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МОГУ ЛИ НАШИ ПОВРТАРИ
ДА КОНКУРИШУ УВОЗНОМ ПОВРЋУ?
8.страна
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1.maja br.27, Ub
014/411-628
ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

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

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

KUVANA JELA - RO[TIQ
SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
014/412-212

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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АКТУЕЛНО

29.децембар
4.мај 2017.г. 2016.г.

У МИОНИЦИ ОДРЖАНА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ РЕЦ ''ЕКО-ТАМНАВА''

ЗОРАН ПЕТРОВИЋ
ИЗАБРАН ЗА ДИРЕКТОРА
Општина Мионица је, 20. априла, била домаћин
Скупштине Привредног друштва Регионални центар за
управљање отпадом ''Еко-Тамнава''. На овој седници је за
директора РЕЦ ''Еко-Тамнава'' једногласно изабран Зоран
Петровић, дипломирани инжењер машинства из Уба, који је
до сада обављао функцију вршиоца дужности директора.
Такође, усвојен је Извештај о реализацији Плана пословања и
Финансијски извештај за претходну годину, прихваћена je
информација о активностима на пројекту и донета су Решења
о покретању поступка ревизије Регионалног плана управљања отпадом и поступка ревизије процене утицаја Регионалног плана управљања отпадом на животну средину. Седница је одржана у скупштинској сали зграде мионичке
локалне самоуправе, а на самом почетку присутне делегате је
поздравио председник општине Мионица Бобан Јанковић.
- Квалитетно управљање отпадом је за нашу локалну
самоуправу један од примарних задатака, посебно имајући у
виду да у летњој сезони имамо велики прилив туриста, као и
да у том периоду сервисирамо скоро двоструко већи број
грађана. Зато је општина Мионица као учесник у пројекту
изградње Регионалне депоније у Каленићу веома заинтересована да се што пре стигне до завршне фазе како би коначно
трајно и ефикасно решили питање одлагања отпада-рекао је
у свом обраћању први човек Мионице Бобан Јанковић.

Петровић, Јанковић и Максимовић
Непосредно по избору за директора, Зоран Петровић се
захвалио председнику Скупштине Ђорђу Максимовићу и
члановима на поверењу, истакавши да је недавним потписивањем Меморандума о разумевању омогућена припрема
техничке документације за изградњу Регионалног центра за
управљање отпадом са депонијом ''Каленић'', као и
успостављање система за интегрално управљање комуналним отпадом за Колубарски регион.
- Задатак нам је да пројекат изградње Регионалне
депоније приведемо крају што је пре могуће . Поставили смо
темеље за завршну фазу и надам се да ћемо уз помоћ
руководстава свих општина посао завршити у предвиђеном
року, односно до 2019. године – рекао је Петровић и додао да
су тренутно приоритетни послови ревизија регионалног и
локалних планова управљања отпадом и расписивање
тендера за пројекат за добијање грађевинске дозволе, након
чега ће кренути оперативно извођење радова на инвестицији
Регионалне депоније.
Регионална депонија Каленић је лоцирана на 75 хектара
девастираних копова РБ ''Колубара'', а заједнички је граде
Ваљево, Уб, Мионица, Лајковац, Љиг, Осечина, Владимирци,
Коцељева, Барајево, Лазаревац и Обреновац са око 363.000
становника. Ради се о тренутно највећем регионалном
пројекту у Србији из области заштите животне средине. А.К.
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ваки тренутак је историјски. Историја
је пуна важних догађаја. Али, овај
који је пред нама, како се сада чини,
улива страх у кости и најхрабријима. Има ли шта горе
од најава Трећег светског рата, који би, свакако, могао
да прерасте у нуклеарни - задњи рат на планети
земљи?
Е, сад! Оне који држе прст на обарачу, из чистог
авантуризма (што је мало вероватно) или из интереса
светских моћника (који су у историји, вековима уназад,
показали да их не занима напредак човечанства већ
још веће богатство својих династија - краљевских или
банкарских), не занима свет са сутрашњих девет милијарди становника и растућом бедом. Склониће се у
своје одавно саграђене бункере, дубоко у земљи, и наставиће да живе уверени да су спасли човечанство (?).
А, заправо, ради се о томе да ли ће неко спасити
човечанство од њих.
Трамп је дошао на крилима одушевљења маса које су
веровале да ће им он вратити достојанство и углед у
свету, да Америка више неће бити светски полицајац.
‘’Машина’’ је, ипак, одрадила своје, па, магнат и берзански стручњак постаје све опаснији по светски мир.
Ових дана ми је пријатељ послао поруку у стилу ‘’Сава
тече испод савског моста’’ - као, ‘’не треба бити наиван
па веровати да се народни бунт догађа спонтано...’’ Па,
јасно је да неко мора да води те масе. Битно је да су се
Македонци одазвали позивима да спасу што се спасти
може. Ако, уопште, после свега, имају шансу...
Сада, само неки нови избори (што пре то боље) могу да
обуздају албанске апетите и оне који им дувају у једра
не осврћући се на опасност од тога да ‘’буре’’ може да
експлодира. Овог пута са крајњим последицама у виду
апокалипсе...

НАВИКЛИ СМО ДА БУДЕ НЕЗАБОРАВНО

УБСКИ ГРАФИТИ
Ове године колажни програм посвећен
легендарним ликовима из прошлости Уба, а који,
на својеврстан начин, негује нешто што Убљани
зову ‘’душа старе вароши’’, биће изведен у
амбијенту Мотела ‘’Окно’’, у суботу, 13.маја, са
почетком у 19 часова и 30 минута.
Сценарио је написао аутор ових редова,
текстове читају: Жикица Милошевић, Александар
Тадић, Влада Тадић, Снежана Јовановић и Воја
Раонић, за музику ‘’наше младости’’ задужени су
Милан Јаковљевић Ћела и Слободан Матовић
Мате, док су гости вечери Проф.Др. Милан Недељковић, Радован Пулетић и Бобан Петровић (певач).
У цену улазнице од 800,оо динара је урачунат
роштиљ и пиће, места су нумерисана, а програм ће
трајати до десет часова, када ће бити послужена
вечера (роштиљ), а дружење настављено уз
музику за игру и одабране народне песме.
Карте се могу резервисати на телефон:
064 4842050.

Сарадници: Драгана Недељковић, Бранко Матић, Дуња
Капларевић, Радован Пулетић, Благоје Цонић, Љубица
Симановић, Верољуб Бабић (Коцељева), Александар
Ковачевић (Мионица), Милорад Радојчић,
Колумниста и сарадник редактор Милан Миловановић.
Редакција: "Глас ТАМНАВЕ", Иве Андрића бр.1, 14 210 Уб.
Текући рачун: 160-282576-31.
Телефони: 014/411-071, 064/2180-588, 064/484-20-50.
Маркетинг: 064/21-80-588 Читуље: 064/484-20-50.
Интернет сајт: www.glastamnave.com
e-mail: glastamnave@gmail.com
Штампа: "Граф" Ваљево, тираж: 2.500 примерака

АКТУЕЛНО
СТАДИОН ПОД ШЕПКОВЦЕМ, 12.ЈУНА,
ДОБИЈА НОВО ИМЕ

УБСКИ СТАДИОН
ПОНЕЋЕ ЏАЈИНО ИМЕ !
Иницијатива коју је покренуо први човек убског
Јединства и репрезентативац
Србије Немања Матић добиће
своју реализацију 12. јуна на
свечаној церемонији испред
убског Дома културе! Уз сагласност општинских власти,
стадион Јединства који је
званично својина града, носиће име Драгана Џајића- Џаје,
најбољег фудбалера који је
икада играо фудбал на овим
просторима, живе легенде
Црвене звезде и почасног грађанина Уба.

4.мај 2017.г.
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УБСКА ПИВАРА- У СУСРЕТ ЛЕТЊОЈ СЕЗОНИ

У ПОНУДИ
И ЦРНО ПИВО
Поред постепеног проширења капацитета
производње, „Убска пивара“ ради и на ширењу
асортимана. Од недавно рафови у „Трлићевим“
маркетима богатији су за ново црно „Убско
пиво“, као и за повратне боце од пола литре
Новоотворена „Убска пивара“ проширила је своју
понуду на тржишту за два нова производа. Поред светлог
пива, које се од недавно дистрибуира и у повратној
амбалажи од пола литре, новина коју су купци ових дана, по
акцијској цени, имали прилику да пробају у „Трлићевим“
маркетима је и сасвим ново- црно „Убско пиво“.
Како сазнајемо од директора „Убске пиваре“ Зорана
Божића, у питању је напитак који ће највише пријати млађој
популацији, дамама, као и свима онима који воле „шмек“
карамела у пићу које се прави искључиво од слада јечма.
Иако је светло доминантније у општој потрошњи, Божић се
нада да ће и ново црно пиво, са другачијом и јединственом
комбинацијом неколико врста слада, наћи свој пут до
потрошача.
Паралелно са новим производима, „Убска пивара“
почела је полако да проширује своју производњу и повећава капацитете. Током ове године у плану је изградња још
једне производне хале, већег обима, што ће значити
динамичнији наступ на тршишту и ширење понуде у убској
општини, али и ван ње.
- У многим градовима су чули за наше пиво, пробали га и
изразили интересовање да га убаце у своју понуду. У питању су, пре свега, пивнице које држе до квалитета пива, па
смо тако недавно договорили сарадњу и са једном из Крагујевца. Наравно, у складу са капацитетима, ширићемо се и
даље, посебно према Обреновцу и Београду- истиче директор „Убске пиваре“, посебно наглашавајући да су отворени
за сваки вид сарадње поготово на „домаћем“ убском
тржишту.

Нови производи „Убске пиваре“
Објекат који, захваљујући Немањи Матићу, сада репрезентативно изгледа, саграђен је далеке 1976. и у највећем
делу његово званично име је било Градски стадион. У једном
кратком периоду преведен је на фудбалски клуб Јединство
чије је име носио, да би 2008. године био поново враћен под
окриље општине. Ушушкан у Шепковачком брду, увек је био
понос бројних генерација убских фудбалера и самог града, а
летос је доживео неопходно "шминкање" које му је вратило
стари сјај. Тако ће се, након града Уба, и Јединство одужити
свом Џаји за све што је урадио за завичај и клуб током
каријере, потом и као председник Црвене звезде, а потез
Немање Матића је више него логичан и оправдан ако се узму у
обзир Џајићеве заслуге. Управа Јединства ће се побринути да
на церемонији буде велики број оних који су обележили
историју Јединства, да се спомену они који су већ отишли у
легенду, а да ли ће Убљани имати срећу да тог дана прославе
и повратак у Српску лигу- знаћемо дан раније када се завршава зонско такмичење...
Б.М.

Субота,13.мај 2017.г. МОТЕЛ ‘’ОКНО’’ (Фазанерија), 19.30 h

Двадесетак убских ресторана и кафића, који немају
уговорну обавезу према великим пиварама у својој понуди
имају и наше „Убско пиво“, које је све интересантније и
приликом организовања разних весеља и свечаности.
Посебна погодност коју нуде у „Убској пивари“ је и израда
уникатних етикета „Убског пива“ са порукама и именима
слављеника. Поред тога, пивара нуди и услугу точеног пива,
које има посебну драж и свежину. За све оне који би желели
да своје госте почасте са освежавајућим напитком из свог
краја, доступни су следећи телефони: 063/365-025 и
060/8136-383.
„Убско пиво“ је стопроцентно природан производ од
слада јечма који се ради по традиционалној рецептури, без
адитива, без конзерванса, непастеризован и нефилтриран,
што му даје јединствен укус и квалитет. Нови убски бренд
намењен је правим љубитељима пива и свима онима који
још памте шмек „правих пива“, онаквих каква су се
производила пре неколико деценија, пре него што су
завладале нове технологије, велике компаније и потпуна
комерцијализација.
Милован Миловановић
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САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ- МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ

УБЉАНИ ТРЕЋИ
Рукометаши, који су представљали школску екипу
ОШ „Милан Муњас“ Уб, на Међуокружном такмичењу у
Београду, одржаном у петак 28. априла, у малој сали
Комбанк Арене, заузели су треће место, остваривши
велики успех, с обзиром на бројност школа широм
четири велика округа.
У конкуренцији на десетине школа Колубарског,
Београдског, Мачванског и Сремског округа, дечаци
седмог и осмог разреда убске школе, предвођени
наставником физичког васпитања Дејаном Петровићем, одиграли су утакмицу, која је до последњег минута
била неизвесна. Ослабљени повређеним капитеном,
голманом Огњеном Петковићем, борили су се до
последњег минута, када су, после изједначења од
12:12, примили два гола од екипе ОШ „Растко Немањић
- Свети Сава“ из Нове Пазове, представника Сремског
округа, и тиме изгубили шансу да одиграју финалну
утакмицу за пролазак на Републички ниво такмичења.
Утакмица је завршена резултатом 14:12, а најбољи
резултат на Међуокружном такмичењу у рукомету за
дечаке, остварила је екипа ОШ „Младост“ из Новог
Београда, која је у полуфиналу савладала ОШ „Јанко
Веселиновић“ из Шапца, а након тога и Муњасове
ривале.

Убски рукометаши пред наступ у Арени
Екипу рукометаша ОШ ‘’Милан Муњас’’ Уб чинило је дванаест
дечака генерација 2002/2003. годиште, иначе чланова РК „Уб“:
Никола Миливојевић, Душко Јанковић, Радосав Миловановић, Иван
Вилотијевић, Игор Богићевић, Владимир Станић, Немања Петрић,
Лука Мандић, Давид Пајовић, Тихомир Цонић, Слободан Симић и
Д.К.
Милош Ранковић.

УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ПРОСЛАВИЛЕ ТИТУЛУ

ШАМПИОНСКЕ НА ТЕРЕНУ, АЛИ И ВАН ЊЕГА
Женски одбојкашки клуб „Уб“ организовао је, 24.априла, прославу поводом освајања шампионске титуле у Првој „Б“ лиги и
пласмана у виши ранг такмичења. У пријатној слављеничкој атмосфери у ресторану
„Школарац“, прослави су присуствовале
садашње и некадашње играчице овог клуба,
тренери свих категорија, најватренији навијачи, као и пријатељи клуба који су били уз
убске одбојкашице током најупешније
сезоне у историји ЖОК „Уб“. За атмосферу се
посебно побринуо председник клуба Дарко
Глишић, а најватренији навијач Иван Даниловић зачинио је ово лепо вече отпевавши
убским дама неколико популарних рок
песама.
Наредне сезоне Убљанке ће се такмичити у другом савезном рангу- Првој лиги
Србије у конкуренцији 12 квалитетних тимова из целе Србије: Јединство (Ужице),
Врање, Београд, Таково Звезда Хелиос
(Горњи Милановац), ФОК (Футог), Рода,
Гимназијалац (Краљево), Омладинац (Нови
Бановци), Смедерево, Ваљево и победником баража у којем се састају Футог и Еатон
Срем Темпо (Горњи Милановац).
М.М.М.

Лепота женског спорта: ЖОК Уб
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РАЗГОВОР СА Др МИРОСЛАВОМ ПЕРИШИЂЕМ, ДИРЕКТОРОМ АРХИВА СРБИЈЕ

ЗНАЧАЈ ИСТОРИЈЕ СРБА У ТРСТУ
Тихи Убљанин који открива историјске чињенице. Уб заслужује светски значај.
Ваше истраживање документације о деловању Срба у Трсту у
периоду од 1751. до 1914. године, резултирало је новом књигом.
Шта је суштина Вашег новог истраживања?
- Иако књига носи назив ''Култура Срба у Трсту 17511914'', фактички, у питању је историја Срба у Трсту. Идеја
књиге је да се врати у сећање један значајан период српске
историје који никада није напуштао интересовање историчара, али и није никада до сада садржајем (породице и појединци, институције, цркве, вера и уметност, личне преписке
значајних личности, писци, мецене, књиге и претплатници,
дипломатски извештаји) и визуелно (богат илустративни
материјал) на овакав свеобухватан начин обрађен у нашој
историографији као што је то, надам се, у сазнајном смислу,
досегнуто овом књигом. Трст је у главама више генерација
друге половине 20. века доживљаван као место где се одлазило
по робу које није било у социјалистичкој понуди у Југославији.
Укратко, шта је то што би читаоце могло да заинтересује у овом
Вашем истраживању и у самој књизи?
- Трст већ скоро три века има значај за историју српског
народа. У историјском смислу реч је о једном од најзначајнијих
духовних средишта Срба ван Србије. Прва генерација Срба
доселила се у Трст средином 18. века тражећи заклон од турске
власти која је господарила путевима и тржиштима на Балкану.
Остављали су иза себе трошан балкански свет и тражили неки
нови који ће им отворити бољу животну и пословну перспективу. У новој средини имали су веће могућности за разне
уносне послове и бавећи се највише морепловством, трговином
и бродоградњом временом су постали веома богати. Већ следећа генерација Срба у Трсту била је један од носилаца урбаног
развоја и модернизације тог града. Данашњи изглед
централног урбаног језгра Трстa, добрим делом, дугује
успешним Србима који су изградили највеће и најлепше палате око Гранде канала. На спољном зиду једне од њих, познатој
под називом палата Гопчевић, налазе се четири камене фигуре:
цара Лазара, царице Милице, Косовке девојке и Милоша
Обилића, а у њеној унутрашњости су данас смештени Дирекција музеја историје и уметности и Позоришни музеј. Срби су
били власници више од шездесет палата од којих у најимпресивније спадају палате Бајовић, Вучетић, Ивановић, Ковачевић, Куртовић, Поповић, Шкуљевић, Ризнић, Бота, Теодоровић. У кругу српских палата у самом центру Трста налази се
и једна од најлепших цркава у православном свету – Црква
светог Спиридона коју су Срби подигли у 19. веку. Била је то
друга српска црква саграђена на месту прве изграђене
почетком 19. века.У Трсту постоји и велико Српско православно гробље ''Свети Ђорђе'' које је, због уметнички обликованих надгробних породичних споменика својеврсни музеј на
отвореном. Натписи на споменицима су, такође, историјски
извор, подаци допуњују оно што се о српским породицама чита
у архивским документима у Архиву Српске православне
црквене општине у Трсту, у којем смо колегиница Јелица
Рељић и ја и обавили вишегодишња истраживања за књигу
''Култура Срба у Трсту 1751-1914''. Може се рећи да је то град с
пажљивим односом према историји и животу. Некада су га
походили српски књижевници, песници, духовници, владари,
трговци и- обични људи. У њему су по разним националним
задацима боравили Доситеј Обрадовић, Вук Караџић, Јоаким
Вујић, Лукијан Мушицки, Јосиф Рајачић, Михаило и
Александар Обреновић, Његош, Васа Пелагић, Светозар
Марковић, Иво Андрић. Моћна српска заједница у Трсту је
слала значајну помоћ српским устаницима против турске
власти, затим Хиландару и другим српским манастирима и
црквама, посебно у Далмацији, а национални и верски
идентитет је чуван захваљујући постојању Српске школе
Јован Милетић основане још 1782. године, Хору Српске
православне црквене општине, књигама, језику. Далековиди
Срби у Трсту су 1793. године установили правила о уредном
вођењу администрације што је омогућило касније формирање
Архива Српске православне црквене општине чија документа
дужи низ година архивистчки сређује и заштићује Архив
Србије.

