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ИСПРАВЉАЊЕ ГРЕШАКА У ИЗГРАДЊИ АУТОПУТА ОД УБА ДО ЛАЈКОВЦА

ВАЂЕЊЕ КЕСТЕЊА ИЗ ВАТРЕ
Државни врх најављује да ће деоница Коридора 11,
од Уба до Лајковца, бити завршена до Нове године, како би
у саобраћај био пуштен аутопут од Обреновца до Чачка

TADING

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

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

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA
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СА СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ УБ

„ЂУНИС” ПРЕУЗИМА
ЗИМСКУ СЛУЖБУ
Поред већ устаљеног коришћења натријум-хлорида
(соли) и каменог агрегата (ризле), ове зиме на
путевима у убској општини биће коришћен и далеко
савреминији (али и скупљи) калцијум-хлорид.
Главна тема девете редовне седнице Штаба за ванредне
ситуације општине Уб, која је одржана прошлог понедељка,
била је припрема зимске службе за послове који ће се радити
све до средине априла наредне године. Овај одговоран
задатак, одлуком Општинског већа, прешао је у надлежност
КЈП «Ђунис», а за ову намену општина Уб је издвојила пет
милиона динара.

Детаљ са седнице Штаба
За потребе обављања зимске службе, убско комунално
предузеће ускоро ће обавити набавку три камиона са припадајућом комплетном опремом (раоником и расипачем соли), две
комбиноване машине (скип и бобкет) и грејдер. Поред већ
устаљеног коришћења натријум-хлорида (соли) и каменог
агрегата (ризле), ове зиме на путевима у убској општини биће
коришћен и далеко савреминији (али и скупљи) калцијумхлорид.
- Пошто смо, ранијих година, имали велике трошкове
након зимске службе, због уклањања каменог агрегата и
отчепљавања канализације, које доноси та ризла, ове године
смо припремили алтернативну могућност. КЈП «Ђунис» ће, по
препоруци Штаба, набавити калцијум-хлорид, који ће посипати као замену за натријум-хлорид. У питању је једињење
које може да врши отопљавање снега и леда до - 630С, није
штетно за бетонске бехатон површине и уз њега нема потребе
да се баца камени агрегат- истиче Саша Спасић, заменик начелника Штаба за ванредне ситуације општине Уб,
Према најавама, калцијум-хлорид ће се користити на
најугроженијим путним правцима у граду, као што су Вучијак,
Ђунис и улица Браће Ненадовића.
- На овим деоницама нећемо бацати ризлу, тако да ћемо,
што се тиче каменог агрегата, смањити трошкове. Установили
смо, такође, који су нам приоритетни путни правци за зимску
службу. У складу са тим, имали смо у виду и број лица (52) која
се возе на дијализу у Ваљево, тако да ти путни правци морају
бити проходни свакодневно- рекао је Спасић.
Зимска служба по приоритету прво ће чистити прилазне
путеве, затим улице у граду, а потом и удаљеније крајеве.
- Немогуће је чистити све путне правце у насељеним
местима општине Уб који су асфалтирани. Ми смо се определили да са скромним средствима, која имамо, оспособимо
најважније путне правце, које смо одредили. Свакако,
чистићемо и сеоске путеве, али од шест до осам часова по
престанку падавина. Дакле, морају се поштовати приоритетизакључује заменик начелника Штаба за ванредне ситуације
општине Уб.
Милован Миловановић

СУДБОНОСНА СЕДНИЦА

С

ве је очигледније да Србија, од Другог светског рата па на овамо, није
имала опозицију у политици! Коначно, показало се да се увек радило о голој
борби за власт и привилегиje које она доноси.
Е, сад! До седамдесетих била је ’’диктатура
пролетеријата’’. Друг Кардељ је био најдоследнији
на линији Тита и Партије и зато је потрајао најдуже.
Већина српских кадрова, почев од Крцуна па, чак, до
Ивана Стамболића (и краја деведесетих) склоњена
је јер Партија није трпела опозицију. Оштро се
обрачунавала са сваким ко се усудио да другачије
мисли - да не помињемо делање.
Године 1973, оне које је Уб добио прве послератне
локалне новине (‘’Тамнавске’’ - пре многих великих
градова у тадашњој Великој држави), аутор ових
редова се нашао на тапету Општинског комитета
Савеза комуниста Уба. То су биле ‘’општинске тате’’
много моћније и од ових садашњих из разних
општинских одбора странака чланица владајуће
коалиције. Били су на линији Тита и Партије,
усмерени тако као да су имали оглаве (одвајкада се
стављају коњима како би гледали само напред). И,
тада, сви редом су препознали ‘’државног непријатеља’’ у студенту књижевности који се
осмелио да оснује и региструје у Народној библиотеци Србије (није тада било никаквих других регистара) новине у којима су се појавили радни људи
и грађани, сељаци, па и ‘’поштена интелигенција’’...
Али, за неке (тадашњи секретар Комитета и његови
увлакачи) била је то јединствена прилика да покажу
своју ‘’правоверност’’ и оданост Титовом путу
братства и јединства, да потврде како су на линији и
како су спемни да се обрачунају са ‘’страним
плаћеницима’’ који, потпомогнути неким студентским стремљењима, заосталим
из 68-ме,
покушавају да трују омладину и грађанство
неким новим идејама успут минимизирајући улогу
Партије. Преведено на данашњи начин изражавања,
на страницама које су биле посвећене Металском
предузећу ‘’Зимпа’’, нашао се и текст Баје Иконића,
дугогодишњег секретара тог колектива, у којем је
истакнута заслуга радника, за дотадашње резултате
‘’Зимпе’’, а коју је општина третирала као - пасторче.
И, богами, ко зна каква би каријера (у Забели) чекала
потоњег тамнавског демократу, па отпадника од
ДОС-а, оснивача часописа чију другу страну имате
пред очима да, пред крај седнице, није стигао
Мирослав Селаковић, тек изабрани председник
Скупштине општине Уб. Он је са убским студентима
имао друге планове , а и секретар се није ‘’уклапао у
нове концепције социјалистичког самоуправног
друштва’’. Фаља је лупио је руком о сто! Сви, сем
секретара Комитета, напрасно су се приклонили
младом студенту-новинару и тако утрли пут за
смену у Општинском комитету Савеза комуниста
Уба. Долазило је време Фаље и Куљана...
Ето, није тада било опозиције, али нека наслеђа су
остала. А, она седница? Па, убрзо је завршена...
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САНАЦИЈА ПУТЕВА КОЈИ СУ ОШТЕЋЕНИ
ПРИЛИКОМ ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТА

ИСПРАВЉАЊЕ ГРЕШАКА У ИЗГРАДЊИ
АУТОПУТА ОД УБА ДО ЛАЈКОВЦА

ИНТЕНЗИВИРАНИ
РАДОВИ

ВАЂЕЊЕ КЕСТЕЊА
ИЗ ВАТРЕ

Радови се изводе од раскрснице са улицом
Дринских дивизија у Убу, трасом улице
Јосипа Мајера, преко Стубленице и
Шарбана, до раскрснице у Бргулама, па,
кроз засеок „Рупљани“ и „Брдо“ до
раскрснице у овом селу

„Дајемо све од себе да се деоница Коридора 11
од Уба до Лајковца заврши до Нове године, како
бисмо у саобраћај пустили аутопут од
Обреновца до Чачка”, поручила је прилоком
облиска радова министарка Зорана Михајловић.

Кинеска компанија „Шандинг хајспид” ужурбано ради
на санацији неколико саобраћајница на територији убске
општине, које су оштећене под теретом тешке механизације
при изгради деонице аутопута од Обреновца до Уба. Након
састанка, одржаног 15.октобра, којем су присуствовали
председник општине Уб Дарко Глишић са сарадницима,
директор „Коридора Србије” Зоран Бабић, шеф надзора
Иван Павловић и представници „Шандонга”, покренуто је
питање о обавези извођача да сопственим средствима
финансира и спроведе реконструкцију коришћених
саобраћајница. Позивајући се на Споразум о начину и
условима коришћења општинских путева и улица на територији локалне самоуправе за потребе изградње аутопута
Београд-Јужни Јадран, закљученог у Убу 15.децембра
2015.године, од кинеских извођача је затражено да интезивирају радове, што су они и учинили.

