Због годишњих одмора
наредни број излази:
27.августа 2015.

Година XXIV / БРОЈ 145-146 / 30.ЈУЛ 2015. / Излази сваког другог четвртка
facebook.com/glastamnave

NOVO !

PERIONICA

31.ЈУЛ, ГРАДСКИ ТРГ УБ (19h)

ТРЕЋИ "LITTLE BEER FEST"

RESTORAN - MESARA - PRODAVNICA

10 godina sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
014/412-212 ново!

TADING

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

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

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

Vuka Karadžića br.28, Ub 014/414-390
(preko puta Osnovne škole)
RAČUNARI
BELA TEHNIKA
TEPISI
POSUĐE

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ДРАМА У ТРЊАЦИМА

ХТЕО ДА СЕ
ЗАПАЛИ
- Његове проблеме нико није хтео да саслуша.
- На радикалан потез одлучио се јер није више
могао да трпи несносну прашину и буку коју тик
поред његове куће праве камиони који раде на
деоници аутопута Уб-Обреновац
Након вишемесечне борбе са наплетима прашине и
буке, Ратку Милутиновићу из Трњака је прекипело. Није
више могао да трпи облаке прашине који непрестано
засипају његов породични дом. У суботу поподне, са своја
две аутомобила, блокирао је пут а затим се полио бензином
у намери да се запали. Након пријаве комшија, на лице
места стигле су екипе Хитне помоћи, ватрогасаца и
припадника полиције. Преговарачки тим МУП-а Србије,
после четворочасових преговора, успео је да га одврати од
те намере дајући му гаранције да ће надлежне републичке
инспекције, пре свега еколошка, изађи на терен у року од 48
сати како би утврдили чињенично стање.
Председник општине Уб
Дарко Глишић, начелница Одељења за стратешко планирање и
инвестиције у Министарству саобраћаја Ивана Деспотовић и представници извођача радова обишли су у понедељак оштећеног
Ратка Милутиновића. Како незванично сазнајемо, ускоро ће његов
проблем добити коначан епилог.
Ангажоване су све надлежне институције, а у договору са извођачима
радова ради се ка решевању овог
проблема.
Наиме, камиони који раде на деоници аутопута УбОбреновац већ месецима загорчавају живот Милутиновићу
и његовој породици. По речима његових комшија, који се
такође суочавају са овим проблемом, за њихове недаће
нико није имао слуха. За Милутиновића кажу да се свакодневно борио, поливао је водом већ уништени коловоз
поред куће, обијао прагове разних институција, али
безуспешно.
- Имали смо договор да све ово решимо на миран
начин, судским путем. Молио сам га на то не чини, али као
што видите он није више могао да бори са разним
институцијама од којих до сада није добио прави одговор.
Овде од буке и прашине не може да се живи читава 24 сата.
Или ми, или они. Једноставно, или они да повуку своје
машине или да откупе наше земљиште и куће. Четири
домаћинства су директно угрожена, на десетине
индиректно, а једино што тражимо је да нам се омогући да
живимо ко сви нормални људи- истиче Антоније Станојевић и додаје да мештани Трњака планирају да блокирају
пут уколико се њихови захтеви не испуне. Милован Миловановић

КО ЈЕ ЛУД?
Ево, признајем! Како да се излечим?

Д

ошло је неко лудо време. Виц са дугом брадом о
томе ко је шта радио у прошлости (Срби, Цигани и
Шиптари - политика, крађе и баклаве) све више се
помиње. Каже, ономад, глумац Ром у једном скечу на
телевизији: ’’Нећу да правим бакљаве!’’ Разуме се,
порука је да се Албанци баве политиком, а Срби краду... Остају баклаве. Он би све друго, само да не
ради...
Е, сад! Неко лудило, заиста, узима све више маха.
Наравно, први ’’пуцају’’ они са танком живчаном
јапијом. Лако их је испровоцирати, погодити у слабу
тачку, изазвати ону реакцију која их приказује у лошем
светлу... Ту ступа на сцену она категорија која нема
националност и ни мало се не може сврстати у ликове
из вицева, али их је све више ту, око нас.
Док се окренете око себе увидите да сте постали жртва
манипулације. Издају вас и они од којих сте то најмање
очекивали. Све се чини како би се остварио циљ и - сва
средства су, ту, дозвољена. Посебно, лажи за које су
докази претпоставке засноване на рекла-казала, или,
чак, само обична фикција. Верују они, та категорија
новокомпонованих стручњака за све, а нарочито за
психологију, посебно за психијатрију, да је најважније
доказати своју верзију... па и по цену живота. Макар се
радило и о сопственом. Чак је и својеврсни мазохизам
већи уколико су веће муке оног ко им се нашао на путу.
На пример, што је истина и правда очигледнија, то је
њихова тврдоглавост већа, сузе не помажу, емоције не
постоје, пред аргументима се зажмури. Што се више
види, то се мање признаје. Што је трагични крај ближи,
то је пир жешћи, спремност мучитеља, а лажних
жртава, на кидање живог меса, је упорнија и јача...
Ето! Неће нико да прави баклаве! Све је више оних који
су испекли оне друге способности потребне за послове
којима се, нажалост, све више баве и они наши,
најближи.
Србијо, ко је овде луд? Зашто се изгубио сваки ред?
Зашто твоје нове генерације испред свега стављају
само себе, виде само своја права, своју правду,
заслуге, потребе, осећања, вредности...
Е, па то су од нас научили. Ми смо им то дозволили. Ми
смо их заклањали од тешкоћа, да се не муче као, некад,
ми, да проживе док су млади, да им пружимо што више
по цену нашег све већег одрицања... Ми их и сада
штитимо! Зар не?
Па, зашто се, онда, питамо како то да се напијају (или
оно још горе) и бесне по целу ноћ? Зашто, буквално, за
једну ноћ, постају бесомучни, необуздани хулигани са
негативном енергијом? Од кога су то научили? Ко им је
дозволио да од најраније младости имају негативне
идоле, гледају филмове препуне насиља, да схвате, да
правда не побеђује тако често (чак ни у новим
филмовима)? Ко их је усмеравао да увек иду линијом
мањег отпора, куповао дипломе, обезбеђивао запослење на све могуће начине, само не оне редовне и
нормалне?
Пензије и плате су смањене. Све теже се живи. Долази
хладна зима. Многи ће остати без огрева... Ипак, сада
је, њима, изгледа, важније да нагласе да ’’неће да праве
баклаве’’, макар морали да краду, или још горе, да оду у
политику. Шта смо то урадили сами себи?
Није то најављивани смак света, али јесте крај оног
живота који памтимо. Оног времена када се знало ко
шта може (или мора) да ради... Политика, крађе,
баклаве...
Неко јесте луд. Само, да ли је то онај коме свакодневно
крену сузе када се сети како се некад овде живело, а
како је сада? Готово у свакој кући. Некад, док нису
стигли неки нови ’’клинци са аргументима’’...
И... Шта сада може да учини ’’стручњак за душу’’? Да
стави свима по један блесиметар на главу?

АКТУЕЛНО
СРЦ “ШКОЛАРАЦ“,
7.АВГУСТА У 19 часова

FASHION
PARTY
- Креативне радионице
- Модна ревија
- Избор за: Нај крпицу, Нај
фриз, Нај Make up...
- Изложбено-продајни
простор учесника и спонзора
манифестације
Новоосновано убско удружење
“Magic Hands Of Art“ организоваће,
7.авуста од 19 часова, другу по реду,
манифестацију “Fashion party” на
СРЦ Школарац. Биће то још једна
прилика да Уб, бар на кратко, буде
својеврстан центар моде. Многобројни домаћи модели, од најмлађих
који су тек проходали до оних који
подсећају на “колегинице“ и “колеге“
из Париза и Рима, прошетаће те
вечери у одевним предметима
неколико убских бутика. За још лепши

modna
revija
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АПЕЛ КЈП „ЂУНИС“

РАЦИОНАЛНИЈЕ
ТРОШИТЕ ВОДУ
Производњом воде достигнут максимум од 60 л/с. За сада
нема рестрикција, али је потребно смањити потрошњу.
Ових дана, широм Србије и региона,
грађанима је упућен апел да рационалније
троше воду. Систем водоснабдевања на
Убу, који је под надзором КЈП „Ђунис“, је
веома оптерећен због нерационалног
коришћења воде за пиће. У више наврата,
путем медија, апеловано је да се вода
штеди, али се многи не придржавају препорука. Залива се, не само дворишно цвеће,
већ и бетонске и зелене површине, као и
баште по селима, па је потрошња у јуну и
јулу достигла максимум.
Иван Јездимировић, технички директор КЈП „Ђунис“ наводи да је водоснабдевање уредно, али да је вишеструко
повећана потрошња воде протеклих
недеља.
- Тренутно радимо са свих десет
бунара, па чак и преко нашег максималног
капацитета. Разумем потребу људи да се
расхлађују, да чисте прашину у улицама у
којима су радови, али ипак, апелујемо да се
смањи потрошња јер, у питању је вода за
пиће. Мало је слабији притисак, али још
увек сви имају воде. Више од овога не
можемо да произведемо. Достигли смо 60
литара у секунди.
У зимском периоду потрошња воде
иде и испод 20 литара. Постројења за прераду воде, која се налазе у Такову, свој

максимум постижу са 60 литара у
секунди. Препоруке су да се пијаћом
водом не заливају баште и дворишне
површине. Уместо заливања цревима,
еконо-мичније је узети балон или
флашу воде. Уместо што бисте код
куће напунили каду или базене,
рационалније је истуширати се.

Иван Јездимировић
Вода из градског водовода је
потпуно исправна, контролише се
свакодневно, али многа села убске
општине немају исправну воду за
пиће, па је „Ђунис“ доставља
цистернама.
- Можда би увођење тарифног
система било решење за овако нерационалну потрошњу. Вода на Убу је
најјефтинија у региону, па ретко ко
жели да мења старе навике и рестриктивно смањи количину утрошене
воде- наглашава Јездимировић. Д.К.

ЗАТВАРАЊЕ УБСКИХ ВЕЧЕРИ
Детаљ са првог
“Fashion party”-ја
стајлинг манекенки и манекена
побринуће се фризерке, на челу са
покретачем целе приче и организатором Мирјаном Симић Лукић.
- Fashion party је синтеза уметничког и предузетничког деловања
Убљана. Као и прва манифестација,
која је одржана 2012.године, окупиће
велики број талентованих суграђанки
и суграђана, најпре у оквиру неколико креативних радионица а затим и
на централном догађају вечеримодној ревији, где ће бити представљени нај-трендови наших учесника.
Поред тога, предвидели смо изборе у
неколико категорија: Нај крпица, Нај
фриз, Нај “Make up”, Најстилизованији гост, Најстилизованији пар,
Мој Fashion љубимац, Нај fashion
тим, Fashion Queen и Fashion
Princess. Планирамо и постављање
штанодва, односно изложбени
продајни простор учесника и спонзора манифестације, по угледу на
својевремо одржани “Сајам предузетништва“ у убској хали спортоваистиче Симић Лукић.
Организатори манифестације
“Fashon party” позивају све суграђане, који су заинтересовани за
учешће, спонзорство или изложбени
простор, да им се јаве на број
телефона: 064/350-97-08, а удружење
већ планира и одржавање исте
манифестације и у другим околним
градовима.
Милован
Миловановић

“МАЛИ ФЕСТИВАЛ ПИВА“
Наступу рок групе „Ничим изазаван“ претходиће такмичење
у „Beer pongu“, брзом испијању пива и једењу кобасица.
У понуди пиво четири веће српске пиваре.
У оквиру затварања 17. „Убских
вечери“, у петак 31. јула, са почетком у 19
часова, биће одржан трећи „Little Beеr
Fest” на убском Градском тргу. Очекује се
долазак, не само посетилаца из убске
општине, већ и шире околине, јер овогодишњи програм обележиће, поред такмичарског дела феста, наступ препознатљиве рок групе „Ничим изазван“.
Као и претходне две године, љубитељи „Beer pongа“ могли су да пријаве
учешће у Установи за културу и спорт
„Уб“, која је организатор „Малог фестивала пива“. Смелији и спремнији такмичари, који желе да постану нови победници у брзом испијању пива и једењу
кобасица, на дан феста, своје пријаве
остављаће на штандовима Ваљевске
пиваре, Пиваре Челарево, Апатинске
пиваре и Зајечарске пиваре.
Поред приступачних цена пива
(“Ваљевско пиво“, “Јелен“, “Никшићко“,
“Зајечарско“, “Лав“, “Вајферт“ и “Туборг“) и многих других примамљивих
понуда продаваца у убском парку,
присутне ће забављти DJ Кумба (Марко
Кумбарић) и КУД „Тамнава“. Од 21 час,
публика ће бити у прилици да чује, по
први пут уживо, групу „Ничим изазван“,
чија ће предгрупа бити убски панк-рок
бенд „Онај дечко“.
Установа за културу и спорт, која се
својски потрудила да, поред „Repassage

festa“ и „Златног дана“, организује
овакву манифестацију, задовољна је
што је „Little Beеr Fest“ наишао на
добар одзив међу Убљанима, али и
комшијама у региону: Ваљевцима,
Лајковчанима, Обреновчанима и
Лазаревчанима.
Д.К.
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ГРАДСКИ БАЗЕНИ УБ БЕЛЕЖЕ РЕКОРДНЕ ПОСЕТЕ

СПАС ОД ВРУЋИНЕ
- До сада продато преко 15.000 улазница и
издато чак 500 сезонских карата. - Највећа
гужва викендом, када је приметан и велики
број купача из околних општина.
Тропски талас током јула месеца намамио је велики број
купача на убске Градске базене. Са 40 степени у хладу најбоље
освежење представљају водене оазе, а Уб се може похвалити
једном (али вредном) која спада у ред најчистијих и
најуређенијих у региону. С тога и не чуди податак да је до сада
продато преко 15.000 улазница и издато чак 500 сезонских
карата.
- Како ствари стоје ове сезоне мораћемо да доштампамо
још улазница, а све смо ближи и оставрењу рекордне посете
током једне сезоне. Викендом, када су високе температуре,
убске Градске базене посети и до 2.000 купача. Радним данима
посете се крећу од 500 до 700, а током ноћног купања, од 22 до
24 часа, једне вечери примили смо чак 300 посетилаца- каже за
“Глас Тамнаве“ Радован Пулетић, директор Установе за
културу и спорт општине Уб.
За разлику од претходних година, ове сезоне није било
значајнијих техничних интервенција на инфраструктури
базена. Ипак, као приоритет Пулeтић истиче замену једног
дела цевовова, а вредност ове инвестиције износиће око
милиона динара и биће реализована током припрема за
наредну купалишну сезону.
Поред редовних садржаја у склопу базена, у вечерњим
сатима, након 19 часова, на програму је фитнес у води за даме
који води инструктор Слађана Давидовић. Као новина,
уведени су музички програми са наступима бендова ди-џејева,
који ће се организовати и током августа месеца. Услед мањка
средстава предвиђених за функционисање базена, Установа је
ове године одустала од организовања школе пливања и игара
на води, које нису имале одговарајући ефекат и довољно
интересовања код категорије купача којима су намењене.
Милован Миловановић

Најбоље освежење на плус 40

Викендом и до 2.000 купача на Градским базенима Уб

Дечије радости

“КОЛУБАРА-УСЛУГЕ“

ЈЕЗДИМИРОВИЋ НА
ЧЕЛУ СКУПШТИНЕ
По одлуци Владе републике Србије, почетком
јула, на место председника Скупштине предузећа
“Колубара-ускуге“ Лазаревац постављен је Иван Јездимировић, дипломирани машински инжењер из Уба, иначе
технички директор КЈП “Ђунис“ Уб.
- У предузећу смо затекли веома лоше стање,
неколико тужби и претњу блокаде од 140 милиона
динара, коју смо отклонили до даљњег. Горуће проблеме
смо успели да решимо. Током јула смо одржали две
седнице и, том приликом, ставили ван снаге неколико
штетних уговора. Са новим руководством на челу
директором Сашом Јовичићем и техничким директором
Живком Панићем имамо добру сардњу. Плате су исплаћене радницима, али нас у наредним месецима очекује
веома тежак посао како бисмо Услуге ставили на ногерекао Јездимировић и краткој изјави за “Глас Тамнаве“.
* о овој теми опширније у наредном броју

ПОНЕДЕЉКОМ И УТОРКОМ

НОЋНО КУПАЊЕ
На високим температурама велику пажњу Убљана
привлачи ноћно купање. И поред значајног интересовања
купача, по Пулетићевим речима, у вечерњим сатима капије
базена се морају отварати дозирано због одржавања
чистоће воде. Овакав вид релаксације Убљанима је
доступан понедељком и уторком.
- Након целодневног коришћења базена вода
захтева одређени временски период прераде како би
сутрадан била спремна за купаче. Због тога нисмо у
могућности да свакога дана организујемо ноћно купање.
Наш базен је препознатљив по чистоћи воде, о чему
поседујемо и одговарајуће податке Завода за јавно
здравље за неколико претходних година, по којима је наша
вода увек била одговарајућег квалитета. Најбољи доказ
тој тврдњи је да наше базене посећује већи број купача са
стране, него Убљана- закључује директор Установе за
културу и спорт.

Svake nedelje nova roba
poznatih marki po sniženim cenama !
STALNI POPUSTI

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA RATE

ОКО НАС

30.јул 2015.г.

5

ЈАВНО БЕЛЕЖНИШТВО НА УБУ
КАКО СЕ РАСХЛАДИТИ НА +40 ?