Др Мирослав Перишић
Шта бисте издвојили, као посебнпо значајно, везано за ову тему?
- Ова књига показује шта смо и ко смо некад били. Желим
да нагласим да је српско грађанство формирано у Трсту још
док је Србија била под турском влашћу.
Често боравите у Убу. У разговору, који смо водили поводом
Ваше претходне књиге, изнели сте неке идеје у вези унапређења
живота у овом месту.
- Уб, за место те величине, има толико богату друштвену
историју и историју успешних људи у континуитету од 19.
века, тако да није тешко имати идеју како све то представити
свету и како град учинити препознатљивим и ван оквира
Србије. То видим као велики стратешки пројекат Уба који бих
радно назвао ''Светска димензија једне локалне средине на
Балкану''. Ово није никакво претеривање, јер у свету се знало
и зна се за Светомира Николајевића, Бранислава Петронијевића, Божидара Кнежевића, Драгана Џајића, Душана Савића,
Милана Недељковића, Немању Матића. Који град на свету
величине Уба, или већи од Уба ,има толико наслеђе, не значајних, већ врхунских научника, стваралаца и спортиста?
Није ли Џаја био уметник у фудбалу кога памти планета и
личност која је генерацијама била узор. Има ли града у који
би, пре него на Убу,требало циљно да се задржава путник на
будућем ауто путу, од средње Европе па до Медитерана, када би
Уб у наредним годинама на оригиналан и креативан начин све
то своје наслеђе и данашњу стварност успео да испуни понудом која би била и културна и туристичка и сазнајна? Ван Уба
не зна се које личности је Уб изнедрио, а што се то не зна кривица је у нама. Ипак, данас није време идеја већ време реализација идеја, а за реализацију је потребно имати материјална
средства. Све то град не може сам, али сигуран сам да постоје
појединци који могу да помогну. Често сам у Андрићграду, а он
је настао идејом и руком појединца, а заједничком енергијом
појединца и државе, и изнећу податак да се годишњи прелазак
преко границе Републике Српске повећао за око 700 хиљада од
како је подигнут Андрићград.
На Уб долазим често, увек радујући се, јер на Убу су моји
корени и сваки пут када дођем примећујем да је Уб у покрету и
да се доста ради на унапређењу начина живљења како у граду
тако и, што је за сваку похвалу, у тамнавским селима. Изузетно поштујем што се води рачуна о приоритетима. Мени је
лако да размишљам о живом музеју ''Драган Џајић'', о споменицима убским великанима, шеталишној зони у центру града,
раскошнијим канделабрима на тргу и у главној улици или
футуристички о трамвају који би кружио Убом, али знам да
када се налазите на челу једне општине онда морате да се руководите важнијим потребама и решавате горуће проблеме
житеља, имајући увиду целину проблема и ограничене економске моћи. Није лако борити се са реконструкцијом улица,
изградњом путева, инфраструктурним проблемима села и града, поплавама, пружањем помоћи угроженима, бригом да што
већи број Убљана добије посао… Управо на том плану је последњих година урађено пуно и то даје наду да ће Уб и неким
новим пројектима искорачити из просечности градова у
Србији.
М.М.
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ОПШТИНА УБ

ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ СРБА КРАЈИШНИКА УБА

ЗА ОЧУВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА И ТРАДИЦИЈЕ
- Циљ нашег удружења је унапређење квалитета живота прогнаних и избеглих Срба Крајишника, као и
активан рад на афирмацији крајишке културе и многих других области по којима се истичу на подручју
нашег поднебља- истиче Илија Бранковић, председник новооснованог удружења
Удружење Срба Крајишника Уб, ових дана, започело је са
радом у просторијама које се налазе у некадашњој згради
Комитета (на спрату) у Првомајској улици. Оснивачка
скупштина удружења, које би требало да повеже све прогнане
и избегле Србе Крајишнике на територији општине Уб,
одржана је средином марта. На њој су свим оснивачима
презентовани циљеви и задаци удружења, као и план рада
који ће спроводити изабрано руководство на челу са председником
Илијом Бранковићем и замеником
председника Аном Правик. Према
актуелним проценама у општини Уб
тренутно живи близу 1.000 прогнаних Срба који су, услед ратног
вихора деведесетих година, свој
„нови живот“ потражили у Тамнави.
- Циљ нашег удружења је унапређење квалитета живота прогнаних и избеглих Срба Крајишника,
као и активан рад на афирмацији
крајишке културе и многих других
области по којима се истичу са
Илија подручја нашег поднебља. Посебан
Бранковић нагласак ставићемо на едукацију
деце и младих о значају очувања и
заштите културно-историјских и цивилизацијских тековина
Срба Крајишника. Поред тога, акценат ће бити и на
социјалном аспекту, где ћемо нашим замљацима помагати у
проналажењу посла, организоваћемо хуманитарне акције,
водићемо бригу о деци, старима и свим категоријама
инвалида. Од изузетног значаја је и пружање правне помоћи
коју планирамо да уведемо, како би прогнани и избегли Срби
Крајишници могли да остваре своја права, како у земљи
порекла, тако и у Србији- каже за „Глас Тамнаве“ Илија
Бранковић, председник Удружења Срба Крајишника Уб, и
додаје да су одмах након оснивања започели са утврђивањем тренутног броја лица са простора бивше Југославије
која се налазе на територији општине Уб.

Парастос жртвама операције „Бљесак“
у убском Храму Христа Спаситеља
Новоосновано удружење бавиће се и организовањем
манифестација које би промовисале крајишку културу,
историју и традицију. У плану је и подизање спомен плоче
жртвама рата у бившој Југославији на једној од локација у
граду, на коју ће се полагати венци приликом обележавања
помена жртвама и сећања на злочиначке акције „Бљесак“ и
„Олуја“ .
- Позивамо све заинтересоване грађане, који прихватају
наше циљеве и задатке, да се учлане у наше удружење. Они то
могу учинити у нашим просторијама- петком од 8 до 12 часова,
а за додатне информације могу нас контактирати на следеће
телефоне: 064/985-4125 и 064/985-4121. Надам се да ћемо,
поред омасовљења чланства, у наредном периоду успети да
допремо до што већег броја људи добре воље који су
спремни да материјално, или на неки други начин, помогну да
ова наша иницијатива заживи- закључује Бранковић.
Прва у низу акција новооснованог Удружења Срба
Крајишника Уб било је одржавање парастоса жртвама
операције „Бљесак“ у убском Храму Христа Спаситеља,
1.маја. Била је то прилика да се још једном подсетимо на
велико страдање Срба током рата у бившој Југославији. Тога
дана, 1995.године, из западне Славоније протерано је око
15.000 Срба, а првих дана маја убијено је или нестало 283 лица
српске националности.
Милован Миловановић

БИВШИ РАДНИЦИ ПРЕДУЗЕЋА „М КИЛТ“ ОСТАЛИ БЕЗ ПЛАТА И УПЛАЋЕНИХ ДОПРИНОСА

САДА ИМ ПРЕТЕ И СУДСКИ ТРОШКОВИ
Бивши радници предузећа „М КИЛТ“из Врела, који су
својевремено остали без посла са неизмиреним новчаним
зарадама и нерегулисаним радним стажом, потражили су
ових дана помоћ општине Уб у решавању њиховог проблема.
Како су навели у саопштењу достављеном редакцији „Гласа
Тамнаве“, због непоштовања законских обавеза и великих
дуговања према њима од стране власника овог предузећа,
правду су својевремено потражили на суду који је донео
пресуду у њихову корист. Међутим, због немогућности
наплате потраживања, дуговања према њима и даље нису
измирена, а оштећеним радницима сада се на терет стављају
судски трошкови и таксе које нису у могућности да измире.
Оштећене раднике у свом кабинету је примио заменик
председника општине Уб Александар Јовановић Џајић, који
им је предочио ограничене могућности локалне самоуправе у
решавању овог проблема, нагласивши, притом, да о овом
проблему одлучују надлежни судски органи са којима ће
наредних дана општина Уб обавити разговоре у циљу
превазилажења тренутне ситуације у којој се налази неколико
десетина бивших радника овог предузећа.
М.М.М.

У потрази за правдом:
Некадашњи радници предузећа „М КИЛТ“
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У ДОМАЋИНСТВУ НЕШИЋА У СОВЉАКУ ОДРЖАН

ДАН ТИКВИЦЕ
И КУПУСА
У организацији компаније „Агроарм“, за
тамнавске повртаре, одржана су стручна
предавања, а они најсрећнији су добили
и вредне награде
На имању Драгољуба Нешића у Совљаку, 22.априла,
компанија „Агроарм“ одржала је Дане поља посвећене
узгајању тиквице и купуса. Стручном предавању, на којем се
највише говорило о новим технологијама у производњи
ових култура, присуствавао је велики број тамнавских
повртара из неколико убских села.

Предавања за тамнавске повртаре

Дани тиквице и купуса у Совљаку

ТИКВИЦА
ЈЕ НАЈИСПЛАТИВИЈА
Драгољуб Нешић из Совљака се у својој производњи
посебно орјентисао на засаде тиквица (8.000), купуса
(15.000) и ране паприке (7.000). Како каже, на тај начин само
наставља породичну традицију коју наследио од деде и
оца, а коју полако преноси и на сина.
- Највише гајимо ране тиквице „Eskenderany”, јер је
најроднија и има највећи принос. Релативно лако се одгаја,
доста добро рађа, рано стигне за продају и први динар се
узме баш за њу. Тренутном ценом смо задовољни, али како
стижу веће количине код других произвођача, она почиње
да пада. Све у свему, да је мање увоза нама би било далеко
боље- наглашава Нешић.

Тиквице из ране производње важе за једног од весника
пролећа на пијачним тезгама. Због свог пријатног укуса,
повољних утицаја на људско здравље и мале калоричности,
тиквице су, у ово доба године, веома тражене међу купцима.
Да је у питању једна од најзаступљенијих култура међу
посађеним поврћем у околини Уба потврдило је и велико
интересовање за овај догађај.
- Наша фирма је данас организовала Дане поља на тему
производње раног купуса „Pandion“ и тиквице „Eskenderany”. Циљ ове манифестације је да људима који се баве
повртарством представимо и приближимо нове технологије, разменимо нека нова искуства каква год да су, била
позитивна или негативна. Што се саме производње тиче
углавном су позитивна, док се она негативна углавном тичу
стања на тржишту јер постоји велика разлика у цени током
ране и касне производње- каже Здравко Антић из стручне
службе компаније „Агроарм“ и један од предавача на
Данима тиквице и купуса у Совљаку.
По његовим речима, када су у питању нове технологије,
све углавном зависи од одабира семена.
- Са пакетом семена које се купује, добијa се и списак
степена резистенције. Самим тим већа је гаранција да ћете
на њиви убрати оно што желите да произведете. Уколико
направите лош одабир хибрида, веће су шансе да испаднете
из те бескомпромисне трке,коју људи неретко губе, када је у
питању тржиште, јер оно се полако сегментише. Данас је
ситуација таква да морате да имате феноменалан принос и
добар квалитет како би продали своју робу и адекватно
зарадали- наглашава он.
Тамнавска села су посебно позната по масовној производњи тиквица, раног купуса, паприка „бабура“, празилука, келерабе и још неколико култура. Антић наглашава да
је основни проблем овог краја недостатак радне снаге. Људи
све више напуштају производњу високих култура, као што
су парадајз и краставац, те прелазе тамо где, са својом ужом
породицом, могу да изнесу обим посла у заштићеном
простору под пластеницима.
Најинтересантији део манифестације била је наградна
игра у којој су учествовали сви посетиоци, који су
претходно попунили купоне. Подељено је четрнаест
вредних награда, од различитих врста семена, преко
средстава за заштиту биља, до супстрата и прихране.

Драгољуб Нешић са сином Сашом
У овом угледном домаћинству у Совљаку берба
тиквице започета је 16.априла и трајаће цело лето, уколико
цена буде задовољавајућа.
- Почетна вредност тиквице на тржишту износила је 75
динара за килограм, док се током лета знатно спусти, чак и
на 20 динара. Рачуница постоји само под условом да се
сади већа количина. Ако се гаји нешто мање, нема се
никакав рачун, само се поклапају трошкови. Моје домаћинство има око 60 пластеника са свим културама. То све
супруга и ја одржавамо, и по потреби плаћамо двоје радника за копање, бербу и све што одржавање тих биљака
захтева. Ових дана, услед нагле промене времена, било је
проблема јер смо сви поскидали дупле најлоне, па смо због
захлађења морали поново их враћамо како би заштитили
биљке од мраза- истиче Драгољуб Нешић, што нам додатно
потрђује чињеницу да посао повртара један од тајтежих и
најзахтевнијих у целокупној пољопривредној производњи.
Све већи увоз и драстично колебање цена највећи су
проблеми домаћих повртара. Кванташка пијаца у Београду,
поред домаћег, препуна је камиона са увозним поврћем.
Све чешће се помиње и нелегалан увоз из Албаније, који
обара цену домаћих производа иако по квалитету не може
да им парира. И док поједини повртари у Тамнави током
зиме греју своје пластенике и на тај начин енормно
повећавају трошкове, Албанци убирају профит.
Због свега тога, када следећи пут будете куповали рано
поврће, обавезно питајте продавца одакле је. Изледа да
само на тај начин можемо да заштитимо нашу производњу,
јер није свеједно да ли купујете домаће или страно.
Милован Миловановић
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ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

- Парадајз
- Краставци
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Зеље
- Спанаћ
- Тиквице
- Паприка
- Љуте папричице
- Кромпир
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Броколи
- Ротква
- Келераба
- Зелена салата
- Црни лук млади
- Бели лук млади
- Ротквице
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Мандарине
- Јагоде
- Нектарине
- Смокве

цене

кг
200, 220
кг
100, 120
кг
35, 40, 50
кг
600, 700
кг
50, 60
ком
20, 60
ком
70
кг
50, 60
кг
50, 60
веза
100
ком
100
кг
70, 80
кг
350
ком
20, 25
кг
30, 40
веза
30
ком
30
кг
400, 500
кг
200
ком
10, 12, 15
кг
150
кг
300
кг
80
ком
50
ком
35
веза
20, 35
веза
40, 50
кг
30
кг
35, 50, 60
кг
180, 200
кг
120
кг 130,140,150
кг 800,900,1000
кг
200, 300
кг
120
кг
300, 350
кг
150
кг
600

Приредила: Љ.Симановић, 28.априла 2017.

„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

МОГУ ЛИ НАШИ ПОВРТАРИ
ДА КОНКУРИШУ УВОЗНОМ ПОВРЋУ?
Бранка Радовановић, продавац из Врела:
- Наш сељак може итекако да конкурише својом робом
увозним пољопривредним културама, пре свега квалитетом
и свежином својих култура. И поред тога, продаја је јако лоша.
Нас је увоз страних култура начисто упропастио, а ту првенствено мислим на увоз поврћа јер се тиме бавим. Кад би се
стопирао увоз за нашег сељака не би било зиме. Једно је
сигу-рно да у нашој моћи није ништа, већ само да радимо.
Онај ко би могао на том пољу нешто да промени, бојим се да
није заинтересован- да не кажем неку грубљу реч.

Драгослав Даничић, машин. техничар из Рукладе:
- Што се наших пољопривредних произвођача тиче,
могли би да произведу хране за читаву Србију па и за извоз у
неке суседне земље и то изузетног квалитета. Кад кажем
храну, мислим на поврће- али и на месо, било живинско или
свињско. Општи је утисак да су челници ове државе задужени за ову област, дозвољеним увозом робе сумњивог квалитета, угушили наше тржиште. Увози се труло месо а наше
свеже пропада јер се баца, или даје по изузетно ниским ценама, што додатно деморалише произвођаче.О цени нећу ни да
говорим. Лично мислим да би Влада Србије требало да се
замисли, јер ако је јак сељак, аутоматски је јака и држава.

Гордана Милојковић, машински шивач из Трлића:
- Роба из увоза је свакако велика препрека за нормално
функционисање нашег тржишта. Сви наши производи било
да су у питању пољопривредне културе или месо, аутоматски
губе на значају из више разлога. Прво роба из увоза често је
доста јефтинија а о њеном квалитету сувишно је говорити. С
друге стране, купци због финансијског стања у ком се налазе,
најчешће купују ту робу сумњивог квалитета без обзира на
ризик по здравље, које нам је данас изгледа све мање битно.
Наши производи се теже продају иако су свежи, спустамо
цену максимално и опет не можемо свој труд да уновчимо.

Милена Ранковић, домаћица из Совљака:
- Увоз страних пољопривредних култура директно стопира продају наше робе. Имамо ми доста људи који се баве
производњом најразличитијих култура, такво смо поднебље
и вредни смо људи, али све је узалуд. Не знам коме све ово
иде у прилог, само знам да произвођачу наноси директну
штету. Били би ми конкурентни и на страном тржишту, с
обзиром да нудимо робу изузетног квалитета, али немамо
излаз из овог зачараног круга који се зове пољопривреда у
Србији.

Милош Илић, машинбравар из Тврдојевца:
- Када би у овој држави пољопривреда заузимала место
које јој припада, сигурно не би долазили у ситуацију да
поштени пољопривредни произвођачи своју, крвавим радом, стечену робу, не могу да продају на пијаци по некој
солидној цени, и притом нешто зараде. Увоз робе сумњивог
порекла, директно обара цену наше робе и диктира комплетно тржиште. Код нас ништа није загарантовано, од цене преко уговорене продаје, тако да је сељак у великом проблему.
Продајом својих квалитетних производа ми не можемо само
трошкове да покријемо, а о заради да и не говорим.

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519

Радован Нешић, пољопривредник из Совљака:

www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka

CERADA - TENDI - ŠATRI
Obeležavamo vozila
REFLEKTUJUĆIM TRAKAMA
koje su obavezne po novim
odredbama Zakona

Услужно
бушење и
чишћење
бунара
014/463-213
064/160-71-60

Мија Ранковић,
Брезовица

- Ја сам стално на кванташкој пијаци у Београду. Цена
тиквице која је практично први наш производ је драстично
пала, јер је омогућен бесцарински увоз из Македоније. Препакују поменути производ у кутије и кажу да је са Уба, а купац
реално не може ни да зна порекло тог производа. Влада Србије није никако смела да дозволи овакав увоз, јер је стопирала продају наших далеко квалитетнијих и здравијих производа на тржишту. Самим тим, сељака је довела у незавидну
ситуацију. Ми никако не можемо бити конкуренција тим људима јер они имају много боље услове, боље су опремљени,
имају веће субвенције и сходно томе цена је нижа.

Светислав Адамовић, пољопривред. из Брезовице:
- Што се робе из увоза тиче, углавном су то Македонски
производи, који никада квалитетом не могу да парирају нашим културама. Једино што они могу да понуде у односу на
нас јесу ниже цене. Њихова роба стоји данима у шлеперима
док не дође на продају, док наши производи, колико јуче убрани у башти, немају прођу. Купац то не зна, једино ако познаје
продавца. Ми свакако на здравији начин производимо своју
робу, али то више изгледа никоме није битно. У свом овом
хаосу, поштени произвођач једино губи а сви други се некако
уграђују. Моје мишљење је да ће опстати само већи произвођачи а мали се гасе гарантовано.
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У ТАМНАВИ

ПРОЛЕЋНА СЕТВА
ПРИ КРАЈУ
Најзаступљенија култура у пролећној сетви и даље је кукуруз,
али се у последњих пар година пољопривредници из убске
општине све више окрећу сунцокрету и соји
Због повољних временских услова, који су ратаре извели на њиве последњих дана марта и почетком априла, у
Тамнави се пролећна сетва полако
приводи крају. Захлађење у другој
половини априла прекинуло је овај
важан посао, али је са порастом температуре сетва настављена. Директор
Земљорадничке задруге „Уб“ Славиша
Ивановић износи податак да је преко 70
посто парцела засејано током првих
сетвених дана.
„Максимално је искоришћено то
време крајем марта и почетком априла,
које је било идеално за сетву, са температурама од 25 степени и земљиштем
нормалне влаге. Подбарне парцеле, које
се годинама нису могле посејати ни у
јуну, сада су засејане. Кише је требало,
поготово за ницање пролећних усева
пошто се влага добрим делом изгубила
после првих дана сетве, али и за стрна
ж и т а , п ш е н и ц е и ј еч м о в е . Н и с к е
температуре од друге половине априла
нису нашкодиле пролећним усевима
који нису изникли, међутим могуће су

штете на парцелама где је дошло до
ницања кукуруза, соје и сунцокрета“,
сматра Славиша Ивановић.
Према његовим речима, пролећне
површине су за 20 процената веће од
јесењих, зато што је прошле године
мање ораница засејано под пшеницом и
јечмом. Премда се не сеје колико и пре,
најважнија и најзаступљенија култура у
пролећној сетви и даље је кукуруз. У
последњих пар година пољопривредници из убске општине све више окрећу
и другим ратарским културама, пре
свега сунцокрету и соји, тако да су обрадиве површине под овим усевима сада
знатно повећане.
Недостатак новца и овога пута је
утицао на квалитет сетве. Ивановић
каже да су углавном коришћена декларисана семена, али да је тек половина
пољопривредника применила адекватне агротехничке мере, док су остали
сејали без стартних ђубрива. Осим тога,
овогодишња пролећна сетва је за 15 до
20 посто скупља у односу на лањаску
„захваљујући“ цени дизел горива. Д.Н.

ПОЧЕЛА СЕЗОНА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА

Сетва у Такову

СТАЊЕ ОЗИМИХ
УСЕВА
Што се озимих усева тиче, првенствено пшенице, која је најважнија
култура у јесењој сетви, биљке током
зиме нису претрпеле већа оштећења.
Без обзира на више ледених дана
крајем децембра и у јануару, када су
температуре биле и минус 20 степени,
остала је заштићена под дебелим
снежним покривачем. Након „дебелих
минуса“, бржи раст пшенице је током
фебруара и марта успорио недостатак
влаге у земљишту, али су је касније
„спасиле“ пролећне кише.
Директор ЗЗ „Уб“ Славиша Ивановић напомиње да, након окончања
пролећне сетве, пољопривреници
обавезно обиђу своје њиве под пшеницама и јечмовима и провере да ли су
их захватили корови или напале болести, како би штеточине сузбили на
време.