Радови у Стубленици
Посао санације путева додељен је провереном
извођачу предузећу „Шумадијапут”, која би у наредним
данима требало да уреди и асфалтира следеће деонице:
- од улице Јосипа Мајера до девијације Пет у
Стубелници - дужина је 3,5 км, а ширина асфалта 5,5 метара;
- од девијације Пет у Стубленици до радљевског
гробља - дужина 4,5 км, а ширина пет метара;
- од радљевског гробља до скретања за вијадукт
("Рупљани" Бргуле) - дужина 1,5 км, а ширина четири метра.
По речима Иване Николић,
народне посланице у Скупштини Србије,
која испред општине Уб надзире радове,
интензивно се ради на реконструкцији
наведених путева.
- У четвртак је асфалтирана
деоница пута од "Провалије" у Стубленици до девијације Пет, односно до
аутопута. У наредним данима, уколико
временски услови дозволе, очекује се
исти темпо рада и надамо се да ће убрзо
проблеми око општинских путева и
улице Јосипа Мајера бити решени. Ови
Ивана Николић радови подразумевају и израду банкина,
уређивање канала и прилагођавање
улаза у домаћинства која се граниче са путем. Како се
интензивно ради, уколико у одређеним временским
интервалима у току дана буде потребе да се одређена
деоница затвори за саобраћај, моле се грађани да имају
разумевања за то, што неће дуго трајати, а постоје и
алтернативе. Представници општине свакога дана врше
контролу на терену- истакла је Николићева и изјави за “Глас
Тамнаве”.
Милован Миловановић
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Поглед са надвожњака у Руклади
„Никада више не сме да се деси овакав јавашлук да
морамо поново да радимо већ изграђен ауто-пут који је
плаћен 100 милиона долара”, изјавила је потпредседница
Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Зорана Михајловић, приликом обиласка деонице ауто-пута Уб-Лајковац на Коридору 11, која је завршена 2014, али је, због многобројних оштећења, морала
поново да се гради. На деоници дугој 12,5 километара
комплетно изнова се ради 2,5 километара, првенствено
због коришћења лоших материјала о чему сведочи и вода
која се појавила испод саме асфалтне подлоге која је
уклоњена.
- Влада Србије нема пара за бацање, кривци за ово
морају да одговарају. Преседан је у модерном грађевинарству да се нов ауто-пут ради изнова. Овде смо и да
покажемо грађанима Србије како су неки претходни радили
и колико нас то кошта. Пут који је требало само да
одржавамо, ми смо принуђени да градимо из почетка изјавила је и захвалила српским и кинеским компанијама и
радницима који раде даноноћно како би поправили лоше
изграђен ауто-пут.
Михајловићева је додала да је циљ да до краја године
буде пуштена у саобраћај цела деоница од Обреновца до
Чачка.

ОО СНС УБ

ПРОСЛАВЉЕНА
СВЕТА ПЕТКА

У присуству чланова, симпатизера и коалиционих
партнера, убски општински одбор Српске напредне странке
прославио је страначку славу Свету Петку, 27.октобра.
Домаћин славе, председник ОО СНС Уб Александар
Јовановић Џајић, честитајући овај празник грађанима и
чланству, подсетио је, том приликом, на недавно прослављену десетогодишњицу странке и многобројне успехе
актуелне власти на челу са председником Вучићем.
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ФОТО - ПИТАЊЕ ЗА РАЗМИШЉАЊЕ ?

Клапна за кишну канализазију
код ресторана „Милица” у Таловима:
Шта то тече убском реком ?

Густи дим из котларнице Техничке школе:
Колико је чист ваздух који удишемо ?

Шаљите нам ваше фотографије на тему „Питање за размишљање”
e-mail: glastamnave@gmail.com, WhatsApp - Viber: 064 2180 588

Бандера на Сандића имању под углом од 135 степени:
Да ли је ово безбедно?

Виљушкар као шлеп служба:
Може и овако ?

VREME JE ZA ZIMSKE GUME !
БЕСПЛАТНА МОНТАЖА ЗА ГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ

SATOVI OD 3.980 din.
Smart LED Satovi
telefon, kamera, imenik, bluetooth, sim kartica, merač pulsa i koraka...
Visokokvalitetni muški luksizni i sportski satovi

ОПШТИНА УБ
ОДЛУКОМ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

УБ ДОБИО НОВОГ
НАЧЕЛНИКА
Уместо Зорице Маркош, досадашње
начелнице Општинске управе Уб, ову
одговорну функцију убудуће ће вршити
Марија Новаковић
На 32. по реду заседању Општинског већа на Убу,
одржаном 29.октобра, међу десет тачака дневног реда,
посебну пажњу изазвао је избор новог начелика Општинске
управе Уб. Последњих петнаест година, у три мандата, ову
одговорну функцију вршила је Зорица Маркош, која је из
приватних разлога одлучила да се не кандидује на недавно
објављен Јавни конкурс за ово место. Једини кандидат који
се нашао пред комисијом за избор новог начелника и који је
испуњавао све прописане услове за обављање овог посла
била је Марија Новаковић, дипломирани правник са
дугогодишњим искуством у локалној самоуправи, која се
посебно истакла на месту вишег стручног сарадника у
Одељењу за имовинско-правне послове Општинске управе
Уб приликом вођења експропријације земљишта за подручје
будућег копа Радљево.
- Овом приликом желим да Зорици Маркош одам
признање и упутим велику захвалност за посвећен рад и
труд у претходних шест година, колико смо сарађивали.
Врата ове куће, у којој је она провела пуних 15 година, за њу
ће увек буду отворена. Што се тиче новоизабране начелнице
Марије Новаковић, сматрам да ће са њом доћи нека нова
енергија која је увек добра и може донети само позитивне
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ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У УЛИЦИ 25.МАЈА

РЕШЕН
ВИШЕДЕЦЕНИЈСКИ
ПРОБЛЕМ
Након неколико деценија чекања, становници улице
25.маја коначно имају асфалт испред својих кућа са свом
пратећом инфраструктуром. Током прошле недеље
окончана је изградња 166 метара ове веома захтевне улице,
чији су становници последњих година кубурили са изливањем канализационе мреже, неретко и фекалијама које су
текле коловозом. На овај начин решени су њихови дугогодишњи проблеми, а сем саобраћајнице и тротоара, урађене
су и атмосферска и фекална канализација. Уређење ове
улице, заједно са још четири деонице на Алексића имању,
финансирано је заједничким средствима Министарства
привреде и Елекропривреде Србије, која је преузела учешће
локалне самоуправе у овом пројекту у износу од 50 одсто.
Улица 25.маја из ваздуха

Према речима председника убске општине Дарка
Глишића радови на овој улици су били веома сложени и
захтевни.
- Становници ове улице су јако тешко функционисали,
поготово када наступе кише и лоше време. Њиховим
проблемима готово да се није назирао крај. Наша обавеза је
била да им помогнемо и суочимо са тим проблемима, а не да
тражимо оправдање и кривца у неком другом. Исто тако,
нисмо желели да идемо линијом незамерања са појединцима, јер нам је у првом плану интерес већег броја људи који
ту живе. Сада када погледате улицу и видите резултат,
схватите да се труд исплатио- рекао је Глишић.

Марија Новановић,
нова начелница Општинске управе Уб
ствари општини Уб. Природно је да после неког времена
долази до промена, јер људи се засите на једном месту.
Марија се доказала у овим тешким временима, спроводећи
врло деликатан посао у Kомисији за процену штете од
поплава 2014.године и приликом вођења експропријације
замљишта за подручје будућег копа Радљево. Веома је
одговорна особа и верујем у њен суд и рад, тако да се
радујем сарадњи са њом докле год будем на овом меступоручио је председник општине Уб Дарко Глишић након
доношења одлуке о постављењу новог начелника
Општинске управе Уб. - У наредном периоду ћемо разговарати на још много тема о раду локалне самоуправе, имаћемо
и невољних промена унутар саме управе, али то су теме за
разговор са новим начелником који ступа на дужност 6.
новембра, па се надам да ћемо колико до краја године направити план у зависности од тога како нови начелник види ту
управу- додао је он.
Међу осталим тачкама дневног реда треба истаћи и
усвајање плана зимског одржавања улица и путева у
општини Уб, као и одлуку о одређивању овлашћених и
оспособљених правних лица за заштиту и спасавање.
Већиниици су, на овој седници, одобрили и набавку три нова
возила за потребе Општинске управе Уб имајући у виду да је
постојећи возни парк застарео и да готово сигурно не би
испунио неопходне услове на техничком прегледу. Поред
тога, овом приликом одобрено је и закључивање уговора за
реализацију јавне набавке Грађевински материјал за седам
породица избеглих и расељених лица у појединачном износу
од 200.000 динара, а убском Дому здравља је дата сагласност
за набавку аутоматског биохемијског анализатора.
Милован Миловановић

Нова и модерна улица
са свом пратећом инфраструктуром
Први човек наше општине истиче и то да на Убу није
остало још много неасфалтираних улица, али да постоји
велики број имовинско-правних проблема које треба
решити.
- Понекад људи изађу са оградама из оквира својих
домаћинстава, мислећи да се то никада неће регулисати, а
траже да се пут уреди и ту настаје проблем. Такве и сличне
ствари полако почињемо да решавамо и мислим да смо на
добром путу. Већ наредне године, уз помоћ Министартва
привреде, покушаћемо да уредимо још неколико преосталих
деоница, јер наш циљ је да све градске улице на Убу имају
асфалт и сву неопходну инфраструктуру.
М.М.М.
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УРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ САОБРАЋАЈНИЦА У ПУНОМ ЈЕКУ

АСФАЛТ ДОБИЛА ТРИ СЕЛА
Настављено асфалтирање раније започетих деоница у Новацима, Црвеној Јабуци и Калиновцу
У оквиру програма уређења локалне путне мреже,
током протекле недеље, нове метре асфалта добила су још
три села. У Новацима је урађено 600 метара асфалтне
подлоге и то у два крака, према Тешићима и Миливојевићима.
Ови путни правци изабрани су од стране месне заједнице, на
чијем је челу Мико Урошевић и пример су већ устаљене
праксе да се из године у годину асфалтирају путеви у
наставцима.
- Захваљујемо се општинској управи и председнику
Глишићу на испуњеном обећању и завршетку ове деонице
пута кроз наше село. Ово је крај Миливојевића и у свом
подножју спаја нас са Тешићима, где се налази друга деоница
која је данас покривена асфалтом. То је део који се каменим
путем спаја са засеоком Гомилице и он нам је веома битан
због обрађивања њива и комуникације два краја села. У
перспективи ћемо тежити, да у договору са месним
зајединцима Тулари и Памбуковица, нађемо неки алтернативни правац и на тај начин, кроз Новаке, асфалтним путевима спојимо ова два села- наглашава Мико Урошевић и
апелује на грађане да покрче своје обале и омогуће приступ
машинама, како би и камени путеви могли да се уреде.