НАДА МАЦУРА
VS
АЛТЕРНАТИВНЕ
МЕТОДЕ
Нада Мацура је жена која никад не спава, поготово
када се температуре приближе 40-ом подеоку Целзијусове
скале. Ако је нисте чули или видели барем једном у току
дана, мора да нешто дебело није у реду. Срешћете је свуда:
“на телевизору”, на радију у колима, кафићу или послу, у
свакојакој штампи- озбиљној и неозбиљеној, на андроиду, у
фрижидеру... Она је наш гуру за здравље, гласник несреће и
божја рука пензионерима. Њена реч ће натерати сваког
пензионера да не провири из куће као на Огњену Марију.
Захваљујући њој потрошња воде порасла је за дупло, а пива
за тродупло. Популарнија је, чак, и од Милке Цанић, без чијег
нам поздрава вече никако не би било добро. Када чујете
Надино име добро начуљите уши и упамтите њене савете. У
супротном, може вам се десити да, рецимо, заборавите да
пијете воду или да се заштитите од сунца, обучете јакну
уместо памучне мајице и, евентуално, заборавите на
топлоту и радите...
За све оне којима не помажу чак ни Надини савети или,
пак, нису спремни да поступају по правилима традиционалне медицине, доступне су и алтернативне методе борбе
са великим врућинама.
Најслађу међу њима нуде нам продавци сладоледа,
међу којима је без премца онај Фетин у посластичарници, на
куглу. Препорука је да, кад наручујете жељене укусе, лимун
ставите на прво место, односно за крај у корнету, како
касније не би морали да јурите још “кило“ воде за додатно
освежење.
Уколико вам је 40 динара за куглу скупо, за расхлађивање вам може послужити и кинеска лепеза од сто динара
која пружа 24-часовно задовољство. Имате их у разним
дезенима, а фабрички су ограничене на то колико пута са
њом можете да замахнете, док се не поцепају. Ипак, како би
додатно уштедели, препорука је да уз лепезу обавезно
купите и селотејп, којим ћете продужити њен век, а себи
обезбедити још пријатног ваздуха.
Када коначно упропастите лепезу, добро би било да
вам се нађе и по која лубеница. Имате их колико `оћете на
камионима по целом граду, а можете их упецати за буд зашто
и на акцији у “Трлићу“ или “Идеи“. Процедура за њихову
употребу је јасна- пре конзумирања на сат времена обезбедити место у фрижидеру за њено расхлађивање, а након
конзумирања обезбедити бар пола сата времена у тоалету.
Уколико сте узели на кредит климу, препорука је да док
се презнајате у клозету буде одврнута на осамнаест степени
како би ефекат расхлађивања био већи. То вам је прилика и
да добијете који слободан дан на послу због боловања. Још
ако сте заборавили да очистите филтер од када је мастор
монтирао, не гине вам још додатних дана.
За оне коју немају паре за климу, турски вентилатори
су револуционарно решење. Стандардни модели поседују
три брзине хлађења, могућност ротирања главе вентилатора и тихи режим рада који траје док се не расклима
шрафић на ротору. После тога се чује као вршалица, али
брзо ћете се навићи јер морате, пошто тај квар не спада под
гаранцију.
Уколико сте по цео дан ван куће на врућини, главобоља, мучнина и грчење су сигуран знак да сте дехидрирали. У том случају важно је да не паничите. Позовите хитну
помоћ или чак сами прошетајте до Дома здравља, јер они
немају чиме доћи по вас. За случај да вам се деси да паднете
у несвест, обавезно код себе држите оверену здравствену
књижицу уз двеста грама кафе и чоколаду.
А сада најновије вести: “Хитна помоћ интервенисала
је данас у три саобраћајне несреће, у којима је било лакше
повређених. Нада Мацура позива суграђане да се причувају
и наредних дана, с обзиром на тропски талас који је
најављен.”

БЕЗ НОТАРА
За општине Уб и Лајковац, до именовања
новог, задужен јавни бележник из Обреновца
Убска општина од јуна месеца нема јавног бележника
(нотара), па су послови састављања, овере и издавања
јавних исправа, пренети код јавног бележника Жарка
Синђелића у Обреновац - до именовања новог нотара на
Убу. Адвокат Радојко Денић, који је ту функцију обављао
девет месеци, поднео је писмени отказ Jавнобележничкој
комори, како каже, због професионалних и личних разлога.
Иако по броју становника Убу припадају два јавна бележника, Радојко Денић морао је да прекине делатност нотара
и врати се адвокатури, коју до тада није могао да обавља.
- Моја професија је била сведена само на административне послове и то тиме што је нам је било забрањено
да састављамо исправе. Два пута је мењан закон у року од
четири месеца, где смо у ситуацији, када смо били искључиво надлежни, да састављамо исправе, дошли смо до
тога, да не можемо ми да их састављамо, већ само потврђујемо и оверавамо туђе исправе. То је изазвало стварање
разноразних проблема јер су долазиле исправе са пуно
недостатака. Затим, уведен је порез, парафискални намет
од 30 одсто бруто прихода, који се уплаћивао на рачун
буџета Републике Србије, поред свих осталих обавеза које
смо имали – наводи разлоге престанка обављања делатности нотара, Радојко Денић.

Вратио се адвокатури: Радојко Денић
Денић сматра да је за целу ситуацију крив законодавац који није сагледао последице увођења и промене
система, односно реформе, и какве ће ефекте Закон о
јавном бележништву имати на правнике који ту делатност
обављају, али и на адвокатуру и грађане Србије.
- На неки начин, осећао сам се помало и понижено.
Много је труда уложено, не само са моје стране, већ и од
стране других људи, а показало се да се није много размишљало како ће то све да функционише. Направљен је озбиљан раздор између бележничке и адвокатске делатности,
који се још увек осећа и питање је како ће се завршити.
Овере су скупље него што су раније биле, а већина грађана
се налази у тешкој ситуацији. Изузетно добро могу да
функционишу канцеларије у великим градовима, али у
мањим местима канцеларије јавних бележника ће тешко
опстајати. Мој колега из Мионице је, такође, поднео отказ на
место јавног бележника – каже Денић и истиче да је имао
одличне сараднике које може сваком да препоручи (Сава
Петронић и Тијана Стевановић), као и добру сарадњу са
адвокатима са Уба.
Конкурс за новог бележника на Убу расписује Комора,
а нотаре именује Министар правде, па је до именовања
новог нотара за општине Уб и Лајковац, задужен Жарко
Синђелић у Обреновцу, чија се канцеларија налази у Улици
Милоша Обреновића 154. Изменом закона омогућено је да
на ово место конкуришу и кандидати који нису са нашег
подручја, али би у том случају морали да имају пребивалиште на територији општине Уб. Тренутно, осим адвоката
Денића, нико на Убу нема положен јавнобележнички испит.
Грађани могу да оверавају потписе у Суду, рукописе и
преписе на исправама које не представљају промет непокретности (оверу сагласности, уговор о зајму, закупу, разна
пуномоћја, пренос покретних ствари). За уговоре о купопродаји, поклону, доживотном издржавању, расподели
имовине за живота, заложне изјаве, потребно је отићи код
нотара.
Д.Капларевић
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ЖЕТВА ПШЕНИЦЕ НА ТАМНАВСКИ ПОЉИМА

И РОК И КВАЛИТЕТ
ПРОСЕЧНИ
Приноси су „шаролики“ и крећу се од две до пет
тона по хектару, у зависности од примене
агротехничких мера, прихране и сорти
Жетва пшенице на тамнавским пољима завршена је у
оптималном року. Због прошлогодишњих поплава, под
хлебним житом било је мање површина него иначе, а приноси
су „шаролики“ и крећу се од две до пет тона по хектару, у
зависности од примене агротехничких мера, прихране и
сорти.
И овогодишњи род пшенице, тамнавски ратари могли су
д а п р е д а ј у п р е д узе ћ у „ Л С Б
Сточар“, које у својим силосима
већ четири године врши откуп и
складиштење житарица. Према
речима Марине Марјановић,
технолога у том предузећу, жетва
у Тамнави била је просечна и по
квалитету и по приносима, али
много боља од претходне.
- То нам даје наду да ће ове
године брашно бити много бољег
Марина Марјановић
квалитета, јер је квалитет зрна
задовољавајући. Примљена пшеница је релативно чиста,
просечна хектолитарска тежина је мало изнад стандарда у
Србији и износи 77, а влага од 12 до 13 посто, што је добро и
значи да је жетва на време обављена. У склопу силоса постоји
и млин, који ради у Бањанима и највећи део пшенице се у току
године тамо одвози и прерађује у брашно, рекла је Марина
Марјановић, уз напомену да су складишни капацитети на Убу
комплетно обновљени 2011. године.

МАРКО БЛАГОЈЕВИЋ У СОВЉАКУ НАЈАВИО

ИЗГРАДЊА БРАНЕ
У ПАМБУКОВИЦИ
Бујична преграда ширине 75 метара и висине
три метра градиће се средствима Канцеларије
за обнову поплављених подручја и
Уједињених нација
Директор Канцеларије за помоћ и обнову поплављених
подручја Марко Благојевић и директор и оснивач „Унитас”
фондације Бранко Ковачевић посетили су пољопривредника Предрага Савића у Совљаку, коме је ова фондацијa донирала пластеник, како би обновио повртарску
производњу уништену у прошлогодишњим мајским поплавама. Оштећеним тамнавским домаћинствима „Унитас” је до
сада упутио помоћ у вредности од близу 1,5 милиона
динара. Уз посредовање
Општине Уб и Канцеларије за
помоћ, та хуманитарна организација је повртарима из
Совљака, Црвене Јабуке,
Чучуга, Тврдојевца и Лисо
Поља укупно доделила 11
пластеника, као и семена и
ђубрива за поновно покреПредраг Савић
тање производње.
Држава је за обнову оштећених и срушених објеката у
општини Уб обезбедила више од 250 милиона динара за 947
породица, док је у целој Србији укупно исплаћено 4,83
милијарде динара за 20.288 породица, изјавио је приликом
посете Совљаку директор Канцеларије за помоћ и обнову
поплављених подручја Марко Благојевић. Истичући да ће
текуће, и у наредних неколико година, активности државе
бити усмерене на превентиву како се штете од поплава више
не би понављале, Благојевић је најавио да ће Канцеларија, у
сарадњи са УН, у Памбуковици изградити највећу до сада
бујичну преграду, ширине 75 метара и висине три метра.

Што се тиче откупне цене пшенице, Марјановић наводи
да је она на почетку жетве била „недефинисана и варирала из
минута у минут“, да би се на на крају жетве усталила на 18
динара, што је по њеним речима „солидно за произвођаче“.

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

Марко Благојевић и Бранко Ковачевић
у Совљаку
По његовим речима, ова брана спречиће у будућности вишеструко већу штету него што је вредност изградње самог
објекта. Благојевић је најавио и улагања у санирање
поплављеног пољопривредног земљишта, да би се на њему
могла обновити пољопривредна производња.
Д.Н.

novo!

PHOTO BOOK

Spoj umetničkog dizajna i Vaših fotografija,
sačuvaće Vaše uspomene od zaborava na
najlepši način. Napravite svoju foto priču ili
memoare sa letovanja, svečanosti i slavlja.
Mogućnosti su mnogobrojne...

VELIKI IZBOR FOTO POKLONA SA VA[IM FOTOGRAFIJAMA
Foto jastuk

600
900
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Foto {olja, bela

850

Majica 50% pamuk
Puzzle A4
50% poliester
i u obliku srca

ПОЉОПРИВРЕДА
РАЗГОВОР СА ПРОДАВЦИМА НА УБСКОЈ ПИЈАЦИ

ПРИНОСИ МАЊИ,
ПРОДАЈА ОПАЛА
Врућине се једва подносе, али они морају да дежурају под
пластеницима, надајући се да ће колико-толико надокнадити
значајна улагања у пољопривредну производњу. Радни рад
почиње у четири ујутру, када се бере и залива, а најтежи део
посла представља продаја која је значајно опала.
Тешко ћете ових дана наћи задовољног пољопривредног произвођача на
убској зеленој лијаци. Поред борбе са високим температурама, суочавају се и са
нестабилним тржиштем пољопривредних производа на којем приходе убирају
само накупци. Будући да редакција “Гласа Тамнаве” стално ослушкује потребе
народа и труди се да уђе у њихову “тесну кожу”, потрудили смо се да им
обезбедимо део простора како би изнели своје муке.
Разноврстан асортима робе затекли смо код пољопривредног произвођача
Јоке Бабић из Врела, која истиче да је посао у пољопривреди изузетно тежак,
поготово када наступе велике врућине.
- Заливамо нон-стоп, али биљке
јако тешко подносе ову топлоту. Услови
за рад су ненормални. Устајемо у цик
зоре да оберемо робу до седам сати,
после тога нема шансе да се уђе под
најлон. Увече је готово немогуће ући у
пластеник, чини ми се да има 200 степени. Све биљке преко дана клону не
смеш да их гледаш, мало преко ноћи се
поврате. Приноси су знатно мањи, а и
продаја је опала. Доста робе излажемо
на кванташ. Питамо се да ли је разлог
одсуство људи због годишњих одмора
или једноставно народ нема паре?
Каква је година, тешко да ће бити бољеЈока Бабић, Врело
закључује она.
Љиљана Живковић бави се прозводњом различитих култура које, како каже,
углавном продаје на кванташу у Београду, а мањи део петком на убској пијаци.
- Ове велике врућине су много
оштетиле нас, произвођаче. Осећа се
то на свим културама. Услови за рад су
посебна прича. Само рано ујутро или
касно увече можемо ући у пластеник да
нешто урадимо, иначе све изгоре од
превелике топлоте. Затамњујемо најлоне, стављамо мреже и опет слаба
вајда. Заливамо и ујутро и увече, али
опет су приноси знатно мањи. О исплативости се не може говорити, али ми
морамо да радимо. Продаја је лоша,
цене непромењене и лично мислим да
Љиљана Живковић, Совљак
је узрок то што су надлежни дозволили
увоз са стране без царине. Да смо само ми произвођачи на тржишту, све би било
боље- каже овај пољопривредни произвођач из Совљака.
Породица Милована Илића из Брезовице свакодневно бди над усијаним
пластеницима. Како каже, посао је напоран, посебно у ванредним околностима.
- Превисока је температура, што
свака биљка тешко подноси, а што је
најгоре, то траје пред уго. Нис ам
сигуран какав ће исход за даљи род
појединих култура бити, ако ова топлота настави. Заливамо стално, али слаба вајда. Цене не мењамо, а продаја
лоша. Мислим да је незапосленост
великог броја људи учинила своје, јер
види се то на сваком кораку. Доста
излажемо на кванташу, али не можемо
се похвалити продајом. Да се исплати,
не исплати се сигурно- али преживеМилован Илић, Брезовица
ћемо и ово,- поручује Илић.
Имање Видоја Глишића из Совљака претрпело је огромну штету током
прошлогодишњих временских непогода и ветрова.
- Штету сам уредно пријавио, али ништа заузврат нисам добио. Тек сам се
мало опоравио и обновио пластенике, сада нове муке. Ово је ужас, и за биљке и за
нас који радимо. Од четири сата ујутро беремо, заливање исто тако, а приноси све
мањи. Не знам докле ће и ове биљке издржати оволику топлоту. Нас сељаке
ништа лоше не заобиђе, ваљда је то тако негде записано. Улагања су огромна, а о
муци да и не причам. Амбалажа, у коју пакујемо, стално поскупљује. Гајбица је 100
динара, па ви видите да ли се исплати производити. Једном речју, ова година ће
бити фатална за нас пољопривреднике у сваком смислу- закључује Глишић.
Љ.Симановић
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ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере
- Парадајз
- Краставац
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Плави парадајз
- Тиквице
- Папарика
- Љуте папричице
- Кромпир
- Боранија
- Блитва
- Зелењаци
- Рен
- Печурке
- Јаја
-Јабуке домаће
- Крушке
- Брескве
- Кајсије
- Грожђе
- Шљиве
- Банане
- Диње
- Лубенице
- Ораси очишћени

цене

кг
30, 40, 50
кг
25, 30
кг
40, 50
кг 250,300,400
кг
60, 70
ком.
20
кг
70, 80
ком.
20
кг
50, 80
кг
20, 25, 30
кг
60, 70, 80
кг
30 ,40
кг 50,60,70,100
ком.
7, 10
кг
40, 50
кг
100, 150
веза
20
ком.
15, 20
кг
400
кг
200
ком.
10, 12
кг
50,80,100
кг
50, 60
кг
50,60,70
кг
150
кг
150, 200
кг
60,80,100
кг
100, 120
кг
50
кг
15
кг
1400

Приредила: Љ.Симановић, 30.јул 2015.г.

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka

CERADA
TENDI
ŠATRI
МАЛИ ОГЛАСИ

Продаје се кућа са 7 ари
плаца у Убу, улица Свете
Поповића 23 (код Силоса).
Цена по договору.
Телефон за информације:
063/267-281 и 014/410-392

Издајем четворособан
намештен стан
у Првомајској улици.
060/444-94-09
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ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ

ЗНАЧАЈНИ
ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ
Осим реконструкције улице Славољуба Миливојевића, која је
у току, до краја грађевинске сезоне планирани и други
инфраструктурни радови на градском и сеоском подручју
У улици Славољуба Миливојевића радови су у пуном јеку. У току је
комплетна реконструкција улице, од
моста на Грачици до обилазнице, коју
са 30 милиона динара финансира
Јавно предузеће „Путеви Србије“.
Улица се реконструише према пројекту
oпштине Уб, а осим израде пројектне
документације, локална самоуправа је
суфинансијер и појединих радова,
сазнајемо од Звонка Минића, директора Дирекције за уређење и изградњу.