ОПШТИНА УБ ДОБРО ЗАШТИЋЕНА
За дејствовање на градоносне облаке спремно 13 лансирних станица.
– Локална самоуправа набавља противградне ракете и обнавља станицу у Туларима.
У овогодишњој сезони одбране од
града, која је почела 15. априла, на
територији убске општине дејствоваће
13 од укупно 17 противградних станица,
јер су стрелци у Кожуару, Шарбанама,
Бргулама и Звиздару одбили да раде,
незадовољни месечном накнадом од
4.000 динара, коју обезбеђује држава.
Заменик начелника Штаба за ванредне
ситуације Саша Спасић тврди да је и са
мањим бројем активних лансирних
станица општина Уб „добро заштићена“,
указујући да је прошле године цео систем противградне одбране био организован са 14 станица, што је једна више у
односу на ову сезону.
„Од 36 насељених места у општини,
ми у 17 имамо противградне станице и
то је изузетно густа концентрација. И са
13 активних станица проценат покривености и даље је веома висок, тако да је
на територији општине Уб стање задовољавајуће што се тиче противградне
заштите“, оценио је Саша Спасић, додајући да преко повереника Цивилне заштите на терену покушавају да пронађу
нове стрелце за четири лансирне станице. Такође подсећа да је до пре три
године локална самоуправа, из сопствених средстава, стрелцима исплаћивала исти износ као Република током
шестомесечног ангажовања, колико
траје противградна сезона, али да, на
жалост, више није у могућности да
с уф и н а н с и р а њ и хо в р а д . Ум ес то
додатне дотације стрелцима, општина

Уб се определила да систем противградне заштите подржи и унапреди
набавком противградних ракета и обновом оштећених лансирних станица.
„У току годину планирамо да купимо одређен контингент ракета, највероватније две ракете по противградној
станици, тако да ћемо са три које ће
набавити Република Србија, отприлике
имати једну трећину борбеног комплета, то јест по пет ракета на свакој
станици, што је сасвим довољно за
једну просечну сезону. Повећањем
броја пројектила на нашим станицама,
повећавамо и ефикасност противградне заштите. Општина Уб се налази у
градобитном подручју, које је високог
ризика и сматрам да ћемо имати довољно ракета за одбрану пољопривредних усева од опасности која прети
у току летњих месеци. Поред тога,
морамо извршити и реконструкцију
противградне станице у Туларима, која
је прошле године знатно оштећена
ударом грома. Радови коштају од 800
хиљада до милион динара, а набавка
ракета између 1,2 и 1,5 милиона динара,
тако да ће општина Уб од скромних
средстава које има за отклањање
последица елементарних непогода
издвојити око два милиона динара, или
0,3 посто реализованог буџета из
претходне године за подршку систему
противградне заштите, што је изузетно
висок проценат који локална самоуправа даје из сопственог буџета за ове

Саша Спасић
намене. За толика средства смо се определили зато што се налазимо у изузетно
угроженомомн подручју, због чега нисмо
у могућности да применимо и друге мере
подршке, односно да суфинансирамо рад
противградних стрелаца“, рекао је
Спасић.
Противградну заштиту на територији
убске општине координира Радарски
центар Ваљево, а сезона одбране траје до
15. октобра.
Д.НедељковићД
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ОПШТИНА УБ У САРАДЊИ СА ПУТЕВИМА СРБИЈЕ

АСФАЛТИРАЊЕ
У ПУНОМ ЈЕКУ
Нове асфалтне деонице, током прошле недеље,
добила су још четири села: Брезовица, Совљак,
Црвена Јабука и Милорци. Коначан план, који
подразумева изградњу 22 локална пута у убској
општини, на половини од реализације.
Након кратке паузе током ускршњих празника и ишчекивања повољнијих временских прилика, током прошле недеље,
грађенивске машине поново су почеле да „крстаре“ убским
селима. За само неколико дана нову асфалтну подлогу добила
су још четири убска села: Брезовица, Совљак, Црвена Јабука и
Милорци. На тај начин настављена је својеврсна акција
„масовног“ асфалтирања сеоских макадамских путева коју
спроводи општина Уб у сарадњи са „Путевима Србије“. Како
смо раније најавили, до почетка лета на територији убске
општине биће асфалтирана 22 путна правца, што ће према
речима председника општине Уб Дарка Глишића представљати само прву фазу радова на локалној путној мрежи, јер ће
у другој половини године нове деонице добити још десетак
месних заједница.
- Од 22 деонице, које смо у првој фази, обећали да ћемо
урадити, до сада смо асфалтирали, чак, дванаест. Настављамо
да радимо посао најбоље што можемо јер нам је циљ да, када
погледамо иза себе, видимо да је нешто урађено, а не ко ће шта
да нам каже и да ли се неком допадамо или не. Суштина је у
резултатима рада. Посебно се захваљујем мештанима свих
оних села која смо до сада прошли, што су били веома
коректни и помогли људима који су овде радили. Није било
неких имовинско-правних проблема, који успоравају послове.
Зато, идемо даље, улазимо у следећа села по већ утврђеном
списку, а већ на јесен се враћамо да асфалтиамо још један
круг- истакао је Дарко Глишић, који готово свакодневно
обилази радове који се изводе широм убске општине.

Совљак, засеок Тамнава

СОВЉАК
Паралено са радовима у Брезовици, машине Предузећа
за путеве Ваљево биле су ангажоване и на асфалтирању 515
метара дуге деонице у Совљаку, засеок Тамнава. У питању је
кружни пут који повезује овај део села са совљачком
школом, а у наредном периоду требао би да у потпуности
буде прекривен асфалтом како би деца, која свакодневно
путују на наставу, имала боље услове и могла да користе
услуге бесплатног школског превоза.

ЦРВЕНА ЈАБУКА
Добар пример асфалтирања по фазама представља и
Црвена Јабука, која је ових дана добила нових 715 метара
асфалтног пута, чиме је деоница, која се протеже од
Ћемановог моста до центра села, школе и гробља,
комплетно повезана новом путном инфраструктуром. На
овим потезу половина деонице урађена је пре годину и по
дана, па је на ован начин председник општине Уб Дарко
Глишић одржао обећање које је тада дао мештанима Црвене
Јабуке. У овом крају има око педесетак кућа али је, поред
тога, овај пут веома фреквентан јер га користи готово цело
село, као и један део становника Милораца.

БРЕЗОВИЦА
Приликом посете Брезовици, где је афалтирано 400
метара у доњем крају, Глишић је истакао да сви путеви који се
тренутно раде, и који су у плану, имају свој почетак и завршетак, спајају села и засеоке, односно велике групе домаћинстава који се налазе на одређеној територији.

Црвена Јабука

МИЛОРЦИ
Васиљевића крај у Милорцима је, поред нове
нисконапонске мреже, која је урађена пре два месеца, добио
и нову асфлатну подлогу у дужини од пола километра, па
мештани овог краја, на челу са Бориславом Максимовићем,
председником Савета МЗ, имају пуно разлога за задовољство. У питању је обилазница која становнике овог краја са
две стране спаја са регионалним путем Уб-Обреновац, а да
би се комплетно уредила преостало је још свега 250 метара.
Поред тога, Милорчани се надају да ће се ускоро створити
услови и за реализацију реконструкције пута ка Јошеви, и
даље ка Љубинићу, који је у веома лошем стању због честих
пролазака камиона.

Брезовица, доњи крај
По речима Николе Срећковића из Брезовице, пут у доњем
крају је од изузетног значаја за становнике тога краја, јер води
ка Ждраловици у Врелу, и даље ка цркви у том селу, чијој
парохији припада Брезовица. Да би се ова два села комлетно
спојила асфалтном подлогом, преостала су још око три
километра, имајући у виду да је са друге стране (у
Ждраловици) недавно урађено додатних 525 метара.
- Нисам члан ниједне политичке партије, али желео бих да
изразим велику захвалност овим вредним неимарима,
општинском руководству и Путевима Србије што, на овај
Милорци, Васиљевића крај
начин, директно помажу опстанак омладине на селу.
Брезовица је позната као „живо“ село у којем има доста
младих, који заснивају своје породице, баве се повртарством
Ових дана, радови на путној инфраструктури убске
и своју будућност граде на свом огњишту. Овакви пројекти су, општине наставиће се у Лончанику, Трлићу и у још неколико
за све нас, велики подстрек и потврда да општина мисли на села према раније утврђеном плану који је усвојен у сарадњи
нас- истакао је Срећковић.
са Путевима Србије.
Милован Миловановић

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ- УБ
ПРОГРАМ УСТАНОВЕ
ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ- УБ

ФИЛМСКИ
И ПОЗОРИШНИ
ХИТОВИ
Среда 10. и четвртак 11. мај,
Сала Дома културе

ШТРУМПФОВИ:
СКРИВЕНО СЕЛО
У трећем наставку популарног
серијала, који је за разлику од својих
претходника у целости анимиран,
Штрумпфета уз помоћ тајанствене
карте и у пратњи својих најбољих
пријатеља креће у узбудљиву авантуру кроз Забрањену шуму, како би
пронашла мистериозно скривено село
пре Гаргамела. Упустивши се на путовање испуњено узбуђењима и опасностима, јунаци филма ускоро ће открити најштрумпфастичнију тајну у својој
историји! Пројекције почињу у 16
часова.

ЛЕПОТИЦА И ЗВЕР
Играна адаптација истоименог
Дизнијевог анимираног филма из 1991.
године, насталог по чувеној француској бајци из 18. века, овога пута
ликове преобликује за модерну публику, али остаје верна оригиналној музици, допуњеној са неколико нових песама. У овој бајковитој причи играју Ема
Вотсон, Ден Стивенс, Лук Еванс, Кевин
Клајн, Јуан Мекгрегор, Ема Томсон и
други. Филм је на репертоару 10. и 11.
маја од 18 сати.

ПАКЛЕНЕ УЛИЦЕ 8
У најновијем поглављу једне од
најпопуларнијих и најдуговечнији
филмских серијала свих времена,
стара екипа се сусреће са најтежим
изазовом до сада. Од обала Кубе и
улица Њујорка, преко ледених равница код Баренцовог мора, елитна јединица ће прећи цео свет не би ли спречила анархисту да покрене хаос на
светској сцени и вратила кући човека
који је од њих направио породицу. Улоге: Вин Дизел, Двејн Џонсон, Џејсон
Стетам, Мишел Родригез, Курт Расел,
Хелен Мирен,... Пројекције су од 20,30
часова 10. и 11. маја.

4.мај 2017.г.
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НА УБСКИМ ГРАДСКИМ БАЗЕНИМА

ПРИПРЕМЕ ЗА ЛЕТЊУ СЕЗОНУ
У току су опсежни радови на сређивању базенског
комплекса, који ће своје капије отворити 1. јуна
Претходне недеље почеле су
припреме за нову сезону купања на убским Градским базенима, чије је отварање планирано за 1. јун. Према речима Радована Пулетића, директора
Установе за културу и спорт, која је
задужена за функционисање и одржавање базенског комплекса, и ове године биће изведени опсежни радови
пред летњу сезону.
- Поред санирања напрслина на
полиестерској облози корита, као и на
преливним каналима, мораћемо да
заменимо и оштећене делове цевовода око базена. Имамо проблема и са
компензационим базенима, који ће,
такође, морати да се закрпе и да премажу хидроизолацијом. Извршићемо и
ремонт мотора, пумпи за дозирање
гасног хлора, водоводних инсталација
и других постројења, потом заненити
сигурносне вентиле на тушевима и
сунцобране, који су већ дотрајали,
санирати пукотине на бетону, уредити
санитарне чворове, зелене површине
и игралишта. Имаћемо пуно посла и
молим све људе који буди користили
наше базене да, ако дође до неких
проблема које морамо решавати дневно, имају разумевања, јер нисмо у
могућности да урадимо комплетну
реконструкцију објекта. Она кошта око
40 милиона динара и буџетске околности нам тренутно не дозвољавају
један тако скуп захват. Ипак, трудом
људи који раде на базенима и свих нас
који смо у Установи, проблеме ћемо
отклањати како се буду појављивали
да би објекат био у функцији током три
летња месеца, каже Пулетић о припрема за предстојећу сезону, уз подсећање да су Градски базени на Убу

Среда, 17. мај,
Сала Дома културе

ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ
Малишане из Вртића и ученике
нижих разреда убске основне школе
Установа за култури и спорт обрадоваће једном поклон представом.

Четвртак, 25. мај у 20 h,
Сала Дома културе

Градски базени Уб

ПРОДАЈА
СЕЗОНСКИХ КАРАТА
У просторијама Установе за
културу и спорт сваког радног дана
могу се купити сезонске карте за
Градске базене по цени од 3.000 динара
за ученике и студенте и 3.500 динара за
остале посетиоце. Карте се продају
путем претплате, на три рате, с тим што
се прва рата плаћа до 5. маја, друга 15.
маја, а трећа 1. јуна. Синдикалне организације и предузећа уплату врше
преко рачуна, а носиоци дипломе „Вук
Караџић“ и ове године добиће беспалтне пропуснице. Контак особа: Небојша Живановић, тел: 064/8160-740.
отворени пре 40 година и да је дошло до
„потпуног замора материјала“.
Дневна улазница коштаће као и
претходних осам година - 150 динара, а
посетиоци ће, осим у чистој води и лепом
амбијенту, моћи да уживају и у дневним
свиркама, повременом ноћном купању,
док ће за најмлађе бити организована
Д.Н.
школа пливања и други садржаји.

Клуб Дома културе

ДВЕ ТРИБИНЕ
У другој половини маја биће
организоване две трибине о актуелним
т ема ма . Ј е д н а ћ е б и т и п ос ве ћ е н а
ријалити програмима, феномену новог
времена у коме људи показују потребу да
живе туђе животе, а друга породици,
њеном значају и изазовима пред којима
се налази. Тачан термин одржавања
трибина биће благовремено објављен.

МЕТАР И ПО
ДО ЦЕЗАРА
Урнебесна хит комедија на сцену
доноси необичну причу о типичној
породици с почетка српске транзиције. Мужу, који је без посла, једина
нада за велико богатство је копање по
археолошким ископинама римског
Виминацијума, док његова жена разбија свакодневну рутину праћењем
бројних серија на телевизији. Српски
Индијана Џонс, уместо Цезаровог блага, које му „стално бежи за метар и по“,
наилази на лепу Римљанку. Ту почиње
заплет у који су уплетене две жене, час
супротстављене једна другој - час

савезнице у решавању њихове свакодневнице. У представи о нашој стварности, нашим бригама и наравима улоге
тумаче Јасмина Стоиљковић, Лепомир
Ивковић и Весна Станковић.
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НАШИ АУТОРИ
УБУ ЈЕ ПОТРЕБАН ЈАВНИ ТОАЛЕТ

НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ТАМНАВСКО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Богу хвала расту деца па дошло време да се
психички и нарочито физички припремам за пунолетства, матуре, уписе на „велике чколе“, полагање
возачких испита... Са психом се којекако држим ал' ми
онај материјалистички део шкрипи па све више
размишљам о неком допунском раду. Буљим у
монитор, претражујем Интернет, има неких бесповратних средстава за развој предузетништва кроз
(логично) развојне пројекте, Фонд за развој нуди
примамљиве кредите са мучнијим делом – мора да се
врате али питање свих питања је коју допунску
делатност изабрати. Да ствар буде вредна труда мора
да буде високопрофитабилна, на Убу невиђена,
помало тајновита а свима потребна.
Зато сам почео да скенирам локално предузетништво. Угоститељство у старту прескачем јер нам
кафана, брзе хране и сродних привредних субјеката
никада није недостајало. Преводио би са кинеског ал'
док ја тај језик савладам завршиће се изградња
аутопута. Зидарија ми је у крви но ту су већ етаблирани „Пуре“, „Ћуре“ и „МС градња“. Убски трговци су
својевремено издејствовали да се скрене пруга од Уба
ка Лајковцу па не вреди у таквој бранши бити конкуренција. Галантерија сваке врсте мора да се премешта
а моја кичма баш и није за неки терет... А кад терет
мисаоног процеса притисне главу кажу да је најбоље
отићи до фризера. Салон на добром месту са дугогодишњом традицијом, газда принципијелан а уз то и
сам свој мајстор (шиша себе и друге без ичије помоћи),
расположен да продискутује и изложи своје виђење
проблема.
Питам га има ли слободних локала и у старту се
разочарам: био је један, баш уз његова врата само што
ових дана добија комшилук. Женски фризер, педикир,
маникир, можда масажа... „То!“, живнем, „Кад може
тајландска, што не би могла и тамнавска масажа!“. Па
сто пута сам од куће до улице и назад чуо „Кад те ја пропустим кроз шаке!“, тамнавске руке су предодређене
да пруже оригиналну и непоновљиву тамнавску
масажу. „Мани се пријатељу“, каже ми мој фризер, „Та
масажа нема своја правила и није медицински потврђена, ту треба да се разраде финесе, захвати, утврде
кључне регије, у противном неће бити неке разлике
између масаже и макљаже а зна се како пролазе они
што их свиње вуку и Тамнавци туку. И покојни кнез
Михајло је то схватио, само касно!“.
Ту ме већ мало охладио мада сам релативно
склон јуначењу. „Па добро, има ли нешто онда мало
безопасније?“ питам. „Зависи, ако умеш са кућним
љубимцима можеш да их фризираш, нарочито ове
дугодлаке, сад ће им сезона шишања. Ево препрошли
викенд је била и изложба паса на Фазанерији, ту су
сви сређени дошли.“. Сетим се да псе луталице
стерилишу кад их ухвате да не гризу народ па одбијем
и ту могућност. Шта ми још преостаје? „Задња шанса
ти је да фарбаш чавке. То на Убу нико не ради, ни ја то
не знам али кажу да је у Београду постало врло
популарно и још битније – добро плаћено. Једини
проблем је што нико неће да открије поступак па
мораш сам да откријеш“.
И ето, опет седим поред рачунара и претражујем
Интернет. Хтео бих да без паре и динара научим како,
чиме и којим потезима фарбати чавку. Стално излазе
упутства како то офарбати ципеле, обрве, кухињске
елементе, о чавкама ништа. Ствар је очигледно
тајновита, уникатна, можда ће бити и високопрофитабилна, само да опоравишем технику и откријем
колико у Тамнави има чавки за фарбање.

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

ПРОБЛЕМ КОЈИ ЧЕКА
НА РЕШАВАЊЕ
Некада давно постојао је јавни нужник на сточној пијаци.
Међутим, његово одржавање, како се испоставило, било је
‘’немогућа мисија’’, па је дуго времена био и велико јавно ругло
вароши. Опасност од заразе је вребала, а нарочито пазарним
данима, петком и кад су вашари, јер су га људи на тадашњем
сточном пијацу, која је била увек веома посећена, ‘’притиснути
потребом’’, користили упркос томе што му ни прилаз није био
могућ без опасности да се на ципелама не понесу ‘’успомене’’.
Одахнули су Убљани када је затворен. Али, после тога,
многобројни грађани на зеленој пијаци су се сналазили, па су
тако несуђени локали по ободу простора са надкривеним тезгама
претворени у јавно - ругло. Наиме, пре тридесетак година,
иницијатива да се доделом локација и погодности заинтересованима за отварање локала на Зеленој пијаци,отвори мали тржни
центар, није реализована јер је тај простор ‘’жив’’ само петком.
Разуме се, није било исплативо па су паре уложене у изградњу
ових локала, практично, бачене. Било је разних идеја, у међувремену, да се некако приведу некаквој корисној намери, али, ни
једна није заживела.
И, да се вратимо основној
идеји овог текста - недостатку јавног
нужника на Убу. Има у граду кафића
у којима гости могу да користе и
санитарне просторије, зграда општине има тоалете које грађани
користе... Нажалост, и ту се показало
да није могуће ‘’кориснике’’ навести
на хигијенско коришћење и на
одржавање чистоће. Забележене су
крађе славина и других делова
санитарија. Неко верме, а можда и
тренутно, на неким спратовима, те
просторије су под кључем.
Речју, граду недостаје јавни WC. Ако би ‘’Ђунис’’, као фирма
која се успешно носи са многим комуналним пословима, дошао
до рачунице да отвори такав објекат, локација би могла да се нађе
у самом центру вароши. Не, на самом градском тргу, али негде у
ближој околини. Услов би био да се упосле потребни радници
који би наплаћивали услуге и одржавали хигијену. Не треба
занемарити ни ову потребу, ни ефекат који би био постигнут...
Иначе, тренутно, у преподневним часовима (радно време
‘’Бифеа Савић’’) , многи који изађу у шетњу или неким послом у
центар града, а не задржавају се у кафићима, користе WC у Клубу
пензионера. А ту се, тек, може видети ниво културе многих наших
суграђана. Забележено је пењање неких на шољу (из хигијенских
разлога) и само је питање времена када ће се догодили немила
сцена...
Проблем је помало баналан. Али, какав год да је, треба да
буде решен. Убу је. што пре, потребан јавни нужник!
М.М.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
СЕЛУ У ПОХОДЕ - ГВОЗДЕНОВИЋ

МАЛИНА ЗА БОЉИ
ЖИВОТ
Породица Драгана Ђелмаша креће са новом
производњом - малина на два хектара
- Држао сам бикове, краве музаре, свиње... Није било
зараде,почиње своју причу Драган Ђелмаш, глава
породице у којој су још у супруга Зорица, мајка Стана, син
Лазар (рударски техничар) и ћерка Јелена (студент
туризмологије).- Гвозденовић има погодну микроклиму за
гајење малине и јесенас смо одлучили да кренемо са два
хектара и 12.000 садница.
На 200 метара од куће је парцела која је, у јесен,
засађена малином. Ђелмаши су на 100 метара испод
површине, у каменитом слоју, нашли воду, купили моћну
потапајућу пумпу од 2,2 киловата, решили проблем воде
за домаћинство, али и за заливање засада. Ускоро ће
поставити цеви за систем заливања кап по кап. У плану је
у изградња мреже за заштиту од града.