ЦРВЕНА ЈАБУКА
Наставак радова бележимо и у Црвеној Јабуци, где је
под асфалт стављено још 500 метара главног пута који ово
село спаја са суседним Таковом. У питању је веома фреквентна деоница, дужине око шест километара, и представља
најкраћи пут који мештане ове две месне заједнице спаја са
регионалним путем Уб-Обреновац.
- Ми смо ову деоницу периодично асфалтирали у
етапама од по 500 метара, како од стране Црвене Јабуке, тако и
од стране Такова. Остало је још око 1,5 километара да би је
употпуности завршили, што ћемо сигурно урадити већ
следеће године, јер смо је уврстили као један од приоритета.
Велики је то посао био и нисмо могли одједном да је урадимо
јер је захтевало велики новац, па смо оном нашом политиком
`метар по метар` дошли до решења. Оно што је било незамисливо људима који овде живе и о чему се говорило са скепсом
и дозом неповерења, ми смо успели и показали да кад се
бориш и радиш, увек може и да се дође до резултата- казао је
Дарко Глишић, председик општине Уб, током обиласка радова
у Црвеној Јабуци.
Уз захвалност локалној самоуправи, председник МЗ
Црвена Јабука Милан Ненадовић посебно наглашава:
- У овом крају има доста деце и младих, па смо се
одлучили да, управо, овај пут ставимо као приоритет за
асфалтирање. Овде има сигурно 40 кућа и око 150 хектара
земље коју мештани овог дела села обрађују, а на овај начин
смо им омогућили да механизацијом брже долазе до својих
њива. Поред тога, завршавањем преосталих километар и по
пута, Црвена Јабука ће, преко Такова, асфалтом бити спојена и
са бањанским путем.

Новаци: Прасе председнику у част

СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА

НОВИ ДОМОВИ
ЗА ШЕСТ ПОРОДИЦА
Општина Уб укључена је у нови пројекат стамбеног
збрињавања интерно расељених и повратника, у оквиру кога
је планирана изградња две монтажне куће и куповина четири
сеоска домаћинства за породице из ових категорија, укупне
вредности 87.000 евра. У питању је пројекат „Подршка интерно расељеним лицима и повратницима у четири јединице
локалне самоуправе у Србији кроз обезбеђивање трајних
стамбених решења и мера економске одрживости“, који се,
осим у убској општини, спроводи у Крушевцу, Аранђеловцу и
Ћићевцу, док средства за његову реализацију обезбеђује
Европска унија.

Разговор са грађанима у Црвеној Јабуци
О значају овог пута говорила је Весна Симић, мештанка
Такова, која свакодневно пролази овим путем:
- Ова деоница је до недавно била у катастрофалном
стању и свима нама, који путујемо до посла, многобројне рупе
су представљале огроман проблем. Уређењем пута са обе
стране ситуација је далеко боља, него пре три године. Готово
да невероватно звучи да ћемо, већ догодине, имати комплетно
асфалтирану деоницу до наших кућа у Такову.

КАЛИНОВАЦ

Са презентације пројекта
У циљу информисања потенцијалних корисника о
јавним позивима за доделу монтажних кућа и сеоских
домаћинстава, који су отворени од 5. новембра до 5. децембра, као и о условима, начину и поступку конкурисања за
помоћ, протеклог четвртка је у згради Општинске управе одржана јавна презентација пројекта, а догађај су заједнички
организовали локална самоуправа и немачка организација
„Arbeiter Samariter Bund“ (АСБ).
Истичући задовољство што ће још шест расељених и
повратничких породица добити свој дом, секретар СО Уб
Драган Радојчић је рекао да ће у пројекту стамбеног збрињавања општина учествовати са пет посто својих средстава.

Шетња новим асфалтом у Калиновцу
Велики број грађана дочекао је председника убске
општине у Калиновцу у жељи да му се захвале за нових 500
метара асфалта кроз Јовановића крај. Према речима председника тамошње месне заједнице Александра Јовановића у
питању је кружни пут кроз село који има изузетан значај не само за Калиновчане, већ и за суседна села, јер повезује и Брезовицу, Бањане и Новаке. Том приликом, за наредну календарску годину, најављен је и наставак изградње преосталих 380
метара, колико је преостало да се ова деоница повеже са
главним путем Бањани-Новаци.
Милован Миловановић

ОПШТИНА УБ
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ЕЛЕКТРО СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

ОСВЕТЉЕНЕ СКОРО СВЕ УЛИЦЕ
- Сигурно има грађана који чекају мало дуже на интервенцију, али просто је немогуће стићи
у исто време у 36 села и град Уб. Замолио бих све да имају стрпљења- поручује Небојша
Живановић, шеф на одржавању јавне расвете општине Уб
Електро служба за одржавање јавне расвете општине
Уб, обавља послове везане за интервенције кварова у
склопу расвете. У домену њиховог посла спада одржавање
напојних ормана, трафо станица у којима су смештени изводи за напајање расвете, семафори, декоративна новогодишња расвета...
Служба поседује платформу за подизање са корпом, па
се често догађа да су запослени позвани да решавају проблеме који нису уско повезани са електро службом.
- Услед лошег времена и јаких ветрова, долази до
мршења каблова у сеоским обалама, па нас колеге из убске
Дистрибуције позивају као испомоћ, а за узврат нам помажу
у отклањању квар-ова на трафо-станицама и неким линијама. Наша служба изнајмљује платформу и приватним лицима, по ценовнику који је донео Управни одбор 'Ђуниса' објаснио је Небојша Живановић, шеф на одржавању јавне
расвете општине Уб која послује у склопу КЈП „Ђунис”.
У току прошле недеље, проблеми везани за осветљење
улице Милоша Селаковића, која је скоро два месеца била без
уличне расвете, решени су. Електро служба за одржавање
јавне расвете општине Уб, излазила је више пута на терен,
како би се квар отклонио. У поменутој улици, у којој се налази
и Предшколска установа „Уб“, расвета је повезана са расветом комплетног круга те установе. Када су кренули радови на
зидању нове зграде вртића, поскидани су стубови јавне
расвете, а њихови напојни каблови су изоловани. За време
кишног периода, долазило је до кратког споја, па су осигурачи у орманима искакали.
- Ни сама инсталација није била у најбољем реду, тако
да смо за сада пустили нове инсталације, ваздушном линијом и оспособили улицу Милоша Селаковића. Када се та улица буде реконструисала, наша служба ће поставити нове
инсталације кроз заштитна црева – каже Живановић.

НОВОГОДИШЊЕ
КИЋЕЊЕ ГРАДА
Електро служба КЈП „Ђунис” започела је, услед
повољних временских прилика, и новогодишње кићење
града које би требало да буде пуштено 1.децембра. Поред
ужег и ширег центра града, новогодишњом расветом биће
украшени и прилазни путеви Убу из правца Ваљева и
Београда у складу са прописаном формом за регионалне
путеве.

Користе лепо време за новогодишње кићење града:
Небојша Живановић са својим тимом
Као и претходних година, у овом послу Убљанима
ће умногоме помоћи Јавна расвета Београд, која ће
комуналном предузећу уступити на коришћење један део
новогодишње декорације. Поред већ постојеће украсне
расвете која је набављена у ранијем периоду, „Ђунис” ће
и ове године одвојити део средстава за набавку нове, па с
тога треба очекивати да ће Уб предстојеће празнике
дочекати у сасвим новом руху.

Екипа за „специјалне операције”:Електро служба
за одржавање јавне расвете КЈП „Ђунис”
Скоро све улице на Убу имају јавну расвету, па се може
рећи да нема насеља или дела града, а да није осветљен. Када
је о селима реч, убске општина у бољој позицији него њено
окружење. Тек по неки засеок није осветљен, председници
месних заједница су слали захтеве за проширење сијаличних
места, али је на снази забрана проширења (по налогу скупштине општине Уб).
У Електро служби су запослена два радника на неодређено време и један на одређено време. Електричар Драган
Филиповић иза себе има вишегодишње искуство, радио је на
одржавању некадашње фирме „Трудбеник“. Ненад Млађеновић Шкемба, дугогодишњи радник ПП „Вучијак“ рукује
платформом. Ову службу је од оснивања водио Тони Гајић, а
од скоро га је заменио Небојша Живановић који сумирајући
утиске каже:
- Служба је постављена на здраве ноге и ја се за сада
уклапам у овај систем рада. Што се тиче запослених радника,
поред њиховог степена обучености за рад на озбиљним и
ризичним пословима, они су и квалитетни људи. Никада им
није проблем да остану и дуже, да би завршили посао. Долазе
и викендом ако је потребно. Знам да сигурно има грађана који
чекају мало дуже на интервенцију, али просто је немогуће
стићи у исто време у 36 села и град Уб. Замолио бих све
грађане да имају стрпљења.
Већ током наредне недеље, у сарадњи са Електродистрибуцијом из Лазаревца, биће организована својеврсна
акција оспособљавања расвете по селима убске општине, како
би се све неправилности што пре отклониле.
Д.Капларевић

PRODAJA I SERVIS

KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041
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ОБРАЗОВАЊЕ

У ОШ „ДУШАН ДАНИЛОВИЋ“

СПЕЦИЈАЛНО ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ
ОШ „МИЛАН МУЊАС” ПРОСЛАВИЛО КРСНУ СЛАВУ

ПРОСЛАВЉЕН
ДАН ШКОЛЕ
Изванредан програм, посвећен
стогодишњици од завршетка Великог рата,
био је далеко од класичне школске приредбе
Уз присуство представника локалне смоуправе, великог
броја родитеља, наставника, пријатеља и сарадника, ОШ
„Душан Даниловић“ у Радљеву је 27. октобра свечано
обележила свој Дан школе. Госте је поздравила директорка
те образовне установе Светлана Максимовић истакавши да
су се још од оснивања радљевске школе, 1842. године, генерације наставника и ученика суочавале са разним изазовима.
Упркос томе, додала је, школа је описмењавала децу на овим
просторима, почев од Радљева, преко Бргула и Каленића, до
Шарбана и Горњег Радљева. Такође је указала да се и ова
школа сусреће са све мањим бројем ђака, чему је допринео
пад наталитета и миграција локалног становништва због
напредовања површинских копова.
„Највећи број ученика забележен је 1973. године, када је
школу похађало њих 518, а сада имамо 210 основаца, док је
Издвојено одељење у Горњем Радљеву угашено. Но, оно што
никада нећемо дозволити да се угаси јесте наша воља и
снага да у овим тешким временима по опстанак школе
наставимо да се боримо, радимо и нижемо добре резултате“,
поручила је Максимовић и подсетила да радљевски ђаци
учествују на скоро свим тачмичењима у организацији
Министарства просвете, као и на разним манифестацијама.
Њиховој успешности доприносе и наставници својом
професионалношћу, марљивошћу, залагањем и посвећеношћу педагошком позиву. Максимовић се захвалила и
општина Уб на материјлној потпори коју пружа школи у циљу
побољшања услова за успешну реализацију васпитнообразовних задатака.