У току је асфалтирање
у улици Славољуба
Миливојевића

- „Путеви Србије“ су изабрали
извођача за овај посао, њихов је и
надзор, а Дирекција је задужена за
координацију око организације саобраћаја и другу помоћ. Када се заврши
саобраћајница, ми смо у обавези да
урадимо тротоар са десне стране и
изнивелишемо шахтове за кишну
канализацију, коју смо урадили прошле јесени, пре почетка радова. Ово је
најпогоднији период за радове и надам
се да ће у планираном року од 45 дана
извођач завршити посао, каже Минић.
У текућој грађевинској сезони,
планирани су и други инфраструктурни радови у још неколико убских
улица, као и на сеоском подручју.
- Спровели смо набавке за изградњу градских улица Осма црногорска
и Мајског уранка, где су извођачи
„Колубара – Грађевинар“ и ПЗП
Београд. У току је набавка за изградњу
комплeкса улица у насељу Сандића
имању, чија је вредност око 20
милиона динара. Та набавка траје 40

Звонко Минић
дана, тако да ћемо, средином августа,
добити извођача за тај део. На реду је и
набавка за изградњу једног мањег
водовода у Симића крају у Гуњевцу, а
чекамо дозволу за градњу за засеок
Милосављевићи у Совљаку – наводи
директор Дирекције за уређење и
изгрдњу.
Вредност пет поменутих пројеката
је 30 милиона динара, а средства за
њихову реализацију обезбедио је
Рударски басен „Колубара“.
Д.Н.

СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ „УБ“

ВРУЋИНЕ УГРОЖАВАЈУ
Не излазити од 10-17 часова, уз себе носити флашицу воде.
Не конзумирати прекомерно алкохол, газирана пића и кафу.
Најугроженији хронични болесници, стари и деца.
Високе температуре протеклих
дана неповољно су утицале, не само на
хроничне болеснике, стара лица и децу,
него и на грађане који су се нашли на
улицама Уба или обављају послове у
баштама и на пољима. Због тога је неопходно придржавати се савета лекара.
Хитној служби Дома здравља „Уб“,
како наводи начелник др Драган Живковић, најчешће су се јављали хронични
болесници (кардиоваскуларни, астматичари, дијабетичари), као и они који су
дуже времена бора-вили на сунцу, што је
резултирало сунчаницом, топлотном
исцрпљеношћу, повећаном иритацијом
коже, вртоглавицама, дехидрацијом.
Пацијенти су се, већином, јављали у
вечерњим сатима, па је број пацијената,
Често се убској Хитној служби
јављају младе особе (најчешће
средњошколци) у тешком алкохолисаном стању, после журки и прослава пунолетстава, чак и у бесвесном стању, па запослени у Хитној
служби морају да реагују испирањем
желуца и давањем инфузионог
раствора. У питању су, не само младићи, већ и девојке које, кад се отрезне, моле дежурно особље да не обавесте њихове родитеље о ситуацији
у којој су се нашли. Зато се апелује на
родитеље да прате понашање своје
деце и својим примером их упућују
на прави пут.

који су потражили помоћ у току ноћне
смене, прелазио четрдесет.
У току дана, долазили су и пацијенти са лакшим повредама на раду у
пољу, а дечак (15) који је у селу Кршна
Глава чувао стоку, збринут је, због уједа
змије отровнице, прво у убској Хитној
служби, а затим транспортован у Здравствени центар Ваљево. У таквим случајевима, савети су да се никако на своју
руку не извлачи змијски отров, већ је
потребно имобилисати и подвезати
екстремитет изнад уједа, како се отров
не би брзо ширио, јавити се одмах у
Хитну службу, где ће се пацијенту дати
адекватан серум после уједа змије.
Чести доласци у убски Дом здравља су
и због уједа стршљена, оса и пчела. Ако
пацијенти нису алергични на ујед и
немају симптоме гушења и несвестице,
не морају одмах долазити у Хитну, већ
би требало да се хлади место уједа.
Како наводи др Живковић,
препоруке лекара су: не излазити без
преке потребе од 10-17 часова, адекватно се облачити (заштити главу и тело
лаким памучним материјалима, носити
заштитне наочаре и користити креме са
заштитним факторима), уносити што
више воде, а мање газираних, алкохолних пића и кафе. Такође водити
рачуна и о адекватној употреби намирница, како не би дошло до контаминације и цревних инфекција.
- Оно што је код нас најчешћи
клинички синдром, то је сунчаница, која

Др Драган Живковић
се манифестује главобољом, несвестицом, мучнином, лупањем срц а,
повишеном телесном температуром,
топлом кожом. Тада саветујемо пацијенте
д а д о ђ у у за м р ач е н у п р ос то р и ј у и
раскомоте се. Уколико је температура
повишена, да се расхладе туширањем
млаком водом и прекрију мокрим
чаршавом – савети су др Живковића,
специјалисте ургентне медицине.
Д.Капларевић
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ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПЛАНА ИЗГРАДЊЕ ДЕОНИЦЕ АУТОПУТА ОД ОБРЕНОВЦА ДО УБА

РАДОВИ ТЕКУ ПО ПЛАНУ
Изградња деонице дуге 26 километара биће завршена крајем априла 2017. године
На иницијативу oпштине Уб, у
Клубу Дома културе, одржана је презентација плана изградње деонице од
Обреновца до Уба на аутопуту БеоградЈужни Јадран, којој су присуствовали
представници локалне самоуправе,
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Института за
путеве и извођача радова. Започети
прошлог лета, радови на овој деоници
теку планираном динамиком и биће
завршени у року, то јест до 30. априла
2017. године, најавио је на презентацији
Владимир Косовац, шеф стручног надзора Института за путеве.
- Деоница од Обреновца до Уба на
Коридору 11 дугачка је око 26 километара и, пошто се ради о претежно
равничарском терену, 90 посто пута је
класични насип. На том делу предвиђена је изградња 14 мањих мостова,
једног потпорног зида, пар девијација и
саобраћајне петље у Стубленици, где ће
возила моћи да се укључе на аутопут,
чија је ширина 28 метара. Радови су
започети 30. јуна прошле године, а рок за
завршетак целог пројекта је 37 месеци,
што ће бити и испоштовано, навео је
Косовац.
Поред презентације плана изградње деонице аутопута Обреновац-Уб,
састанак је организован и да би се решили текући проблеми на терену, али тај
циљ није испуњен, сматра Маријана
Марјановић, помоћник председника
oпштине Уб.

Детаљ са састанка: Представници локалне самоуправе,
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Института за путеве и извођача радова
- Организовали смо овај скуп, јер
смо мислили да ће доћи грађани којима
се због радова на деоници аутопута
ушло у поседе без решења о експропријацији. Општина Уб има најмање три
таква спорна случаја, као и неразјашњену ситуацију око пескане Предузећа
„Леон“, што је и највећи проблем. Сем
адвоката који заступа то предузећа,
остали спорни случајеви нису дошли,
тако да данашњи састанак није постигао
своју сврху, јер нисмо разјаснили те, по
нас, непријатне ситуације. Желим да
нагласим да је Општина Уб део територије кроз коју пролази републички
пројекат и одговорност је на републици,
казала је Маријана Марјановић.

Радове на делу ау топу та од
Обреновца до Уба изводи кинеска
група „Хандонг Хај-спид“, која гради и
деоницу од Лајковца до Љига. Укупна
вредност тих радова је 334 милиона
долара, а финансирају се из кредита
кинеске „Ексим банке“.
Како би се поменути, али и сви
други проблеми решили што ефикасније
и у н а ј к р а ћ ем р о к у, п р е дс т а в н и ц и
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструкт уре су на крају
састанка дали препоруку Општини Уб да
сва питања која се буду отварала у току
извођења радова и, евентуално, настале
штете министарству упути званично,
писменим путем.
Д.Н.

СРЕДСТВИМА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПИВРЕДЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДСТОЈИ УРЕЂЕЊЕ ТРИ АТАРСКА ПУТА
У Бањанима, Памбуковици и Совљаку биће обновљено 24.468 квадратних метара
пољских путева, за шта је обезбеђено 10,3 милиона динара
Након окончања радова на асфалтирању четири километра деоница
локалних путева у шест месних заједница, чију је изградњу финансирало
Јавно предузеће „Путеви Србије”,
наредних дана почеће сређивање путне
мреже у још три тамнавска села. У пита-

њу су пољски путеви на територији
Бањана, Памбуковице и Совљака, који
ће бити обновљени на укупној површини од 24.468 квадратних метара, за
шта је обезбеђено 10,3 милиона динара.
За уређење и ревитализацију поменутих атарских путева, општина Уб је од

Бањани панорама

Министарства пољопривреде и заштите
животне средине добила шест милиона
динара, док је учешче локалне самоуправе 4,3 милиона динара. Радовима је
предвиђено равнање терена, насипање
шљунчаном или каменом подлогом,
ископ канала и постављање пропуста, а
крајњи рок за њихов завршетак је 10.
новембар.
Обновом атарских путева у Бањанима, Памбуковици и Совљаку у тим
месним заједницама биће унапређени
услови рада и живота пољопривредника,
јер ће се омогућити лакши и безбеднији
прилаз њивама, као и ефикаснији транспост пољопривредних производа, каже
председник општине Уб Дарко Глишић,
који је са министарком пољопривреде
Снежаном Богосављевић Бошковић
потписао Уговор о коришћењу средстава
за уређење и ревитализацију пољских
путева у три тамнавска села.
- Пошто ће радови бити изведени
веома квалитетно, ми ћемо се трудити да
искористимо ту добру припрему и, ако
будемо у могућности, до краја године сва
три пута ставимо и под асфалт – истиче
Глишић, уз захвалност Влади Републике
Србије и надлежном министарству на
разумевању и материјалној подршци за
овај веома важан пројекат.
Д.Н.
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НИСАМ МАЈСТОР АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

БЕЗУМЉЕ
Имао сам вољу да се бавим прашином у
Миливојевића сокаку, Гујару и ПЗП екипи,
поодмаклим радовима на +40, одбрани нивелете
и пројекта коловозне конструкције, попречним и подужним
падовима који ће пре или касније воду с' небеса свести у
Грачицу. Било је ту простора за претресање дубине ископа и
висине насипа тротоара, избор рампи за приступ у домаћинства,
збрајање утрошених кубика воде из изворишта Таково,
постављање баријера да се безумни колико-толико успоре и бар
на фртаљ пута смилују и уместо гаса притисну кочницу.
Могао сам орасположен добрим ручком и још бољим
шприцером да потражим датум када је последњи пут на Убу
напуњен сифон сода воде, расхлађен клакер и продавана
кабеза, све у име неких давних летњих дана проведених у
Власотинцу кад Србу и мене пред ручак пошаљу код содаџије по
два сифона соде. Радња мала, патос олаисан, врата шкрипава,
содаџија озбиљан, сконцентрисан, држи стаклић у гвозденом
кавезу и полако дозира воду и угљен диоксид. Опрезно, к'о да
додаје нитроглицерин а не сода воду ставља сифон на тезгу и
каже: „Дођите нам опет!“. То опет је могло да буде и за десет
минута, јер сода у сифону не мирује, она жели да се притиском
на полугу ослободи стаклених стега, да буде дегустирана на
лицу места, да пали ждрело и излази на нос. Уме она и да весело
запршти по власотиначким тарабама, док се брат и ја јуримо и
прскамо, наоружани интергалактичким бацачем који
противничким кратким панталонама за час направи срамотну
флеку. Док стигнемо кући, сифони празни а ми по казни шљагом
зарумењених образа поново на путу до содаџијине олаисане
радње.
Требало је да започнем можда и нешто треће али згрожен
неделом два безумника тек да питам: помену ли неко у новинама
да се уз мени драгу Тошину кафану налази зграда у којој је
Војвода Степа разрађивао свој ратни план за Церску битку. Осим
војводи, она је пружала уточиште бројним што локалним што
државним службама, од спортских, пољопривредних, војних,
све до унутрашњих дела. Ту, на домак таквог здања, у недељи
када је усвојен тзв. „Тијанин закон“ малолетним лицима је на
рођенданској прослави сервиран алкохол, малолетна лица су
алкохол без устезања конзумирала, а сцене насиља, које су
након тога, настале су из фикције болесних холивудских,
боливудских и србистанских филмских прича („Паклена
поморанџа“, „Деца“, „До коске“...) испливале на асвалтни
паркинг „Колубарине“ зграде и постале убска стварност. Можда
све ово емотивно тешко доживљавам јер сам наивно и дубоко
веровао да се у нашој вароши ружне ствари не догађају. Можда
све ово емотивно доживљавам као родитељ коме ће од бриге за
своје дете обичан излазак у град постати ноћна мора. Можда
само желим да се безумљу стане на пут, безумници казне по
закону а жртви пружи спокој.

СЛУЧАЈ НАСИЉА НАД МАЛОЛЕТНИЦОМ

ДА СЕ НЕ ПОНОВИ
Мора се осудити свако насиље. Опет се Уб нашао у жижи
јавности. На срећу, овакви догађаји овде су ретки, али то, ипак,
не значи да треба толерисати кривично дело, поготову
силовање малолетника које је извршено над малолетницом. У
нешто старија времена тешко да би се то могло и замислити.
Иницијали нису важни. Ни ликови, као актери. Шта се,
заправо, догодило? Девојчица је имала снаге и храбрости да се
суочи са оним што јој се догодило. Пријавила је и... све што ће се
даље догађати у надлежности је Тужилаштва. Следи извођење
доказа, правничка надмудривања, могуће разне интервенције
пријатеља, моћника... Покушаја да се све забашури. а онда се
слегне прашина, падне у заборав, буде, вероватно, затворска
казна у затвору за малолетнике... Вероватно и надокнада за
претрпљени бол... физички и психички.
Али, колико смо свесни сопствене одговорности за стање
друштва у којем су све чешће појаве разног насиља? Колико је
деструкција завладала и младим нараштајима?
А сада, време је да покажемо више хуманости. Самохраној мајци би требалоо помоћи да дође до запослења,
девојчици да настави са нормалним животом, преступницима
да сагледају своју одгорност за дело које су учинили и да
прихвате казну коју су заслужили. Тако би требало, а како ће
бити - видећемо.
М.М.

НАШЕ ТЕМЕ

ЦРНА ХРОНИКА
НАКОН ПРОСЛАВЕ РОЂЕНДАНА НА УБУ

СИЛОВАНА
МАЛОЛЕТНИЦА
Против Н. Б. (18) и И. М. (17) из Ваљева,
ученика Средње музичке школе, поднета је
кривична пријава због сумње да су
силовали седамнаестогодишњу С. К. из Уба
Несрећна девојка силована је после журке, 21.јула,
коју је поводом прославе пунолетства организовала
њена другарица у “Тошиној кафани“ у главној улици на
Убу, а силоватеље је те вечери први пут видела у
животу. Они су искористили то што је девојчица била
пијана и на превару је одвели до паркинга у близини
локала у којем је било славље.

Паркинг на којем се десио злочин
Несрећној девојчици помоћ је указана у ваљевској
болници, а двојица малолетника су након саслушања
код тужиоца пуштени на слободу (?!).
Лекари су на прегледу констатовали да је код С. К.
дошло до повреде химена, што значи да су је двојица
напасника раздевичила, а по њеном телу биле су бројне
повреде, које су јој нанете док се опирала.
Двојица осумњичених на саслушању су негирали
кривицу, наводећи да је девојчица добровољно
пристала на сексуални однос. У тужилаштву кажу да су
пуштени након саслушања јер се малолетницима у
ретким случајевима одређује притвор. Наложено је да
се преко урина њих двојице и девојчице утврде колико
су имали алкохола у крви те ноћи.
Против њих је поднета кривична пријава због
обљубе немоћног лица, с обзиром на то да је девојчица
била у тешком алкохолисаном стању – кажу у
тужилаштву.

КАЗНА ОД ПЕТ
ДО ПЕТНАЕСТ ГОДИНА
У Вишем тужилаштву кажу да дело није
квалификовано као силовање, већ као обљуба над
немоћним лицем, пошто С. К. услед психичке и
физичке немогућности није била способна да
пружа отпор. За то дело запрећена је казна од пет
до 15 година затвора. - Није било законског основа
да се затражи притвор јер осумњичени малолетници не могу да утичу на оштећену и сведоке, не
живе у истом месту и не могу да понове дело јер су
у својим породицама, а захтеваћемо и меру
појачаног надзора. Биће урађене све хемијске
анализе урина, крви и ДНК - кажу у тужилаштву.

УТАПАЊЕ У УБАЧИ
Средином јула пронађено је беживотно тело
женске особе како плута у кориту реке Уб на градском
кеју. Сумња се да је несрећна жена, услед велике
врућине, хтела да се умије на реци и да је том
приликом упала.Тело је послато на обдукцију како би
се утврдио узрок смрти, односно да ли је дошло до
утапања, срчаног или можданог удара.

КРОЗ МИОНИЦУ
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ОДРЖАНИ ДЕВЕТНАЕСТИ “МИШИЋЕВИ ДАНИ“

ВОЈВОДИ У ЧАСТ
Традиционална, деветнаеста по реду, културно-историјска
манифестација ''Мишићеви дани'' коју општина Мионица
организује у част свог најславнијег суграђанина војводе
Живојина Мишића ове године је одржана од 15. до 19. јула.