Лазар, Зорица, Стана, Драган и Јелена - Ђелмаш
- Све ово што смо до сада урадили је из сопствених
средстава,додаје Драган,- Планирамо и постављање
заштитне мреже од града, а ту би нам добро дошла помоћ
од државе. Чујем да се дају стимулације и надам се да
ћемо добити бар део онога што треба уложити. Трошкови
су, по једном хектару, 17.000 евра, што значи да нам је
потребно 34.000.
Ваздух као на Дивчибарама, зеленило где год
погледаш, здрава незагађена животна средина. Ђелмаши
су породица којој би вредело помоћи - ако ова држава
жели да задржи младе на селу. У овом случају перспектива постоји, само би требало још и да се ‘’погура’’ из
Фонда за пољопривреду или са неке друге стране. Стигао
је асфалт, људи су добили вољу да живе и раде. Не треба
сумњати да ће и Ђелмаши успети. Показују слику прадеде
Илије, који је био народни посланик, икону која је донета у
кућу у време када се из ове куће оженио отац проте Матеје
Ненадовића... Милош Ђелмаш је играо у Партизану, Мика
Ђелмаш је успешно возио рели трке, Раша свирао у ЈУ
групи... Успевало се на многим пољима...
М.М.
Успеће и ова породица. Нема сумње.
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’’УБЉАНКА’’ НАШЕ МЛАДОСТИ

ЗЛАТНА КОШУТА - НЕКАД
Била је то велика конфекцијска кућа са својим
штандом на Београдском сајму моде
Имао је Уб, својевремено, велику конфекцијску
фирму која је, у време свог процвата, бројала и до 600
запослених. Градимира Урукала, који је пре готово пола
века, завршио учитељску школу у Убу, судбина је везала за
‘’Убљанку’’, још док је била један од погона Предузећа ‘’Пролетер’’.
- Дошао сам у ту убску фирму 1970-те, а четири
године касније из једног предузећа настала су три: Конфекција ‘’Убљанка’’, Граћевинско предузеће ‘’3.октобар’’ и
Металско предузеће ‘’Пролетер’’- сећа се Градимир. - У
почетку смо производили само болничку опрему, мантиле,
одећу за хируршке сале... А после се
кренуло слободније на тржиште са
лаком конфекцијом. Имали смо своје
штандове на сајмовима моде, радили
женске блузе, мушке кошуље, хаљине,
сукње, панталоне... Имали смо и пуно
лон-послова, који су, ипак, били нужно
зло јер је конкуренција на тржишту
била све жешћа.
‘’Убљанка’’ је радила у две
смене (па и прековремено), а шлепери
са разним страним натписима на
Градимир
камионским цирадама и са немачким и
другим страним таблицама, провла- Градимир
Урукало Урукало
чили су се уским убским улицама.
- Из тих камиона, у Немачкој, роба је истоварана
директно у радње. Није било магацина и губљења времена
на претовар (и, наравно, трошкова). Тадашња Школа
ученика у привреди имала је смер кројачица, радила је и
‘’Марицина школа за шнајдерке’’... Имали смо скромне, али
редовне плате, много је породица исхрањено и деце
исшколовано од рада у ‘’Убљанци’’Сећа се Градимир првомајских уранака, прослава
Осмог марта, годишњица и радничких дружења. Дочекао је
и испратио више директора и руководилаца: Дишу
Обрадовића, Лазара Николића, Рашу Радовановића, Жику
Мијатовића, Бранку Пантелић, Милана Маринковића,
Голубовића, Јовића, Босу Бокинову ... а, поменуо је и Живка Радовановића, Драгана Живановића, Милована Илића,
Радишу Ранисављевића, Животу Ковачевића, Шерпицу,

‘’Убљанка’’ је била једна
од колевки убске радничке класе

ЛЕПОТА ПЧЕЛАРЕЊА

МЕДЕНИ НЕЖЕЊА
За нежењу Слободана Рафаиловића
би се могло рећи да је, ипак - ожењен. И то
пчелама. Давне 1986. заљубио се у пчеларство и сада, са 120 кошница, располаже
производњом од пола, па и до две тоне меда
годишње. Од пре две године је у пензији,
дакле, има времена за свој некадашњи хоби и извор
додатних прихода.
- Има посла око пчела, од маја до августа,причао
нам је приликом недавног сусрета у његовом домаћинству
у Гвозденовићу (ту су и брат Милан, снаха Слађана и
синовац Иван).- Сада, ако не падне киша бар неколико
дана, биће добар принос од багрема. После креће липа, па
сунцокрет и ливадска испаша. Имао сам, кад је добра
година, до две тоне меда. Некад сам селио кошнице, на
пример, кад је актуелан сунцокрет и имао по двадесетак
килограма приноса по једној кошници...
Послужили смо се домаћим црним вином, ливадским медом (добили смо и на поклон теглу)... Слободан је
задовољан. Пчеле му, очигледно, иду за руком...
М.М.

Пирића, Рику, Смртића, Миру Јовичић, Росу Жнидарчић,
Љубишу Грмушу, Злату, Олгу, Виду Радивојевић, Миљу
Радовановић, Остоју кројача, Раденка, Мићу Мијаиловића,
Бранкицу Срефановић, Милену Симић...Није могуће
набројати сва имена, нити је могуће сетити се свега. Ипак,
„Убљанка“ и даље живи кроз неколико мањих приватних
конфекцијских фирми које су формиране после стечаја.
Нажалост, тадашње општинско руководство, са главним
заговорником стечаја у лику председника Општинског већа
Савеза синдиката, није имало ни снаге, ни умећа да сачува
фирму, да јој, кроз приватизацију, продужи живот. Уосталом
слично су прошла и друга убска предузећа. Осим успешне
приватизације ‘’Тамнавца’’ (у другом покушају) ни једна
фабрика није успела (а и ‘’Тамнавац’’ је, прво обезвређен и
разграбљен) да сачува производњу и капитал на Убу.
Некадашње производне хале ‘’Убљанке’’ претворене су у продајни простор за кинеску робу, управна зграда,
која би требало да је под заштитом државе јер је својеврсни
историјски споменик, сада је, кажу, издата под закуп једној
фирми за изградњу путева... Иначе, ‘’Убљанка’’ је продата
по систему слободне погодбе. Али, то је друга тема.
М.М.
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АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ НА УБУ

УЧЕНИЦИ ЗА ПРИМЕР
Драгоцену течност први пут дало и 20 убских
средњошколаца. – Организовано и пријављивање у
Регистар добровољних давалаца костне сржи Србије
У другој овогодишњој редовној акцији добровољног давања
крви, која је крајем априла одржана на Градском тргу на Убу,
пријавило се чак 105 давалаца, од којих је 20 одбијено због здравствених разлога. Међу 85 грађана који су дали крв у трансфузиомобилу, било је 20 нових давалаца - ученика Техничке школе и
Гимназије „Бранислав Петронијевић“. Осим убских средњошколаца,
који се у све већем броју одлучују на овај веома хуман гест, људску
солидарност на делу показало је и 29 жена, као и запослени у јавним
предузећима и установама, пољопривредници и други грађани.

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ИМУНИЗАЦИЈЕ

ВАКЦИНЕ ШТИТЕ
У општини Уб, само је 64 одсто
планиране деце вакцинисано. За
спречавање епидемија ширих размера,
потребно је да буде вакцинисано,
најмање 95 одсто лица.
У недељи имунизације, која се у Европи обележава од 24. до 30. априла, под слоганом „Вакцине
штите“, надлежне службе из ЗЗЈЗ Ваљево, као и из
Дома здравља Уб, истичу значај вакцинације деце и
одраслих, како би се превентивно спречиле многе
заразне болести, компликације и смртни исходи.
Сваке године, у свету, региструје се два до три
милиона смртних исхода од дифтерије, тетануса,
великог кашља и малих богиња код невакцинисаних лица, а највише код деце испод пете године
живота. Процена је остане невакцинисано 18,7
милиона деце, иако се вакцинацијом могу спречити
многе болести, укључујући рак грлића материце,
дифтерија, хепатитис Б, морбиле, заушке, велики
кашаљ, запаљење плућа, дечија парализа, проливи
изазвани ротавирусом, рубеола и тетанус.

Најмлађи даваоци крви:
Убски средњошколци
И ову, по одзиву рекорду акцију, заједнички су организовали
Црвени крст Уб (ЦК) и Институт за трансфузију крви Србије. Секретар
ЦК, Слободан Моловић, захвалио се свим хуманистима на учешћу у
још једној кампањи, а посебно ученицима, чији пример треба да
следе и остали.
У оквиру друге акције, поново је организовано и пријављивање у
Регистар добровољних давалаца костне сржи Србије, где се до сада
уписало и 25 Убљана.
„Ми предузимамо активности да се наших 25 потенцијалних
даваоца костне сржи лекарски прегледају у Институту за трансфузију крви и током године ће се на комисијама у нашим клиникама
одлучити да ли моги да буду и донатори. На тај начин обезбеђујемо
лечење болесницима који су оболели од леукемије или других
малигних болести крви. Имамо седморо деце на подручју општине
Уб, а око 300 у Србији, којима је трансплатација костне сржи једина
нада за излечење“, указао је Моловић и позвао грађане да се прикључе Регистру давалаца костне сржи Србије, где се за већину болесника
тражи подударни донатор.
Д.Недељковић

ПРОДАЈЕМ КУЋУ
НА ВУЧИЈАКУ
Улица ЈНА бр.136, Уб
Плац 6 ари, кућа 180 m²
са свим папирима и
комплатном инфраструктуром.
Цена: 95.000 еура.

064/2737-198

Заштитите вашу децу од заразних болести
У Србији и у Колубарском округу дошло је до
пада обухвата скоро свих вакцинација, па из ЗЗЈЗ
Ваљево, апелују на важност ове једино проверене
превентивне мере заштите од заразних болести. У
2016. години, обухват ММР вакцином деце старе до
две године живота, пао је на 83 одсто, а најлошији
резултат је у општини Уб, где је само 64 одсто планиране деце вакцинисано. Последице повећања
неотпорне и осетљиве деце у предшколском и
школском колективу, могу да буду ширих размера,
што може довести до лаког и брзог епидемијског
ширења болести. Да би се то спречило, потребно је
да на нивоу општине буде вакцинисано најмање 95
одсто лица.
Д.Капларевић

ПРОДАЈЕМ
ДВОИПОСОБАН СТАН
52 m² У БЕОГРАДУ
(Насеље Браће Јерковић)
Ул. Војводе Влаховића
Новоградња, први спрат
Цена: 1.050 еура по m²

064/2737-198
КУЋА НА ПРОДАЈУ
у улици
Вука Караџића 34
(преко пута Основне
школе)

Тел: 060/30-30-917

Продајем
2
ТРОСОБАН СТАН од 70 м
на првом спрату
и два ЈЕДНОИПОСОБНА
2
стана од по 45м ,
један на другом спрату а
један на трећем.
Станови се налазе у
згради преко пута
УНИКРЕДИТ банке.
Цена по договору.
Тел за информације:
069/2434-666
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ЗАВРШЕН 15. ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

КЛАСИКА ДИШЕ
ПУНИМ ПЛУЋИМА
Титулу лауреата понело седам такмичара, међу којима је
и убска виолинисткиња Александра Латиновић

15

У УБСКОЈ ГАЛЕРИЈИ

ПУТОВАЊА
ТРИ ОБЈЕКТИВА
Мајстори фотографије
представиће део своје богате
колекције на изложби која ће
бити отворена 4. маја у 20 часова
Изложба под називом „Путовања
три објектива“ Томислава Петернека,
Горана Кукића и Игора Мандића свечано ће бити отворена у четвртак, 4.
маја у 20 часова у Галерији „Свети
Лука“. Изложба обухвата 60 фотографија са путовања тројице еминентних
аутора, чија је намера да се културно
„оживе” мања места у Србији, кроз
фотографску изложбу, разговор и дружење са фотографима. Циљ је да се
људи боље упознају са фотографијом
и да се скрене пажња на фотографију
као вид комуникације који оплемењује.

Лауреати 15.Фестивала Музичке школе „Петар Стојановић“ Уб
Доделом награда и концертом
најуспешнијих такмичара, у суботу, 29.
априла, завршен је шестодневни Интернационални фестивал Школе за основно музичко образовање „Петар Стојановић”, 15. по реду, на коме је учествовало преко 220 кандидата из четрдесетак основних и средњих школа. Поред
Србије, своје представнике имали су
Македонија, БиХ, Република Српска и
Хрватска. Одлуком фестивалског жирија, титулу лауреата могли су да понесу
само такмичари са освојених сто поена,
а таквих је седморо. Апсолутни победник поново је Александра Латиновић,
ученица првог разреда средње МШ
„Даворин Јенко“ из Београда, која је до
прошле године заступала боје убске
основне Музичке школе „Петар Стојановић“ и то као најуспешнији и најталентованији ђак у њеној истори. Поред убске
виолинисткиње, лауреате су освојиле
још три ученице београдских музичких
школа: Марија Манчић (клавир) из МШ
„Ватрослав Лисински“, Марија Васић
(соло певање) из МШ „Јосип Славенски“ и Дуња Шиљковић (флаута) из
МШ „Др. Војислав Вучковић“. У Чачак су
отишла два лаурета, захваљујући флаутисткињи Дуњи Драгић, ученици средње МШ „Др. Војислав Вучковић“ и
камерном саставу (флаута-клавир) из
исте школе, који чине Марија Марочик и
Урош Тишма, а у Гроцку један, који је
припао Невени Стефановић (виолончело).
Убску Музичку школу и ове године
је на Фестивалу представљало

педесетак ученика, који су заслужили
мноштво првих награда, али се њих
двоје посебно издвојило. Премда нису
понеле титулу апсолутног победника,
максималних сто бодова освојиле су
Тамара Стефановић, ученица другог
разреда виолончела, и мала виолинисткиња Лана Крстић у беби категорији.
Признања најуспешнијим такмичарима Фестивала уручили су професорка Јелица Ђорђевић и Владимир
Ђенадер, директор Музичке школе, који
се захвалио Општини Уб, под чијим
покровитељством је одржана овогод и ш њ а с мот р а м л а д и х муз и ч к и х
талената, као и другим спонзорима.
Присетивши се почетака Фестивала,
Ђенадер је рекао да већ пуних деценију
и по ова манифестација дише пуним
плућима, стално се надограђујући, те из
године у годину бележи све већи број
учесника и такмичарских дисциплина.
Значајан део свих, па и 15. издања
Фестивала, били су пратећи програми.
Манифестација је 24. априла отворена
изванредним концертом нишког пијанисте Немање Егерића, у среду су се
представили првонаграђени соло певачи београдски музичке школе „Јосип
Славенски“ из класе професорке Маје
Мудрић Јовић, док је у петак у Дому
културе на Убу одржана прва реприза
музичко сценске игре „Циганска бајка“
аутора Владимира Ђенадера, у реализацији професора Музичке школе и
глумачког ансамбла позоришта „Раша
Плаовић“.
Д.Недељковић

Велики мајстори фотографије
имају различите стилове. Док фотографије Томислава Петернека бележе
занимљиве и неочекиване ситуације
из свакодневног живота, радови Горана Кукића немају јасну дводимензионалност и временску одредницу.
Приказани су рефлекси у различитим
излозима широм Европе. Кроз целину
реалности, фотографије приказују и
оно што је чулној реалности невидљиво. Фотографије трећег излагача,
Игора Мандића су колекција доживљаја тренутка са различитих континената – од тоталне пустиње до најнасељенијих места на свету. Кроз фотографије, Игор тежи надреалности реалних сцена.
Д.Н.
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РОДЕ ПОНОВО У НАШЕМ КРАЈУ

РАДОСТ
ДОЛАСКА РОДА
Често се чује клепетање кљунова,
вратиле се роде
Ако пролазећи поред Поште чујете
гласно клепетање, налик ударању штапа
о штап, знајте да се то пар рода вратио у
наш крај. На оџаку, где су и ранијих година правиле гнезда, две велике беле роде, изводе свој плес парења, па их је
лако уочити.
Роде се врло ретко оглашавају, али
је зато њихово клепетање шиљатим,
црвеним кљуном врло препознатљиво.
Роде при клепетању извијају свој дугачки бели врат унатраг. Лако их је уочити
на гнезду, које је велико и које, најчешће,
граде на крововима и димњацима кућа,
а ређе на стаблима. Станују близу човека, али и недалеко од мочвара и ливада.

ОД СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ УЧЕНИКЕ
ПЕТОГ РАЗРЕДА ОЧЕКУЈУ

ТРИ НОВА ПРЕДМЕТА
Предмет информатика и рачунарство улази у просек од
септембра. Петаци ће учити и технику и технологију,
као и физичко и здравствено васпитање.
Ученици петог разреда, у новој
2017/2018. години, добиће три „нова“
предмета. Информатика и рачунарство,
иако тренутно изборни предмет, од
следеће школске године постаје обавезан предмет, чија ће оцена улазити у
просек ученика. И даље је спровођоње
ове идеје проблематично, јер нису све
школе, нарочито сеоске, довољно
опремљене рачунарима и интернетом,
као и могућношћу техничког одржавања опреме, али је Министарство
просвете уложило значајна средства,
како би се ова ситуација поправила.
На захтев Министарства просвете,
Завод за унапређивање образовања и
ва с п и т а њ а , д о н е о ј е п р ом е њ е н и
осавремењен план наставе за други
циклус основног образовања, по којем
ће петаци учити предмете под новим
именом, као што су техничко и технологија и физичко и здравствено васпитање. Трећи час физичког и неки изборни предмети, замишљени су да се

реализују кроз секције, јер ће уместо
изабраног спорта, ученици имати час
информатике као обавезан предмет,
једном недељно. На седници НПС-а,
одржаној 12. априла, усвојен је план за
пети и шести разред основне школе, а
изузети су седми и осми разред, јер је на
њихове планове било доста примедби.
У оквиру предмета техничко и технологија, изучаваће се предузетништво,
како би ученици стекли предузетничке
вештине и знање. Досадашњи изборни
предмети (чувари природе, свакодневни
живот у прошлости, шах, хор и оркестар)
улазе у ваннаставне активности, али се
још увек не зна, хоће ли и даље улазити у
норму наставника. Као обавезни изборни
предмети остају: веронаука, грађанско и
други страни језик. Укида се и изабрани
спорт, који је до сада био трећи час физичког васпитања, а убудуће ће петаци
имати два часа обавезног физичког и
здравственог васпитања, и час и по
обавезне ваннаставне активности.
Д.К.

САРАДЊA МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И МУП-а
Љубавни плес рода
на димњаку убске поште
Зимују у Африци, јужно од Сахаре,
а у Европи се виђају од средине марта
до краја августа, међутим у задње време, бележи се и њихов боравак током
зиме на подручју Европе. Убски крај их
привлачи због великог броја жаба, које
се већ сада, у овим пролећним данима
чују, како крекећу у реци Уб.
Долазак белих рода је реткост, коју
би требало ценити, јер се могу видети
само у неким европским земљама, а
њихов број се знатно смањио. У Војводини се често виђају у гнездима које су
свиле на нисконапонским електричним
стубовима, најчешће лоше изолованим,
што угрожава њихов живот, али и доводи до кратких спојева. Зато су инжењери електродистрибуције, њихова
гнезда, подигли изнад жица, на посебне
платформе.
Д.К.