Програм је био посвећен
стогодишњици од завршетка Првог светског рата
Као и за претходне, и за овогодишњи Дан школе изведен
је изванредан програм, који је овога пута био посвећен
значајном јубилеју -стогодишњици од завршета Првог
светског рата. Било је то далеко од класичне школске
приредбе, јер су ученици виших разреда својим наступом
исказали велики труд и залагање, прожето осећањима и
захвалношћу према прецима, који су својим делима и
животима задужили српски народ и државу. Кроз неколико
сцена оживели су истакнуте личности оног времена- војводу
Степу Степановића, Надежду Петровић и Милунку Савић, али
и донели потресну животну причу о пожртвованој мајци
Макрени Спасојевић и чарапама краља Петра. Сећања на
трагичан и, истовремено, херојски и славан догађај из наше
историје употпунили су стиховима Диса и Милутина Бојића, а
представа је завршена на ефектан начин, извођењем песме
„Пукни зоро“, што је изазвало много емоција и сузе код
присутних. Стога, све похвале наставници Јадранки Дамњановић, која је осмислила програм за Дан школе, и њеним
колегиницама Марији Вучичевић за упечатљиву сценографију и руководиоцу хора Слободанки Ашковић на одличном избору музике.
Д.Недељковић

ПРИРЕДБА
ЗА ПАМЋЕЊЕ
Била је то прилика да се сви заједно сете и одају
почаст Зорану Пунк Шимшићу захваљујући коме
су створени услови за рад издвојеног одељења
за образовање деце са сметњама у развоју.
Издвојено одељење убске ОШ „Милан Муњас” за
образовање деце са сметњама у развоју свечано је
обележило своју крсну славу Свету Петку. После освећења
и ломљења славског колача, за све присутне госте,
ученици овог одељења су, уз подршку својих вршњака из
матичне школе и ШОМО „Петар Стојановић”, извели
приредбу за памћење. Инклузивни наступ припремио је
тим састављен од дефектолога Мирјане Јовановић и
Биљане Милутиновић и предметних наставника Дуње
Капларевић, Невене Симић, Немање Драгићевића и Дејана
Младеновића.

Учесници приредбе са наставнима
и директорком школе
Уз захвалност свим добротворима који на разне
начине подржавају и помажу боравак и рад ученика у овом
најмлађем одељењу ОШ „Милан Муњас”, директорка
школе Живана Баратовић поручила је: „Како је љубав
једино добро, једина вредност која се, пркосећи законима
математике, дељењем умножава, захваљујемо вам се и
што своју љубав умножавате несебично је делећи са нашим ученицима, њиховим родитељима и наставницима.”
Била је то прилика да се сви заједно сете и одају
почаст човеку захваљујући коме су створени услови за рад
издвојеног одељења за образовање деце са сметњама у
развоју.
- Зоран Пунк Шимшић, нажалост, није више физички
са нама. Али, захваљујући његовој љубави и његовом делу, остаће дубоко у срцима свих нас, деце која овде похађају наставу, њихових родитеља и наставника. И тако ће
бити до краја, док и једно дете буде долазило овде да учи,
да се игра и да се радује- поручила је Живана Баратовић.
Овај дан у просторијама издвојеног одељења изузетно емотивно су доживели сви присутни гости, задржавајући сузе уз осећање поноса на ове младе људе. Упркос
својим недостацима, они су измамили многобројне аплаузе и показали да границе за њих, ипак, не постоје. М.М.М.

Обавештење о обавези измирења накнаде
за коришћење грађевинског земљишта
Обавеза обрачуна накнаде за коришћење грађевинског
земљишта, по сили закона, престала је са 1. јануаром 2014. године.
Међутим, обавезе грађана и правних лица које су настале до
31. децембра 2013. године, по овом основу, и даље важе и морају
се измирити.
У општини Уб је око 1000 обвезника, физичких лица чија се
дуговања крећу од 2000 до преко 20.000 динара, док поједина
правна лица имају и значајно већа дуговања.
У наредном периоду Општинска управа Општине Уб, Одељење за утврђивање контролу и наплату изворних прихода, започеће поступак принудне наплате, слањем опомена обвезницима
који нису измирили своје обавезе.
Позивају се грађани који имају неизмирене обавезе по овом
основу да и пре добијања опомене провере своје стање на шалтеру број 4 у згради нове Општине и измире своје обавезе или поднесу захтев за измирење дуг на рате.
Општинска управа Општине Уб

ОКО НАС
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ВРЕДНА ДОНАЦИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ХУМАНИ ПОЛИЦАЈАЦ
Захваљујући хуманом поступку младог полицијца Дејана Ђорђевића и фудбалера
Немање Матића набављен светлосни радни бокс за сензорну собу
Издвојеном одељењу ОШ „Милан Муњас” за образовање ученика са сметњама у развоју полицајац Дејан
Ђорђевић (28) донирао је светлосни радни бокс за сензорну
собу, чија је вредност хиљаду евра. Овај племенит гест
посебно је вредан поштовања, јер је новац за опрему обезбедио тако што је нацртао портрете целокупног фудбалског
тима Манчестер јунајтеда, које је откупио Немања Матић, ве-

Ученици и дефектолози
са директорком школе и Ђорђевићем

Портрет Немање Матића

Дејан Ђорђевић

ОРУЖАНА ПЉАЧКА У ПРВОМАЈСКОЈ

ФАНТОМКА И ПИШТОЉ
Пљачкаш је око седам увече, у прошли петак,
мирно ушао на врата и узвикнуо’’Пљачка, паре!’’
- Седео сам на столици, уз врата, у петак око седам
сати увече, када је очигледно млад човек, са фантомком,
рукавицама и пиштољем журно ушао и узвикнуо:
’’Пљачка, за касу, вади паре!’’ - каже Милосав Мића
Костадиновић, чија трговина (код Зелене пијаце) је
дрско нападнута и опљачкана 2.новембра.- Као у
филмовима, био је одевен у црну одећу, а када сам
дошао иза касе, прислонио ми је цев на чело и тражио да
му извадим све паре. Тражио је и телефон, који нисам
имао, а онда је базу и стабилни телефон ударио о земљу.
Изашао је на врата... После неколико секунди, кад сам се
повратио од шока, позвао сам сина Бранка, који је био на
спрату изнад продавнице да обавести полицију.

зиста тог клуба и репрезентативац Србије, родом из убског села Врело. Ђорђевић је, иначе, Ваљевац и запослен је у Полицијској станици на Убу, а сликарством се бави од малих ногу.
Главни мотив који га је покренуо на хуманитарно деловање била је жеља да се деци ометеној у развоју одужи за
љубазност и осмехе.
- Много пута поред наше Полицијске станице су пролазила ова деца која су нам се увек јављала и махала нам. Желео
сам некако да им се одужим за то махање, а пошто се цртањем
бавим од детињаства, дошао сам на идеју да насликм
портрете фудбалера Манчестера, за који наступа и наш
Немања Матић. Нацртао сам и прву и другу поставу клу-ба,
укупно 25 портрета - прича млади полицајац Ђорђевић.
Да би своју оригиналну идеју спровео у дело, следећи
корак је био да ступи у контакт са светском фудбалском
звездом и великим добротвором. Захваљујући старијим
колегама Ивану Игњатовићу и Петру Милутиновићу, дошао је
до Немањиног оца Драгана, коме је објаснио шта му је жеља.
„Он је то оберучке прихватио, рекао да су цртежи феноменални и дао их Немањи, који их је однео у свој клуб у Енглеску. Откупио их је за хиљаду евра, колико је и било потребно за
куповину светлосног радног бокса. Потом сам контактирао
Мирјану Јовановић, дефектолога у овом Издвојеном одељењу, која је професионално и са великом љубављу према
ученицима све организовала и набавила опрему. Драго ми је
што наша дечица сада имају опремљенију сензорну собу, што
им је преко потребно. Захваљујем се породици Матић и свим
људима који су ми помогли у остварењу циља”, каже
Ђорђевић.
Донирана опрема намењена је развијању сензорних и
психомоторних вештина деце са сметњама у развоју,
објаснила је дефектолог Мирјана Јовановић. Светлосни радни
боск састоји се од радне плоче са УВ зрацима, и служи за
манипулативне активности, за разне врсте графомоторичких
вежби, повољно утиче на чуло додира, вида и слуха и веома је
важан за децу која имају поремећај сензорне интеграције.
На поклону се захвалила директорка ОШ „Милан Муњас”
Живана Баратовић, оцењујући да је овакав Ђорђевићев и
Матићев поступак веома хуман и достојан поштовања.
Д.Н.