УРУЧЕНА ОПШТИНСКА ПРИЗНАЊА
Програм овогодишње манифестације је почео полагањем венаца на
споменик војводе Мишића делегација
Министарства одбране и Војске Србије,
Општине Мионица, Полицијске управе
Ваљево и Општинске организације
Савеза потомака ратника од 1912-1920
године уз војне почасти, као и подизањем заставе ''Мишићевих дана''. Исте
вечери је председник општине Мионица
Бобан Јанковић отворио овогодишњу
манифестацију, а након тога уручио
општинска признања Златне плакете
Војвода Живојин Мишић. Плакете за
постигнуте резултате и достигнућа у
области војне службе, науке и доктрине
Јанковић је уручио команданту Команде
за обуку генерал потпуковнику Ђокици
Петровићу и првом у рангу 58. класе
Генералштабног усавршавања потпуковнику Ђури Јованићу. Том приликом је
ђаку генерације мионичке ОШ ''Милан
Ракић'' Јовани Рафаиловић уручена и
Плакета за унапређење и развој општине за 2015. годину. Такође, на Тргу
војводе Мишића следеће вечери су

Глишић, Селаковић и Јанковић
уручене Плакете са грбом Општине
Мионица још двојици овогодишњих
добитника, министру правде Владе
Републике Србије Николи Селаковићу и
председнику општине Уб Дарку Глишићу, који су претходно посетили родну
кућу војводе Живојина Мишића у
Струганику. Овим признањем за 2015.
годину су награђени и министар трговине, туризма и телекомуникација
Владе Републике Србије Расим Љајић и
постхумно бивши председник општине
Мионица Милан Матић.

БОГАТ ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Уважавајући квалитет, мудрост и
важност славног Војводе, Мионичани су
се и ове године потрудили да припреме
разноврсне програме.
Прве вечери пред публиком на
свечаном отварању је одигран одломак
из представе ''Мишићи'' Градског позоришта ''Абрашевић'' и одржани концерти
Биљане Крстић и ансамбла песама и
игара ''Козаци Азова'', који су својим
атрактивним наступом одушевили посетиоце. Сутрадан су на недавно реновираном кошаркашком игралишту одржани турнири у малом фудбалу и минибаскету и такмичење у шутирању тројки
у организацији Канцеларије за младе
општине Мионица, на Малој сцени
Културног центра је промовисана књига
Славише Павловића ''Завет хероја'', током ''Варошке вечери'' су дуж мионичког
шеталишта били постављени штандови
домаће радиности, старих заната и
српске трпезе, док су на великој сцени
на Војводином тргу наступили тамбурашки оркестар ''Још ову ноћ'' и трубачки
оркестар Срђана Азировића из Бојника.
У петак 17. јула је одржан турнир
одбојкашица, где је прво место освојила
домаћа ''Рибница'', испред ваљевске
''Србијанке 014'', ''Лајковца'' и ''Ваљева''.
Исте вечери је одржан концерт популарног ''Лексингтон бенда'', који ће бити
упамћен као један од најпосећенијих
програма манифестације ''Мишићеви
дани'' икада. Све централне улице су те
ноћи биле затворене за саобраћај, а
Војводин трг, околне саобраћајнице и
парковске површине су преплавили
како Мионичани, тако и грађани околних
места и велики број туриста који се тренутно одмарају у Бањи Врујци, толико
да ''игла није могла да падне''. Суботњи

“Лексинтон бенд“
програм је започет дружењем са члановима Удружења старих вештина и заната "Бели орлови“. Они су у порти
мионичке цркве Вазнесења Господњег
демонстрирали присутнима своје
витешке вештине и умеће познавања
техника старих заната. Уследила су два
спортска догађаја, атлетска трка на 10,5
километара Струганик-Мионица на којој
су најбоље резултат постигли јуниори,
Убљанин Жарко Новаковић и Данијела
Тешић из Крупња, као и симултанка
бившег светског првака у шаху Анатолија Карпова на 13 табли. У Атријуму
Културног центра је глумица Биљана
Ђуровић одиграла монодраму ''Надежда Петровић'', док су на сцени на
Мишићевом тргу одржани традиционални Велики дечији маскенбал и
концерт народне музике уз Мериму
Његомир, Николу Геџу Урошевића и
Славицу Копуновић.
Последње вече обележили су
техно-журка ''Пена парти'' у купалишном
комплексу ''Прибаре'', колажни програм
''Деца Војводи'' који су припремили
мионички основци, као и концерти КУД
''Кондир'' и солисте РТС-а Милоша
Радовића.
А.Ковачевић
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ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ

СВЕЧАНИ
КОКТЕЛ
Поводом Дана општине Мионица
20. јула, који се обележава на дан
рођења војводе Живојина Мишића, у
клубу Културног центра је приређен
свечани коктел. Коктелу су присуствовали руководиоци локалне самоуправе на челу са председником
општине Мионица Бобаном Јанковићем, одборници Скупштине општине, чланови Општинског већа, као и
директори јавних предузећа, буџетских и васпитно-образовних установа
са подручја мионичке општине.

АПЕЛ ПОТРОШАЧИМА
ИЗ МИОНИЧКОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ШТЕДИМО
ВОДУ !
Одобрена набавка
цистерне за воду
З б о г т р о п с к и х т ем п е р а т ур а
којима се не назире крај, из ЈКП ''Водовод Мионица'' је упућен апел свим
грађанима Општине који су у систему
организованог снабдевања водом
овог предузећа да рационално користе воду из општинског водовода.
Вршилац дужности директора мионичког ''Водовода'' Миливоје Павловић у
вези са тим наводи да је последњих
дана дошло до знатног повећања
потрошње воде које достиже и 50-60
процената, уз истовремено смањену
издашност изворишта.
-Због овакве ситуације грађани
не би требало да воду користе за заливање башти, дворишта или прање
аутомобила, већ за пиће и основне
санитарне потребе како не би дошло
до тога да се морају предузети мере
рестрикција у снабдевању-истиче
Павловић.
Истовремено, на основу резултата теренске контроле стручне
службе ЈКП ''Водовод Мионица'', утврђено је да поједина домаћинства ненаменски троше воду са водоводног
система општине Мионица и у складу
са тим председник општине Мионица
је донео Одлуку којом се налажу мере
штедње у коришћењу воде свих
корисника који се снабдевају из система ЈКП ''Водовод Мионица'' у циљу
обезбеђивања континуитета у испоруци воде, као и одржавања потребног
нивоа задовољавања потреба
корисника.
Реаговао је и Општински штаб за
ванредне ситуације, који је донео
Одлуку о набавци хоризонталног
резервоара са легама за водуцистерне запремине 8 хиљада литара
за потребе ''Водовода''. Резервоар ће
бити постављен на теретно возило
овог предузећа и биће коришћен за
мобилно снабдевање најугроженијих
подручја . Средства за набавку резервоара за воду су обезбеђена из текуће
буџетске резерве буџета општине
Мионица.
А.К.
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ПЕТРОВДАН - ОПШТИНСКА СЛАВА

ТРАДИЦИЈА КОЈА
СЕ ЧУВА
- У организацији владимирачке цркве, општине
Владимирци и Месне заједнице варошице Владимирци, општинска и црквена слава Петровдан, прослављена је на достојан и најлепши могући начин,
записано је на званичном општинском сајту.
Прослава Петровдана почела је већ у суботу
11.јула 2015 године, свечаним културно уметничким
програмом који су организовали Библиотека „Диша
Атић“ у сарадњи са Предшколском установом
„Сунцокрети“ из Владимираца.

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У ВЛАДИМИРЦИMA

ОТЕЖАНО
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Због пуцања главног цевовода у Владимирцима је проглашена ванредна ситуација на
читавој територији - двадесетак села. Угрожено је
преко 10.000 становника и више хиљада грла
крупне стоке и свиња, а локалне власти помоћ су
затражиле од републичких органа и суседних
градова и општина.
- Санирали смо цев која је пукла на три
места али капацитет потисног цевовода, у дужини
од 4.700 метара, је и даље прблем- каже Милорад
Милинковић, председник општине Владимирци.Из Министарства и Владе добили смо обећања да
че нам бити пружена помоћ и изградњи паралелног потисног цевовода и то ће, клоначно, бити
право решење.
Сточари владимирачких села принуђени
су да иду од бунара до бунара, како би сакупили
воду и напојили стада. Крајње драматичну ситуацију, даноноћно покушавају да реше запослени у
ЈКП "Извор", чије су екипе константно на терену.
Кажу, само да премосте врућине, а на јесен морају
да нађу механизме за обнову водовода.

Епископ Лаврентије у Владимирцима
После изведеног програма уприличено је
традиционално петровданско лилање - паљење лила
где су деца, са родитељима, изашли на улице и
обавили овај стари хришћански обичај.
Централни део прославе обављен је у недељу
12.јула, на Петровдан, где је од 7,30 часова почело
освећивање велелепног новоизграђеног храма
Светих апостола Петра и Павла у Владимирцима.
Свечану литургију, служио је Његово преосвештенство Епископ шабачки Лаврентије са свештенством.
За све госте уприличен је и славски ручак у
ресторану „Радовање“ . У изузетно лепом и пријатном
амбијенту ресторана, где је било преко 500 гостију,
уручна су Црквена признања заслужним грађанима и
верницима који су својим изузетним доприносима
помогли изградњу храма. Присутнима се обратио и
Његово преосвештенство Епископ шабачки Лаврентије, а затим и Предсдник општине Владимирци
Милинковић Милорад, који је пожелео свим грађанима срећну славу и пријатан ручак.
У вечерњим сатима настављено је са традис.п.
ционалним Петровданским вашаром.

Радови су обављени у кратком року
Осим сточарске, по владимирачким селима постоји традиција пластеничке производње
младог поврћа. Зато водовод ЈКП "Извор", са два
моћна изворишта - у Риђакама и Сувом Селу често
пресушује, а славине су у летњим месецима суве
све до касних ноћних сати.
- Верујем да ћемо, током ове недеље,
укинути ванредну ситуацију, али проблем ћемо,
верујем, до јесени успешно решити јер извориште
има довољан капацитет, само да се обезбеде
средства за потисни цевовод, рекао је у телефонском разговору председник Милинковић. М.М.

ИЗБОР ЗА МИС ПОСАВОТАМНАВЕ- ПЕТАК, 31.ЈУЛ (21 час)

ЗА КРИСТИНУ
Приход са ове манифестације биће намењен
лечењу Кристине Гајић из Лончаника
У владимирачком ресторану “Радовање“, 31.јула од 21 час,
биће одржано такмичење за “Мис Посавотамнаве“. Најлепша девојка те
вечери избориће пласман на финале Избора за мис Србије, који се
организује под лиценцом “Miss World” и “Miss Universe”.
У оквиру ове манифестације организована је и хуманитарна
акција прикупљања новчаних средстава за лечење четрнаестогодишње
Кристине Гајић из Лончаника, која болује од ретке генетске болести
Фридрајхове атаксије. Због скупог третмана ове болести, моле се сви
људи добре воље да помогну овој дивној девојчици и њеној породици.
Кристини је ургентно потребно пресађивање матичних ћелија, а први
корак ка том циљу је обезбеђивање 2.000 евра за чување матичних
ћелија њене мајке која треба да се породи. Сви који желе да помогну
могу се јавити на број телефона: 064/8299-781.

Кристина Гајић

КРОЗ КОЦЕЉЕВУ
ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРБЕ ПРОТИВ
НАСИЉА НАД СТАРИЈИМА

ЗА ДОБРО СТАРИХ
Crveni krst Koceqeva se, okruglim stolom, pridru`io
obele`avawu Me|unarodnog dana borbe protiv nasiqa nad
starijima. Ovaj dan je prvi put obele`en u svetu 15.juna
2006.godine na inicijativu Me|unarodne mre`e za prevenciju
nasiqa nad starijima, a ve} slede}e godine obele`en je i u
Srbiji zahvaquju}i anga`ovawu Crvenog krsta Srbije.
Кoceqeva~ki Crveni krst je okupio predstavnike
Op{tinske uprave, Centra za socijalni rad, Doma zdravqa,
Udru`ewa penzionera, PUPS-a i medija. Pozivu se nisu
odazvali predstavnici Sudske jedinice i Policijske
stanice.
У поздравној речи Milan Glumac, sekretar Crvenog krsta,
je нагласио da je preporu~ено da se Svetski dan borbe protiv
nasiqa nad starijima овако obele`i.
- Ciq ovog skupa je da iznesete iskustva iz svog
delokruga rada i да time do|emo do mera za poboq{awe
polo`aja starijih osoba na podru`ju op{tine, istakao je
Glumac.
Zorica Savi}, direktor Centra za socijalni rad istakla
je neke, zabriwavaju}e ~iwenice o polo`aju starijih
istakav{i da je najve}i problem starijih od 65 godina
zanemarivawe, jer srodnici retko brinu o wima ili brinu na
neadekvatan na~in
-U na{oj op{tini od 13.129 stanovnika 3337 je starije od 60
godina
a prose~na starost op{tine je 43,7 godina.
Evidentirane su четири `rtve nasiqa me|u starijima, a sve je
okarakterisano kao naru{avawe javnog reda i mira, odnosno,
prekr{aj a ne као krivi~no delo, istakla je direktorka
Centra za socijalni rad.

ОДРЖАНА СКУПШТИНА ФК РАДНИЧКИ

НОВО РУКОВОДСТВО
U petak, 17.jula u prostorijama [ah kluba odr`ana je Godi{wa skup{tina Fudbalskog kluba Radni~ki iz Koceqeve.
Skup{tinu je otvorio dosada{wi predsednik Skup{tine
kluba Dr Voja Pavlovi}, koji je konstatovao prisustvo 16 od
28 ~lanova, uz konstataciju da je ~lan Ratko Sitarica umro.
Dr Pavlovi} je podneo ostavku na ovu funkciju zbog
prezauzetosti, a Skup{tinu je daqe vodio Miroslav Stani},
koji je izabran za novog predsednika Skup{tine kluba.
Усвојена је и оставка Драгана Ђермановића на функцију
директора клуба.
Sednici je prisustvovala i Slavica Rankovi}, zamenik
predsednika op{tine kao i Dragan Antoni}, predsednik
Fudbalskog saveza [apca i Qubinko \uri}, potpredsednik
ovog Saveza.
Miroslav Stani} je predlo`io skup{tini dve opcije: da se
da ponovo poverewe dosada{wem predsedniku kluba Jovi
Lazarevi}u ili da Skup{tina bude izborna, pa je dao re~
pred-sediku kluba Lazarevi}u koji je rekao:
-Prihvatio sam ovu funkciju iz velike qubavi prema klubu
i radio sam ovo ~ista obraza i du{e ali se odjednom pojavila
velika mr`wa. Nismo uspeli prema Okrugu i to je moja
krivica, a deo odgovornosti je i u mladim momcima sa strane,
koji su veliki novac tra`ili, a nisu se odu`ili prema
klubu.
Nakon toga usledilo je niz diskusija(Sla}an @ivanovi},
Milenko Popov, Toma @ivanovi}, Milovan Bo{kovi}) a sve se
svode da je Radni~kom neophodno jedinstvo da bi nastavio sa
jasnom vizijom uz sopstvene snage.
Jova Lazarevi} je dobio poverewe da i daqe vodi klub a za
saradnike je izabrao: Rada Mandi}a, Sla|ana @ivanovi}a,
Verana Anti}a, Gorana Anti}a, Zorana Mi}i}a, Milivoja
Po~u-~u, Neboj{u @ivanovi}a, Slavi{u Deli}a i Bobana
Jovanovi}a.

Детаљ са Скупштине
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ПОВРАТАК ОБУЋАРА У КОЦЕЉЕВУ

ФАБРИКА ОПЕТ РАДИ
Koceqeva je davnih {ezdesetih bila poznata po
svojim obu}arima koji su {tavili ko`u, prozvodili
opanke, a kasnije i drugu obu}u. Dolaskom Bate i
industrijske obu}e ovaj zanat sa preko 20 radwi je
zamro.Тradiciju je nastavio Konfleks, koji je dugo
poslovao u okviru Industrije obu}e Beograd.
Ova poznata koceqeva~ka firma je odolevala
naletima tranzicije ali nije izdr`ala, tako da je
Koceqevi ostala tradicija i dosta nezaposlednih
obu~enih radnika za ovaj vid proizvodwe.Mnogi su
poku{avali da pokrenu proizvodwu obu}e ali su
vrlo brzo odustajali.
Za Italijana Pietra \ovani Sabela (Pietro Giovanni
Sabella) mo`emo re}i da je uspeo. Wegova firma P&D
shoes ve} drugu godinu uspe{no posluje u
zakupqenim prostorijama nekada{we Konfekcije
”25.maj”.
Pietro je ro|en 1963.godine u Italiji. [kolovao se za
elektroni~ara, ali je ve} sa 17 godina shvatio da ga
interesuju samo cipele. Pre podne se {kolovao, a
popodne u~io obu}arstvo o ve} 1983. sa svojih 20
godina otvorio firmu za proizvodwu gorwih delova
obu}e.
U Srbiji posluje ve} 15 godina, najpre u orta~koj
firmi a od 2011 samostalno. Isti~e veliku pomo}
svoje setre , koja mu vodi poslove sa kupcima u
Italiji.
-Skupa radna snaga za ovaj proces proizvodwe
cipela u Italiji primorala me je da tra`im jeftiniji
na~in proizvodwe. Пrihvatio sam ponudu drugara,
koji je ve} radio ovde. Рadimo samo gorwe delove
cipela a |on se radi ma{inski u Italiji gde je to
dosta jeftinije. Ako se uzme u obzir da se gotova
cipela mora spakovati u kutije a samo gorwi delovi
se mogu transportovati i u kesama onda su prevozni
tro{kovi zna~ajna stavka jer se sva proizvodwa
plasira u Italiji, govori ovaj preduzimqivi
Italijan.Он верује da ova delatnost ima perspektivu
u Srbiji ali uz uslov da se radi kvalitetna cipela jer
su firme koje su proizvodile velike koli~ine
cipela sumwivog kvaliteta ve} propale. Kvalitet
svojih cipela posti`e uvoznom ko`om iz Italije a
ceo proces proizvodwe mu kontroli{u i ovla{}eni
inspektori poznatih brendova Gu~i i Prada, za koje
radi.

