену против Карађорђа из Тополе- најављује
недељни меч (17 часова) на стадиону
Железничара тренер Радован Марковић.

Пропуштене шансе
за освајање бода:
Бојан Гајић (Железничар)
Српска лига "Запад", 1. коло

Шумадија (А) - Железничар
(Л) 1:0 (0:0)
Градски стадион у Аранђеловцу.
Гледалаца: 400. Судија: Иван Вучићевић (Краљево). Стрелац: Милентијевић у 48. минуту. Жути картони:
Михајловић (Ш), Обрадовић (Ж).
Црвени картони: Пајевић (Шумадија)
и Радивојевић (Железничар) у 89.
минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 7, Милутиновић 6,5, Ђукетић 6,5, Радивојевић 6,5, Марјановић 7, Д.Томић 6,5,
Атић 6,5, Обрадовић 6,5, В.Томић 6
(Гавриловић 6), Вукић 6 (Павловић 6),
Гајић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Живковић (Шумадија)

ЗАДРУГАР ДОНЕО ТРЕЋИНУ ПЛЕНА ИЗ ЉИГА

ИСПУШТЕНА ТРИ БОДА
Премијера у Љигу донела је мало
фудбалске лепоте, а пуно тензије и
нервозе. Највеће замерке из редова
Задругара упућују судијској "тројци" на
челу са Вељком Давидовићем- Лајковчани сматрају да им нису досуђена два
пенала над Бранковићем и Јеремићем, а
да је неоправдано поништен гол дебитанта Ивановића. Имао је Јеремић и две
велике прилике за гол, па је утисак да је
бод више обрадовао домаћу екипу:
- Невероватно је да већ у првом колу
будемо овако оштећени, плашим се шта
ће се дешавати када првенство одмакне.
Играли смо опрезније у првом делу, а
уласком двојице Марковића и Јеринића

Милутин Ранковић
са организаторима,
поред своје скулптуре
почетком августа, додељено је специјално признање”Завештање Стефана
Немање”, за скулптуру -спомен обележје , која у Трбушцу синболизује Попа
Пантелију из Уроваца, који је пред
поменуту одсудну битку причестио,
али и опојао Карађорђеву војску. У име
Општине Владимирци, Задужбинског
Друштва “Први српси устанак” из
Мишара и МЗ Трбушац, признање је
доделио проф.др Марко Тодоровић.

Бранко Ашковић (Задругар)
постали смо бољи ривал на терену. Пре
меча бих био задовољан бодом, овако
сматрам да имамо за чим да жалимо. У
суботу је на нашем стадиону права
посластица за публику, стиже најозбиљнији кандидат за прво место Дрина, тај
меч ће нам показати нашу праву снагунајављује дерби тренер Задругара
Александар Пакић.
Б.Матић
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ВЛАДИМИРЦИ

ОДРЖАНА 40. ЈАЛОВИЧКА КОЛОНИЈА

ЈЕДИНСТВЕНА ТРАДИЦИЈА
И ове године, у свом јубиларном издању, ЈЛК је окупила девет уметника из четири државе
(Србије, Словеније, Немачке и Албаније), који су се десет дана трајања колоније дружили
и стварали у предивном амбијенту
Јаловичка ликовна колонија основана је 1978.
године на иницијативу Милована Шујића и Зорана Симића, а
ове године одржана је по 40-ти пут. Седиште колоније у
Посаво-тамнавском селу Јаловику у протекле четири
деценије, окупило је преко 400 уметника из земље и
иностранства, који су овој општини оставили више од 500
ликовних дела. Средином августа у Јаловику су боравили
уметници из Немачке, Словеније, Албаније и Србије.
- На колонијама, углавном, изложба није најбитнија
ствар. Најважније је да се уметници међусобно упознају, да
се друже и сазнају нешто ново, да започну неке нове серије
када се врате у свој атеље, као и да се упознају са локалном
средином и да њих упозна та средина. Исто тако, битно је да
савремену уметност некако приближимо народу, што је овде
веома лако, јер свака кућа има бар по једну слику савремене
уметности. Људи су овде фантастични, природа такође.
Нисам знао одакле да почнем са својим радом. Имате ову
предивну јаловичку колонију кроз коју је прошао велики број
уметника који су, на неки начин, истренирани да гледају око
себе и препознају тај неки пејзаж- истакао је Бранислав
Николић, селектор Јаловичке колоније.
Захваљујући правилу ранијих година да сваки
сликар свом домаћину код кога има бесплатан смештај и
исхрану, остави бар по један уметнички рад, читав Јаловик
постао је јединствена галерија у нашој земљи.
- Сам почетак ове јаловичке колоније одвијао се тако
што су уметници били по селима појединих домаћина, који
су их хранили, где су спавали и стварали своје радове.
Једина њихова обавеза је била да по један од својих радова
оставе домаћину, тако да се може рећи да је само место

