Я К Щ О ВАС Ц І К А В ЛЯТ Ь
МІСЦЕВІ НОВИНИ

27 листопада святкуватиме свій
50-тий день народження шановний
голова Городницької сільської ради
Сергій Іванович Якименко.
В цей незабутній радісний
день святкуєте Ви свій ювілей!
Усе було в житті: і радощі
й печалі, болі і тривоги,
Та Ви тримались твердо
в життєвій дорозі.
Бажаємо здоров’я багато,
Хай щастя і мир
залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Щиро вітаємо з днем народження!		
З повагою працівники сільської ради, бібліотеки, дошкільного навчального закладу, соціальні
працівники, працівники Будинку культури.
  
Шановного Михайла Павловича
МАРИНЧУКА вітаємо з ювілеєм!
День цей святковий хай сонячним буде, хай радісні
усмішки сяють усюди, дарують любов свою друзі, родина і
щастя приносить кожна хвилина!
Бажаємо міцного здоров’я, оптимізму, Божої ласки
на многії-многії літа.
З повагою сім’я МИХАЙЛЕНКА.
  
Щиро вітаємо з днем народження
Василя Сергійовича КРИВЕНКА!
Бажаємо щастя, здоров’я, довгих років життя, бути
завжди добрим, веселим, таким, як Ви є.
З повагою племінниці, онуки, правнуки.

Розпочалась організована передплата на періодичні друковані видання на
2014-й рік. «Уманська зоря» також пропонує свої послуги. До речі, це єдина газета,
яка в такій кількості пише про повсякденне життя міста і району у всіх його вимірах:
виробництво, економіка, освіта, медицина,
культура, спорт, історія — далеко не повний
перелік тем, які пропонує «УЗ». На її сторінках — розповіді про кращих наших земляків минулого і сучасних, рубрики: «Правовий всеобуч», «З редакційної пошти», «Ваше
здоров’я», «Творчість земляків», «Господині на замітку», телеекран тижня, вітання, реклама, оголошення, повідомлення і багато іншого.
Традиційно ми пропонуємо пільги для
наших читачів: передплата на півроку дає
право на 20 безкоштовних слів вітань, оголошень, повідомлень, співчуттів та ін., на рік
— 40 слів, що повертає 20 або 40 грн. з вартості передплати.
На жаль, зрослі витрати на енергоносії, послуги друкарні, двоколірність видання
примушують і редакцію «УЗ» дещо підвищити передплатну вартість.
Без вартості доставки та вартості
оформлення передплати ВИДАВНИЧА
ціна на «УЗ» на 2014 рік складає:
Індекс 61250 (індивідуальні передплатники) —

Спортивні новини

ВІ ТАЄМО
З ВАГОМИМИ
ПЕРЕМОГАМИ

Уманські акробати, яких
тренують відомі фахівці Зас л у ж е н и й т р е н е р Ук р а ї н и
М. О. Лучко та С. В. Гошуляк,
постійно досягають високих

результатів на різних змаганнях. Ось свіжі приклади.
20 -27 ж о в т н я 2013 р. в
м. Лісабон (Португалія) відбувся чемпіонат Європи зі спортивної ак робатик и. В ск ладі збірної команди України в
змаганнях брала участь уманчанка, випускниця Уманської
ДЮСШ №1 Анна Вержбицька,
яка в складі жіночої пари стала бронзовою призеркою —
посіла ІІІ місце на цих змаганнях (див. знімок).
7-10 л и с то п а д а 2013 р.
у Львові відбувся чемпіонат
України серед фізкультурноспортивних товариств та шкіл
зі спортивної акробатики, в
яких взяли участь спортсмени
з 14 областей України. Нашу
область представляли спортсмени Уманської ДЮСШ №1:
чоловіча група у складі Дмитра Поштарука (школа №8),
Іллі Сєрова, Серафима Сєрова (Полянецька школа), Гліба
Середюка (школа №3). Вони
стали чемпіонами, посівши І
місце. Жіноча група в складі
Оксани Бабій, Яни Гонтаренко
(Полянецька школа), Альони
Балаклеєвої (школа №11) стала бронзовим призером, зайнявши почесне ІІІ місце.
Вітаємо переможців та їх
тренерів: Миколу Олександровича Лучка та Світлану Володимирівну Гошуляк і бажаємо
подальших успіхів у підкоренні спортивних вершин.
Ми пишаємось, що уманчани гідно представляють рідне місто на міжнародному і
державному рівнях.
Вл. інф.