БЕЗБЕДНО ДЕТИЊСТВO
У ОШ „Милан Муњас“, присуствовали ученици
шест одељења петог разреда
Министарство просвете и Министарство унутрашњих послова, у свим
основним школама општине Уб, организовали су интерактивно предавање
„Безбедно детињство – развој безбедоносне културе младих“, на којем је, за
два дана, присуствовало око 170 ученика петог разреда. Теме предавања,
односиле су се на безбедност деце у
саобраћају и како се сачувати од наркоманије и алкохолизма.
У ОШ „Милан Муњас“, у уторак и
среду, 25. и 26. априла, у току петог часа,
припадници Полицијске станице Уб,
Милан Јеремић и Слава Дубљевић, уз
присуство школског полицајца Љубодрага Милошевића, на одржаном предавању, изнели су циљеве програма, у
којима су безбедност и сигурност деце у
школама, школским двориштима и ван

њих, приоритетни. У свим ситуацијама,
када мисле да им је безбедност угрожена
ученици треба да се обрате родитељима,
старијим особама, запосленима у школи,
као и полицајцима, који су дужни да им
пруже заштиту. Важно је да ученици, својим понашањем и поштовањем правила у
школи, саобраћају и друштву, допринесу
својој безбедности.
У оквиру програма „Безбедно детињство“, деци је предочено како да користе бицикл и како да се понашају када су
учесници у саобраћају као пешаци. На
овом интерактивном предавању, обрађене су и теме о алкохолизму и наркоманији, које су у нашем друштву све више
распрострањене. Као важна опомена,
истакнуто је да је опасно узети дрогу, па
чак и један једини пут, јер пут у зависност
започиње првом дозом.
Д.К.

ОО СПО УБ

РАВНА ГОРА, 13.МАЈА
Традиционални сабор на Равној
Гори биће одржан у суботу, 13. маја.
Сабор по 27. пут организује Српски
покрет обнове поводом годишњице
устанка Равногорског покрета против
окупације Краљевине Југославије у
Другом светском рату.
Општински одбори СПО Уб и
Удружења Краљевина Србија организују одлазак аутобусом, пријаве и
информације до 11. маја, до 12 часова,
на телефоне: 063/7184-127 и 064/4972644.

Детаљ са предавања у ОШ „Милан Муњас“ Уб

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

СЕДМАЦИ У ОКВИРУ
„РЕАЛНИХ СУСРЕТА“
Истакнуте установе и предузећа убске општине
угостиле 164 ученика седмог разреда
Професионална оријентација ученика седмог разреда, одржава се
традиционално, већ пету годину, у оквиру модула „Реални сусрети“. У периоду
од 24. до 28. априла, 164 ученика ОШ „Милан Муњас“ посетило је, са својим
наставницима, установе, фирме и предузећа општине Уб.

Посета Подручном ватрогасном спасилачком одељењу Уб
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БУДУЋА
РЕПРЕЗЕНТАТИВКА
Тамара Мандић проглашена за најбољег
играча Петог „Жарка Куп“ међународног
рукометног турнира за девојчице.
Још када је у деветој години открила
да је привлачи рукомет, спорт који се означава као груб, јер је игра брза и укључује
контакт телом који може бити опасан, Убљанки Тамари Мандић није сметало што је била једина девојчица међу дечацима, генерације 2005. годиште и старији. На подстрек
вршњака Страхиње Ракића да се опроба у
рукомету, сама се уписала у РК „Уб“, схвативши одмах да је рукомет прави спорт за њу.
Њеним родитељима Јасмини и Слободану,
који су данас њена највећа подршка, рекла
је о својој одлуци, када је требало да плати
чланарину. У екипи Љубомира Марковића,
који је одмах запазио њен таленат, истакла
се врло брзо, што су приметили и тренери
ЖРК „Раднички“ из Обреновца, на једној од
утакмица у Баричу, када је играла као једина
девојчица у мушкој екипи. Пре годину дана,
на позив председника женског обреновачког рукометног клуба, Тамара је постала
њихов члан.

Ученици су се упознали са различитим занимањима, разговарали и
анкетирали запослене, као и стручне особе неколико сектора делатности.
Посете су организоване посредством Тима за професионалну оријентацију,
чији је координатор Љиљана Поповић, дефектолог школе. Седмаци, по својој
жељи, распоређени су у: Производни погон ЗЗ „Трлић“, Машинско предузеће
„Еурометал“, Предшколску установу „Уб, Дом здравља, Полицијску станицу,
Техничку школу „Уб“, Гимназију „Бранислав Петронијевић“, Подручно ватрогасно спасилачко одељење, АМСС, Уникредит банку и Адвокатску канцеларију
Рајковић. Посећена предузећа и установе имале су прилику да своје фирме
представе младима кроз различита занимања и тако дају допринос у припреми
будућих радника, као и да утичу на дефинисање потреба локалног тржишта
рада и политике школа.

Тамара Мандић са пехаром
најбоље играчице међународног
турнира у Лазаревцу
Посета предузећу „Еурометал“

Иако је ученица петог разреда ОШ
„Милан Муњас“, Тамара зрело и озбиљно
прихвата све школске и спортске обавезе.
Три пута недељно одлази на тренинге у
Обреновац, а недавно је на Петом турниру
„Жарка Куп“ у Лазаревцу, проглашена за
најбољег играча у конкуренцији девојчица
2004. годиште и млађе. У полуфиналу
„Жарка Куп-а“, Тамара је дала противничкој
екипи четири гола, од укупно седам, а у
финалу, сва три гола била су њена.
Спортски узори су јој Андреа Лекић у
женском рукомету, која игра на позицији
средњег бека, као и Никола Карабатић у
мушком рукомету. Тренира са девојчицама
генерације 2002, 2004. и 2005. годиште, а
седам медаља и два пехара (за најбољег
стрелца и најбољег играча), које је до сада
освојила, захваљујући великом таленту и
раду, наговештавају, да ће јој се жеља, да
буде репрезентативка Србије у женском
рукомету, највероватније остварити.
Д.К.
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ПО ДРУГИ ПУТ

СМОТРА
„ПОЕТСКИ СУСРЕТИ“
Талентовани ученици из Бањана и Тулара
надметали се у лепом казивању поезије
У бањанској ОШ „Рајко Михаиловић“ по други пут
одржана је манифестација „Поетски сусрети“, на којој се у
лепом казивању поезије укупно надметало 39 талентованих
рецитатора из матичне школе и Издвојеног одељења Тулари.
На такмичењу су ове године први пут учествовали ученици
нижих разреда из Бањана, а од њих осморо, прве три награде
понели су Снежана Илић, Николина Марјановић и Милица
Лештарић. У конкуренцији 31 старијег основца, најуспешнији
је био Стефан Ђукић из Тулара, који је освојио прво место, док
је друго и треће припало Бањанцима Петру Костићу и Валентини Катић. Такмичари су напамет рецитовали песме, а презентацију са текстом су визуелно могли да прате остали учесници и чланови жирија, захваљујући изузетно великом труду
другопласираног Петра Костића, који је припремио 190 слајдова са стиховима.

„Поетски сусрети“ у Бањанима

ОБРАЗОВАЊЕ
У ПАМБУКОВАЧКОЈ ШКОЛИ

ШТА ЗНАШ
О САОБРАЋАЈУ
Такмичење одржано под покровитељством
општине Уб, која је поклонила четири
бицикла школама учесницама
Другу годину заредом, ОШ „Свети Сава“ из Памбуковице била је домаћин општинског такмичења „Шта знаш
о саобраћају“ из предмета Техничко и информатичко
образовање, на коме се 39 ученика, из све четири тамнавске основне школе, огледало у познавању саобраћајних
прописа и вожњи бицикла на полигону спретности.
Такмичење је одржано у мушкој и женској конкуренцији, у узрасним категоријама Б (старости 10, 11 и 12
година) и Ц (13 и више година), а право учешћа на Окружном такмичењу стекли су првопласирани и другопласирани ђаци.
Међу дечацима, у Б категорији, прво место освојио је
Дарко Васиљевић из школе домаћина, док је друго
припало Николи Лелићанину из убске ОШ „Милан Муњас“.
У истој категорији, међу девојчицама најуспешније су биле
ученице ОШ „Рајко Михаиловић“ из Бањана – Милица
Рикановић и Наташа Бановић, које су заузеле прва два
места.
У старијој, Ц категорији, од дечака најбољи резултат
остварио је Стефан Вучетић из убске школе, а за друго
место изборио се Филип Којић, ученик ОШ „Душан Даниловић“ из Радљева. У овој категорији, Убљани су тријумфовали и у женској конкуренцији, где је Ања Стаменовић
била прва, док се иза ње нашла Кристина Илић из Бањана.

У циљу популаризације поезије, „Поетске сусрете“
прошле године су иницирале и осмислиле тадашња
наставница српског језика Јелена Павловић и Јелка Панић,
која је манифестацију наставила уз помоћ и подршку својих
колегиница Веселинке Симоновић и Иване Мајсторовић
(спрски језик). Њих три су биле и чланице овогодишњег
жирија, који су још чиниле наставнице Милана Чубра, Јована
Симић и Ана Илић.
Д.Н.

У КВИЗУ „ПРАВОСЛАВНА СЛАГАЛИЦА“

ПОБЕДИЛИ
УБСКИ ЂАЦИ
Такмичење из веронауке одржано у
Бањанима, уз учешће шест школа са подручја
Тамнавског намесништва
У организацији Епархије ваљевске, у бањанској ОШ
„Рајко Михаиловић” одржан је квиз „Православна слагалица“
за ученике који похађају верску наставу на нивоу Тамнавског
намесништва. Учешће на такмичењу узеле су све четири
основне школе из убске општине („Милан Муњас“ -Уб, ,,Душан
Даниловић“ - Радљево, „Свети Сава“ - Памбуковица и „Рајко
Михаиловић“), као и ОШ „Миле Дубљевић“ из Јабучја и Издвојено одељење Бајевац при лајковачкој ОШ „Миле Дубљевић“. После пет тестова из познавања православне хришћанске вере, Убљани и Бањанци дошли су до
финала, где је екипа ОШ „Милан Муњас“ показала боље знање у игри асоцијација и победом
над домаћинима изборила се за учешће на
завршном епархијском такмичењу из веронауке,
које ће бити одржано у јуну у Ваљеву. Радни део
такмичења водили су координатор за верску
наставу Епархије ваљевске, протојереј Милан
Ристивојчевић и протонамесник и ђакон Драган
Станојевић.
Након проглашења резултата, присутнима
су честитали протојереј-ставрофор Митар Миловановић, архијерејски намесник Тамнавски и
Весна Васић, директорка ОШ „Рајко Михаиловић“, која је изразила и задовољство што је бањанска школа први пут у улози домаћина ове
манифестације, за шта највеће заслуге припадају
вероучитељу Марку Рафаиловићу.
Д.Н.

Најбољи учесници такмичења
„Шта знаш о саобраћају“
Осим што су освојили три појединачне награде, ученици бањанске ОШ „Рајко Михаиловић“ били су и екипно
најбољи на Општинском такмичењу. Поред Милице Рикановић, Наташе Бановић и Кристине Илић, у тиму су били и
Стојан Илић, Никола Илић, Марија Јуришић, Татјана Исаиловић, Миленко Танасијевић и Марко Милошевић.
Најбољи такмичари награђени су дипломама, док
су све четири школе учеснице добиле по бицикл. Поклоне
је обезбедила општина Уб, покровитељ такмичења „Шта
знаш о саобраћају“, које је организовано и одржано уз помоћ и сарадњу Ауто-мото савеза и Полицијске станице Уб.

Квиз из веронауке: Учесници такмичења
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ТРИБИНА У ВЕЛИКОЈ САЛИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

О АКТУЕЛНИМ ПОДСТИЦАЈИМА
У ПОЉОПРИВРЕДИ
Општина Мионица је у сарадњи са Пољопривредном
саветодавном и стручном службом (ПССС) Ваљево у великој
сали Културног центра организовала трибину на којој су
представници ПССС Ваљево пред више од стотину пољопривредних произвођача мионичког краја презентовали правилнике и уредбе о подстицајима Министарства пољопривреде
и заштите животне средине за спровођење мера руралног
развоја за 2017. годину. У уводном делу трибине су се обратили председник општине Мионица Бобан Јанковић и испред
ПССС Ваљево др Радосав Вујић.
- Имајући у виду да се пољопривредом бави више од
две трећине наших грађана, општина Мионица је пољопривреду препознала као стратешки важну грану. У прилог томе
говори и висина буџетских средстава које смо као локална
самоуправа определили за развој пољопривреде у 2017.
Нагласио бих да смо и ове године обезбедили средства и
осигурали род усева пшенице, јечма и овса на целој територији Општине, за радове на уређењу атарских путева обезбеђено је 7,5 милиона динара, за уређење и опремање противградне службе 2 милиона динара, док ћемо кроз Програм
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за ову годину суфинансирати
подизање нових или обнављање постојећих производних и
матичних засада воћа и друге инвестиције у физичка средства мионичких пољопривредних газдинстава – истакао је
председник општине Мионица Бобан Јанковић.

Славица Петровић, Бобан Јанковић
и Светлана Јеринић
Др Радосав Вујић се испред ПССС Ваљево захвалио
општини Мионица и пољопривредној служби Општинске
управе на доброј сарадњи, а мионичким пољопривредницима на импозантном одзиву. У радном делу трибине
саветодавци за ратарство и сточарство Светлана Јеринић и
Славица Петровић су упознали пољопривредне произвођаче
са актелним правилницима и уредбама о подстицајима Министарства пољопривреде и заштите животне средине за 2017.
годину. Између осталог, било је речи о подстицајима за подршку младим пољопривредницима, подстицајима за изградњу
и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње, подстицајима за набавку нових трактора, механизације и другим мерама, а након времена резервисаног за дискусију, представник Фабрике пољопривредних
машина ''Мајевица'' из Бачке Паланке Милош Младенић је
представио производни програм и услове набавке механизације путем субвенционисаних кредита.
А.Ковачевић

У ВЕЛИКОЈ САЛИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ
СА ВАЊОМ БУЛИЋЕМ
Мионичка Библиотека ''Милован Глишић'' је 26. априла у
великој сали Културног центра приредила књижевно вече са
Вањом Булићем, познатим новинаром, сценаристом и писцем. Булић је у друштву председника Удружења уметника
Србије Карла Астраханa представио своја књижевна остварења, са посебним акцентом на пет историјских трилера који
су добили епитет најтраженијих и из којих су овдашњој публици одломке читали млади Мионичани Катарина Атић и
Драгољуб Средојевић.То су ''Симеонов печат'', ''Јованово
завештање'', ''Досије Богородица'', ''Виза за небо'' и ''Теслина
пошиљка'', о којoj је и било највише речи.
Према Булићевим речима, све што је у његовим историјским трилерима везано за историју и религију је истина, а
остало је плод маште. Један од главних мотива да за своје
романе користи историјску потку је жеља да што више људи
упозна историјско и културно благо српског народа. Мало
људи зна да је, рецимо, Мирослављево јеванђеље уписано у
списак УНЕСКO-a ''Памћење света'', што је потврда његовог
изузетног значаја и вредности за човечанство.

Књижевно вече Вање Булића у Мионици
Треба истаћи и да је на самом почетку књижевне вечери
председник Општине Бобан Јанковић у име Мионичана у знак
добродошлице Вањи Булићу уручио бисту војводе Живојина
Мишића, што је код уваженог госта изазвало посебне емиције
пошто потиче из истих крајева из којих су и преци наславнијег
Мионичанина. Посетиоци су на крају дружења могли да купе
Булићеве романе, а неки од њих су добили његов потпис на
раније купљеним књигама.
А.К.

МИОНИЧАНИ НАГРАЂЕНИ НА ФЕСТИВАЛУ ДЕЧИЈИХ ПОЗОРИШТА ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ

ПРИЗНАЊЕ ЗА СЦЕНОГРАФИЈУ И КОСТИМЕ
Представа ''Teatro tolerante'' Црвеног крста Мионице је
на недавно одржаном Фестивалу дечијих позоришних
представа који организује Црвени крст Србије награђена за
најбољу сценографију и костиме. У главном програму је
током три дана одиграно 26 представа на тему промоција
хуманих вредности у којима је учествовало преко 300 ученика
основних школа узраста од трећег до петог разреда.
- Награда је велики подстрек за све нас, а овом приликом желим да се захвалим свим волонтерима Црвеног крста
Мионица који су учествовали у креирању представе, волонтерима Катарини Атић и Николи Костићу на сјајном сценарију,
учитељици Снежани Пекеч и наравно, малим глумцима ученицима Основне школе ''Милан Ракић'' без којих ништа од
овога не би било могуће, Христини Рангелов, Јани Живковић,
Јани Чарапић, Ивану Михајловићу, Ђорђу Ђурићу, Ђорђу
Ранковићу, Алекси Чарапићу, као и најмлађој глумици Емили
Ризо Ђурић из Предшколске установе ''Невен'' - нагласила је
стручна сарадница Црвеног крста Мионица Сандра Рангелов.

Мали мионички глумци
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26.априла 2017. г. навршавају се
две године од како није са нама
наш брат

1.маја.2017. г. навршило се 40
дана од смрти нашег супруга,
оца и деде

МИХАИЛА
ЉУБИЧИЋА –
КАЈЛA
(1945 – 2017)

РАЈКО УРОШЕВИЋ
(1960 – 2015)
Да ли си пронашао маму, тату,
чичу и Ђоку? Много недостајеш
браћи Малцу и Баји и сестрама
Пили, Ради, Новки и Вуки.
Остаћеш заувек у нашим
срцима...
Сестра Рада

Неизмерна је празнина и туга
у нашим мислима и срцима...
Много нам недостајеш и
никада те нећемо предати
забораву.
Вечно смо захвални за све
што си нам пружио.
Твоји: супруга Дикосава,
син Веран и ћерка Верица
са породицама

13.маја навршава се 12 година
од смрти наше најдраже

ЗОРИЦЕ МАТОВИЋ
ПАУНОВИЋ
1955 - 2005
Увек у нашим мислима
Супруг Слободан, ћерке
Милена и Јелена
са породицама

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

СЕЋАЊЕ

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
СЛОБОДАН ЛАЗИЋ
- ШИФРА
(1945 – 2013)
16-ог маја 2017. г. навршавају се
четири године, од када си отишао
од нас.Твој драги лик, твој благи
осмех, твоја племенита душа и
твоји добри савети, остали су
заувек са нама. Много нам
недостајеш...
Воле те твоји најмилији

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”

ЧИТУЉЕ / СЕЋАЊА

4.мај 2017.г.