NA NOVOJ LOKACIJI
- STADION FK JEDINSTVO
Jela po poruxbini:
- RIBQA I JUNE]A ^ORBA
- PREBRANAC
- POSNA I MRSNASARMA
JELA SA RO[TIQA

Костадиновић на месту
на којем је опљачкан
Патрола је, каже, дошла у рекордном року, али
разбојник није оставио трагове, а камера је, нажалост,
била у квару. Ипак, Костадиновић се нада да ће пљачкаш
бити ухваћен. Ових дана, иначе, стижу вести са терена
да су се и неке продавнице по селима нашле на удару
крадљиваца који, у ноћним сатима, врше провале
односећи робу из радњи. Ово је први овогодишњи
случај карактеристичне „филмске пљачке’’. Трагова
нема, али постоје и други начини да се лоповима уђе у
траг.

Ub

064/47-44-865

DOSTAVA TOPLIH
OBROKA ZA FIRME
KOLA^I I TORTE
PO PORUXBINI

Uvek sve`a riba ({aran - pastrmka)
Restoran
014/411-989

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210
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ТРИО МИШКА ПЛАВОГ У ДОМУ КУЛТУРЕ

КОНЦЕРТ
ЗА СВА ВРЕМЕНА
Својим бравурама и виртуозношћу, тројица
врхунских музичара одушевили Убљане
Изванредан Трио Миливоја Петровића, познатијег
као Мишко Плави, отворио је 26. октобра јесењу сезону
свирки на Убу, концертом у сали Дома културе, који је
организовала Установа за културу и спорт. Са већ добро
уиграним саставом, који поред њега чине Васил Хаџиманов (синти бас и клавијатуре) и Срђан Џони Дункић
(бубњеви), три врхунска уметника још једном су потврдила своје јединствено место на домаћој музичкој сцени
узбудљивим наступом и специфичним звуком, а својим
бравурама и виртуозношћу одушевили Убљане. Публици су се представили програмом „Музика широм света“,
који представља необичну комбинацију Петровићевих
ауторских нумера, традиционалних и савремених композиција, где се поиграва са обрадама рок, џез и блуз
стандарда, стварајући снажан и аутентичан музички
израз. Било је то узбудљиво путовање кроз свет музике и
нема сумње да су тројица мајстора свог заната Убљанима приуштили концерт за памћење.

Врхунски уметници: Мишко Плави трио
Мишко Плави Трио у овом саставу наступа седам
година и до сада су одржали велики број концерата у
Србији и региону. Трио предводи Миливоје Петровић,
познати београдски музичар, композитор, аранжер и
мултиинструменталиста, кога је последњих година
прославила хармоника. Веома је популаран у Јапану, где
је од 2000. године одржао више од 250 концерата и по
сопственим речима, тамо води паралелни живот. Аутор је
и музике за неколико српских, француских и америчких
филмова.
„Јако дуго живим као војник и мој сваки секунд је
строго прорачунат. Ништа ми није пало са неба, него сам
пуно радио, мучио се, вежбао на свом инструменту,
компоновао и стварао, а онда је дошао и успех. На овом
тржишту нисам дуго био, али ме мало старији знају кроз
бендове где сам раније прангијао електричне инструменте, у групама које су биле популарне (Пилоти, ЕКВ) и
то је део живота који је био значајан за мене. За мене је и
велика срећа што сам у позицији да могу да дођем и у леп
град Уб, представим музику и можда неком улепшам вече
и одвојим од свакодневице“, изјавио је за „Глас
Тамнаве“ Мишко Плави, светски музичар рођен у Гучи,
наглашавајући да „нема ништа лепше од доброг концерта
када сви заједно останемо без даха“.
Д.Недељковић

Краља Петра Првог 21, Уб
Тржни центар „Лазић” (на спрату)

НАШИ АУТОРИ
Пише: Радован Пулетић

МИХОЉСКО
ЛЕТО
Поклону се у зубе не гледа
Тачно је да овде код нас зиме одавно нису за посебан
респект. Све оно што их је чинило дивљим, подмуклим и
величанствено несавладивим годишњим добом, претопило се
у обични доказ постојања глобалног загревања од ког, те исте
зиме, умиру као од неизлечиве болести.
29-ти новембри, рецимо, када се замрзивачи пуне месом
свиња које су наивно веровале да их онако добро хранимо зато
што смо добри по души, не обављају се више уз кувану ракију,
него уз хладно пиво. Јер, већ неколико година у новембру је
скоро немогуће издржати уз ранију у којој се топе чварци а да се
то издржавање не пресеца рогатим конзервама. Или Нове
године на пример - када је Деда Мраз последњи пут долазио
саоницама? А сећам се да сам једног Божића с почетка
двехиљадитих, на Новом Београду, видео како мали фудбал
играју у шорцевима, до појаса голи... Зато сам се са последњим
зимама, просто, шалио, правио штосове на њихов рачун, знате
оно зимице-мезимице, саплитао их с леђа, вукао за уши...
Доживљавао сам их као деминутив прошлих ледених доба
када је испред сваке зграде недељама стајао по један Снешко
Белић за ког је гарантовао лично Каменко Катић. Нападно
нисам носио дубоке ципеле, вунене чарапе, дуксер гаће,
шалове и рукавице, изазивајући мразеве као што Шпанци
изазивају бикове у Памплони. Или дресери лавове које је
циркуски тренажни процес свео на предаторске карикатуре и
смешне потенцијалне убице. Спавао сам у соби без ТА пећи и
намерно два пута дневно проветравао стан, да се отвореним
прозорима смејем у лице новембрима и децембрима чија су
ледена срца престала да куцају. Говорио сам на сав глас да ће и
све будуће зиме бити ускраћене за снег и да ће нам деца
одрасти а да се ни једном не сјуре санкама низ Шепковац. Био
сам помало љут на Снежну Краљицу зато што је сопствено
краљевство препустила неком млакоњи, неспособном да
снежним облацима нареди наше координате како би коначно
заронили дубоко испод нуле.
А онда, једног дана, снег је почео да пада. У ствари, снег је
почео да напада. Прво, само одозго на доле. Затим и с лева на
десно и с десна на лево. На крају, невероватно, и одоздо на
горе!. Дан се претворио у космичко велики рој белих пчела које
су изгубиле кошнице. И ноћ се претворила у космичко велики
рој белих пчела које су изгубиле кошнице. Једноставне стазе за
ходање кроз живот – по хлеб, на посао, у град, скривене од
корака, преобраћене су у нешто у чему се опасно не сналазимо.
Огромна песница белила ударила је и кровове и путеве. Птице
су побегле са неба у земаљске мишје рупе а људи и аутомобили
заменили тротоарска и коловозна места. За само 48 сати
већина природних и друштвених закона престали су да важе,
као и остали спискови лепих жеља употребљиви само док зима
не полуди. Свугде изнад глава, као самурајски мачеви, висиле
су леденице спремне да изненада полете на недужне људе и
пробуразе их тамо где су најтањи, као у Предсказању. Лед је
бацио у окове олуке, браве, стакла, моторе и носеве, показујући
ко је газда. Све што смо планирали на +2, на -10 смо одложили
до даљњег. Све чега смо се сетили на +3, заборавили смо на 15. Све што смо обећали на +5, на -20 престало је да важи. Њено
Величанство Зима, која је свратила са свим својим војницима,
пажевима, лакејима и дворским лудама, загрлила нас је чврсто
као што се грли онај кога си срео после дугог времена. Од тог
краљевског стиска реке су престале да теку, куће су почеле да
се руше а људи да умиру. Било је довољно, дакле, само
неколико дана боравка Северне круне у једној од својих
запостављених провинција па да је подсети на планетарну
супериорност сопственог апарата за принуду. И да све Неверне
Томе и Килави Радовани једном за свагда науче да не буде лава
док спава.
Према томе, ако се већ расправља о постојању зимског
годишњег доба нека то буде шапатом.
Боље је да зиме има па да нам дође, него да је нема па да
дође.
П.С.
Посвећено Градимиру, мом брату од стрица, који је већ
четврт века на привременом раду у Београду и који ми
прекјуче рече како се „вас зажелио бијелих дана и ноћнога
мраза да пуца буковина, кa оно кад смо били ђеца“.