3 міс. — 15 грн.,
6 міс. — 30 грн.,
12 міс. — 60 грн.
Індекс 23441 (відомча) —
3 міс. — 18 грн.,
6 міс. — 36 грн.,
12 міс. — 72 грн.
Згідно з новими розцінками, встановленими «Укрпоштою» на 2014
рік, доставка примірника газети на місяць
становить 97 коп. замість 67 коп. торік.
Отже, ПЕРЕДПЛАТНА ціна «УЗ» на місяць
становитиме: індекс 61250 — 5,97 грн., на
3 міс. — 17,91 грн., на 6 міс. — 35,82 грн.,
на рік — 71,64 грн., індекс 23441 (відомча):
3 міс. — 20,91 грн., 6 міс. — 41,82 грн., на
рік — 83,64 грн. Сподіваємось, що після таких цін на доставку газета надходитиме передплатникам вчасно.
Шановні жителі міста і району! «Уманську зорю» готує колектив висококваліфікованих професіоналів, які не тиражують зло,
а особливо ж на замовлення. Ми любимо
людей, а тому продукт нашої діяльності —
газета, яка несе читачам лише позитивний
заряд добра і оптимізму, що так важливо в
наших насичених негативом буднях.
Розпочніть 2014 рік з «Уманською зорею». Ви не помилитесь у виборі!
Редакція газети.

УМАНЬ ВІДСВЯТКУВАЛА ДЕНЬ СТУДЕНТА
Минулий тиж день
пр о й ш о в пі д з н а ко м
Дня студента. Запитаєте, чому тиждень? Відповімо: організатори —
відділ у справах сім’ї
та молоді, а також студентські ради і молодіжні громадські організації
— запропонували стільки заходів, що знадобилося сім днів, щоб їх усі
вмістити.
Окрім концертів, конкурсів та вечірок у вищих
навча льних зак ла да х,
відбулася й низка загальноміських подій. Так, 11
листопада в заповіднику
«Стара Умань» відкрилася художня виставка. На
суд глядачам було представлено півтори сотні
картин і фоторобіт, авторами яких є студенти — як
вже відомі в мистецьких колах
міста, так і ті, хто лише робить
перші кроки.
Наступного дня на центральній площі міста про йшла акція «Студенти — за
здоровий спосіб життя», під
час якої два десятки волонтерів цікаво й доступно розповіли ровесникам про шкідливий вплив на організм
людини паління, алкоголю,
наркотиків.
13 листопа да відбувся
«День злуки» між корпусами
педагогічного університету

Спартакіа д а пед агогів

12 листопада центральна площа більше
нагадувала танцювальний майданчик.
— студенти закладу вишикувалися в живий ланцюг на вулиці Садовій, з’єднавши центральний та новий корпуси.
Ввечері 14 листопада в
епіцентрі подій опинився Будинок культури, де пройшла
пре зентація нової танцю вальної вистави ансамблю
«Візаві» — «Навколо світу за
вісімдесят хвилин».
«Родзинкою» ж свята став
масштабний танцювальний
флеш-моб 12 листопада. На
годину центральна площа
перетворилася на величезний танцпол. Підтримати ви-

ступи прийшли майже тисяча
студентів, яких зі святом привітали міський голова Юрій
Бодров і начальник відділу в
справах сім’ї та молоді Марина Яковенко. В танцювальній
майстерності змагалися колективи Національного університету садівництва та педагогічного університету. Але
перемогла — дружба. В подарунок колективи отримали
солодощі та море оплесків за
яскраве шоу.
Є.ПИЛИПЕНКО.
Фото автора.