Ради се пуном паром

ЧУД(ЕС)НА КОЦЕЉЕВА
@IVOTIWSKI” NADIMCI

Mnogi Koceqevci poznatiji su po nadimcima nego
po imenima. Preovla|uju `ivotiwe:
-Lisica, Koka, Majmun, Vrabac, Svraka, Je`, Zec,
Belavka, Pu`, Veverica, Vepri}, Sova, Sovura,
Jarac, Junac, Magare, Ribica, Patak, Gusak, Pile,
Kukavica...
Zatim dolaze karakterne osobine:
-Mozgowa, Glavowa, Srce, Xiga,Tupaxija, Mu}ak,
Lepotan, Rogowa, Repowa, Gara, ^a|a...

VELIKA RIBA

Deda Bo`a bio u Austrougarskoj vojsci kad je i
Klenak bio wihov. Logoruju oni pored Save a deda
Bo`a, dobar pliva~, gleda preko Save u svoju Srbiju
i ka`e kaplaru:
-Da preplivam i da se vratim?
- Mo`e{, ali ako poku{a{ da be`i{ puca}emo.
Odmori se и ’ajde nazad.
Tako je i bilo. Pri~a on to unucima a jedan od wih
}e:
-Jesi se pla{io ~ega?
-Pla{io sam se samo da me ne proguta neka velika
riba!
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Lajkova~ka panorama

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

БОГАТА ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА
- Сви уговорени послови теку планираном динамиком. У плану расписивање још
неколико тендера и наставак насипања локалних и некатегорисаних путева- каже
за “Глас Тамнаве“ Андрија Живковић, заменик председника општине Лајковац.

ОД 16. ДО 30.ЈУЛА

ДАНИ ЛАЈКОВЦА
Сарајевска група “Хари Мата Хари“
наступаће последње вечери, од 22 часа
Култ урно-забавна и
туристичка манифестација
„Дани Лајковца“ одржава се
од 16. до 30. јула. И ове године
на програму је прегршт занимљивих садржаја попут концерта познате сарајевске
групе „Хари Мата Хари“
последње вечери (30.јул),
затим 15. Фестивала фолклорних ансамбала „Колубарски вез“, смотре ветерана
фолклорних друштава Србије, позоришних представа,
изложби, књижевних вечери и
спортских сусрета. Носилац програма је Културни центар „Хаџи
Рувим“, покровитељ је општина Лајковац, а ослонац у креирању програма је на домаћим снагама.
„Дани Лајковца“ започети су традиционалном фудбалском утакмицом између „Горњана“ и „Доњана“, ветерана који
станују изнад и испод железничке пруге, 16. јула. Настављени
су 20. јула изложбом фотографија Планинарског спортског
друштва „Ћира“, као и 21. јула Сусретима песника у организацији Градске библиотеке, те концертом хора Културног
центра „Хаџи Рувим“ итд. Позоришном представом „Црко без
њега“ представио лазаревачки Театар Пулс, а одржан је и мото
скуп на обали Колубаре, 25. јула. Од спортских такмичења
одржани су турнири у баскету, тенису, одбојци на песку и
турнир кадета у фудбалу.

Јавно предузеће „Дирекција за уређење и
изградњу општине Лајковац“ започела је
радове на партерном уређењу центра насељеног места Боговађа и основне школе у
Јабучју, као и изградњу канализационе мреже у
Селу Лајковац и замену кровног покривача и
фасаде на ОШ “Миле Дубљевић“ у Лајковцу.
Повољне временске прилике омогућиле су
извођачима радова да започну реализацију
уговорених послова. По речима заменика
председника општине Андријe Живковићa,
радови се одвијају у складу са планираном
динамиком.
- Радове на партерном уређењу центра
месне заједнице Боговађа у вредности од
четири милиона динара изводи ''Колубара
Грађе-винар''. Планирана је изградња
саобраћајнице у дужиниод 220 метара са 20
паркинг места, као и фудбалског, одбојкашког и
кошаркашког терена. Паралелно радимо и
партерно уређење око основне школе у Јабучју,
а извођач радова је ''Леон'' са Уба. Вредност ове
инвестиције је око пет милиона динара, а
подрзумева израду кишне и фекалне канализације и асфалтирање улаза. Такође, приводе
се крају радови на замени кровног покривача и
замена фасаде на основној школи у Лајковцу
чији радови износе 5,5 милиона динарареферише Живковић.

Манифестација се завршава 30. јула обележавањем
Огњене Марије, славе вароши Лајковац. Резање славског
колача, додела награда најбољим ученицима и студентима и
годишњих захвалница организацијама и појединцима биће
приређена у великој сали Општине Лајковац. Концерт групе
„Хари Мата Хари“ је у 22 сата, а пре тога, као предгрупа, наступа
„Standby band“.

школама: у Селу Лајковцу, Бајевцу и Пепељевцу., Поред тога, јако битно је решавање
проблема „Триангле“, који се дуго већ провлачи као приоритет, односно асфалтирање
улице Димитрија Туцовића- закључује заменик председника општине Лајковац.
М.М.М.

ИЗГРАДЊА КИШНЕ
И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Радови на ОШ “Миле Дубљевић“
По његовим речима планирано је да се до
краја месеца у складу са приоритетима распише још неколико тендера и настави са насипањем локалних и некатегорисаних путева.
- Ових дана ће бити расписани тендери за
партерно уређење ОШ „Димитрије Туцовић“ у
Јабучју и изградњу вртића у Лајковцу на који се
дуго чекало, чиме ћемо обезбедити довољан
капацитет у овој установи, а планирани су и
завршни радови у Хали спортова. Дакле, у јулу
смо се базирали на та три пројекта. Такође,
очекује нас и замена столарије у сеоским

НАСИПАЊЕ
СЕОСКИХ ПУТЕВА

Концерт хора КЦ “Хаџи Рувим“

Андрија Живковић (десно)
приликом обиласка радова у Боговађи

У складу са споразумом са РБ
''Колубара'' спроводе се радови на
модернизацији и пресипању локалних и
некатегорисаних путева у месним заједницама на територији oпштине Лајковац.
Насути су путеви у седам села: Врачевић,
Ратковац, Придворица, Стрмово, Доњи
Лајковац, Јабучје и Скобаљ и привремено
санирано клизиште у Словцу. У плану је и
насипање путева у МЗ које до сада нису
биле обухваћене овим радовима.
- То се односи на делове Бајевца,
Непричаве, Скобаља, насеље Дубрава у
Јабучју... То су, пре свега, месне заједнице
које у мају и јуну нису биле обухваћене
насипањем локалних и некатегорисаних
путева – истакао је Живковић.

У Селу Лајковцу у току су радови на
кишној и фекалној канализационој мрежи. Средства су обезбеђена из општинског буџета, а извођач радова је ''Инграп
омни'' из Ваљева. У питању су улице
Војислава Илића, Надежде Петровић и
Мише Миловановића у укупној дужини од
2000 метара. Вредност инвестиције је
близу осам милиона динара.

Израда кишне и фекалне
канализације у Селу Лајковцу
Заједно са представницима Дирекције за уређење и изградњу радове су
обишли председник општине Живорад
Бојичић и заменик председника Андрија
Живковић, који је овом приликом рекао:
- Обухватамо овде преко 100 домаћинстава и циљ је да и житељи овог дела
Лајковца у 21.веку имају елементарне
услове за живот, односно кишну и фекалну канализацију. Овим радовима највећи део градског језгра биће покривен
кишном и фекалном канализацијом,
остаће само пар споредних улица које
ћемо решити у наредном периоду. У плану
су радови у улицама Војводе Путника и
Војводе Миленка чиме ће 90 посто
градског подручја имати канализацију.

30.јул 2015.г.
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ПРИЧА ИЗ НЕПРИЧАВЕ

КАКО ДО КУЋЕ ?
Поред граница ауто-пута није урађен сервисни пут, па поједини
мештани села не могу да прођу до својих кућа и њива.
Извођачи радова на деоници аутопута од
Уба до Лајковца направили су читав низ
пропуста у Непричави, који сада загорчавају
живот мештана села из којег је започета
изградња чувеног Коридора 11. Од укупно 12,5
километара ове деонице, кроз село из култне
дечије телевизијске серије пролази близу два
километра. По речима Зорана Урошевића,
председника МЗ Непричава, кога срели смо на
“брифингу“ код председника лајковачке
општине Живорада Бојичића, проблем је што
поред граница аутопута није урађен сревисни
(сеоски) пут, па поједини мештани села не могу
да прођу до својих кућа и њива. Поред тога,
велики проблем праве и површинске воде које
од стране пројектанта нису усмерене на прави
начин, па неретко завршавају у двориштима
мештана.
- Свакодневно добијам позиве од људи
који се већ дуже време суочавају са овим
проблемом. Након многобројих жалби које смо
упућивали на разне стране и, пре свега, у
Министарство грађевинсрства, саобраћаја и
инфраструктуре, обратили смо се и омбудсамну Саши Јанковићу. Ова агонија већ дуго
траје, а једину подршку добили смо од општине
Лајковац која је уз помоћ Дирекције урадила
елаборат који је прослеђен министрартсву.
Потрвду да су начињени пропусти дао је и
републички грађевински инспектор- наглашава
Урошевић.
Живорад Бојичић, председник општине
Лајковац, истиче да за овај проблем постоје два
решења:

Елаборат о неправилностима
на ауто-путу предат је и
омбудсману Саши Јанковићу:
Зоран Урошевић,
председник МЗ Непричава
- Нама је само потребан одговор министарства од којег тражимо да се изјасни да ли
ће приступити решавању овог проблема или
ће, евентуално, да све препусти нама у
локалној самоуправи. Поред проблема са
сервисним саобраћајницама, мештани Непричаве имају изузетно лоше услове за
прикључење на локалне путеве. Најтипичнији
пример налази се код домаћинства Драгана
Ивановића, који у зимском периоду не може
да изађе из свог дворишта на локални пут.
Надамо се да нећемо морати да чекамо зиму
како бисмо решили ове проблеме- истиче
Бојичић.
Милован Миловановић

ОДЛУКЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ПОДСТИЦАЈИ ОБРАЗОВАЊУ
На 108. седници општинског Већа донета је
Одлука о обезбеђивању средстава за бесплатан
превоз ученика средње школе ''17. септембар''.
Нереализована средства из програма унапређења квалитета здравствене заштите становништва од 3,5 милиона динара биће употребљена за ове намене. Преостали износ, а
потребно је укупно пет милиона динара, обезбеђен је из буџетске резерве. Очекује се да ова
подстицајна мера праве резултате покаже
следеће школске године. Донета је и одлука о
увећању стипендија за девет најбољих студената са овог подручја, за 50 одсто за месец јун и
на тај начин ће они бити награђени за градску
славу. Награде ће добити и три ђака генерације
из лајковачких школа.
Председник општине Лајковац Живорад
Бојичић је апеловао на грађане да штеде воду

јер је смањен притисак услед ненаменског
трошења. Рестрикције у висинским зонама ће
бити све док трају високе температуре и суша.
Нису у питању класичне рестрикције, већ
смањење притиска воде у мрежи у деловима
дана када је највећа потрошња: за заливање
башти, прање дворишта, возила...
Чланови Већа усвојили су још једну
одлуку о расподели буџетских средстава
намењених подршци програмима удружења и
верских заједница. Средства су донирана КУДу ''Железничар'' и Црквеној општини Лајковац,
за организацију славе Лајковца Огњене Марије.
Општинско веће је донело одлуку и да се
„Градској чистоћи“ плате услуге зимског
одржавања за 2012. годину, чиме је после три
године разрешен проблем на релацији
Дирекција-Градска чистоћа.

Општинско веће општине Лајковац
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ДЕЛЕГАЦИЈЕ ОПШТИНЕ УБ ПОСЕТИЛА ЛОНЧАНИК

ШКОЛА У НОВОМ РУХУ
Радови чија је вредност 1,2 милиона динара
ускоро ће бити завршени

Основна школа у Лончанику
Убско општиско руковоство, на челу са председником
Дарком Глишићем и замеником Александром Јовановићем
Џајићем, посетило је, 24.јула, месну заједнцу Лончаник. У овом
селу у току су радови на згради основне школе који
подразумевају реконструкцију крова, замену електроинсталација, лимарске радове и уређење фасаде. Финанскијска
средства за ову намену, у износу од 1,2 милиона динара,
обезбедила је општина Уб.
- Циљ нам је да обезбедимо што боље и, пре свега,
сигурније услове за рад школске и предшколске деце у
Лончанику. Ова школа више неће прокишњавати, а у наредном
периоду ћемо се потрудити да у договору са мештанима и
учитељицом донирамо и нешто од опреме како би двадесеттроје ђака, колико похађа ову школу, имало квалитетнију
наставу- казао је председник општине Уб.

ОПШТИНА УБ
ОВИХ ДАНА - ОВИХ ДАНА - ОВИХ ДАНА

АКТУЕЛНИ И ПЛАНИРАНИ
РАДОВИ У ЛОНЧАНИКУ
У Лончанику је, ових дана, завршена и реконструкција нисконапонске мреже на трафоу 1. По
споразуму РБ “Колубара“ са општином Уб, КЈП “Ђунис“
недавно је поставило шест цистерни пијаће воде у селу,
а радници овог предузећа уредили су сеоско гробље пре
десет дана. Пре двадесет дана каменом је пресута
половина кружног пута (дужине три километра), а
постављењем цеви (пропуста) урађен је и приступни пут
ка извору сеоског потока који се улива у Тамнаву.
Како најављују у локалној самоуправи, до краја
године наставиће се насипање кружног пута и још неких
сеоских путева, међу којима је приоритет пут ка Тамнави
који је у непроходном стању. Материјал за уређење овог
путног правца биће обезбеђен од стране РБ “Колубара“,
која ће финансирати и асфалтирање 500 метара једне
локалне саобраћајнице. Такође, током наредних месеци
очекују се и радови на нисконапонској мрежи на трафоу
2, по споразуму који је потписан између општине Уб, МЗ
Лончаник и ЕПС.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“

У ТОКУ
РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА
Вредност донације Норвешке амбасаде је
7.200.000 динара. Последње недеље
августа, Вртић неће радити.

Безброј питања за председника:
Глишић у разговору са мештанима
Председник МЗ Ланчаник Томислав Васковић истиче
добру сарадњу са локалном самоуправом, а посебно са КЈП
“Ђунис“. Као “горући“ проблем навео је реконструкцију
нисконапонске мреже на трафоу 2, која важи за једну од
најлошијих у општини.
По речима Љубине Илић, учитељице која станује у
школском здању, на реконструкцију ове зграде чекало је пуних
осамнаест година. Како каже, школско двориште у Лончанику
је место окупљања не само садашњих ђака, већ и омладине
све до њихових двадесетих година.
М.М.М.

Крајем јуна започети су радови на реконструкцији крова
Предшколске установе „Уб“, који су обезбеђени донацијом
Норвешке амбасаде. Извођач радова је Грађевинско предузеће „Градинг“ из Параћина, а њихова вредност је око
7.200.000 динара.
- До сада је урађен средишњи део крова, који је највише
прокишњавао, изнад некадашње сале за физичко, коју смо
морали да преуредимо у собу. Када је скинут део крова,
уочено је да су греде дотрајале, па је било неопходно променити их. Стигла је и стаклена вуна, која ће бити постављана у
току ове недеље – каже Гордана Милосављевић Марковић,
директорка Предшколске установе „Уб“.

СУБНОР УБ

ОБЕЛЕЖЕН “ДАН БОРЦА“
Борачка организација Општине Уб обележила је свој
дан- 4. јули. Овај важан датум, обележен је полагањем венаца
и букета свежег цвећа на спомен обележја у Убу и свечаном
седницом Општинског одбора СУБНОР-а Уб у проширеном
саставу.
Поред бораца НОР-а, учесника оружаних сукоба од
1991 – 1999 године и чланова ОО СУБНОР-а Уб, овој
свечаности присуствовали су и председник Скупштине
општине Уб Драган Јелић, делегација удружења „20.Децембар“ из Вранића, делегација удружења бораца из Адашевца
код Шида, делегација ПУПС-а и други гости.
Кратак рефетат поводом Дана Борца, поднео је секретар ОО СУБНОР-а Уб Богољуб Павловић. У другом делу свечане седнице председник Живорад Веселиновић, доделио
висока признања СУБНОР-а “Медаљу борца“: председнику
СО Уб Драгану Јелићу, познатом привреднику и дугогодишњем сараднику бораца Радосаву Раки Павловићу, директору ОШ „Милан Муњас“ Милојку Марковићу, секретару
Црвеног Крста Уб Слободану Моловићу и члану ОО СУБНОРа Уб и борцу НОР-а Илији Горчићу.
Захвалнице за успешну и трајну сарадњу су добили:
Удружење „20 Децембар“ из Вранића, Удружење Бораца из
Адашеваца код Шида као и ОО ПУПС-а Уб.