КУЛТУРА
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ОДРЖАНА ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „ЈУН ЈЕ МЕСЕЦ САМОЋЕ“

СРЕДЊОШКОЛЦИ ОДУШЕВИЛИ ПУБЛИКУ
Заједнички комад Сање Лалић и Синише Милака извели чланови Драмске секције убске Техничке школе
На сцени препуног Дома културе, 30. октобра одржана је
премијера представе „Јун је месец самоће“, у извођењу
чланова Драмске секција Техничке школе „Уб“ и режији
професорке српског језика Сање Лалић. Настао према
заједничком тексту Лалићеве и школског педагога Синише
Милака, који потписује и сценарио, комад је емотивна хроника
распада једне породице кроз три генерације. Млади глумци су
се храбро ухватили у коштац са овом тешком и актуелном
темом и убедљиво и вешто изнели захтевне улоге, а уверљивим наступом успели су не само да заинтересују, већ и
одушеве своје школске другове, који су дошли у великом броју
да их подрже. Поред ученика, у публици су били и њихови
професори, родитељи, пријатељи, као и заинтересовани
грађани. Сви они су бројним аплаузима током представе, а
овацијама на крају поздравили сјајну екипу Драмске секције:

Невену Михаиловић, Јовану Димитријевић, Вању Пулетић,
Ивану Танасијевић, Стефана Мићановића, Дарка Дрчу,
Максима Максимовића и Тодора Ћупића. Професорку и
редитељку представе Сању Лалић успели су и да расплачу,
јер су, како је истакла, „изгарали и оставили срце на сцени“.
-Бескрајно сам поносна на њих, њихову маштовитост,
креативност, озбиљност, знање, стрпљење и на то како су
изнели ову тешку тему. Радили су са великим ентузијазмом и
на премијери дали свој максимум. Надамо се да смо оправдали поверење свих ученика, као и разредних старешина и
професора, који су имали пуно разумевања за одсуствовања
са часова због проба. Такође се надамо да ће представа
живети, јер толико је рада и труда уложено у њу, да би било
штета да ово буде прво и последње извођење. Она заправо
представља промоцију Техничке школе и њених ученика,
који су показали на какве су изазове спремни, рекла је Лалић,
која се посебно захвалила педагогу Синишу Милаку, идејном
творцу комада „Јун је месец самоће“.
Представа је била хуманитарног карактера и сав новац
прикупљен добровољним прилозима по доласку на премијеру (око 14.000 динара), биће искоришћен за новогодишње пакетиће за децу из Звечанске.
Д.Н.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ЊЕГОШУ
Ансамбл представе „Јун је месец самоће”

УЧЕНИЦИ ТАМНАВСКИХ ШКОЛА И БИБЛИОТЕКАРИ

ПОСЕТИЛИ САЈАМ КЊИГА
Обилазак штандова представљао је праву
авантуру и уживање
Тамнавске школе и ове године су организовале
колективне посете Међународном београдском сајму књига,
који је одржан од 21. до 28. октобра под геслом „Радост
читања“. Традиционална, 63. по реду највећа културна
манифестација у региону, окупила је чак 980 домаћих и
страних излагача, па је обилазак штандова за ученике, који су
били у пратњи својих наставника, представљао праву
авантуру и уживање. Јер, у избиљу наслова требало је
пронаћи књиге које су желели или, пак, одабрати корисно и
занимљиво штиво. Осим тога, дружили су се и видели неке
познате писце и имали прилику да боље упознају културу
Краљевине Монако, овогодишњег почасног госта Сајма.

Убски основци на Сајму књига у Београду
Поред тамнавских ученика и педагога, и читав колектив
Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“ посетио је ову
манифестацију посвећену књижевности и писаној речи. Ове
године, библиотека је располагала сумом од 50.000 динара за
куповину књига на Сајму, тако да је свој књижни фонд
обогатила делима најистакнутијих домаћих и светских аутора.
Библиотекари су присуствовали и промоцији нове књиге
Владе Арсића „Невиђена Србија“ и уговорили његово
гостовање на Убу 7. децембра.
Д.Н.

ОТКУЦАЈИ
НАШИХ ДАМАРА
Установа за културу и спорт је 29. октобра приредила
занимљиво литерарно вече, на коме је Снежана Адамовић
представила своју књигу „Петар II Петровић Његош у
српској критичкој мисли 20. века из угла владике Николаја
Велимировића, Исидоре Секулић, Иве Андрића и Милована
Ђиласа“, која је, уједно, и њена докторска дисертација.

Вече посвећено „оцу поезије”
Обрађивати ову изузетно озбиљну тему у данашње време
захтевало је дуготрајан и предан рад, али и одважност, јер је
до сада о Његошевој личности, његовом животу и делу
објављена цела једна библиотека монографија, студија,
есеја, расправа и чланака.
„Има само преко 200 докторских дисертација о
Његошу. Он је аутохтон и његов једини претходник јесте
душа и поезија српског народа. Следбеника нема. Сви ми
који о њему пишемо, пишемо са идејом да нешто ново
откријемо, да се огледамо можда у њему, а онда, потом, да
пустимо следеће генерације да даље истражују. То тек
предстоји“ указала је присутнима у Клубу Дома културе др
Адамовић и додала да иако је Његошево дело свевремено,
истовремено није до краја у целости изучено. Ова списатељица и професорка књижевности стога сматра да, као што
Енглези имају читаве институте о Шекспиру, и Његош би у
нашем језичком корпусу требало да се научи и доучи.
„Исидора Секулић је написала да је сваки Његошев
стих заправо кујунџијски рад – накит. Он се не може превести, већ се мора препевати. У његовим стиховима су
записани откуцаји наших дамара.То су стихови који се
осећају и за многе се може стећи утисак да су народне
пословице“, рекла је ауторка, чија је докторка дисертација о
Његошу до сада доживела два издања, што је за штиво
такве врсте веома ретко.
Књижевно вече посвећено „оцу поезије“, црквеном
поглавару и државном владару зналачки је водио директор
Установе за културу и спорт Радован Пулетић, док су
одабране одломке из књиге читали Александар Тадић и
Влада Тадић, глумци Позоришта „Раша Плаовић“.
Д.Н.
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ИЗЛОЖБА АРХИВА СРБИЈЕ У РИМУ

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
УБСКИ ГРАФИТИ - ЛАЗАР ЛАЗИЋ ЛАЗА ПЕТЛИЋ

ИЗУЗЕТНА ПОСТАВКА

ЛЕГЕНДА УБСКЕ ВАРОШИ

Улога Србије у Првом светском рату са акцентом
на дипломатске, културне и друге односе са Италијом

Без њега не могу ни да се замисле послератни
почеци ФК „Јединство’’, али и рукометног клуба

Изложба о судбини народа Србије у Првом светском
рату отворена је, ових дана, у амбасади наше земље у
Риму. Аутори су Убљанин др Мирослав Перишић,
директор Архива Србије и Јелица Рељић. На отварању су
говорили амбасадор Горан Алексић и Доктор Перишић, а
изложбена поставка прати историју Србије у Великом
рату, док је посебна тематска целина посвећена српскоиталијанским односима у периоду од 1914.до 1918.године
и документима који сведоче о тадашњим дипломатским,
културним и војним везама двеју држава.

Проф. Роси (Универзитет Ла Сапионза)
и др Мирослав Перишић
на отварању изложбе у Риму
Овај значајан културни догађај пропраћен је и
двојезичним богато илустрованим каталогом на српском
и италијанском језику, а у уметничком делу програма учествовали су Емилија Петронијевић (глас), Александра
Ранчић (обоа), Марко Ленза (контрабас) и Емилија Пинто
(клавир).

Звоно на улазним вратима код
Дане Лазић, недалеко од убског стадиона, и даље се оглашава кукурикањем.
Отишао је у легенду Лаза Петлић, али у
кући је све исто. Његова Даница чува
успомене, а њих је прегршт. Ћерке су
отишле својим путевима, пријатељи се
повремено јаве, здравље тако-тако,
старост је неумољива... Али, сећања
живе... На његове досетке, многобројне
анегдоте, згоде са Убљанима, борбу да
се опслуже генерације фудбалера и
рукометаша (Лазар је, до одласка у ОШ
‘’Милан Муњас’’, неколико година пред
пензионисање, био једини економ
Спортског друштва ‘’Јединство’’).
А колико су га волели сви
спортисти, али и Убљани, говори
једна анегдота из времена кад је
градио породичну кућу.
-Пошли смо на тренингсећа се један од убских рукометаша. - Лаза је наливао темељ, али са
само пар радника. Питали смо га
зашто их нема више? А онда смо,
не чекајући одговор, дохватили
лопате, колица и стали око мешалице... Темељ је био пун, а ми смо
имали најбољи кондициони тренинг у животу...
Време младости је
А Лаза? Помагао је и он
прохујало са вихором
свима - целог живота. И такав
остао у сећању Убљана.

НЕДАЈ СЕ, ГЕНЕРАЦИЈО

ЗА СЕЋАЊЕ И ДУШУ
Генерација ђака памбуковачке школе, која је завршила
осми разред 1965.године, окупила се недавно у трпезарији
своје школе да прослави годишњицу (нису хтели да
рачунају коју). Нажалост, одзив није био задовољавајући,
али ту су били сви они који су осећали везаност за свој
завичај и успомене из ђачких дана. Био је ту и наставник
Мирко Нинковић, који им је предавао физичко васпитање.

Легенда до легенде: Муса, Гојко, Лаза Петлић и Малац

За успомену пред школским улазом
Поздравну реч је одржао Мија Ашковић посебно
нагласивши захвалност свима који су допринели образовању и васпитању многих генерација у овој школи, а
завршио је поруком:’’Од учења нисмо сити, треба добро
јести и пити, а у име Срба и Грка, нек` се добро крка...’’
И заиста, поред изузетног прасећег и јагњећег музика је била за незаборав, као и ужичко коло...