С л у ж б а «1 0 2 » п о в і д о м л я є

НЕДОВГО МУЗИКА ГРАЛА…
Погожим осіннім днем змаганнями по туризму завершилася спартакіада педпрацівників
нашого міста. Попри невдалий
виступ у цьому виді переможцями серед учительських спортивних колек тивів знову с тал а ш к о л а №3 ( д ив . з н ім о к),
команда якої виявилася кращою
у настільному тенісі, шашка х
та дартсі. Наст упні місця після переможців вибороли школи
№№11, 10, 1. Серед дошкільних
та позашкільних установ най-

Саме так можна сказати про крадіжк у, як у скоїв
24-річний житель Іванівки,
який вже встиг відбувати покарання за раніше скоєне.
Він поцупив з помешкання
свого односельця музичну
апаратуру, вартість якої становить 1295 грн. Та недовго вдалося злодієві «танцювати під ту музику», бо після
звернення ї ї справжнього
власника до міліції правоохоронці знайшли цю «невідому
особу». Звісно, він зізнався у
скоєному та повернув вкрадене власнику.
В Громах 50-річний житель викрав із двору своєї
односельчанки 7 рулонів сітки, чим завдав потерпілій матеріальної шкоди на півтори
тисячі гривень. Але злодієві
не вдалося замести сліди, бо
працівники міліції в результаті пошукових заходів його
таки знайшли. Викрадене по-

спортивнішими колективами за
результатами змагань стали Будинок дитячої та юнацької творчості, дошкільні навчальні заклади №№ 34,31.
Кращим спортивним колективам начальник відділу освіти Уманс ького міс ьк виконко му О.В. Герасименко та голова
профспілки працівників освіти
Л.А.Кузьменко вручили перехідні кубки, грамоти та грошові винагороди.
Л.ВЕЧЕРУК.

ПЕРЕМОГА ЮНИХ ФУТБОЛІСТОК

Незва жаючи на тривалий
та далеко нелегкий шлях до перемоги у матчі проти футболісток з Гребінки, гравцям команди
«Ятрань-Базис-УДПУ» вдалося
вибороти першість, змусивши
хвилюватися як вболівальників,
так і свого наставника-тренера. Допомогла спортсменкам у
їхньому дебюті стійка наполегливість.
Гра закінчилася з рахунком
3:2 на користь наших земляків,
що принесло їм третю перемогу
в чотирьох стартових турах і тим
самим підняло їх на друге місце

в турнірній таблиці.
Матч проходив за підтримки голови райдержадміністрації
А.І.Петренка, керівника ФГ «Агрофірма «Базис» В.О.Осадчого
та ректора Уманського державного педагогічного університету ім. П.Г.Тичини Н.С.Побірченко.
Попереду у команди з мініфутболу серед жінок нові матчі, тож побажаємо їм нових перемог.
В.ГОНЧАР,
головний спеціаліст
відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту РДА.
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Заг ублене свідоцтво №810 від 17.10.1989
р. н а п р а в о п р и в а тної власності на будинок, розташований в
с.Родниківка по вул. Гагаріна,63, виданий на ім’я
Коломієць Ганни Іванівни, вважати недійсним.
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вернуто власниці, а матеріали передано до слідчого відділення райвідділу міліції.
Не залишиться безкарним і злочин, який вчинив
23-річний житель Родниківки, який викрав у свого односельця мобільний телефон
вартістю більше тисячі гривень. Тепер молодик відповідатиме за законом, адже ним
тепер займаються слідчі.
Такий же злочин скоїв і
36-річний житель Паланки,
який вдерся до помешкання
односельчанки, побив її та
відібрав мобільний телефон
і втік. Але невдовзі правоохоронці його таки «вичислили» і знайшли. Він зізнався
у скоєному, однак відповідатиме за законом.
В.НЕМИРОВСЬКА,
ст. інспектор по
зв’язках з громадськістю
райвідділу міліції.

З а г ублене
посвідчення дитини з багатодітної
сім’ї №003850, видане на ім’я Овчарука Арсенія Олеговича, вва жати
недійсним.

ХТО ЗНАЙШОВ
права водія на ім’я
Алексєєва А.О, техпаспорт на АУДІ-100
№661-97 МА на ім’я
Чепіги, прошу повернути за винагороду.
Тел. 0677412870.