Предшколска утанова Уб:
Постављање изолације
Радови се изводе у етапама, а биће урађена и комплетна
изолација објекта, коју ће изводити ГП “Грађевинар“ Уб. У
собама на спрату, у старом делу вртића, урађене су потпорне
греде, па су малишани, који и у току летњих месци похађају
вртић, смештени у приземље и у нови део зграде. Средином
августа, када буду завршени сви „спољашњи“ радови, биће
окречене просторије у којима деца бораве, а до 15. септембра
биће урађена и нова котларница, која ће користити еколошко
гориво – пелет.
Иако је званични упис у Предшколску установу завршен,
још увек долазе родитељи који желе да упишу децу. Сви
малишани који су у званичном року пријављени на Конкурс
за упис у нову школску годину, примљени су. Формиране су:
четири јаслене групе, три млађе, две средње, три старије, три
целодневне предшколске, две четворочасовне и једна
мешовита предшколска група. На терену се очекује да ће
бити 17 припремних предшколских група.
Д.К.

НАШЕ ТЕМЕ
СУБВЕНЦИЈЕ ДРЖАВЕ
ЗА ЛЕТОВАЊЕ У СРБИЈИ

СТИГЛИ ПРВИ
ВАУЧЕРИ
За ваучере од 5.000 динара,
продужен рок до 15. октобра. На
Убу се у Пошти пријавило свега
десетак грађана. Најтраженије
дестинације – Копаоник, Тара,
Врњачка и Пролом Бања.
На јунској седници Владе РС, усвојен
је програм мера за јачање домаћег туризма, по којем је грађанима, који су испунили одређене критеријуме, субвенционисано коришћење услуга смештаја у
угоститељским објектима широм Србије.
Како је раније обећао премијер Александар Вучић, сви они који су испунили
предвиђене критеријуме и упутили захтев
Министарству трговине, туризма и телекомуникација, посредством „Поште Србије“,
ових дана добили су ваучере од 5.000
динара на кућну адресу. Рок за подношење пријава, продужен је до 15. октобра
2015. године.
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КАКО СЕ БОРИТЕ
СА ВИСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА ?
Бобан Бранковић, грађевинар:
- Мој посао је специфичан и уско повезан са временским
приликама, често сам изложен директно сунчевим зрацима,
тако да се ја врло брзо адаптирам и лакo прилагођавам оваквим променама температуре. Ово је стварно катастрофа,
видим да људи око мене јако тешко подносе нагли скок температуре. Спас је у честом туширању, хладним напицима, хладној
лубеници... Децу водим на базен али и то слабо помаже. Јако је
вруће, али ништа није вечно па ни овај топлотни удар.

Бранка Јовановић, фармацеут:
- На све се у животу привикне, па и на ову високу температуру. Код куће користим климу, а кад изађем на улицу, свратим
са друштвом у неки кафић и ту се освежавамо хладним
напицима. Изјутра мало одем до парка где са мојим пензионерима нађемо неку хладовину, седимо и ћаскамо, зеленило и
хладна вода дају неку посебну ноту овом паклу од врућине. На
планини је најбоље, ко може себи да приушти то задовољство.
Ја сам, за промену, била на Дивчибарима, тамо је заиста рај на
земљи. Надамо се да ово неће још дуго трајати.

Драган Јелић, зам. дир. КОП-а Радљево:
- До десет часова ујутро све функционише нормално. До 12
децу шаљемо на базен да се мало расхладе јер тада је вода
најбоља за освежење. Затим, следи боравак у расхлађеном
простору, односно кући све до касно после подне, јер имам
малу децу. Потом изводимо децу у двориште и настављају
купање у малим базенима. Вода је најбитнија у овом периоду
како за купање, тако и за пиће. Што више квасити се и уносити
је у организам у свим облицима. Доста поврћа, не масне хране,
шетња поред реке Уб и више времена проводити на зеленим
површинама, то је мој рецепт за ове паклене дане.

Душан Керкез, фудбалски тренер:
П р а во д а ко н к ур и ш у и ма ј у с в и
пензионери, незапослена лица са евиденције НСЗ-а, корисници који примају додатак за туђу негу и помоћ, ратни војни
инвалиди (са примањима до 60.000 динара) и сви запослени чија месечна примања
не прелазе 60.000 динара. Услов је да се
изабере дестинација и један од 244 објеката у Србији који примају ове ваучере, а
њихов списак објављен је на сајту Министарства трговине и туризма. У понуди су
скоро све бање и планине у Србији, као и
салаши, сеоска имања и преноћишта.
Један од услова је да се резервише најмање пет ноћења. Трошкове превоза,
хране и боравишних такси сносе сами
туристи, али ако у оквиру једне породице
конкуришу супружници или два лица,
уштеда је 10.000 динара.
ШТА ВАМ ЈЕ СВЕ ПОТРЕБНО: Пријава
коју попуњавате у „Пошти Србије“,
фотокопија личне карте, лична карта на
увид, потврда угоститења да је извршена резервација на ваше име (може и
путем мејла), за пензионере чек од
пензије, а за незапослена лица - потврда
да су на Бироу рада. Корисници додатка
за туђу негу и помоћ доносе потврду
Центра за социјални рад, а запослена
лица оригинал потврду о запослењу и
оствареној заради за претходни месец,
коју издаје послодавац.
До сада се за ваучере пријавило око
7.000 људи широм Србије, а у пошти на
Убу пријавило се свега десетак људи, јер
многи нису имали информације да су ваучери у понуди или нису довољно информисани шта им је све потребно да би конкурисали. Потенцијални корисници су у
обавези да на шалтерима ЈП ,,Пошта
Србије” поднесу пријаве најкасније 30 дана од почетка реализације аранжмана. Д.К.
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- Ове вреле дане проводим углавном у кући, расхлађујем
се климом, када немам обавеза, а идем и на убски базен на
додатно освежење. Ја нисам стално на Убу, због посла којим се
бавим. Стицајем околности живим на Кипру, где је температура
доста висока и траје јако дуго, по неколико месеци, па сам
навикао и не падају ми тешко високе температуре. Само има
разлике, тамо се лакше подноси јер море чини своје а овде
асфалт кад се загреје то је убитачно. Све у свему издржавам
некако...

Лидија Јеремић, трговац:
- Сналазим као и сви људи који раде. На послу користим
вентилатор јер, ипак, је претопло у затвореном простору где
проводим доста времена. За пиће користим што више воде,
поједем нешто слатко, углавном се храним лаганом храном.
Кад сам слободна, онда је ту Убски базен и проблем решен.
Није лако, али све може да се издржи...

Маријана Гајић, пекара “Гајић“:
- Велике врућине подносим као и сви који живе на овим
просторима, јер не можемо ту ништа променити, то је више
сила. Неуобичајено је вруће, али сналазимо се некако. Овде на
послу уз помоћ вентилатора, а код куће клима уређаји и базени
у дворишту. То је спас у овим врелим данима, али свеједно
избегавам да се у најтоплије доба дана излажем директно
сунцу, јер то дефинитивно није добро. Треба пити што више
течности и лагано се хранити.

Урош Радовановић, машинбравар:
- Прилично је напорно, али издржава се некако. Ја имам
срећу, или можда несрећу, зависи како се узме, што не радим.
Самим тим апсолутни сам власник свог слободног времена и
користим га онако како ми највише одговара. То умногоме
олакшава ситуацију, поготово кад су овако високе температуре. Углавном се расхлађујем на базенима, највише на Ади, са
друштвом у расхлађеним локалима уз неко хладно пиће. Нама
младима је, ипак, лакше да ово пребродимо.

Зоран Лазарић, економиста:
- Ја радим на пумпама на језеру у РЕИК-у, где је температура можда и за 15 степени виша у односу на ову напољу,
тако да сам навикао и сналазим се некако. Код куће имам клима
уређај и то ми много олакшава живот у овим врелим данима. За
додатно расхлађивање користим базен у свом дворишту. У
слободно време, док је још подношљива температура, идем са
другарима на хладно пиће у неки кафић где се дружимо и
скраћујемо време. Чекам да мало захладни, не користим ништа
специјално, само освежавајућа пића и чешће купање у базену.
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ОПШТИНА УБ
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УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА УБ

ВРАЋЕНЕ ЦЕНЕ УГЉА
- Позивају се сви пенионери, који су у јуну и јулу, уплатили
разлику, по новим ценама за сирови и сушени угаљ, да дођу на
благајну Удружења, где ће им разлика бити враћена.
Од око 740 пензионера учлањених у убско Удружење, са плаћеном
чланарином за 2015.годину, 497 је уписало набавку сировог и сушеног угља.
РБ „Колубари“ Лазаревац захтев је
поднет још 5.јануара ове године, а
председник Удружења пензионера
Драгомир Јовановић истиче:
-Тражили смо 2.300 сировог и 700
тона сушеног угља. Потписали смо
Уговор о купопродаји којим смо добили
1.852 тоне сировог и 413 тона сушеног
угља. Са одобреним количинама сировог угља смо задовољни, али ће нам
требати још 100 тона. Међутим, одобреним количинама сушеног угља нисмо
задовољни, јер смо на дан потписивања
Уговора о купопродаји за 2015. годину,
15.маја, већ имали уписано око 700 тона
сушеног угља и уплаћене четири рате.
- Са учлањењем пензионера и
уписом за сирови и сушени угаљ за ову
годину почели смо од 10.јануара- додаје
Јовановић. Набавку смо одобравали
члановима на пет месечних или 10 полумесечних рата. До уписа већих количина
сушеног угља, него што нам је одобрено,
дошло је због кашњења потписивања

ОПАСНОСТ
ОД ПОЉСКИХ
ПОЖАРА
Људски фактор је најчешћи
узрочник пожара

Драгомир Јовановић, председник
Удружења пензионера Уб
Уговора о купопродаји угља за 2015.
годину од стране РБ „Колубара“. Удружење пензионера општине Уб, у јуну
2015.године, поднело је захтев за одобрење накнадних количина сировог (100
тона) и сушеног угља (300 тона). Надамо
се да ће нам тражене количине бити
одобрене.

ПОВЕЋАЊЕ, ПА СМАЊЕЊЕ ЦЕНА
- Одмах, по потписивању Уговора о
купопродаји угља за 2015. годину,
кренули смо са уплатама профактура за
сирови и сушени угаљ, које се уплаћују
а в а н с н о . Уд р у ж е њ е ј е д о д а н а с
уплатило РБ „Колубари“ 1.500 тона
сировог угља. Пензионерима је испоручено око 1.300 тона преко превозника
''Грађа-промет'' из Уба, на кућне адресенаставља Јовановић.- Сушеног угља
уплаћено је око 400 тона, а испоручено
око 300 тона.
- Уплата профактура РБ „Колубари" и испорука сировог и сушеног
угља била је беспрекорна до 1. јуна
2015.године, када смо обавештени да се
примењују нове цене сировог и сушеног
угља од тог датума.
Сирови угаљ је поскупео по једној
тони 570 динара, а сушени 2.150,00
динара. Одмах је сазван Извршни одбор који је донео одлуку о новим ценама
сировог и сушеног угља, а која је важила
за све пензионере, без обзира да ли су
добили угаљ или не и да ли су га у
потпуности уплатили или не.
-Сви су били обавезни да потпишу
изјаву да прихватају нове цене угљанапомиње Јовановић.- Ко није хтео да
прихвати нове цене, новац му је одмах
враћен. Готово 99 посто је прихватило
нове цене, а ми смо им дали рок од
месец дана да уплате разлику у цени.

УБСКА ВАТРОГАСНА СЛУЖБА

Међутим, Удружење добија ново
обавештење од РБ „Колубара“ да је
дошло до промене цене сировог и
сушеног угља за 2015. годину од 25.јуна
2015. године. Повећање је трајало само
25 дана у јуну месецу. Цене сировог и
сушеног угља су враћене на старе цене
пре поскупљења (!?).
Поново је сазван Извршни одбор
који је донео одлуку о враћању цена
сировог и сушеног угља за 2015.годину
(сирови угаљ је 5.353,00 динара са
превозом, а сушени 10.330,00 динара,
такође, са превозом). Председник Удружења Јовановић на крају разговора
поручује:
- Позивамо све пенионере, који су у
јуну и јулу, уплатили разлику, по новим
ценама за сирови и сушени угаљ, да
дођу на благајну Удружења, где ће им
разлика бити враћена. Потребно је
понети уговор и признанице.
Пензионери који нису уплатили
разлику у цени угља нису обавезни да
долазе, сем пензионера који сирови и
сушени угаљ нису уплатили ни по старим ценама. Они морају одмах уплатити
дуг или неће добити угаљ.
Удружење ради сваког радног дана
(и суботом) од 8 до 12 часова, док сав
новац не буде враћен. Телефон за
информације је 414-809.
Љ.С. и М.М.

SERVIS ŠTAMPAČA - PUNJENJE TONERA

Законом о заштити од пожара
строго је забрањено ложење ватре на
отвореном, односно спаљивање стрних усева, смећа и биљних остатака.
Неопходно је избегавати ложење
ватре у шуми и на удаљености од 200
метара од руба шума, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима, у складу са прописаним мерама
заштите од пожара.
- Апелујем на грађане да не пале
траву и ниско растиње на отвореном
простору, поготово у близини шума,
објеката, обрадивих површина, као и
да не пале ватру током боравка у
природи на местима која за то нису
предвиђена. Некада се и најмања
ватра, под разним околностима, а
најчешће под утицајем ветра, може
толико проширити да смо имали
случајеве да гори неколико хектара
њива и да су непосредно угрожени
животи људи и животиња. Ватра на
отвореном пољу се изузетно брзо
шири, тешко се гаси, а мојим колегама
и мени је у таквим ситуацијама изузетно тешко да је зауставимо- каже за
“Глас Тамнаве“ Драган Радојичић,
командир ПВСО Уб.

Драган Радојичић, командир
убске Ватрогасне службе
У последње две недеље, колико
је трајао овај врели тропски талас,
број интервенција убских ватрогасаца
је у благом порасту.
- Имамо отприлике две интервенције дневно. На срећу нисмо имали
настрадалих и повређених, као ни
неке веће материјалне штете. Било је
случајева угрожених стамбених и
пољопривредних објеката, али су
веће последице избегнуте раном и
правовременом дојавом грађана, што
је и најважније у оваквим ситуацијамаистиче Радојичић.
М.М.М.

ОПШТИНА УБ
УСПЕХ КУД „ТАМНАВА“ НА ФЕСТИВАЛУ
У ПОЉСКОЈ

НАГРАДА ЗА КОМПЛЕТАН
СЦЕНСКИ ПРИКАЗ
То је једна од три главне фестивалске награде
која се додељује на престижном
међународном сусрету музичара у Бидгошчу
Чланови старијег дечјег фолклорног ансамбла и
оркестра КУД „Тамнава“ недавно су учествовали на 38.
интернационалном фестивалу „Музичке импресије“ у
пољском граду Бидгошчу, где су освојили специјалну
награду за комплетан сценски приказ. То је једна од три
главне фестивалске награде која се додељује на овом
престижном међународном сусрету младих музичара из
целог света, на ком се равноправно такмиче хорови, фолклорни ансамбли, оркестри, инструменталне, вокалне, џез и
поп групе и рок бендови. Овогодишње „Музичке импресије“
окупиле су представнике 25 држава: САД, Кине, Јужноафричке Републике, Турске, Белорусије, Украјине, Бугарске,
Чешке, Кипра, Мађарске, Румуније и земље домаћина, а КУД
„Тамнава“ био је једини представник Србије.
Током шест фестивалских дана, сви учесници су имали
прилику да на свакодневним, полусатним наступима на
летњим позорницама или у музичким дворанама представе
своја уметничка достигнућа, која је оцењивао четворочлани
стручни жири, на челу са познатим америчким диригентом
Ричардом Зиелинским. На такмичарским наступима, Убљани
су показали игре и песме из свих крајева Србије, а посебан
утисак на многобројну публику оставиле су Игре из Шумадије, која је дуготрајним аплаузима и овацијама наградила
младе фолклористе након извођења ове кореографије.
Рукодилац старијег дечјег фолклорног ансамбла Немања
Јовановић каже да је Културно уметничко друштво „Тамнава“ изузетно поносно на награду са фестивала у Пољској,
јер је освојена у веома великој конкуренцији и на музичкој
смотри дуге традиције, високог квалитета и реномеа.
„За нас је и сам позив организатора да учествујемо на
фестивалу у Бидгошчу представљао велику част, пошто је
селекција врло строга и ни мало није лако ту се наћи. Осим
тога, стручни жири, састављен од признатих стручњака из
области музике и етномузикологије, оцењивао је све
елементе – песму, музику, кореографије, ношњу и сценски
изглед. Иако смо били убедљиво најмлађи ансамбл на
фестивалу, успели смо да у конкуренцији 25 представника са
готово свих континената освојимо једну од три главне
награде и тиме је она значајнија. Свакога дана наступали смо
пред пар хиљада гледалаца, док је гала концерту победника, одржаном у прелепој Опери Нова, присуствовало око
пет хиљада људи. Више од две деценије бавим се фолклором и никада до сада нисам био на тако угледном и тако
добро организованом фестивалу – сумира Јовановић
учешће и успех 38 чланова старијег дечјег ансамбла и
оркестра на овогодишњем издању „Музичких импресија“.
Путовање у Бидгошч Убљани су искористили и за посету
бројним знаменитостима овог града на северу Пољске, а по
повратку су свратили и до Мађарске, где су обишли
Будимпешту, док су у Сент Андреји наступили на фестивалу
пива.
Д.Недељковић
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ОПШТИНА УБ НАГРАДИЛА
НАЈБОЉЕ ОСНОВЦЕ

“ВУКОВЦИМА“
ПРОПУСНИЦЕ ЗА БАЗЕН
Ове године, диплому „Вук Караџић“ укупно су
понела 42 ученика у четири тамнавске
основне школе
Најбоље свршене основце, који су током школовања
имали просек оцена пет, општина Уб је у знак признања за
њихов вредан рад и постигнуте резултате наградила
сезонским картама за Градске базене. Ове године, диплому
„Вук Караџић“ укупно су понела 42 ученика у четири тамнавске основне школе. Убска ОШ „Милан Муњас“ изнедрила
је 29 „Вуковаца“, по шесторо ОШ „Рајко Михаиловић“ у
Бањанима и ОШ „Душан Даниловић“ у Радљеву и једног
„Свети Сава“ у Памбуковици.