Завршну изложбу у галерији ЈЛК отворио је
Милорад Милинковић, председник општине Владимирци
Јаловик једна отворена ликовна колонија, што је нешто
прелепо и мало ко може тиме да се похвали. Још једном се
захваљујем свим уметницима и организаторима који су све
ово омогућили и позвао би их да поново буду наши гости. Све
ово је резултирало једним добрим пријатељством између
грађана Јаловика и уметника ове колоније, такође и добрим
уметничким радовима, којима ћемо се надаље дивити- с
поносом каже Милорад Милинковић, председник општине
Владимирци.
Јаловичка ликовна колонија има и своју сопствену
галерију чији фондус представља праву ризницу уметничких
дела. Путем гостујућих изложби до сада је слике и скулптуре
имало прилику да види велики број поклоника уметности у
земљи и иностранству.
М.М.М.

У ВЛАДИМИРЦИМА ОДРЖАНА ЈОШ ЈЕДНА „СЕОСКА ОЛИМПИЈАДА“

НАЈУСПЕШНИЈА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЕЈИНОВИЋ
Учешће у такмичењу узело је 14 месних заједница са 46 мушких и девет женских екипа,
са укупно 247 такмичара у мушкој, односно 48 такмичарки у женској конкуренцији.
Спортски савез општине Владимирци традиционално и
ове године је организовао манифестацију под називом
„Сеоске олимпијске игре општине Владимирци“. Игре су
организоване на четири локације: у Владимирцима је (од 07.
до 11.јула) одигран турнир у малом фудбалу, у Крнулама је 4.
августа одржано такмичење у стрељаштву, народном вишебоју и надвлачењу конопца. Петог августа је у Дебрцу организовано такмичење у стоном тенису, одбојци и пикаду, а у
Белотићу (6. августа) такмичење у баскету, рукомету и шаху.

Додела награда
најуспешнијим такмичарима
Учешће у такмичењу узело је 14 месних заједница са 46
мушких и девет женских екипа, са укупно 247 такмичара у
мушкој, односно 48 такмичарки у женској конкуренцији.
– Такмичења су протекла у интересантним и
узбудљивим борбама, али све у границама фер плеја.
Највише успеха имали су такмичари из МЗ Пејиновић, који су
били и најорганизованији, са највише екипа како у мушкој
тако и у женској конкуренцији – рекао је секретар Спортског
савеза Драган Савић и изразио наду да ће следеће године
одзив за олимпијаду бити још већи.
М.М.М.

РЕЗУЛТАТИ СЕОСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ:
Мушкарци:
МАЛИ ФУДБАЛ: 1. МЗ Владимирци, 2. МЗ Лојанице,
3. МЗ Мровска
ОДБОЈКА: 1. МЗ Пејиновић, МЗ Мровска, 3. МЗ Дебрц
БАСКЕТ: 1. МЗ Мровска, 2. МЗ Пејиновић
СТОНИ ТЕНИС: 1. МЗ Дебрц, 2. МЗ Власаница,
3. МЗ Месарци
ШАХ: 1. МЗ Мровска, 2. МЗ Лојанице, 3. МЗ Пејиновић
СТРЕЉАШТВО: 1. МЗ Месарци, 2. МЗ Крнуле,
3. МЗ Белотић
ПИКАДО: 1. МЗ Месарци, 2. МЗ Власаница 3. МЗ Крнуле
НАРОДНИ ВИШЕБОЈ: 1. МЗ Матијевац, 2. МЗ Дебрц,
3. МЗ Пејиновић
НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА: 1. МЗ Пејиновић, 2. МЗ Крнуле,
3. МЗ Дебрц
РУКОМЕТ: 1. МЗ Пејиновић
Укупан пласман у мушкој конкуренцији:
1. МЗ Пејиновић 27 бодова
2. МЗ Мровска 20 бодова
3. МЗ Дебрц 16 бодова итд.

Жене:
ОДБОЈКА: 1. МЗ Пејиновић, 2. МЗ Дебрц
ПИКАДО: 1. МЗ Месарци, 2. МЗ Дебрц, 3. МЗ Пејиновић
СТОНИ ТЕНИС: 1. МЗ Пејиновић, 2. МЗ Месарци
БАСКЕТ: 1. МЗ Пејиновић
РУКОМЕТ: 1. МЗ Пејиновић
Укупан пласман у женској конкуренцији:
1. МЗ Пејиновић 27 бодова
2. МЗ Месарци 10 бодова
3. МЗ Дебрц 8 бодова
Укупан пласман:
1. МЗ Пејиновић 54 бодова
2. МЗ Месарци 25 бодова
3. МЗ Дебрц 24 бодова итд.