15.04.2017. г. умрла је наша мајка
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СЕЋАЊЕ
Прошло је шест година
од када није са нама наша

МАРИЈАНА – МАЈА
САВИЋ
(9.11.1990 – 15.05.2011)
Мајо, бескрајна је туга за
тобом. Да нас ниси
напустила тако рано, све
би било другачије. Боли
празнина, боли
немогућност да будемо
заједно. Боли то колико
нам недостајеш и што си
заувек Ти - та која
фалиш...
Воле Те твоји родитељи
и сестра

БИСЕРКА ПРОКИЋ
(7.7.1939. – 15.4.2017)
Хвала ти за доброту, љубав и
срећу којом си нас увек
несебично даривала. Нека те
Анђели чувају, како си ти увек
чувала и пазила нас.
Твоје ћерке:
Биљана и Снежана
са породицама
Нашој вољеној баби

17.априла 2017.г. навршило се годину дана од смрти нашег
оца, а 21.априла 2017.г. седам месеци од смрти наше мајке

БИСЕРКИ ПРОКИЋ
(1939 – 2017)
С љубављу ћемо те се сећати,
по добром памтити
и у срцу носити...
Твоји унуци и унуке:
Немања, Јанко, Иван,
Мара и Милица
10.05.2017.г. навршава се пет
година од смрти нашег драгог
супруга, оца и деде

МИЛОВАНА
ВЕСЕЛИНОВИЋА
Миће Плавог
Твоја племенита душа и частан
живот, заслужују да те памтимо
до краја живота...
Супруга Цана, кћи Мирјана
и син Мирко са породицама

ЈОРДАН
МИЛАДИНКА
(1930-2016) НИНКОВИЋ (1930-2016)
из Памбуковице
Вечно захвални:
ћерка Драгица и син Милисав са породицама

С Е Ћ А Њ Е

БОГОСАВ – БОЈА
МАРКОВИЋ
(2015 – 2017)
Драги брате!
Никада те неће прежалити
Твоје сестре
Мара, Бранка и Лала

3.05.2017.г. навршава се две
пуне године од смрти

БОГОСАВА – БОЈЕ
МАРКОВИЋА
(2015 – 2017)
Две године су прошле без тебе,
а бол за тобом никада неће
проћи...
Твоји најмилији:
супруга Ружа, кћи Миланка,
унук Стефан и унука Софија
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
КОНТАКТ
тел. школе: 015/348-829
тел: 015/349-392
моб: 065/69-57-196
Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин

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

ДРУГА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
У ШАПЦУ
ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
V степен

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

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

Школа је основана
решењем Министарства
просвете Србије

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

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

Грађевина

IV степен

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

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

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

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

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

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

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

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

24

ОГЛАСИ

4.мај 2017.г.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПРЕДУПИС СТУДЕНАТА У ИНФОРМАТИВНИМ ЦЕНТРИМА

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

СТУДЕНТСКИ ВОДИЧ – за упис
ПРИСТУП СИСТЕМУ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ

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

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

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

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

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

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

WEB презентација Факултета

www.zvonce.org

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

- ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
- ПРАВО
- МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА
- МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ
- МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА
- ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У ПРОИЗВОДЊИ
- ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У УСЛУГАМА
- ИНФОРМАТИКА
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Општинска лига Уба "Исток", 11. коло

Вукона- Омладинац
(Калиновац) 1:1 (0:0)
10.коло (23.април 2017):
Шарбане – Чучуге
2:3
Памбуковица – Звиздар
2:0
Слога (В) - Докмир
1:3
Слободан: Мургаш
11.коло (30.април):
Докмир – Памбуковица
2:0
Звиздар – Шарбане
1:2
Чучуге - Мургаш
6:0
Слободна: Слога (Врховине)
1.^u~uge
2.[arbane
3.Dokmir
4.Pambukovica
5.Zvizdar
6.Murga{
7.Sloga (V)

7
5
5
5
2
1
0

3
3
3
2
2
0
1

0
1
1
3
6
7
7

23 : 7
22 :10
17 : 9
17 :12
13 :24
7 :25
11 :23

24
18
18
17
8
3
1

12.коло (6/7.мај 2017):
ОФК Таково – Бргуле
Јединство (М) - Стрелац (К)
Врело – Вукона
Омладинац - Колубара (ЛП)
13.коло (13/14.мај 2017):
Омладинац - ОФК Таково
Колубара (ЛП) – Врело
Вукона - Јединство (М)
Стрелац (К) – Бргуле
Општинска лига Уба "Исток", 11. коло

Докмир- Памбуковица
2:0 (2:0)
Стадион у Докмиру. Гледалаца: 50.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Ашковић у 15. и Поповић у 25. минуту.
Жути картони: Тодоровић, Влајковић,
Пејић, Станојевић, Ђорђевић (Д),
Ђорђевић, Јовановић (П).
ДОКМИР: Обрадовић 7, Влајковић 7,5,
Јовић 7, Поповић 7,5, Симић 7, Пејић 8,
Миливојевић 7 (Несторовић -), Ашковић
7,5, Тодоровић 7, Нешковић 7 (Ђорђевић -), Спасојевић 8
ПАМБУКОВИЦА: Ђорђевић 7, Глишић
6,5 (Урошевић -), М.Митровић 6,5,
И.Балиновац 7,5, Н.Митровић 7,
Р.Балиновац 6,5, Ђукић 6,5, Ненадовић (М.Балиновац 7), Миливојевић 6,5
(Богићевић -), Јовановић 7, Милошевић
6,5 (Исић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Спасојевић (Докмир)
Одлично издање домаћина који су
већ у раној фази стигли до капиталне
предности. Брзоноги Ашковић је
протутњао кроз одбрану Памбуковице,
а потом рутински матирао Ђурђевића.
Врло брзо је голман гостију морао још
једном по лопту у мрежу, после корнера
Спасојевића одлично је скочио
Поповић и главом дуплирао предност
Докмира.
Тешко су играчи Памбуковице
стизали до шансе за погодак, одбрана
предвођена капитеном Пејићем је
сигурно функционисала, а Влајковић је
изблокирао Рашу Балиновца у
изгледној позицији. Повреда Стојана
Ненадовића већ на самом старту
утицала је на игру гостију, па је Докмир
без већих проблема стигао до
бодова.мотрено закуцао лопту у своју
мрежу.

10.коло (23.април 2017):
ОФК Таково - Јединство (М) 3:4
Врело – Бргуле
3:0
Омладинац - Стрелац (К) с.р. 3:0
Колубара (ЛП) – Вукона
7:1
11.коло (30.април 2017):
Колубара (ЛП) - ОФК Таково 0:1
Вукона – Омладинац (К)
1:1
Стрелац (К) – Врело с.р.
0:3
Бргуле - Јединство (М)
2:2
1.Vrelo
2.Omladinac
3.Brgule
4.OFK Takovo
5.Kolubara LP
6.Vukona
7.Jedinstvo M
8.Strelac (K)

8
7
5
4
5
3
2
0

2
3
3
5
0
2
4
1

1
1
3
2
6
6
5
10

26 : 12
27 : 14
29 : 19
18 : 13
26 : 26
18 : 23
25 : 36
13 : 39

26
24
18
17
15
11
10
0

12.коло (6/7.мај 2017):
Мургаш – Звиздар
Шарбане – Докмир
Памбуковица – Слога (В)
Слободне: Чучуге
13.коло (13/14.мај 2017):
Слога (В) – Шарбане
Докмир – Мургаш
Звиздар – Чучуге
Слободна: Памбуковица
Општинска лига Уба "Исток", 10. коло

Шарбане- Чучуге
2:3 (2:0)
Стадион у Шарбанама. Гледалаца: 100.
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци:
С.Рашић у 1. и 15. за Шарбане, а Марковић
у 56. и 64. и Станојевић у 78. минуту из
пенала за Чучуге. Жути картони: Шишовић, Симић, Н.Рашић, Мирковић, Д.Аврамовић (Ш), Новаковић, Веселиновић,
Васиљевић (Ч). Црвени картони: В.Аврамовић (Шарбане) у 58. минуту, Јовић (Чучуге) у 58. минуту и Станојевић (Чучуге) у
78. минуту.
ШАРБАНЕ: Новаковић 6,5, Лукић 6,5,
С.Миловановић 6,5, Н.Рашић 7,5, Д.Аврамовић 6, Мирковић 7, Н.Миловановић (Радовановић 6), Тодоровић 7, С.Рашић 8,
В.Аврамовић 7, Шишовић 7
ЧУЧУГЕ: Петровић 7, Попов 7,5, Веселиновић 7, Новаковић 6 (Васиљевић 6,5),
Божиновић 7, Ковачевић 7, Јовић 6,5, Тешић 7,5, Марковић 8,5, Станојевић 7,
Ђуричић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Марковић (Ч)
Дерби још није практично ни почео, а
домаћин је повео- Шишовић је пробио по
десној страни, а Стефан Рашић из прве
матирао Петровића. Исти играч је
прецизан и после 15-ак минута, клизав
терен и незгодан шут преварили су
Петровића за велику предност Шарбана.
У наставку тотално другачија сликаНенад Марковић је био иницијатор
повратка гостију, најпре одмереним
ударцем преко истрчалог голмана, а
потом и "евроголом" под пречку са 18
метара. Марковић је изнудио и пенал за
победу, Станојевић је био прецизан с 11
метара, а потом се и непримерено
радовао за шта је оправдано искључен.
Ипак, домаћин без снаге да угрози победу
Чучуга који су тријумфом у дербију
сезоне одшкринули врата вишег ранга...ализирала је офсајд-позицију...

Стадион у Вукони. Гледалаца: 50.
Судија: Миломир Мирковић
(Тврдојевац). Стрелац: Пантелић у 49.
за Вукону, а Срећковић у 65. минуту за
Омладинац. Жути картони: Ранковић
(В), Трумбеташ, Ивановић, И.Савић
(О). Црвени картон: Јелушић
(Омладинац) по завршетку утакмице.
ВУКОНА: Поповић 6,5, Димитријевић
7, Ранковић 7, Аћимовић 7, Ђ.Антонић 7, Досковић 7,5, Пантелић 7, Гајић
7,5, Срећковић 7, М.Антонић 7,
Пуцаревић 7
ОМЛАДИНАЦ: Јовановић 7, И.Тимотић 6,5, Тадић 6,5, М.Тимотић 7, Д.Савић 7, И.Савић 6,5, Трумбеташ 7,
Јелушић 6, Николић 6,5 (Чобић -),
Срећковић 7, Ивановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Гајић (Вукона)
Омладинац се оклизнуо у Вукони и
заостао у шампионској трци. Борбени
домаћин дошао је у вођство након
у п от р е б љ и в е л о п т е М и л о ш а
Антонића и прецизног ударца
Пантелића, а изједначење је плао
након спорне ситуације у којој су
домаћи сматрали да је њихов голман
фаулиран. Ипак, Мирковић је после
кратког двоумљења показао на
центар, а Омладинац је до краја
пропустио идеалне прилике преко
Трумбеташа и Срећковића.
После меча, несхватљив потез
Јелушића из редова Калиновчана,
насрнуо је на помоћника Јовановића
(такође из Калиновца!) и сигурно га
чека дуже одсуство са терена...
Општинска лига Уба "Запад", 10. коло

Врело- Бргуле
3:0 (1:0)

Стадион у Врелу. Гледалаца: 50.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: Радојичић у 2. и Јокић у 35. и
68. минуту. Жути картон: Илић (Б).
Црвени картон: Ракић (Бргуле) у 68.
минуту.
ВРЕЛО: Станчић 8, Јанковић 7,
Новаковић 7, Срећковић 7, Грујић 7,
Радојичић 8, Брдаревић 7, Панић 7
(Младеновић -), Јокић 8 (M.Илић -),
Мирковић 7,5 (Вићентић -), Илић 7
БРГУЛЕ: Николић 6,5, П.Петровић 6,
М.Петровић 6,5, Ракић 7, Н.Петровић
6,5 (Пантелић -), Илић 6,5 (Хаџић -),
Ђорђевић 6,5 (Симић -), А.Петровић 7,
Јовановић 7, Ранковић 7,5, Бајић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Јокић (Врело)
Изгледало је зимус да ће ово бити
дерби сезоне, али је јесењи првак из
Бргула непрепознатљив у наставку
сезоне. Изузетним ударцем Немање
Радојичића са 18 метара Врељни су
стигли до раног вођства, лопта се од
пречке одбила у мрежу.
Гости нису били безопасни, али се
одличним интервенцијама истакао
голман Иван Станчић. Неухватљив је
у другом делу меча био Јокић- најпре
је искористио асистенцију Радојичића, а потом и избегао офсајд-замку
за убедљиву победу Врељана.
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19. коло

Црвена Јабука- Каленић
2:4 (1:1)
18.коло (22/23.04.2017):
Младост - Полет Д.Л.
одложено
Каленић – Гуњевац
3:0
Рубрибреза - Ц. Јабука
6:2
Врело Спорт – Паљуви
2:1
Д. Туцовић – Пролетер
3:0
Стубленица – Рудар
1:3
Слободан: Полет (Т)
19.коло (29/30.04.2017):
Стубленица – Младост (В) 3:0
Рудар - Д. Туцовић
0:4
Полет (Т) - Врело Спорт
1:3
Паљуви – Рубрибреза
2:0
Ц. Јабука – Каленић
2:4
Гуњевац - Полет Д.Л.
0:5
Слободан: Пролетер (Бајевац)
1.Vrelo Sport 18
2.Rubribreza 9
3.Rudar (R)
9
4.D.Tucovi}
9
5.Guwevac
10
6.OFK Paquvi 7
7.Polet (T)
8
8.Kaleni}
8
9.Polet (DL) 7
10.Stublenica 6
11.C.Jabuka
3
12.Mladost(V) 2
13.Proleter
2

0
3
3
3
0
5
2
1
3
2
2
3
3

0
6
6
6
7
5
7
9
6
10
12
12
12

58 :13
40 :28
34 :27
39 :33
35 :36
34 :25
39 :35
39 :42
36 :27
27 :45
32 :53
17 :41
15 :40

54
30
30
30
30
26
26
25
24
20
11
9
9

20.коло (06/07.05.2017- 16.30 ч):
Младост – Гуњевац
Полет Д.Л. - Ц. Јабука
Каленић – Паљуви
Рубрибреза - Полет T.
Врело Спорт – Пролетер
Д. Туцовић – Стубленица
Слободан: Рудар (Радљево)
21.коло (13/14.05.2017- 16.30 ч):
Д. Туцовић – Младост
Рудар - Врело Спорт
Пролетер - Рубрибреза
Полет Т. – Каленић
Паљуви - Полет Д.Л.
Ц. Јабука – Гуњевац
Слободна: Стубленица

Бранко Леонтијевић
(Врело Спорт)

Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
50. Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелци: Кузмановић у 33. и Јовићевић
у 47. из пенала за Црвену Јабуку, а
Рајковић 30. и 57. и Новаковић у 80. и 85.
минуту за Каленић. Жути картони:
Кузмановић (ЦЈ), Михаиловић, Рајковић, М.Ранковић, Допуђ, Н.Томић (К).
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Јокић 6,5, Кузмановић 6,5, Тешић 6, Илић 6, Мирковић 6,
Петровић 6,5, Ранковић 6,5, Васиљевић
6, Максимовић 7, Јовићевић 6, Вукић 6,5
(Лесић 6)
КАЛЕНИЋ: Иванковић 7, Марковић 7,
Михаиловић 7, М.Ранковић 7 (Н.Томић ), Допуђ 6,5, И.Томић 6,5, Милошевић 7,
Рајковић 8, Новаковић 7,5, Радовановић 8, А.Ранковић
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Радовановић (Каленић)
Отворен и занимљив меч који је
домаћина вероватно послао у нижи
ранг. Рајковић је на ефектан начин
довео госте у вођство, али му се
Кузмановић реванширао истом мером
који минут касније.
Допуђ је на старту другог дела
скривио једанаестерац који је искористио Јовићевић, али је екипа Каленића у режији одличног Радовановића
и брзоногог Новаковића дошла до
потпуног преокрета. Лесић је имао
добру шансу за Јабучане код резултата
2:2, ипак победу је однео бољи тим...
19. коло

Полет (Таково)- Врело Спорт
1:3 (1:1)
Стадион у Такову. Гледалаца: 100.
Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелци:
Бранковић у 15. за Полет, а Маринковић
у 23., Ристовски из пенала у 48. и
Симеуновић у 63. минуту за Врело
Спорт. Жути картони: Р.Максимовић,
Живановић, Пантић (П).
ПОЛЕТ: Р.Максимовић 7, С.Илић 7,
Радовановић 7, В.Максимовић 7,
Бранковић 7,5, Стефановић 7, Крстић
6,5, М.Илић 7, Живановић 6,5, Јеремић
6,5 (Ненадовић -), Пантић 6,5 (Гавриловић -)
ВРЕЛО СПОРТ: Ђурђевић 7, Симић 7
(Илић 7), Леонтијевић 7,5 (Николић -),
Јолачић 7, Д.Матић 7, И.Матић 7,
Новаковић 7 (Арамбашић 7), Маринковић 7,5, Симеуновић 7,5, Ристовски 7,
Анђић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бранко Леонтијевић (Врело Спорт)
Јак отпор Полета у првом делу,
домаћи су чак стигли и до предности
након лепог продора Зорана Бранковића и прецизног ударца са 20 метара.
Ипак, Маринковић је брзо изједначио из
"слободњака" са 18 метара, да би
Пантић пропустио још једну добру
прилику за Таковчане.
У наставку ипак дилеме није било,
физичка спрема и квалитет су брзо
дошли до изражаја. Срећко Илић је
скривио пенал над Леонтијевићем који
је реализовао Ристовски, да би
Леонтијевић још једном асистирао,
овога пута Симеуновићу, за 18.
узастопни тријумф Врељана у овом
првенству. Похвале заслужује и
принудни голман Радисав Максимовић,
одбранио је неколико тешких шутева...

18. коло

Стубленица- Рудар 1945
(Радљево) 1:3 (0:1)
Стадион у Стубленици. Гледалаца: 70.
Судија: Немања Ћећез (Лајковац).
Стрелци: Перишић у 60. за Стубленицу, а Радовић у 44. и 71. и Аћимовић
у 90+1. за Рудар. Жути картони: Лекић
(С), Ивковић (С).
СТУБЛЕНИЦА: Јовановић 7, Мирковић
7, Спасојевић 7, Ивановић 7, Марковић
7, Перишић 7, Теодосић 7 (Рафаиловић - ), Станковић 7,5, Нем.
Миличић 6,5, Ник.Миличић 6,5, Лекић 7
РУДАР 1945: Јовановић 7, Радић 7,
Теодосијевић 7,5, Ракић 7,5, Љ.Павловић 7 (Ивковић -), Пантелић 7,
Страхињић 7, Аћимовић 7, Радовић 8,
Симић 7 (Јанковић
-), Ненад
Павловић 7 (Небојша Павловић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Радовић (Рудар)
Добар комшијски дерби који је
решио робусни голгетер Милош
Радовића. У два наврата је демонстрирао снагу свога шута, а потом и
идеално послужио Аћимовића да
отклони све дилеме. Стубленица је
након одличне реакције Перишића
изједначила, имао је Спасојевић
шансу за преокрет, али је Ракић сјаним
уклизавањем спасао гол.
18. коло

Врело Спорт- Паљуви
2:1 (0:1)
СЦ "Матић". Гледалаца: 50. Судија:
Марко Ивковић (Лајковац). Стрелци:
Јолачић у 54. и Симеуновић у 60. за
Врело Спорт, а Новаковић у 37. минуту
за Паљуве. Жути картони: Матић,
Обрадовић (В), Марковић (П).
ВРЕЛО СПОРТ: Станчић 7, Т.Јевтић 6,5
(од 46. Обрадовић 7), Леонтијевић 7,
Симић 6,5, Ђорђевић 6,5, Матић 6,5,
Јолачић 8, Новаковић 7, Симеуновић
7,5 (М.Јевтић -), Ристовски 7, Анђић 7,5
ПАЉУВИ: Станојловић 7,5, Веселиновић 6,5, Мијатовић 7, Ђорђевић 7,
Живковић 6,5, Ђурић 7 (Бојичић -),
Гајић 6,5, Марковић 7, Пантелић7,
Миловановић 7,5 (Филиповић -),
Новаковић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Јолачић (Врело Спорт)
Од самог почетка било је јасно да
лидера не чека лак посао, а ствари су
постале још теже за домаће када је
Милан Новаковић умакао одбрани
Врељана и рутински пребацио
голмана Станчића. Пробудио се
непобедиви лидер у наставку- Леонтијевић је под фаулом идеално центрирао, а Јолачић са десетак метара
матирао бившег клупског друга
Станојловића.
Одлука је пала неколико минута
после изједначујућег гола- Анђић је
лепо прошао по левој страни и
идеално послужио Симеуновића, а
бивши играч Јединства из близине
одрадио лакши део посла. Велику
прилику за убедљивију победу имао
је у финишу Марко Јевтић, али је
Станојловић изузетном реакцијом
сачувао мрежу.дног гол-мана Радовановића.
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23. коло

22.коло (22/23.04.2017):
Јуниор НН – Совљак
5:6
Трлић - Тврдојевац
2:1
Тешњар – ЗСК
0:0
Качер – Јошева
2:2
Тулари – Радник
3:0
Младост (Д) - ОФК Јабучје 3:1
Брезовица - Искра
4:1
Бањани – Пепељевац одложено
23.коло (29/30.04.2017):
Бањани - Јуниор НН
Пепељевац – Брезовица
Искра – Младост
ОФК Јабучје – Тулари
Радник – Качер
Јошева – Тешњар
ЗСК – Трлић
Тврдојевац – Совљак
1.Sovqak
2.Brezovica
3.Ka~er
4.Iskra
5.Tulari
6.Pepeqevac
7.Mladost (D)
8.Bawani
9.Trli}
10.OFK Jabu~je
11.Junior NN
12.Radnik(Ub)
13.ZSK
14.Te{war
15.Tvrdojevac
16.Jo{eva

14
11
10
11
11
11
11
11
10
9
10
7
8
6
3
0

7
6
9
5
4
4
3
2
5
6
2
10
5
7
4
1

3:1
2:1
6:2
3:2
4:3
0:1
1:0
1:4

2 56 : 22
6 48 : 25
4 34 : 23
7 51 : 40
8 41 : 31
7 36 : 29
9 40 : 39
9 48 : 36
8 34 : 30
8 35 : 28
11 35 : 32
6 39 : 36
10 26 : 33
10 26 : 32
10 18 : 59
22 16 : 88

24.коло (06/07.05.2017- 16.30 ч):
Јуниор НН – Тврдојевац
Совљак – ЗСК
Трлић – Јошева
Тешњар – Радник
Качер - ОФК Јабучје
Тулари – Искра
Младост – Пепељевац
Брезовица – Бањани
25.коло (13/14.05.2017- 16.30 ч):
Брезовица - Јуниор НН
Бањани – Младост
Пепељевац – Тулари
Искра – Качер
ОФК Јабучје – Тешњар
Радник – Трлић
Јошева – Совљак
ЗСК – Тврдојевац

49
39
39
38
37
37
36
35
35
33
32
31
29
25
13
1
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Пепељевац- Брезовица
2:1 (1:1)

Тврдојевац- Совљак
1:4 (0:3)

Стадион у Ћелијама. Гледалаца: 80.
Судија: Ђорђе Андрић (Ваљево).
Стрелци: Грујичић у 25. и А.Савковић у
67. за Пепељевац, а Руменић у 34.
минуту за Брезовицу. Жути картони:
Грујичић, Јовичић, Павловић, Д.Савковић (П), Ђурђевић, Младеновић,
Симић (Б). Црвени картон: Д.Савковић
(Пепељевац) у 83. минуту.
ПЕПЕЉЕВАЦ: Митрић 7, Лукић 7,
Радивојевић 7, Павловић 7,5,
Д.Савковић 7, Грујичић 7,5, Молеровић
6,5, Вукашиновић 7 (Јовичић -), Милићевић 6,5 (Радоичић -), Вучићевић 7,
А.Савковић 8 (Радовановић -)
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 6,5, Марковић 6,5, Младеновић 6,5, Петковић 5,5,
Симић 7, Ашковић 5, Тешић 5, Ђурђевић 7, Гошић 7, Руменић 7, Анђелић 6
(Вуканић 5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Савковић (Пепељевац)

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Милош Бошковић (Уб). Стрелци:
Симић у 51. из пенала за Тврдојевац, а
Обрадовић у 15., 17. и 40. и И.Ранковић
(аг.) у 80. минуту. Жути картони: Симић,
Ковачевић (Т). Црвени картон: Прља
(Совљак) у 64. минуту.
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 5,5,
Ћесаровић 5,5, И.Ранковић 6, Гаврић 6,5,
Милић 6, Симић 7, Илић 6,5 (Јелић -),
Мирковић 6,5, Ерић 6, Лазић 7,
Ковачевић 6
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 7,5,
Стефановић 6,5, Јанковић 7, Ракић 7,
Ристић 7, Миленковић 7, Прља 6,5,
Стојковић 7, Сиљановски 6,5 (Мехинагић
-), Маслаковић 7, Обрадовић 8,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Обрадовић
(Совљак)
Симултанка Немање Обрадовића у
првом делу била је довољна за сигуран
тријумф лидера. Левоноги нападач био
је пребрз за одбрану Тврдојевца, али је
другом голу Ваљевца кумовала и
велика грешка голмана Радовановића.
Тврдојевац је имао две одличне
прилике, одлично је интервенисао
Јанузи-Милошевић, а оправдано је
поништен гол Илића због офсајда.
У наставку је трачак наде домаћину
донео Симић са "беле тачке" након
играња руком Стефановића, а брзо је
Совљак остао и са играчем мање због
друге јавне опомене Прљи. Ипак, није то
донело драму у финишу, Обрадовић је
још једном побегао по левој страни, а
Ивко Ранковић неспретно послао лопту
у своју мрежу.број игри два квалитетна
тима...