Бесплатне сезонске карте Вуковцима
је уручио председник Дарко Глишић
На пригодној свечаности у Клубу Дома културе,
сезонске пропуснице уручио им је председник општине
Дарко Глишић нагласивши том приликом да је награђивање најбољих дужност и обавеза локалне самоуправе која
се залаже за прави систем вредности. Општина Уб већ
годинама додељује вредне новчане награде најуспешнијим ђацима и педагозима и на крају ове школске године за
те намене из буџета је издвојено 1,3 милиона динара,
напоменуо је Глишић.
- Новца смо дали онолико колико смо имали, сад томе
додајемо и бесплатне сезонске карте за убске Градске
базене, а у наредним годинама ћемо се трудити да осмислимо још неки начин на који ћемо да наградимо вас који,
дефинитивно, вредите, јер то својим знањем показујете из
године у годину. Ваш рад, залагање, знање и постигнути
резултати не заслужују само речи похвале, већ треба и да
се награде, рекао је први човек убске општине будућим
средњошколцима, уз жељу да са истим успехом наставе
даље школовање.
Д.Н.

КУД “Тамнава“ у Пољској
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ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

30.јул 2015.г.

УБСКИ ГРАФИТИ - ГРАДСКИ БАЗЕНИ, 29. ЈУЛ 2015.

ДУША УБА СА СРЦЕМ НА ДЛАНУ
Подсећање на ликове Убљана који су отишли у легенду пробудило сетна сећања
Прође пет година. Док дланом о длан. Као
живот... Док се осврнеш, а оно - приближио се (или већ
дошао) крај. Дан по закључењу овог броја Гласа
Тамнаве одржани су, трећи по реду, Убски графити програм посвећен шездесетим, седамдесетим и
осамдесетим годинама прошлог века, на Убу. Прошли
пут, на градским базенима, године 2010, било је
незаборавно. Подсетили смо се, тада, на те дивне
године младости, безбрижног живота, али и на оне
који, већ неко време, нису међу нама...
Овог пута, обновљени Графити, обрадовали
су публику. Онима који су рођени после ’’тих година’’
дали су прилику да упознају златна времена
ренесансе и романтизма убске чаршије, а онима који
се сећају догађаја и ликова, којима се бавио аутор и
редитељ Милан Миловановић, отела се и понека суза
или, бар, сентиментални осмех.

Убски учитељски интернат

Из програма ‘’Убских графита’’:

ДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ЧЕТВРТКОМ

КАД ЈЕ ДЕДА ЛУМПОВАО...
У удружењу пензионера, у клубу на ободу трга,
током летњих дана, било је живо и весело. Забележили смо тренутак весеља Филипа и Ђује са друштвом. Уз Матову гитару и Мићину хармонику ’’пева се и
пије’’ , уз игру, све од шест до девет... А онда се деле
слике преко друштвених мрежа, договора следећи
сусрет... Пензионерски дани теку - уз Ђујину поруку:
’’Додај годинама - лепоту живота...’’

За унука Николу - лумпује Филип

САМО ЗА СЛИКАЊЕ

ТОРТА - КАО ПРАВА
Тијана је, са два помоћника, Урошом и Прешом, за
тили час, направила торту - за сликање. Рецепт, мало
песка, загашеног креча из оближње кречане, каменчићи који подсећају на чоколадне украсе... Довољно
за блиц-тренутак и летњи новински кутак.

Прсте да полижеш...

Tih sedamdesetih i osamdesetih smo bili mladi
i, kao {to i ona pesma na po~etku re~e - ludi! Ludi na svoj,
ubski, na~in. Ova na{a Tamnava je najlep{i plac za `ivot
na ovom svetu. I sve ove klimatske promene, razna ~uda i
po{asti, koji su proiza{li kao osveta prirode za ono
{to joj je qudski rod u~inio, najkasnije }e do nas sti}i.
U to ne treba sumwati. Зато нам то и отимају!
Ka`u da je Bog zaboravio na neke Srbe sa okrajka
[umadije kada je delio placeve na planeti Zemqi. Kad
je sve zavr{io pojavi{e se oni i povika{e: "Bo`e, pa ti
si nas, u ovoj tami, kao neke Tamnavce, zaboravio!" I,
zaista, kad je Bog pogledao u svoje zemqi{ne vaseqenske
kwige, utvrdio je da Tamnavci zaista postoje, ali je on
zaboravio da im dodeli plac za ovozemaqski `ivot.
[ta }e - kud }e, Bog im se obrati: "Evo, ima jedan plac
koji sam ostavio za sebe. Ali, po{to sam vas zaboravio,
dodeli}u vam ovo par~e zemqe oko jedne reke сa tamnom
vodom. Neka se reka zove Tamnava jer ste i vi sebe
nazvali Tamnavcima. Eto, ka`u, Bog je bio zaboravio na
Tamnavce, ali im se, na kraju, ipak, odu`io. Dobili su
najlep{o plac na svetu... I po~ело је...
Neki, pak, danas, u ovoj na{oj prelepoj Tamnavi,
zaboravqaju, da li namerno ili slu~ajno. Miroslava
Selakovi}a. Na primer, u nekim publikacijama koje su
imale ambiciju da prika`u "Velikane Tamnave". Svaka
~ast imenima onih koji su se tu na{li i ~ija imena i
likovi su ovekove~eni na vrednim umetni~kim slikama,
uprkos kriterijumima nekih na{ih uva`enih sugra|ana,
da ve~eras, podsetim na jednog od najve}ih Ubqana iz
vremena sedamdesetih i po~etka osamdesetih godina.
Miroslav Selakovi} je zadu`io sve Ubqane i Tamnavce,
a posebno neke kojima je pru`io ne{to vi{e, jer je u ono
vreme, procenio da su potrebni ovoj sredini. Najmawe
{to bi takvi mogli sada da u~ine je da ga se, makar
ponekad, sete
Извештај са фотографијама са овог несвакидашњег великог догађаја, којим би многи већи градови
били поносни да га имају, донећемо у наредном броју
Гласа Тамнаве.

ВИС ’’Дуге’’ седамдесетих

КУЛТУРА
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“НЕВЕРНЕ БЕБЕ“

ПРОГРАМИ
ЗА СВЕ УЗРАСТЕ
Установа за културу и спорт, организатор
летњег фестивала, и овога лета се потрудила
да, без обзира на општу кризу, Убљанима
пружи разноврсне и квалитетне садржаје, са
ослонцем махом на домаће извођаче
Седамнаесто по реду издање „Убских вечери“ ушло је у
саму завршницу. Установа за културу и спорт, организатор ове
традиционалне културно-забавне манифестација, и овога
лета се потрудила да, без обзира на општу кризу, Убљанима
пружи разноврсне и квалитетне садржаје прилагођене свим
узрастима са програмом махом ослоњеним на домаће
извођаче.
О во год и ш њ и лет њ и
фестивал отворен је 17. јула
изванредним концертом рок
групе „Неверне бебе“, а
настављен три дана касније
поетско-музичко-сценским
пројектом „У потра зи за
Мирјана Симић
душом” за групу музичара,
балерину, наратора и глумца,
и Милан Марковић
ч и ј и ј е а у то р В л а д и м и р
у представи “Портрет“
Ђенадер, композитор, пијаниста и директор Музичке школе „Петар Стојановић”. На
Летњој позорници „Александар Поповић“ испред Дома
културе наступали су и глумци Позоришта „Раша Плаовић“,
који су пред домаћом публиком 21. јула још једном одиграли
представу „Портрет“ у режији Александра Тадића, док су сутрадан Убљани имали прилику да чују шансоне, староградске
песме, евергрин музику и најпознатије наполитанске канцоне у
извођењу познатог оперског певача Милоша Радовића.

КУД “Тамнава“
Наредна три програма била су поверена домаћим снагама. Васпитачи Предшколске установе су 23. јула извели
дечју представу „Свет бајки“ по тексту Тоде Николетића, а
потом су, у две вечери, наступали чланови КУД „Тамнава и
Балетског студија “Атена“, чији су целовечерњи концерти
међу најпосећенијим програмима на овогодишњем убском
културном лету. Након дана паузе, на сцени под ведрим
небом представио се и лазаревачки плесни студио РМП, а
програму од уторка за нама највише су се обрадовали
најмлађи, када је било заказано Вече магије за децу са кловновима, жонглерима, мађионичарима и артистима.

Балетски студио “Атена“

Летња сцена синоћ је привремено пресељена на Градске
ба зене, где су уприличени „Убски графити“ Милана
Миловановића, омаж програм посвећен Убу и Убљанима,
прошлости и садашњости. Овогодишњи летњи фестивал
завршава се у петак малим бир фестом, у оквиру кога ће
наступити популарни врбаско-београдски бенд „Ничим
изазван”.

ЕНЕРГИЈА КОЈА
СЕ ПАМТИ
Концерт трајао два сата. Публика позивала
„Бебе“ четири пута на бис. Председник
Глишић истакао значај културних дешавања,
наговештавајући ускоро концерт изненађења.
Седамнаесте „Убске вечери“ отворене су концертом
рок групе „Неверне бебе“, 17. јула, уз многобројну публику, која је на концерт дошла из суседних градова, у
добром расположењу. Концерту је претходио наступ рок
бенда „Плутонија“ из Београда.

“Неверне бебе“ одушевиле Убљане
Многи, који су икада слушали „Неверне бебе“,
сложиће се да бенд на бини исијава невероватно позитивном енергијом која произилази из велике љубави према
музици, наступима уживо и послу којим се баве.
- Атмосфера је била прелепа, људи су певали са
нама цео концерт, ми смо се трудили да свирамо најбоље
што можемо, осећала се огромна енергија. Иако је напољу
било 32 степена, нисмо штедели себе, хтели смо да дамо
најбоље од „Неверних беба“. Када смо певали композиције „Тужна песма“ и „Велики је Бог“ видели смо сузе
код неких људи. Мислим да, после ове ноћи, нико није
исти. Постали смо бољи – рекао је Милан Ђурђевић,
фронтмен групе.
Концерт је трајао пуна два сата, уз извођење добро
познатих нумера „Велики је Бог“, „Да има нас“, „Љубав“,
„Јужно од среће“, „Праштам“, „Двоје“ и друге. Женски
вокали Јелена Пудар и Тијана Сретковић енергично и
емотивно, потпомогнуте гитаристом и пратећим вокалом
Немањом Савићем, певале су пред многобројном
публиком, која их је све време пратила. Соло гитариста
Саша Ранђеловић показао је своје гитарско умеће импровизацијама на тему чувене песме групе „Смак“ - „Даире“.
Милан и Владан Ђурђевић, породично су везани за
Уб (њихов деда је пореклом из Слатине), тако да су много
пута наступали и пролазили кроз Уб. Имају пуно пријатеља на Убу, са којима често попију кафу:
- У овом крају сам провео пуно лепих дана као
клинац. Осећам га као део свог срца. Ја сам Ваљевац и
носим Ваљево у срцу, али хиљаду пута сам прошао кроз
Уб и свратио да са неким попијем кафу.
Концерту је присуствовао и Дарко Глишић, председник општине Уб, који је похвалио концерт и истакао
општи значај оваквих дешавања на Убу:
- Присуствовали смо добром концерту. Заиста ми је
драго што смо имали прилику да их угостимо вечерас
овде, а они су, нашим суграђанима, дали део свог раскошног талента. Људи нас, између осталог, цене и по томе
што умемо да организујемо оваква дешавања.
Како наводи председник општине, на оваква дешавања долази пуно људи са стране, што користи малој
привреди, трговцима и угоститељима у ово тешко време,
доноси већи промет. Нашу општину, концерти великих
звезда не коштају ништа. Обавезе су, једино, да се покрију
трошкови постављања бине и озвучења. У августу,
најављена је могућност да убску публику обрадује једно
велико музичко изненађење.
Д.Капларевић
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СЕЋАЊЕ

15.август 2011 -15. август 2015.

06.08.2009 - 06.08.2015.

АЛЕКСАНДАР М.
НЕДЕЉКОВИЋ
Доктор ветеринарске медицине
1948 - 2011.

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

Sin Milan
са породицом

СЕЋАЊЕ
12.08.1992 - 12.08.2015.

ДИМИТРИЈЕ
МИЛОВАНОВИЋ
ДИША
Оti{ao си u legendu и
тамо си већ 23 године. U
tvom velikom srcu bilo
je mesta za sve - zato te i
danas pamte Ubqani I
nas, који смо остали
после тебе, prepoznaju po
сећању
на тебе.
Mi{ko sa porodicom

SLOBODANA
TAUZA BO[KA
Bio si i ostao
legenda i tako te pamte
svi koji su te znali.
Жivi{
u na{im srcima.

Supruga Milka, sinovi Radovan
i Zoran sa porodicama,
sestra Du{anka,sinovac Ilija,
sinovice @ivana i
Mirjana sa porodicama

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

30.јул 2015.г.

Дана 26.јула.2015. г. навршила се година дана од смрти нашег
вољеног супруга, оца, деде и свекра
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1.августа 2015. године навршава се
40 дана од смрти

ТОМИСЛАВА
ПАРИПОВИЋА
(1936 - 2014)
Нека твоја племенита душа
почива у миру,
а ми ћемо тебе, уз дужно
поштовање, вечно чувати од
заборава
у нашим срцима.
Супруга Олга и син Василије
са породицом

ЉУБИСАВА КОВЧИНА
(1939 - 2015)
из Шарбана
Био си тих и ненаметљив.
Исто тако си и отишао.
Живећеш вечно у срцима
својих првих комшија...
С поштовањем: Миленко и
Живана

Прошло је 50 и 15 година од када су се преселили у вечност
наши вољени родитељи

МИЛОРАД БЕРАН

ЈЕЛИСАВЕТА ЈЕЛА

(1894 - 1965 - 2015)

(1921 - 2000 - 2015)

БЕРАНОВИЋ
Њиховим племенитим душама, вечни спокој и мир.
С љубављу у срцима, успомену на њих
чувају
Њихова деца са породицама...
9.августа 2015.г.навршава се седам година од када није са
нама наш

Навршава се 20 година од када
није са нама наш драги

СЛОБОДАН БОБА
МИЛОШЕВИЋ
(1989 - 2008)
Прошло је седам
година,
а ти ћеш остати вечно
вољен и
незаборављен.Са
поносом те помињемо
и чувамо успомену на
тебе...
Твоји: мајка Десанка,
сестре Биљана
и Ивана са породицама

БРАНИСЛАВ ИЛИЋ
Вечно ће бити у
нашим срцима
и мислима
Његова супруга Смиљка,
син Жељко и
унуци Немања и Никола
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ПОСЛЕ СЈАЈНЕ СЕЗОНЕ,
"ДИЗЕЛКА" СЕ СПРЕМА ЗА КОРАК ВИШЕ

НАПАД НА ВИШИ РАНГ
- Тренер Александар Лазаревић 6. јула почео
припреме, амбиције- највеће могуће
- Остао костур тима, стигла звучна појачања.
- Пријатељска са Убљанима 1.августа
После једне од најуспешнијих сезона у новијој историји,
Лајковчани се спремају за повратак у прволигашко друштво,
иако их у овом првенству очекује жестока конкуренција у виду
Смедерева, Мачве, Слоге из Краљева, Будућности-Крушика...Међутим, утисак је да је Железничар и организационо и
играчки сазрео за највеће домете, а на младом тренеру
Александру Лазаревићу је да потврди да изузетна прошла
сезона (2. место иза неприкосновене Лознице) није плод
случајности. Због тога, већ од 6. јула теку потоци зноја крај
пруге, а вредни стручњак сумира до сада урађено:
- Играли смо већ против Шумадије из Аранђеловца (6:3),
Спартака из Љига (4:2), а једини пораз доживели смо од
Колубаре када сам пружио шансу момцима који су тренутно у
другом плану. Од играча који су нас напустили, сигурно ће нам
недостајати Шалипур (Доњо Срем), "бонус" Ристић који се
вратио у Лучане и леви бек Јовановић (Инђија), али смо довели
адекватна појачања. Одбрану смо ојачали талентованим
Младеновићем из Партизана и повратником из Швајцарске
Митровићем, а на левом боку довели смо Спасеновића из
Мачве. Брзоноги Зоран Матић, најбољи стрелац пролетос,
имаће сада подршку у виду брата Горана, а појачао нас је и
Дарко Рокса из Смедерева, један од најбољих играча
српсколигашког "Запада". Прелазни рок још није готов, а са
великим задовољством могу да кажем да смо сачували костур
тима предвођен голманом Јовановићем, двојицом Симића,
Цветковићем...- рапортира неуморни Лазаревић.