Тільки 1 день!
листопа д а
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Вівторок —
з 9.00 до 16.00 год.
К упуємо

Вол о с с я

Натуральне — від 30 см,
сиве та фарбоване — від 40 см
(для театрів і кіностудій),
оплата за прейскурантом.

Стрижка від 40 см —
безкоштовна.
При здачі від 40 см —
оплачується проїзд.

9350

До

грн./кг.

Годинники
старі, несправні
в жовтому корпусі.
Адреса: м.Умань,
вул. Радянська,6,
перукарня «Стиль»,
тел.: 0955489226,
0965927731.
ПРОДАЮ трактор
Т- 40А М, 19 92 р.в., н а працьовано 1500 м.год.
0502779124.
Куплю мед оптом
в і д 5 0 0 к г. О л е к с і й .
0954450092, 0962477196.

Ваше
з доро в’я

ЩО ПОТРІБНО
ЗНАТИ ПРО ГРИП
Грип — гостре інфекційне захворювання, що має
короткий інкубаційний період ( від 10-12 годин до 7 діб)
і характерне лихоманкою,
симптомами інтоксикації
та враженням респіраторних шляхів з великою частотою виникнення ускладнень, особливо у людей,
які мають серцево-судинні проблеми, захворювання
органів дихання, цукровий
діабет, ослаблену імунну
систему, ожиріння тощо.
Клінічні ознаки грипу є
подібними до ГРВІ: головний біль, біль у м’язах, горлі, підвищення температури тіла, кашель, утруднене
дихання, нежить, закладання носа, а в окремих випадках — блювота і пронос.
Вірусом грипу можна заразитися від іншої хворої людини повітряно -крапельним, повітряно - пиловим
шляхами під час розмови з
хворим, при кашлі, чханні, а
також при тісному контакті.
Щоб попередити зараження грипом, потрібно
уникати контакту з особами, які мають прояви грипозної інфекції; обмежити
відвідання місць великого скупчення людей; часто
провітрювати приміщення
та мити руки з милом; уникати обіймів, поцілунків та
рукостискань; якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від неї
на відстані не менше 2 м.
Хворі на грип є небезпечними для оточуючих і
повинні бути негайно ізольовані. Особа, яка доглядає за хворим, має носити
марлеву пов’язку або одноразову маску, яку треба міняти кожні 4 години. Після
контакту з хворим слід ретельно мити руки з милом.
Важливим є провітрювання
приміщення кілька разів на
добу, щоденне вологе прибирання кімнат, повітря в
приміщеннях має бути достатньої вологості.
Оскільки в групі ризику
захворювання на ГРВІ знаходяться діти, то батьки повинні серйозно ставитися
до профілактичних захо дів. Вони зобов’язані навчити дітей часто мити руки з
милом; при кашлі та чханні прикривати обличчя, не
контактувати з хворими.
Якщо ж у дитини
з’явилися перші ознаки захворювання, її треба пок ласти в ліжко і вик ликати лікаря. Батьки повинні
створити хворій дитині комфортні умови. Вкрай важливим є спокій і постільний режим. Якщо у дитини
лихоманка, то їй необхідно
дати жарознижувальні ліки
(препарати парацетамолу
або ібупрофену). Рекомендовано пити багато рідини
(сік, негазована вода, чай,
морс, компот). Не слід займатися самолікуванням,
відповідну медикаментозну
терапію хворому призначає
тільки лікар.
Батьки повинні негайно
звернутися по медичну допомогу, якщо у дитини прискорене утруднене дихання,
з’явилася синюшність навколо рота та на інших ділянках
шкіри, крововиливи на тілі,
якщо дитина відмовляється
від пиття, її неможливо розбудити або вона не реагує
на звертання до неї, якщо
вона скаржиться на сильний головний біль, з’явилася
блювота чи часте рідке випорожнення.
Та все ж основна тактика на сьогодні — дотримуватися правил профілактики, а при перших ознаках
захворювання (стійке підвищення температури тіла,
утруднене дихання, поява
крові в мокротинні та інших
небезпечних симптомах)
слід одразу звертатися по
медичну допомогу.
В.РИБАК,
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інфекціоніст.
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