22. коло

Тулари- Радник
3:0 (1:0)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Дејан Ранисављевић (Бабина
Лука). Стрелци: Зујаловић у 35.,
Адамовић у 80. и Ђорђевић у 88.
минуту. Жути картони: М.Луковић,
Ракић (Р).
ТУЛАРИ: Мрчић 7,5, Шимшић 7,5,
Зујаловић 8, Марјановић 7 (С.Николић
7,5), Шкорић 7,5, Илић 8, Милановић 7,
Ђорђевић 7, Јеремић 7 (Димитријевић
-), Адамовић 7, Младеновић 7
(Стожинић -)
РАДНИК: Јечменица 6, Живковић 6,5,
Јовић 7, Ракић 6,5, Софронић 6,5,
Ранковић 6,5, Новаковић 7, М.Луковић
7, Хаџић 6,5 (Ђурђевић 6,5), Ф.Луковић
7, Стевић 6,5 (Лазић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Филип Илић (Тулари)
Можда превисока, али заслужена
победа Тулара коју је иницирао голом
из слободног ударца Зујаловић.
Радник је имао иницијативу, одличне
прилике имали су Стевић и Новаковић, али је сконцентрисан био Мрчић.
Одлука је пала у 80. минуту,
"резервиста" Славко Николић се лепо
заградио и послужио Адамовића који
је прецизан са ивице шеснаестерца. За
крај, Славко Николић је искористио
неспоразум у одбрани Убљана да
омогући Ђорђевићу лаку реализацију.
Тулари су наставили одличан пролећни, пет победа уз два ремија чине их
најуспешнијом екипом пролећа...

Хит пролећа: ФК Тулари

22. коло

Јуниор Ново Насеље Совљак 5:6 (1:4)
Стадион у Доњој Грабовици. Гледалаца:
100. Судија: Миодраг Зебић (Дивци).
Стрелци: Богићевић у 5., 61. и 87. из
пенала, Стојић у 78. и Ђурђевић у 80. за
Јуниор, а Прља у 28., 34. и 36. и
Обрадовић у 40., 67. и 70. минуту за
Совљак. Жути картони: Јаковљевић,
Петровић, Андрић (Ј), Стојковић,
Миленковић, Прља, Ракић (С). Црвени
картон: Рамадани (Совљак) у 20. минуту.
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 6, Стефановић 7, Сиљаноски 7, Маслаковић 7,
Јанковић 6,5, Миленковић 6,5, Ракић 7,
Стојковић 7,5, Прља 9 (Мехинагић -),
Рамадани -, Обрадовић 8,5 (Митровић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ђорђе Прља (Совљак)
Рано вођство домаћих и престрого
искључење Рамаданија само је наљутило лидера, а бриљантну партију
опдиграо је Ђорђе Прља. Сва три гола
постигао је лобујући голмана одмереним ударцима, а уз раме му је био и
Обрадовић. Додуше, брзоноги Ваљевац
је промашио и неколико "зицера" што се
умало није осветило гостима.
Грешке Јанузија-Милошевића и
тенденциозни судија Зебић "закували"
су меч, домаћин је од 2:6 дошао на само
гол заостатка, али је Совљак и са 10
играча сачувао заслужен тријумф.

Пратите нас на:
facebook.com/
glastamnave
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УБЉАНИ У ДРАМАТИЧНОЈ ЗАВРШНИЦИ ТРИЈУМФОВАЛИ У СЕВОЈНУ

НИКОЛА РАДОЈИЧИЋ
СВИРАО КРАЈ
- Пре победоносног поготка, на бизаран начин поништен
гол Игора Милановића. - Лак посао против Слоге (ББ),
"мина" у Дивцима. - Два везана меча под Шепковцем,
разлика и даље шест бодова.
Ништа није наговештавало драму у Севојну после првих 45 минута.
Огромна разлика у класи наплаћена је ефектним поготком Дејана
Јовановића са 16 метара, а домаћи играчи су, махом, били неми
посматрачи акција Јединства. Осетио се ипак недостатак Јовице
Алемпијевића, први стрелац лиге који је у сјајној голгетерској серији
прескочио је ово гостовање због здравствених проблема, па је
минимално вођство била премала залиха у односу на приказано на
терену крај Ваљаонице.
У наставку- као да су други
играчи истрчали из свлачионице!
Домаћин је осетио шансу и брзо
стигао до изједначења, Гукић је
примио лопту на ивици офсајда и
послао лопту поред немоћног Јовановића. Дало је то крила Севојну, још
неколико пута је одбрана Јединства
била на тешким искушењима, али је и
на другој страни Крстић промашио
"зицер" након центаршута Зорана
Радојичића.
И онда, у 87. минуту, вероватно
најбизарнија сцена икад виђена на
утакмицама Јединства- након
центаршута Зорана Радојичића,
Милановић је са пет метара закуцао
лопту под пречку голмана Крће и
кренуо да прослави гол за победу.
Лопта се на волшебан начин
У голгетерској форми:
провукла кроз рупу и завршила на
спољној мрежи гола домаћих, што је
Јовица Алемпијевић
био сигнал за главног арбитра да
покаже на гол-аут. Шокирани играчи Јединства нису могли да верују шта
се дешава, више од пет минута је трајало натезање и јурњава по терену,
деловало је да ће Убљанима бити отета победа...
Ипак, није тако мислио Никола Радојичић. Извео је "слободњак" са
18 метара, подесио координате које су лопту однеле ван домашаја
голмана домаћих, а она је завршила скоро на истом месту где и
Милановићев шут неколико минута раније. Срећом, сада није било
дилеме- овај пут није побегла из мреже, па су црвено-бели могли да
одахну и прославе победу која их оставља у трци за прво место.
Претходно гостовање у Дивцима није донело повољан исход за
црвено-беле, иако је Алемпијевић
већ на истеку првог минута славио
свој трећи пролећни погодак.
Међутим, очајан терен и грубе грешке
у задњој линији претворили су
утакмицу у кошмар за убске навијаче,
па је за тили час домаћин водио са
2:1! Расположени Алемпијевић је
поново сналажљив у гужви, мало ко
је веровао да је тада већ постављен
коначан резултат, али се мреже нису
више тресле. Јединство до краја није
успело да се прилагоди на рововску
борбу, без игре и са много лопте у
ваздуху, па су отишла још два
драгоцена бода у борби за Српску
лигу...
Најмање зноја Убљани су
морали да пролију против Слоге (ББ),
Најбољи у Севојну:
тим са Дрине је давно изгубио
шампионске амбиције и дошао је под
Дејан Јовановић
Шепковац у подмлађеном саставу.
Меч је искористио Александар Радовановић да се наметне са две
асистенције, наравно и распуцани Алемпијевић да поново постигне два
поготка, а вреди истаћи и повратак на терен Немање Сајића након тешке
повреде. У међувремену, црвено-бели су имали и успешан Куп-наступ у
Лајковцу, голом Крстића на пас Милановића савладан је српсколигаш
Железничар, па ће се у среду Јединство борити за пехар Купа ФС
Колубарског округа против Будућности-Крушика. У недељу под
Шепковац стиже још један ваљевски тим- Раднички, а и седам дана
касније Јединство је опет домаћин, овога пута Задругару.
Б.Матић

Зона "Дрина", 23. коло

Севојно- Јединство
1:2 (0:1)
Стадион крај Ваљаонице. Гледалаца: 50.
Судија: Ненад Јевтић (Богатић). Стрелци:
Гукић у 58. за Севојно, а Д.Јовановић у 28. и
Н.Радојичић у 90+2. за Јединство. Жути
картони: Гороњић, И.Петровић, Вуковић(С),
З.Радојичић, Сајић, Н.Радојичић, Панић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, З.Радојичић 7,
Андрић 6,5 (Радовановић 7), Марјановић 7,
Гавриловић 7, Стаменковић 7, Крстић 6,5,
Н.Радојичић 7,5, Радивојевић 6,5 (Милановић
7), Д.Јовановић 7,5, Љубичић 6,5 (Панић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Јовановић (Ј)
Зона "Дрина", 22. коло

Јединство- Слога (Бајина Башта)
3:0 (1:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 300. Судија:
Ђорђе Мирковић (Ваљево). Стрелци:
Алемпијевић у 38. и 61. и Крстић у 74. минуту.
Жути картони: Н.Митровић, Стојкановић (С).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић -, З.Радојичић 7,5,
Радовановић 7,5 (од 70. Сајић 7), Стаменковић
7, Гавриловић 7, Андрић 7, Живановић 7,
Ристовски 7, Радивојевић 7, Крстић 7,5 (од 74.
Којић -), Алемпијевић 8 (од 74. Милошевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Јовица Алемпијевић (Ј)
Зона "Дрина", 21. коло

Дивци- Јединство 2:2 (2:2)
Стадион у Дивцима. Гледалаца: 200. Судија:
Мирослав Јокић (Богатић). Стрелци:
Станојевић у 8. и 25. за Дивце, а Алемпијевић у
2. и 27. минуту за Јединство. Жути картони:
Стјеља (Д), Н.Радојичић, Алемпијевић,
Ристовски, Милановић, Љубичић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, З.Радојичић 6,5,
Н.Радојичић 7, Марјановић 5,5, Гавриловић 6,5,
Стаменковић 6, Брадоњић 7 (од 46. Љубичић
6,5), Ристовски 6 (од 55. Д.Јовановић 6,5),
Радивојевић 6 (од 46. Милановић 6,5), Крстић 6,
Алемпијевић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Петар Станојевић (Дивци)

ZONA *DRINA*
1.Provo
2.Jedinstvo (Ub)
3.Drina
4.Radni~ki (V)
5.Radni~ku Stob.
6.Ra|evac (K)
7.Polimqe (P)
8.Sloga 1940 (BB)
9.Zadrugar (L)
10.Ribnica (M)
11.Sloga (Sjenica)
12.Spartak (Q)
13.OFK Divci
14.Sevojno
15.OFK Ose~ina
16.Jedinstvo 1945

18
15
13
11
11
11
10
10
9
7
7
6
6
3
2
4

2
5
4
6
4
4
6
5
4
5
5
7
6
8
10
1

3
3
6
6
8
8
7
8
10
11
11
10
11
12
11
18

49 : 13
39 : 11
35 : 22
33 : 21
44 : 24
28 : 23
34 : 26
37 : 25
33 : 37
23 : 31
20 : 31
18 : 34
21 : 33
20 : 41
16 : 33
8 : 53

56
50
43
39
37
37
36
35
31
26
26
25
24
17
16
13

Наредне утакмице ФК Јединство
24.коло (недеља, 7.мај - 16.30ч):

Јединство (Уб) Раднички Горење (В)
25.коло (недеља, 14.мај- 16.30ч):

Јединство (Уб) Задругар (Лајковац)

СПОРТ
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КБК СОКО ОРГАНИЗОВАО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У КИК-ЛАЈТ КОНТАКТУ

ВИСОК СТАНДАРД ОРГАНИЗАЦИЈЕ
- Убска хала угостила преко 250 такмичара, борбе трајале скоро 12 часова!
- Седам одличја за домаћина, Дара Стевановић се окитила златом.
Још једном су људи из КБК Соко на челу са председником
Кандићем потврдили да су изузетни организатори, борилачки
хепенинг који је привукао више од 250 такмичара из 20 клубова
оцењен је чистом "десетком" од председнице КБС Београд
Станке Пејовића, а близу две стотине борби окончано је пред
поноћ након скоро 12 сати узбудљивог прогрма! Чињеница да
је реч о такмичењу у лајт-контакту није утицала на
занимљивост борби- пуно адреналина, талентованих бораца,
техника и вештина испред силе..., омогућили су право
уживање љубитељима борилачких спортова.
Осим добре организације, Убљани су се истакли и
такмичарским квалитетом. На татамију се нашло 11 домаћих
бораца, а најуспешнија је била кадеткиња Дара Стевановић
која се окитила "златом" у конкуренцији до 50 килограма. Мали
Никола Стојановић дебитовао је "сребром" међу пионирима
до 32 кг., а на списку освајача "бронзе" нашли су се Невен
Митровић (сениори, до 79 кг.), јуниор Дарко Бошковић, кадети
(истовремено и дебитанти) Јовица Симић и Игор Павловић,
као и сениорка Дајана Павловић.

Целодневни програм донео је
прегршт интересантних борби

Дара Стевановић

Кикбоксерски празник на Убу

КБК Соко Уб:
Одлични као организатори, али и као такмичари
Боје убског клуба бранили су још сениори Костић и
Милош Лукић, јуниор Александар Лукић и кадет Урошевић:
- Пуно нам је значило искуство од пре годину дана, овога
пута је било више организационих детаља, али смо били
ефикаснији и успешнији. Честитам нашим борцима на добрим
резултатима, такође мојој екипи и људима из хале на одлично
одрађеном послу, а речи председнице борилачког савеза
потврда су великог труда који улажемо да омасовимо овај
спорт у средини која нема ту традицију. Данашње такмичење

није било нимало наивно иако је реч о лајт-контакту, али је
било права демонстрација уједињене снаге тела и духа.
Наредног викенда идемо у Сомбор на првенство Србије,
представљаће нас сениор Милош Костић- рекао је после
такмичења председник КБК Соко Александар Кандић.
Иако видно задовољан, није желео Кандић да не
спомене нешто што му "боде очи":
- Не знам зашто је Убљане ухватила апатија када је реч о
спорту, а не причам само о кик-боксу који се тек бори за своје
место под сунцем. Редован сам посетилац и кошаркашких,
рукометних, одбојкаших... утакмица и не разумем зашто
људи тако тешко долазе у халу. На трибинама је било 20-ак
људи са Уба, сви остали су били са стране и очигледно је да
не препознајемо значај спорта и праве изборе које нудимо
младим људима. Неће нас то деморалисати, не радимо ово
из интерса него због велике љубави према борилачким
вештинама, али мислим да сви људи из спорта, не само кикбокса, заслужују много већу подршку од својих суграђананедвосмислен је Кандић када је реч о бројности убске
публике на спортским борилиштима.
Б.Матић

Garancija kvaliteta !
014 412 304
Kruševac

FARBARA

Ul.Kolubarska 23, Ub
014 414 847

SALON
NAME[TAJA

VELIKO
PROLE]NO
SNI@ENJE !!!

Ul.Milana Munjasa br.1, Ub
014 412 441
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КОШАРКАк
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УБСКИ КОШАРКАШИ СЕ ОПРОСТИЛИ
ОД СРПСКОЛИГАШКОГ РАНГА

ТЕСАН ПОРАЗ ЗА КРАЈ
Пробали су кошаркаши Уба да се на частан начин
опросте од вишег ранга, али им то није пошло за руком. На
крилима распуцаног Марка Петровића и Бојичића, домаћи
су били у игри током целог меча, али је и тринаести меч на
домаћем паркету ове сезоне окончан истим епилогомпоразом. Меч није имао резултатски значај, победа Шапца у
претходном колу оставила је Убљане "закуцане" на
последњој позицији.

КК Уб
Већ у току ове недеље, биће одржана седница
Скупштине клуба после које ће бити јасније у ком смеру иде
судбина клуба. И да не буде све тако црно, 17. маја ће бити
организована свечаност на којој ће се обележити 40 година
постојања клуба.
Прва регионална лига "Центар", 26. коло

Уб - Зекас 75 90:94
(21:25, 19:22, 26:26, 24:21)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 50. Судије: Јоловић
(Краљево), Биговић (Пожаревац).
УБ: Пантелић, Петровић 43, Миливојевић, Бојичић 31,
Поповић 14, Милутиновић, Обрадовић 2

РУКОМЕТ

4.мај 2017.г.

УБСКИ РУКОМЕТАШИ БЕЗ ШАНСИ У ПРЕТХОДНА ДВА МЕЧА

ПРЕЈАКИ РИВАЛИ
Убски рукометаши нису се радовали у претходна два меча, што и није
изненађење с обзиром на снагу ривала.
У дуелу са младим тимом Металопластике, већ на загревању је било јасно
да су Шапчани озбиљно схватили меч
јер су стигли у најјачој постави, са
неколико првотимаца. Ипак, првих 20
минута протекло је у равноправној игри
(8:8 у 18. минуту), али су промашени
"зицери" и два седмерца одвели меч на
воденицу фаворита. Мора се истаћи
феноменалан учинак голмана гостију
Милана Беомаштара, двометраш на голу
Металопластике је "спустио ролетну", а
у једном нападу је зауставио чак три
шута Убљана са шест метара! Подбацили су најбољи стрелци Лачковић и

Драгишић, а похвале заслужују Тадић и
све бољи Вукосављевић.
Бољу игру Убљани су пружили на
гостовању у Смедереву, прво полувреме су пулени Душана Видића
одиграли на високом нивоу:
- Водили смо у 25. минуту са 16:13
и пропустили тада прилику да се
"одлепимо". У наставку су домаћини
играли изузетно грубо, уз толеранцију
судијског пара, и преокренули резултат,
а ми се нисмо снашли у таквој игри.
Одличне партије су пружили Ранковић,
Стокић и Вукосављевић, а ми ћемо у
петак од 20 часова против Барича
пробати да се коначно радујемо
првенственој победи- најављује дуел у
убској хали тренер Душан Видић. Б.М.
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ДРЛМ "Центар", 16. коло

Смедерево - Уб
32:26 (16:16)
Спортска хала у Смедереву. Гледалаца: 200. Судије: Огњановић, Поповић (Пожаревац). Искључења: Смедерево 10, Уб 6 минута. Седмерци: Смедерево 4(3), Уб 2(1)
УБ: Максимовић, Стокић 2, Вукосављевић 5, Латиновић, Лачковић 6
(1), Миловановић, Драгишић 3, Вилотијевић, Рајковић 2, Марковић, Симић,
Ђуричић, Цветановић, Ранковић 8
ДРЛМ "Центар", 15. коло

Уб- Металопластика 2
22:30 (12:17)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Микић, Лаловић (Београд).
Искључења: Уб 6, Металопластика 14
минута. Седмерци: Уб 3(1), Металопластика 2(1).
УБ: Матић, Стокић 2, Вукосављевић 6,
Латиновић, Лачковић 4 (1), Тадић 5,
Драгишић, Вилотијевић, Дамњановић,
Рајковић 1, Марковић, Миловановић,
Цветановић, Ранковић, Милошевић

ДРУГА ЛИГА „ЦЕНТАР“

Меч са Првом Искром из Барича (петак, 20ч) прилика за победу

PRODAJA POLOVNIH VOZILA IZ UVOZA - IZ PONUDE IZDVAJAMO

N
O
V
O

2007 Ford Fiesta
3.850 €

2006 Fiat Grande Punto
3.800 €

2006 VW Polo 1.4 TDI
4.150 €

hečbek, 1.4 TDCI, 103.900 km

hečbek, 1.2 benzin, 84.450 km

hečbek, 1.4 TDI, 133.895 km

2004 BMW 320 Dizel
4.650 €

2002 Peugeot 307
2.950 €

2003 Fiat Stilo
2.450 €

2003 VW Golf 4
3.100 €

limuzina, 1995 c³, 160.320 km

karavan, 2.0 HDI, 231.630 km

karavan, 1.9 JTD, 134.250 km

hečbek, 1.9 TDI, 188.350 km

KOMPLETNA
PONUDA
NA SAJTU

ГТ-1

ЛАЈКОВАЦ
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Lajkova~ka panorama

ЗАСЕДАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЛАЈКОВАЦ

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

На 28. седници Општинског већа у
Лајковцу усвојен је Предлог измена
Плана детаљне регулације за насељено место Лајковац. Ова одлука
донеће две измене које се односе на
зону Војног круга. Након споразума са
Колубаром о пресељењу места Скобаљ, део зоне Војног круга служиће за
становање, рекао је овом приликом
председник општине Андрија Живковић. Друга измена тиче се и локације за

Андрија Живковић,
председник општине Лајковац

Седница Општинског већа у Лајковцу

МАЛА ОЛИМПИЈАДА У ЛАЈКОВЦУ

ПРВО МЕСТО
МАЛОМ ЗВОРНИКУ

будућу Топлану. До сада је Војни круг
имао, пре свега, намену за зону спорта
и рекреације, а изменама ће бити
утврђено да ће тај део Лајковца бити и
зона становања. Основни разлог је
споразум са РБ „Колубара“ о пресељењу насељеног места Скобаљ, при
чему се у анкети највећи број мештана
изјаснио за плацеве у Војном кругу.
Осим тога, у ПДР у графичком делу је
предвиђена Топлана, али је нема у
текстуалном делу, па ће изменом тај
пропуст бити само исправљен.
Већина пројеката за финансирање
удружења и невладиних организација,
као и пројеката из области културе,
одбијена је због непотпуних докумената и непоштовања услова критеријума, које прописује закон. Усвојена је и
одлука о расподели буџетских средстава за суфинансирање пројеката у
области јавног информисања. Највећи
део новца од пет милиона динара издвојен је за Радио „Пругу“, 1.800.000
динара. Чланови Већа нису једногласно усвојили одлуку да се ТВ Вујић
из Ваљева одобре средства у износу
од 312 хиљада динара, након жалбе ове
медијске куће – два члана је било
против.
За куповину 30 противградних
ракета опредељено је милион динара и
оне ће бити уступљене Противградном
центру. У првој половини јуна пред
одборницима ће се наћи ове одлуке,
као и одлука о првом ребалансу буџета
за ову годину.