ПОЧЕТАК ПРИПРЕМА БРЕЗОВИЦЕ
У ЗНАКУ МАЛОГ БРОЈА ИГРАЧА

ЗУЈАЛОВИЋ БЕЗ КВОРУМА

После две најуспешније сезоне у историји и сачуваног
зонашког статуса, Брезовчани се налазе у најтежој ситуацији
од када је почео стреловит успон фудбала у овом селу. Лето
протиче у знаку егзодуса носилаца игре брезовачког зонаша,
па је већ извесно да су црвени дрес раздужили Лукић (очекује
ангажман на Малти), Ћургуз (напредовао као судија на зонски
ранг), Матић, Ђорђевић, Леонтијевић и Љубичић су изазове
пронашли у новооснованом врељанском клубу, па се управа
клуба нашла на скоро нерешивим мукама.
Велики плус за Брезовчане је што је тренер Бранко
Зујаловић прихватио наставак сарадње, али тренутно млади
стручњак нема војску за тешке зонашке битке. Очекује се
повратак Чавића са мора да се комплетира београдски тројац
са Мирчетом и голманом Бајовићем, од домаћих снага ту су
Бранковић, Анђић, браћа Младеновић, Симић и Радојичић.
Надају се Брезовчани и повратку Милоша Мијатовића који је
досадашњи део припрема одрадио под Шепковцем, а помоћ
из Јединства стиже у виду талентованог везисте Филипа
Симеуновића и перспективног штопера Немање Миличића.
Као прво појачање фигурира бивши играч Јединства и
Брезовице Филип Илић (1995), а добро је што његов вршњак
Радовановић није пронашао заједнички језик са Радничким
из Ваљева и вратио се под палицу Зујаловића.
Тренер Брезовице је 21. јула започео рад на Школарцу, а
у недељу су имали и први тест против Будућности из Звечке.
Захваљујући двоструком стрелцу Радојичићу и Анђићу који
је био прецизан са пенала, тамнавски зонаш је славио са 3:1,
а играли су на том мечу и три играча који су потенцијална
појачања Брезовице- штопери Митревски и Јовановић, као и
нападач Виоглавин. У среду су Зујаловићеви пулени
одмерили снаге са Степојевац Вагом, а познајући упорност и
енергију водећег тандема Вишњић- Марјановић, треба
очекивати да Брезовица преброди почетне тешкоће...
Б.М.

ОДРЖАНИ ТУРНИРИ У ТАКОВУ
И РАДЉЕВУ У МАЛОМ ФУДБАЛУ

ПОБЕДНИЦИ РТВ “СИТИ“
И “ХЕПИ СТАР“

ФК Железничар (Лајковац)
После тестова са Радничким из Ваљева и Црвеном
звездом ИБЦ, 1. августа је на програму одмеравање снага са
комшијама из Уба, а 5. августа је предвиђена "генералка" у
Лајковцу са новим прволигашем Лозницом.
Б.Матић

У организацији ФК Полета и ОФК Такова, а уз кључну
улогу Александра Радовановића-Бече, у Такову је одржан
Видовдански ноћни турнир у малом фудбалу, први у овом
селу. Пријавило се 12 екипа, а победнички пехар и новчана
награда припали су екипи РТВ Ситија која је у финалу
савладала Фото-студио Бечу резлтатом 3:1. Победнике су
предводили Војимир и Лука Синђић, Јолачић, Благојевић,
Станојевић..., а имали су помоћ у виду бившег фудбалера
Јединства и интернационалца Ђерисила. Победа "жутоцрних" је апсолутно заслужена, а најтежи посао имали су у
полуфиналу када су савладали Агро маторчић предвођен
Лукићем, Ристовским, Ћургузом...са 4:3. Сјајан утисак оставили су и момци који су играли за Бечин фото студио, Игор
Милановић, Тинито Радовановић, Вук Илић и остали пружили су одличан отпор и у финалу најбољој екипи турнира.
На Ивањданском турниру у Радљеву појавило се нешто
мање екипа него уобичајено (8), али је завршница турнира
била на највишем нивоу. Прошлогодишњи победник Хепи
Стар је имао жестоког ривала у финалу- Рому, обреновачки
мајстори "на петопарцу" Обрадовић, Грујичић, Доцић...
имали су меч у рукама, али је гол Милоша Панића за 6:6 одвео
меч у пенале. Љубиша Ракић је зауставио два шута, па се
пехар нашао у рукама Стеве Максимовића, а Пеца
Марјановић, Анђић, Лука Синђић, Симеуновић и остали су
показали да и Уб има изузетне играче малог фудбала.

LCD i LED televizori
Mobilni
telefoni

065/6511-553
014/411-041
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ЈЕДИНСТВО ВЕЋ У ОДМАКЛОЈ ФАЗИ ЛЕТЊИХ ПРИПРЕМА

ЈАЧИ ЗА ТРИ ПОВРАТНИКА
- Стефан Илић и штопери Алекдандар Гавриловић и Слободан
Ћесаревић поново у црвено-белом дресу, из Лајковца стигао и
везиста Томић. - Оријентација ка играчима из јуниорске школе.
Под Шепковцем се троши већ трећа
недеља припрема, а пред црвенобелима је задатак да покажу да одлична
српсколигашка сезона (четврто место
као повратник у лигу) није плод
случајности. Управа Јединства
направила је већ добар пазар на зимској
пијаци, а навијаче Убљана радоваће да
су на списку појачања махом момци који
су поникли у школи Тамнаваца. Брзоноги Стефан Илић који је пролетос
бриљирао у дресу Ваљеваца предводиће напад убске екипе, док је бедем
пред Ракићем ојачан доласком Александра Гавриловића из Мачве и Слободана Ћесаревића из лајковачког Железничара. У Јединство је стигао и његов
доскорашњи саиграч, левоноги везиста
Драган Томић, док ће млади Филип
Кремић, досадашњи омладинац БСК
Борче, пробати да заслужи поверење
тренера Срђана Јовановића и наметне
се као "бонус" на спољним позицијама.
Иначе, црвено-бели су направили
заокрет када је реч о играчима рођенима
96. и млађим, па од првог дана припрема
своје "место под сунцем" траже Блажић,
Луковић, Бојић, Симеуновић, Живковић,
Пурешевић и још неколицина полазника
домаће школе. За сада су Шепковац
напустили Арсеновић и Солдатовић од

играча са значајнијом минутажом (појачали Доњи Срем), док су исписнице и у
џеповима Ковачевића, Поповића и Каличанина. Тон игри убског српсколигаша
поново ће давати плејада проверених
играча попут Ранковића, Владимира
Илића, Јовановића, Марјановића,Тадића,
Стојановића..., а свежу крв убризгаваће
Петрашевић, Петровић, Ситарица, Рашић...Серија припремних мечева отворена је у Мионици, а потом су Убљани
наступали на тријагоналу у Аранђеловцу:
- Играли смо 1:1 против зонаша
Рибнице, много бољи утисак оставили
смо у другом делу када смо изједначили
голом Стефана Илића. У дуелима са две
Шумадије није било голова, док смо
зонаша Радничког из Ваљева савладали
3:1 головима Ситарице, Марјановића и
Стефана Илића. Играчи одлично подносе
несносне врућине, при крају смо режима
два тренинга дневно, а селекција тима је
готово комплетирана. Одмерићемо снаге
и са Турбином, Железничаром и Степојевцем, а "генералка" је на програму 8.
августа против Радничког из Обреновцарапортира тренер Убљана Срђан
Јовановић.
У последњем тесту против Сопота,
Јединство је голом Ситарице савладало
тим председника Владана Лукића.

Александар Гавриловић
Бриљирали су неуморни Тадић и
непрелазни Гавриловић, а радују и
одличне партије везисте Петра Петровића. Противника у првом колу које је на
програму 15. августа, Убљани ће
сазнати на Конференцији клубова
Српске лиге "Запад" која се одржава на
Златибору 5. августа.
Б.Матић

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

АРИЗАНОВИЋ
062/490-931

Преки шор, Уб

У ВРЕЛУ ФОРМИРАН ЈОШ ЈЕДАН ФУДБАЛСКИ КЛУБ

ВРЕЛО СПОРТ ПУЦА НА ВРХ
Респектабилан играчки кадар предводиће братске комбинације Матића, Љубичића и Јевтића,
место између статива заузеће Владимир Ђурђевић, а имена Маринковића, Леонтијевића,
Ђорђевића, Обрадовића, Арамбашића, Драгана Новаковића... наговештавају да ће тешко ко
моћи да се супростави Врељанима.
У најнижем рангу општинског
фудбала, појавиће се још један нови
тим- комбинација спортско-административних активности довела је до
формирања ФК Врело спорт, које би,
судећи по најављеном играчком кадру,
требало да буде главни кандидат за
пласман у Међуопштинску лигу:
- Приводимо крају организационе
детаље, тим је скоро већ формиран, а

надамо се да ћемо успети да приволимо
Александра-Шиљу Ристовског да буде
тренер новоформиране екипе. Идеју нам
је зимус дао наш репрезентативац и
Врељанин Немања Матић, ми смо од тада
одиграли 4-5 пријатељских утакмица, а
припреме за нову сезону формално
почињу 1. августа утакмицом са Доњом
Каме-ницом. Битно је истаћи да играчи
неће бити плаћени, а уколико комисија

ФК Врело Спорт

прихвати терен- утакмице као домаћини
играћемо на вештачком терену породице Матић- рекао нам је председник
новооснованог клуба Дарко Матић,
некада играч Јединства, Брезовице,
Мачве, Турбине и још много клубова...
Респектабилан играчки кадар
предводиће братске комбинације
Матића, Љубичића и Јевтића, место
између статива заузеће Владимир
Ђурђевић, а имена Маринковића, Леонтијевића, Ђорђевића, Обрадовића,
Арамбашића, Драгана Новаковића...
наговештавају да ће тешко ко моћи да се
супростави Врељанима. За опрему се
побринуо репрезентативац Србије,
плава и жута комбинација Челсијевих
дресова биће украшена грбом новог
клуба, а нови тим ће играти у општинској лиги "Запад" у конкуренцији још
девет клубова- Омладинац, Колубара,
Једин-ство (Милорци)..., а после таковачког локалног дербија, ове сезоне имаћемо и врељански. Вреди истаћи да ће у
овом првенству ОФС Уб дати два нова
члана Међуопштинске лиге Колубара
"Исток", прваци обе групе имаће директан пролазак у виши ранг.
Б.М.
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АКТУЕЛНОСТИ У КОЊИЧКОМ СПОРТУ

ТРКЕ У ВРЕЛУ
У четвртак 30. јула, за велики хришћански празник
Огњену Марију, биће одржане традиционалне коњичке
трке у Врелу. Програм почиње у 17 часова, улаз са
програмом је 200 динара, а љубитељи племенитих
животиња имаће прилику да виде четири галопске
трке. У првој трци "Геби" наступиће пет двогодих грла,
док ће у трци "Општина Уб" навијачи бодрити Мартија
Мистерију из штале "Принц" Александра Пурића.
Трећа трка носи назив "Огњена Марија" и у њој ће
трчати шест трогодих грла, док ће у последњој трци
"Куп Тамнаве" на 1 600 метара Азаренка и Огон
бранити част домаћих штала.

Коњичке трке у Врелу:
Традиционално, на Огњену Марију
Прошле суботе су у Шапцу наступали Огон (4.
место, победник Београдског Дербија Ел Дорадо),
Азаренка (5. на "Женској миљи") и Торино Хил (заузео
6. место), а сутрашњи дан обележила је Калина Лејди
победом у двогодачком Купу. Мистер Бас је био трећи
у трци "Меморијал Краља Александра", док је у истој
трци Далас завршио на 5. месту.

СПОРТ
МЛАДА УБЉАНКА МИЛИЦА ЖИВАНОВИЋ
БЕЛЕЖИ УСПЕХЕ НА СРЕДЊИМ ПРУГАМА

ВИЦЕШАМПИОНКА
СРБИЈЕ
Најбоље јој лежи дисциплина 3.000 стилп-чез,
у којој је освојила друго место на Првенству
Србије за старије јуниорке.
Још један убски атлетски
бисер наговештава велики
потенцијал- реч је о Милици
Живановић која је тек постала
пунолетна и одлична је ученица
Гимназије "Бранислав Петронијевић". Она је чари "краљице
спортова" упознала пре пет
година, а од новембра прошле
године чланица је АК "Младост"
из Ужице, где има част да сарађује са легендарним тренером
Славком Кузмановићем:
- Захваљујући мојим суграђанима браћи Митровић обрела
сам се у Ужицу, а са њима и
редовно тренирам сваки дан,
понекад и два пута дневно.
Тренирамо на Школарцу и у
Стубленици, а програм тренинга
спроводи Александар Миловановић из Стубленице. Процена
тренера је да ми најбоље лежи
дисциплина 3.000 метара стиплчез у којој сам била друга на
првенству Србије за старије
јуниорке. Трчим још на 3,5 и десет
километара, а у Кули сам освојила такође сребрну медаљу у
планинском трчању- причао о
својим успесима Милица ЖиванМилица Живановић
овић.
У њеној колекцији је и бронза са државног првенства у
трци на 10.000 метара у Ужицу, а запажен наступ Милица је
имала и у Питештију (Румунија) као репрезентативка Србије.
Млада Убљанка је у недељу трчала и на првенству Србије за
сениорке (три километра стипл-чез) и у јакој конкуренцији
заузела четврто место.
На истом такмичењу, њен клупски друг и Убљанин,
Милош Митровић освојио је прво место оборивши лични
рекорд за шест секунди, чиме је изборио место у сениорској
репрезентацији Србије која ће учествовати на Балканијади
наредног викенда, док је његов брат Милан Митровић заузео
је високо треће место.
Б.Матић

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

ПРВОГ АВГУСТА ПОЧИЊЕ 16. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР "ДУШАН МАТИЋ-КАРЕЛИ”

“ГЛАС ТАМНАВЕ“ БРАНИЛАЦ ТРОФЕЈА
- Након дебитанског шампионског наступа, "Глас" брани пехар у медијском тандему са РТВ “Сити“.
- Почетак у суботу од 20 часова, овог лета такмичење подељено у пет категорија.
И овог лета на Школарцу писаће се нова страница
историје Карелијевог Меморијала, 16. по реду. Успомена на
трагично настрадалог фудбалера Јединства чува се од 2000.
године, Душанови пријатељи и породица побринули су се да
турнир добије култне димензије у убским оквирима, а
хиљаде наших суграђана који се у врелим августовским
ноћима упућују ка Школарцу из лета у лето, потврда су високог рејтинга незваничног првенства Уба у малом фудбалу.
Прошле године у листу победника Карелија уписао се и
"Глас Тамнаве" након финалног меча који још није избледео
у сећањима гледалаца. Двоструки узастопни победник Рома
био је надомак хет-трика, али је гол Александра Ристовског
одвео сусрет у пенал-рулет. Промашај Филипа Перишића
окончао је доминацију обреновачко-лазаревачке екипе, а
Синђић, Ристовски и њихови наследници су прославили
тријумф уз овације домаће публике, с обзиром да је то био
један од најбољих мечева у историји Карелија. Овог лета,
имаћемо медијску комбинацију Глас Тамнаве- РТВ Сити,
сходно традицији та екипа ће и отворити турнир у суботу од
21 часа. Пре тога, наступиће јуниори и ветерани, а као што је
обичај минутом ћутања пред први сениорски меч биће одата
пошта преминулом Душану.
На вечној листи турнира, ДМ Карели и Пекара
Јаковљевић деле прво место са по три освојена пехара, а
прате их Рома и Гуњевац продукт са по победом мање. Међу
освајачима турнира су и Кафе Николас, Златни шраф из
Коцељеве, Челзи из Обреновца и Чежња која има

АК “МАРАТОНАЦ 02“

ДВОСТРУКА ПОБЕДА
У МИОНИЦИ
Троје атлетичара "Маратонца 02" отишли су 5. јула на
припрме на Медведник, где ће остати до почетка августа.
Јелена Новаковић, Зорица Радовановић и Жарко Новаковић
смештени су у Крушиковом одмаралишту, вредно раде по
програму Сретена Нинковића, а председник клуба истиче да
су велику у помоћ у регулисању трошкова смештаја и пута
пружили предузећа ЗЗ Трлић, Еурометал, Вучијак, Индот,
Костић-петрол,Голфшпед и општина Уб.
Тест тренутне форме Убљани су имали на уличној трци
дугој десет километара, трчаној од родне куће војводе
Мишића у Струганику до центра Мионице, поводом
традиционалне манифестације "Мишићеви дани". Жарко
Новаковић је био без премца код мушкараца, при том
постигао друго време у историји трке, а у женској
конкуренцији најбоља је била Зорица Радовановић. Јелена
Новаковић је заузела четврто место, она је пролетос
истрчала Београдски маратон, а ускоро је очекује нови
наступ у најтежој дисциплини (Церски, Коцељевачки или чак
Загребачки маратон). Зорица и Жарко пробаће да испуне
норму за првенство Балкана у кросу (октобар), а у случају
доброг резултата- смеши им се и Европско првенство... Б.М.

PROIZVODNJA I UGRADNJA

BEHATON
PLOČA

Прошлогодишњи победник: “Глас Тамнаве“
најубедљивију победу у финалима против Карелија- 7:1
далеке 2004. године. У легендарна финала спадају сигурно оно
између Роме и Ситија- 7:6 за Обреновчане, али и победа
Гуњевацпродукта када је у ватерполо-условима Лука Јеленић
сломио отпор Стреле. Наравно у историји и остаје податак да је
први победник турнира екипа организатора, далеке 2000.
Срђан Ристић је голом срушио наде Булдог кладионице да
може до пехара...
Једина промена овог лета биће још једна конкуренција код
јуниора (омладинци- кадети- пионири), а код ветерана
гледаћемо већ уобичајене екипе. Уплата за сениорски део
турнира износила је шест хиљада динара, а пријаве су трајале
до 30. јула. Уз уобичајене кокице и хладне сокове, све је
спремно за још једну августовску успомену на млад живот пун
потенцијала који се прерано угасио...
Б.Матић
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