Неуморни у колу - наставник Мирко у средини

Један давни дочек Нове године
Колектив ОШ „Милан Муњас” из којег је отишао у пензију,
Лазар Лазић - други с лева (чучи)

КУЛТУРА
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ПОЗОРИШТЕ „РАША ПЛАОВИЋ” ОТПОЧЕЛО РАД СА МЛАЂИМ УЗРАСТИМА

ШКОЛА ГЛУМЕ НА УБУ
Ове занимљиве и корисне часове, који имају за циљ да деци приближе позоришну културу, води
Душко Ашковић, дугогодишњи позоришни делатник у београдком „Атељеу 212” и „Звездара театру”
После неколико година паузе на Убу је поново почела
са радом Школа глуме у организацији Позоришта „Раша
Плаовић”. Са децом узраста од шест до 16 година, која ће
након неколико уводних часова бити подељена у две групе,
од 3.октобра ради Душко Ашковић, дугогодишњи позоришни
делатник, најпре у београдском „Атељеу 212”, а сада у
„Звездара театру”. Око 25 полазника ових веома занимљивих и корисних часова глуме, дикције и наступа на позоришној сцени, своје умеће, маштовитост и креативност испољава сваке среде од 19 часова у убском Дому културе.
- Примарни циљ ових часова је да деци приближимо
позоришну културу, која подразумева један широки спектар
знања, као што су начини на који ће да говоре, да стоје, да се
опходе, да буду самосвесни и
елоквентни, да могу да кажу, да
ћуте, да се играју, да избаце емоцију из себе... Нама није приоритет
да се они у будућности баве само
глумом, већ да од њих направимо
квалитетне личности са карактером, што ће им, свакако, изузетно
користити чиме год се бавили у
животу- каже за „Глас Тамнаве”
Душко Ашковић, који је са пуно

Душко Ашковић

Први глумачки кораци

Полазници Школе глуме на Убу
позитивне енергије и ентузијазма приступио овом послу.
Разиграност деце и њихова маштовитост и креативност
при извођењу првих скечева, које су самостално припремили
током ових часова, на позоришној сцени убског Дома културе,
привлачи и многобројне родитеље који са задовољством
посматрају прве глумачке кораке својих малишана. Свим
заинтересованим девојчицама и дечацима врата Школе глуме
на Убу су широм отворена.
- Позивамо све школарце да сврате и погледају шта ми то
радимо сваке среде овде у Дому културе. Уколико им се
допадне, радо ћемо их прикључити нашем разиграном
колективу- поручује овај свестрани позоришни делатник.
Душко Ашковић са убским позоришним аматерима
сарађује већ једну деценију. Учествовао је у припреми пет
пројеката и својим професионалним саветима несебично им
помагао у постављању представа на сцену и око расвете, у
изради сценографије, процесу грађења ликова и улажења у
улоге. Прошле године, заједно са Александом Тадићем
режирао је представу „Туђ живот”, а ове се самостално
прихватио режије новог комада за убско позориште, гротексне
трагедије „Представа Хамлета у селу Мрдуша Доња” Иве
Браншина, која би своју премијеру требало да добије током
децембра.
Милован Миловановић
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ОДРЖАНА ЧЕТВРТА ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА ЗИМНИЦЕ У ОШ „МИЛАН МУЊАС“

„ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ”
ПОМЕРАЈУ ГРАНИЦЕ
И ове године, зимница коју су изложили ученици
13 издвојених одељења ОШ „Милан Муњас”
распродата је у рекордном року. Прикупљена
средства од продаје биће искоришћена
за куповину потребних наставних средстава
Након три досадашње успешне продајне изложбе зимнице
издвојених одељења, ОШ „Милан Муњас“ организовала је, у духу
предузетништва, сада већ надалеко познату манифестацију
„Чувари традиције“, у петак 2. новембра, у фискултурној сали
матичне школе.
Учитељи, ученици и њихови родитељи, радо су се одазвали
поновном окупљању 12 издвојених одељења (појачани ИО бањанске школе из Кожуара), у циљу неговања традиције и правих
вредности, где су имали прилику да покажу сву своју маштовитост, креативност и таленат, наменивши зарађен новац за куповину потребних наставних средстава.
На штандовима богато украшеним ћилимима и столњацима,
препуним домаћих производа, свеже припремљеним или термички обрађеним, нашле су се тегле туршије, домаћи сокови,
џемови, слатка, лепо украшене корпице препуне воћа и поврћа,
ручно хеклани и штрикани миљеји, украсне икебане, као и проја,
домаће погаче, пите од сира и јабука, штрудле, кифлице и колачи.
Свако издвојено одељење имало је истакнуте цене, које су
углавном биле далеко испод тржишних.
Директорка највеће школе у убској општини, Живана Баратовић, била је поносна на сва издвојена одељења, њихову ангажованост и даровитост за презентовање правих вредности и
квалитета.
- Посебно нас чини срећним што је сваке године све већа
понуда најразличитијих производа, а истовремено и све већа
потражња од стране наших суграђана. Ова манифестација је
прерасла оквире саме школе, што показује овогодишња посета и
„пазар” који су направили наши ученици. Поред промоције и
продаје зимнице, нешто што у међувремену добија посебан
карактер, јесте прави подстицај за предузетништво који смо ми
почели да развијамо и пре званичног проглашења дефинисања
безбедносне компетенције закона о основама система. Исто тако,
важна компонента је сарадња школе са родитељима и локалним
заједницама на свим нивоима, а ова манифестација нам управо
омогућује јачање односа са свим нашим партнерима у образовању- нагласила је Баратовић.
М.М.М.

ИО Гвозденовић

ИО Црвена Јабука

ИО Новаци

ИО Звиздар

УЧЕНИЦИ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НАПРАВИЛИ

МЕДЕНИ ДАН

ДЕЧИЈЕ
ИГРАЛИШТЕ

Aктив учитеља и ученици другог разреда, 25.октобра,
реализовали су манифестацију „Медени дан“ у трпезарији
ОШ „Милан Муњас“ у Убу, која се састојала у томе да се
ученицима припреми здрава ужина на бази меда и чаја. Мед
је обезбедио Милан Чубра, учитељ одељења II-3, док је у
сервирању помагало неколико мајки ученика другог разреда.
За ђаке који су, евентуално, алергични на мед и производе на
бази меда, обезбеђена је замена у виду домаћег џема.

Предавање за ученике другог разреда

ИО Трлић
ИО Руклада

Гости из бањанске школе: ИО Кожуар

ИО Совљак

О ЗНАЧАЈУ ПЧЕЛА И ВАЖНОСТИ МЕДА У ИСХРАНИ

ИО Јошева

ИО Лончаник

ИО Врховине

Том приликом, пригодно предавање о значају пчела и
важности меда у исхрани одржали су учитељ Милан Чубра и
г-ђа Андреа Теодосић. Након што су пажљиво послушали
предавање, ученици су се послужили „меденом ужином“ и
чајем. Читаво дешавање је трајало један школски час, а
наишло је на одличан пријем код ђака.
- Сврха ове манифестације је превенција и промоција
здравих животних стилова и начина исхране. Учитељи и
родитељи су желели да ученицима покажу да је могуће
засладити се на здрав начин. Овакве манифестације у
потпуности су подржане новим Правилником о исхрани
ученика основних школа и доприносе остваривању
међупредметне компетенције - одговоран однос према
здрављу, што нам је свима крајњи циљ – истакла је Живана
Баратовић, директорка школе. - Истовремено, оваква
дешавања, која се реализују уз подршку родитеља, јачају
сарадњу родитеља и школе, самим тим и поверење између
ових важних актера и партнера у процесу образовања и
васпитавање ученика.

Ученици четвртог разреда ОШ "Милан Муњас" су у још
једној акцији, током прошле недеље, показали сву своју
маштовитост и креативност. Наиме, генерација 2008/09.
годиште је, уз помоћ својих учитеља и родитеља, реализовала пројекат "Дечије игралиште", који је самостално осмислила и уредила у једном делу школског дворишта. У питању
је занимљива играоница, која се састоји од разних
дисциплина спретности, која ће служити свим ученицима
школе и представља својеврстан наставак реализације
њихових ваншколских активности.
- Продајном изложбом ученика четвртог разреда, на тему
"Од старог ново", обезбеђена је одређена количина новца,
који је једним делом намењен за саднице на Општинском брду
"Шепковац", док смо остатак средстава уложили у "Дечије
игралиште". Циљ пројекта је да се деца, у слободно време,
анимирају у овом делу школског дворишта, а исти овај терен
се може користити и на часовима физичког васпитања. Жеља
свих ученика четвртог разреда и нас учитеља била је да
оставимо свој траг осталим генерацијама. Посебну захвалност дугујемо и родитељима који су учестовали у реализацији
овог пројекта- нагласила је учитељица Биљана Стојковић.

Отварање Дечијег игралишта
Свечано отварање новог дечијег игралишта уприличено
је у понедељак, 22.октобра, а сваки ученик који је прошао све
дисциплине на крају је симболично пустио један хелијумски
балон у небо.
Љ.Симановић

ЛАЈКОВАЦ
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ГТ-1

Lajkova~ka
panorama
Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

У СЕЛУ ЛАЈКОВЦУ

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА
ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА
Изузетно лепо и суво време за крај октобра
омогућило је наставак асфалтирања из програма
изградње и реконструкције локалних некатегорисаних
путева. Данас је на периферији вароши, у Селу Лајковац,
асфалтирано 300 метара улице Војислава Илића, чиме је
улица комплетно асфалтирана, а овај део Лајковца
повезан добрим путем са центром.
- Мени и мојим сарадницима најбитније да људи могу
да нам верују на реч.Оно што смо планирали и обећали то
и реализујемо, нешто са закашњењем, нешто на време.
Тако су и мештани из улице Војислава Илића дочекали
наставак изградње њихове улице, чији смо добар део
урадили пре две године, око 700 метара. Данас

Пензионер Зоран Митровић
и председник општине Лајковац Андрија Живковић

ОО СНС ЛАЈКОВАЦ

ОБЕЛЕЖЕНА СВЕТА ПЕТКА
У присуству бројних гостију из политичког,
привреног, културног и јавног живота Лајковца, у
просторијама ОО СНС у Лајковцу, резањем славског
колача и пригодном свечаности, обележена је слава
странке- Света Петка. Том приликом, присутнима се
обратио Владан Костић, председник ОО СНС Лајковац,
који се захвалио свима који су дошли да учествују у
обележавању славе и изразио наду да ће сви заједно
виђати још дуго и у што већем броју.