На другој Малој олимпијади,
одржаној 24.априла, у Хали спортова у
Лајковцу, победила је Предшколска
установа “Црвенкапа” Мали Зворник,
која ће бити домаћин следеће године,
друго место је заузео мионички “Невен”, а треће “Наше дете” из Шапца.
Учествовало је десет предшколских
установа из Ваљева, Лазаревца,
Шапца, Малог Зворника, Мионице,
Коцељеве, Владимираца, Уба, Љига и
Лајковца. У свакој екипи је било по 20
учесника а такмичили су се у играма
брзине и спретности, које највише личе
Предшколска установа „Лептина полигон прилагођен узрасту и врло
рић“ је ове године била домаћин Мале
су занимљиве.
Председник општине Лајковац олимпијаде, као шампион прошлоАндрија Живковић отварајући манифе- годишње која је одржана у Мионици.
стацију изразио је задовољство великим бројем такмичара али и малишана
који су са трибина бодрили своје
другаре, надајући се да ће у наредном
периоду бити више оваквих манифестација које ће младе подстицати да се
баве спортом. У име организатора
учесницима и публици обратила се
Мила Митровић, директорка лајковачке
предшколске установе “Лептирић”:
- Олимпијада није само такмичарског карактера, прелази те оквире,
прилика је ово да се предшколци
упознају и друже, а да се мало кроз игре
упореде са другима. Пре свега је
Олимпијада прилика да малишани од
најранијег узраста прихватају здраве
стилове живота и да се баве спортом,
Мала олимпијада у Лајковцу окупила је
што је најсигурнији начин да се прадесет
предшколских установа из окружења
вилно развијају и срећно одрастају.
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УСПЕСИ ЛАЈКОВАЧКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА

У ВАЉЕВУ ОДРЖАН

РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА

КОНЦЕРТ МЛАДИХ КЛАСИЧАРА ИЗ ЛАЈКОВЦА
У свечаној сали Mузичке школе „Живорад
Грбић“ у Ваљеву, 26.априла, одржан је Пролећни
концерт ученика издвојеног одељења у Лајковцу.
Наступало је преко 20 најталентованијих ученика
клавира, виолине, хармонике, гитаре и виолончела, од првог до петог разреда основне музичке
школе. У публици су били њихови вршњаци из
Ваљева, професори и родитељи. Најмлађи, који
савладавају прве музичке кораке, побрали су
симпатије трудом да што боље одсвирају нумеру,
док је неколико старијих ученика самоуверено
одсвирало своје композиције. Одличан утисак
зрелом и сигурном интерпретацијом оставио је
хармоникаш Милош Милосављевић, ученик петог
разреда, чијим наступом је и завршен једночасовни концерт.
Издвојено одељење Mузичке школе
„Живорад Грбић“ у Лајковцу постоји 23 године.
Тренутно има 68 ученика од првог до шестог
разреда основне музичке школе. Наставу похаћају
на инструментима: хармоника у класи Јелене
Бранковић, клавир у класи Биљане Максимовић,
гитара у класи Цвијетина Трифковића, виолина у
класи Александре Марковић и виолончело у
класи Данице Рашковић. Наставу солфеђа,
теорије музике и хора ученици похађају код
професора Софије Стаменић. Школску годину
започињу уз Јесењи концерт, затим следи
Новогодишњи концерт у свечаној сали Градске
куће и обележавање завршетка школске године,
такође у Градској кући.
Наступали су: Виолина: Ана Миливојевић и
Анђела Марковић, 4. разред - класа проф.
Александра Марковић; Виолончело: Пажиновић
Даринка, 2. разред - класа проф. Даница Рашко-

Ученици Средње школе „17. септембар" из Лајковца
постигли су у априлу запажене успехе. Тамара Бајић, ученица
четвртог разреда економског смера, освојила је друго место на
Републичком такмичењу из Рачуноводства одржаном протеклог викенда у Горњем Милановцу. Тамарин ментор била је
професор Радојка Шулубурић, која је прошле године припремала и Ивону Живковић, такође другопласирану на републичком такмичењу. Ученица Милица Петровић, предвођена
професорком Милијаном Петровић, освојила је друго место на
Републичком такмичењу из Пословне информатике у Београду. Такмичење је одржано у Првој економској школи и на
Економском факултету.

Одушевио публику:
Милош Милосављавић
вић; Гитара: Немања Ђорђевић, Данило Радоњић,
Анђелија Јанковић, Сара Петронијевић - класа
проф. Цвијетин Трифковић; Хармоника: Јовановић
Димитрије 2. разред, Милосављевић Анђела 3.
разред, Милановић Анђелија 3. разред, Јевросимовић Драган 4. разред и Милосављевић Милош 5.
разред - класа проф. Јелена Бранковић; Клавир:
Андрић Јована 1. разред, Илић Марија 2. разред,
Шарић Анастасија 2. разред, Шарић Емилија 3.
разред, Поповић Јована 4. разред, Јована Јоксимовић 3. разред, Николина Јанковић 3. разред,
Пауновић Неда 5. разред - класа проф.Биљана
Максимовић. Корепетитор на клавиру била је професор Софија Стаменић.
Б.Петровић

Радојка Шулубурић и Тамара Бајић
на додели награда
Подсећамо и да су лајковачки средњошколци освојили
друго место на Међуокружном такмичењу средњих школа у
малом фудбалу, које је одржано у Спортској хали у Лајковцу.
Ученици четири најбоље средње школе из Сремског, Мачванског и Колубарског округа и Града Београда надметали су се за
пласман на првенство Србије. Фудбалска екипа СШ „17. септембар“ поражена је у финалу од Гимназије из Инђије са 3:0.
Предводио их је професор физичког васпитања Огњен
Несторовић.
Б.П.

БОГАТ ПРОГРАМ ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКОГ ДРУШТВА „ЋИРА“ ЛАЈКОВАЦ

ПОХОД КАРАЂОРЂЕВИМ
СТОПАМА
Група од 13 планинара лајковачког
ПСД “Ћира” учествовала је, 29.априла, у
походу планинарском стазом ,,Карађорђевим стопама”,коју је организовао
Планинарски клуб ,,Врбица” из Велике
Плане у склопу обележавања Дана
општине Велика Плана. Поход је ове
године одржан по четрнаести пут, као
републичка планинарска акција Планинарског савеза Србије којом се обележава 200 година од убиства Вожда
Карађорђа.
Овом акцијом биле су обухваћене
три стазе (кратка, основна и продужена),
започете су од градског базена у Великој
Плани, а завршене су у центру села
Раовање у чијем атару је, 1817.године,
страдао велики српски устанички вођа.
Неколико дана раније, 22.априла,
експедиција из Лајковца учествовала је
на 40.Фрушкогорском маратону и у
редовној планинарској акцији излета на
Фрушкој гори. Међу учесницима био је 30
лајковачких основаца и средњошколаца,
као и 22 члана ПСД „Ћира“. Једна група је
је учествовала на маратону дужине 14
километара, док се друга определила за
излет, који је обухватио обилазак Сремских Карловаца, Петроварадинске тврђаве и Манастира Хопово. Ова акција
изведена је у сарадњи са Канцеларијом
за младе, општином Лајковац и школским
парламентом. За све учеснике је био
обезбеђен бесплатан превоз, као и
мајице, сендвичи и сокови.
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Планинари лајковачког ПСД “Ћира” били су
активни и током протеклих
првомајских празника, када
је организована шетња кружном стазом од ловачке
куће, преко Човке, манастира Ћелије, споменика
Димитрију Туцовићу и назад
до ловачке куће. Акција је
завршена роштиљањем у
природи, а међу учесницима је било и четворо деце
нижих разреда.

ГТ-3

ЛАЈКОВАЧКИ СРПСКОЛИГАШ ВРАТИО НАДУ У ДЕРБИЈУ ЗАЧЕЉА

ЛОЗНИЦА ПАЛА,
НЕМА ПРЕДАЈЕ ДО КРАЈА
У управи лајковачког српсколигаша
посегли су за логичним потезом- екипу
која је већ прежаљена преузео је Ваљевац Радован-Раша Марковић, а шоктерапија је дала резултат већ у првом
мечу. У дербију "доњег дома", Железничар је надиграо овог пролећа очајну
Лозницу и вратио наду у српсколигашки
опстанак.
Иако је меч почео шокантно за домаће
(искључење Лазића), "дизелка" је брзо
стигла до вођства. Плећић је оборен у
казненом простору, а Ђукетић је прецизан
са 11 метара. Стрелац првог гола је извео
корнер за други погодак, а Николић
одлично затворио другу стативу и из
близине дуплирао предност. Помислили
су домаћи да је све готово када је
поравнат однос снага на терену, али је
врло брзо Максимовић вратио Лозницу у
игру. Ипак, сачували су Марковићеви
пулени присебност и сигурном дефанСрпска лига "Запад", 24. коло

зивом сачували гол
Танасијевића.
Лајковчани су због
проблема у путу,
право из аутобуса
истрчали на терен
Швајцарије, а да
ствар буде гора
уследила је повреда
рамена Драгана Томића на самом старту. Док је њему
указивана помоћ, домаћин је повео голом
брзоногог Никачевића, а пред саму паузу
Цветковић је постигао и други гол.
Железничар је одиграо сјајно друго
полувреме, четири стопостотне прилике
имали су Плећић (2 пута), Марковић и
Ђукетић, али се резултат није мењао.
Железничар улази у изузетно тежак део
распореда, први испит је у недељу на
лајковачком стадиону када гостује
Будућност-Крушик.
Б.Матић
Српска лига "Запад", 23. коло

Златибор- Железничар
2:0 (2:0)

Железничар- Лозница
2:1 (2:0)

Стадион "Швајцарија" на Златибору.
Гледалаца: 200. Судија: Никола Ђорђевић (Аранђеловац). Стрелци: Никачевић у 18. и Цветковић у 45. минуту.
Жути картони: Никачевић, Костадиновић (З), Николић, Матић, Марковић
(Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6, Радивојевић 6,5, Ђукетић 6,5, Николић 6, Поповић 6, Матић 6 (Мијушковић -), Ж.Павловић 6 (Марковић -), Обрадовић 6, Плећић
6,5, Томић - (М.Павловић 6,5), Атић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Цветковић (Златибор)

Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 300. Судија: Павле Илић
(Крагујевац). Стрелци: Ђукетић из
пенала у 19. и Николић у 45. за Железничар, а Максимовић у 56. минуту за
Лозницу. Жути картони: Обрадовић,
Атић (Ж), Ђурић, Богићевић (Л). Црвени
картони: Лазић (Железничар) у 11.
минуту и Ђурић (Лозница) у 55. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 7, Вујовић 7
(Н.Марковић 7), Ђукетић 7, Николић 7,5,
Поповић 7, Радивојевић 7, Лазић -,
Обрадовић 8,5, Плећић 7,5 (Павловић -),
Матић 7 (Мијушковић 7), Атић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Обрадовић (Ж)

ЗАДРУГАР БЛИЗУ ОПСТАНКА

НЕМАЊА МАРКОВИЋ
„ПРЕГАЗИО“ ПОЛИМЉЕ
ПСД „Ћира“ у Великој Плани

Експедиција из Лајковца на Фрушкој гори

Задругар је врло близу да на време
уђе у луку спаса, пулени Александра
Пакића у суботу дочекују Осечину са
циљем да новом победом обезбеде
безбрижан финиш зонског каравана.
Полимље је претило после првог
дела да однесе бодове из Лајковца, али
се у наставку пробудио бриљантни
Немања Марковића и са три гола угасио
наде тиму из Пријепоља. Сјајан пријем
и шут, потом гол из "слободњака" и за
крај пенал после фаула над Бранковићем- сасвим довољно да популарни
"Ћела" понесе епитет јунака утакмнце.
Ток меча на Петом пуку усмерен је већ
на старту невероватним пеховима
Задругара- на и онако ослабљени тим
гостију надовезале су се повреде
Марковића и Спасојевића у првим
минутима игре, а рани гол Петрашевића
наговестио је да ће Лајковчани тешко и
до бода. Утешни гол Бранковића стигао
је у финишу, Драгићевић је одбранио
пенал, али је бивши везиста Јединства
вратио "отпадак" у гол.
Б.М.

Зона "Дрина", 23. коло

Раднички Горење- Задругар 3:1 (2:0)
Стадион Радничког на Петом пуку. Гледалаца: 200. Стрелци:
Петрашевић у 10. и 62. и Томић у 32. за Раднички, а
Бранковић у 89. минуту за Задругар. Жути картон: Милић (З).
ЗАДРУГАР: Марковић 6, Милић 6, Бојичић 6, Митровић 6,
Ашковић 6,5, Радосављевић 6, Спасојевић - (Мићић 6),
Бранковић 6,5, Јеринић 6,5, Марковић - (Гајић 6,5),
Стојановић 6 (Мијаиловић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Лазар Петрашевић (Раднички)
Зона "Дрина", 22. коло

Задругар- Полимље (Пријепоље) 3:1 (0:1)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 150. Судија:
Никола Павловић (Шабац). Стрелци: Немања Марковић у 47.
и 73. и 75. из једанаестерца за Задругар, а Мијушковић у 27. за
Полимље. Жути картони: Јеремић, Симеуновић, Спасојевић,
Милић (З), Пришуњак, Мијушковић, Ровчанин, Стаменковић,
Стојковић (Полимље). Искључење: тренер Петаковић
(Полимље) у 48. минуту.
ЗАДРУГАР: С.Марковић 7,5, Јеремић 7,5 (Милић 7,5),
Симеуновић 7,5, Митровић 7,5, Ашковић 7,5, Радосављевић
7,5, Спасојевић 7,5 (Гајић 7,5), Бранковић 7,5, Јеринић 7,5,
Н.Марковић 8,5, Спасић 7,5, Стојановић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Марковић (Задругар)

ОКО НАС- ОКРУГ

4.мај 2017.г.

ЛАЈКОВАЧКИ РЕЦИТАТОРИ

УСПЕСИ НА
ОКРУЖНОЈ СМОРТИ
У Центру за културу Ваљево, у среду 26. априла,
одржана је 49. окружна смотра рецитатора, на којој је троје
Лајковчана остварило запажен успех. У категорији млађег
узраста Андреа Радивојевић из ОШ ,,Миле Дубљевић''
освојила је треће место. Рецитовала је песму Драгане
Константиновић „Не признајем растанке“ и освојила 28 од
могућих 30 бодова. Андреу је за такмичење припремала
њена професорка Душица Милосављевић. У најстаријем
узрасту ученица Средње школе „17. септембар“ Милка Станић заузела је треће место рецитујући песму „Прва љубав“,
такође Драгане Константиновић. Њен педагог је Весна
Мићић. Још успешнија је била наша суграђанка Јелена Лончар, ученица Ваљевске гимназије, која је у овој конкуренцији заузела друго место говорећи песму Васка Попе
„Вучје копиле“.

ГТ-4

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ ПОСЕТИО
ОПШТИНУ ВЛАДИМИРЦИ

УСКОРО ЗАВРШЕТАК
ДОМА УЧЕНИКА
Министар просвете, науке и технолошког развоја
Младен Шарчевић, посетио је, током прошле недеље,
општину Владимирци заједно са шефом кабинета Марком
Попадићем.
Њега су дочекали председник општине Милорад
Милинковић, заменик председника општине Маријан
Мијаиловић, председник ОО СНС Влада Милошевић,
председник Скупштине Драган Симеуновић, директор
Посавотамнавске средње школе Милан Исаиловић,
помоћник министра просвете др Александар Пајић, и потпредседник Одбора СНС у Владимирцима Раде Ковачевић.

Посета министра Младена Шарчевића
Лајковачки рецитатори, средњи узраст
Учеснике је оцењивао жири у саставу: Ратомир Рале
Дамјановић, професор на Учитељском факултету, Данијела
Квас, професорка српског језика и дечји песник и Угљеша
Спасојевић, глумац. Код најмлађих основаца победник и
учесник републичког такмичења је Миљана Теовановић из
ОШ „Владика Нколај Велимировић“ из Ваљева. Код средњег узраста, ученика од петог до осмог разреда, пласман на
Републичку смотру рецитатора изборила је Јана Лукић из
ваљевске школе ,,Андра Савчић''. У конкуренцији старијег
узраста, односно средњошколаца, на републичку смотру
пласирала се Слађана Богдановић из Пољопривредне школе са домом ученика Ваљево.
Б.П.

Разлог посете министра је побољшање услова рада у
просвети на територији Општине Владимирци.
После састанка са челницима општине, министар је обишао
Основну школу „Жика Поповић“, Посавотамнавску средњу
школу и Дом ученика у Владимирцима.
Том приликом, он је обећао да ће међу 200 школа у
Србији и владимирачка ускоро имати електронски дневник.
Поред потребе за ИТ опремом ове године је у плану
завршетак Дома ученика који је почео да се гради 2006.
године.
После обиласка ове две школе, министар је посетио и
Дом за ученике који би требало да почне да ради у
септембру.

МИОНИЦА- У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ НАСТУПИЛИ НАЈБОЉИ РЕЦИТАТОРИ И МЛАДИ УМЕТНИЦИ

РЕВИЈА ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛАШТВА
У великој сали Културног центра мионичкој публици
су се недавно представили победници Општинске смотре
рецитатора ''Песниче народа мог'' који су остварили пласман
на Окружну смотру, али и млади талентовани плесачи, глумци
и музичари. Бројни посетиоци су уживали у стиховима познатих поетских имена које су говорили основци Никола Секулић, Давид Ђокић, Јелисавета Марковић, Нина Читаковић,
Софија Качаревић, Николина Симовић, Мина Вуковић,
Анђела Качаревић и Кристина Ускоковић и средњошколци

Лазар Живановић, Јован Симић, Маријана Милутиновић,
Тамара Јовановић, и Милица Средојевић. Поред њих су
наступили и плесна група Предшколске установе ''Невен'',
луткарска и драмска секција Основне школе ''Милан Ракић''
Мионица са представама ''Свињарева љубав'' и ''Коштана'',
као и солисти на клавиру и хармоници Леона Миловановић
и Влајко Јовановић. Овом приликом су најбољи рецитатори
за остварене резултате награђени књигама, које им је
уручио председник општине Мионица Бобан Јанковић. А.К.

Учесници програма са председником општине Мионица Бобаном Јанковићем