Славски обред у просторијама странке

Асфалтирање у Селу Лајковцу
асфалтирамо преосталих 300 метара, чиме ћемо спојити
цео овај део Села Лајковац са центром наше вароши.
Грађани су овде имали вишегодишње проблеме у кишном
периоду, када путеви обично буду уништени па су поново
насипани. Ово је један од најгушће насељених дела
Лајковца тако да је сигурно и раније заслужио асфалтирану улицу. Још једном понављам, најбитније је да се
држимо договора и да испунимо оно што обећамо.
Реконструкција и асфалтирање локалних путева се
наставља, наредних дана у Ћелијама и Врачевићу, као и
улица под називом Лајковачка пруга у Лајковцу.
Пензионер Зоран Митровић је презадовољан што је
асфалт напокон прошао поред његове куће. „Ево 70 година
газим блато, а када пада киша гледали смо у небо да ли ће
вода однети пут. Ишли смо у општину, неколико пута су нам
обећавали и сада нисмо могли да поверујемо да ће
коначно бити урађено. А село је старије од варошице, ово
је једна од првих улица.“

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА „КОРИДОРА СРБИЈЕ”

ЗАХТЕВ ЗА ХИТНУ
САНАЦИЈУ ПУТЕВА
Све саобраћајнице на подручју општине Лајковац, које
су коришћене за потребе изградње аутопута Београд-Јужни
Јадран, извођачи радова на траси која пролази кроз
лајковачку територији, кинеска компанија „Шандонг хајспид”
дужна је да обнови о свом трошку и то у најбржем могућем
року. Ово је, унајкраћем, резиме састанка који је, крајем
октобра у Београду, председник општине Лајковац Андрија
Живковић имао са директором „Коридора Србије” Зораном
Бабићем.
У међувремену, кинесеким извођачима радова упућен је
допис од стране „Коридора Србије”, који је потписао главни
инжењер Иван Павловић, у којем се захтева од извођача
радова да хитно приступе санацији оштећених јавних путева
и улица у општини Лајковац, Њихова обавеза је да, након
утврђивања обима и врсте радова за сваки јавни пут
појединачно, до 7.новембра сачине детаљну динамику
извођења радова и исту доставе надзорном органу и
представницима општине Лајковац.
Андрија Живковић истиче да је санација предвиђена
Споразумом о начину и условима коришћења путева и улица
на територији лајковачке општине, закљученом 9.марта
2016.године.
- Ништа не бисмо могли да урадимо да не постоји
споразум за који је заслужан мој претходник и на томе му се
захваљујем. Очекујем да ће санација тих путева почети у
наредних петнаест дана, пре свега деонице од Лајковца ка
Пепељевцу и старе ћирине пруге- од моста ка Колубари,
преко Пепељевца и Боговађе до Латковића- казао је
Живковић.
Сличне проблеме имале су и општине Уб и Обреновац, а
заједничким наступом покренуто решавање овог проблема.
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ОДЛУКЕ СА 77.СЕДНИЦЕ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЛАЈКОВАЦ

ФОРМИРАНА КОМИСИЈА
ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
На 77. седници Општинског већа у Лајковцу, међу шест
тачака дневног реда, по својој важности, посебно су се истакле
две, које су се односиле на фирмирање Комисије за капиталне
инвестиције и систематизацију радних места у лајковачком
комуналном предузећу. Наиме, у сусрет изградњи Регионалне
депоније у Каленићу, а у циљу усаглашавања са пројектом
Регионалног центра за управљање отпадом „Еко Тамнава”, у
оквиру систематизације радних места у ЈП „Градска чистоћа”
уврштено је место руководиоца за управљање отпадом.
- Ми као потписник регионалног пројекта имамо обавезу да
изградимо сакупљачку станицу, односно рециклажно двориште,
где ће бити сакупљан и селектован по категоријама отпад са
целе територије Лајковца, одакле ће даље ићи у рециклажу. На
овај начин, наше комунално предузеће већ почело да се
усклађује са тим даљим плановима- истакао је председавајући
на овој седници Већа, заменик председника општине Лајковац
Ненад Џајевић.

ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

У ЛАЈКОВАЧКОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
РЕАЛИЗОВАН ПРОГРАМ

БЕЗБЕДНО
НА БИЦИКЛУ
Ученици ОШ „Миле Дубљевић”, до трећег до шестог
разреда, имали су, током прошле недеље, прилику
присуствују теоријским и практичним часовима који су
намењени бициклистима за безбедно учешће у саобраћају.
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КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
НА ЈОЛИЋА ВОДЕНИЦИ

Детаљ са седнице Општинског већа у Лајковцу
Према његовим речима, управо формирана комисија за
капиталне пројекте, на чијем челу је председник општине
Андрија Живковић, имаће задатак да рангира и селектује све
пројекте који се раде на период од три године и касније
прослеђује осталим комисијама у низу.
- Ова комисија је заправо само један сегмент, који ће
заједно са општинским одељењем које је преузело послове
бивше Дирекције, а то је Одељење за комуналне, грађевинске и
стамбене делатности, фактички у целом низу одлучивања
чинити јединицу за управљање. Они ће прегледати пројекте,
затим долази на ред комисија која је данас формирана и
последња у низу је експертска комисија која ће оцењивати
њихове предлоге и давати коначно на одлучивање локалном
парламенту- нагласио је Џајевић.
Међу осталим тачкама дневног реда, вредно помена је и
разматрање Извештаја о раду Заједничког правобранилаштва
града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина за
2017.годину.
М.М.М.

ПСД „ЋИРА” ЛАЈКОВАЦ

СПОМЕН-ПЛОЧА
ЗА МИКАНА
У част преминулог оснивача и дугогодишњег члана
друштва Милана Јовановића-Микана, на дан његовог рођења
28. октобра, ПСД „Ћира“ Лајковац организовало је планинарску акцију под називом „Микановим стазама“. Око 130
учесника је изашло на Мали Повлен. Постављена је спомен
плоча која је била Миканова последња жеља. Старт и
завршетак стазе дужине 8,1 км био је у Мравињцима. Један
део планинара направио је кружну стазу по повратку на
Кнежево поље даље ка Средњем и Великом Повлену, а затим
поред планинарског дома ка подножју Малог Повлена и
гребеном ка Мравињцима и даље до Кукља. Планинарска
акција „Микановим стазама“ постаће традиционална акција
„Ћире“.

ИЗЛОЖБА МИГРАНТКИЊА ИЗ ЦЕНТРА
ЗА АЗИЛ БОГОВАЂА

ХАЈДУЧКИ РАСТАНАК

„ЦЕО СВЕТ ЈЕ НАШ ДОМ”

Традиционални “Хајдучки растанак”, који је ове године
пратила и “Изложба акустичних инструмената етно музике”,
одржан је у организацији ТО Лајковац у Јолића воденици на
Колубари, у понедељак 5.новембра. Посетиоци манифестације, овом приликом, могли су да виде аутентичне
народне ношње, старе народне инструменте и да уживју у
врхунском културно – уметничком програму.
У овом несвакидашњем догађају учешће су узели Петар
Гојковић, кларинетиста из Париза, Бора Бојић, солиста РТС,
Биљана Пауновић, фрулашица из Лајковца, Весна Каракаш и
Мирјана Лехнер, заслужне уметнице Србије из Београда,
Снежана Јовановић, самоука сликарка из Лајковца, Милан
Марковић, музичар из Лазаревца. Статисти у улози хадука и
јатака били су Златан Савић, барјактар са Копаоника, Зоран
Антонијевић, јатак из Вреоца, Мирослав Петронијевић из
Лајковца и представници редовника Јолића воденице, на
челу са Милованом Бајићем. Међу гостима и љубитељима
ове манифестације нашли су се Зоран Стојковић, извршни
директор аеродрома „Никола Тесла”, али и многи други из
Београда и суседних градова, као и Лајковчани који живе у
дијаспори.

У оквиру пројекта „Оснаживање жена миграната“, који
Црвени крст Београд реализује уз подршку Фондације „Кока
Кола“, прошле недеље је у галерији Културног центра
Лајковац отворена изложба жена мигранткиња из Центра за
азил Боговађа, под називом „Цео свет је наш дом“. Предмети
и цртежи су настали у креативним радионицама пројекта,
техникама декупажа, осликавања на теглама, израдe и
осликавањa керамике, макрама и кончаних украса. Изложби је
присуствовало тридесетак мигранткиња, које су учествовале
у креативном раду.

Практична настава на полигону испред школе
У организацији Агенције за безбедност саобраћаја,
другу годину за редом, спроводи се програм „Безбедно на
бициклу”, намењен најмлађим учесницима у саобраћају,
односно деци од седам до четрнаест година. У складу са
тим, у дворишту лајковачке основне школе постављен је
полигон за практичну обуку, док је теоријски део наставе,
уз мултимедијалну презентацију, обављен у учионицама.
Ученици су, том приликом, попуњавали тестове на тему
учешћа бициклиста у саобраћају, док и је на полигону
вршен практични део обуке који је подразумевао
увежбавање стечених теоријских знања о правилном
поступању бициклиста у саобраћају.
Према речима Ивана Бојовића из Агенције за
безбедност саобраћаја, у последњих пет година у Србији
је погинуло осморо деце бициклиста, у 802 случаја деца
бициклисти прошли су са лакшим телесним повредама и
забележено је 217 случајева са тешким телесним
повредама.
- Статистика показује да деца бициклисти као
учесници у саобраћају најчешће гину у летњим месецима
и то измешу 16 и 18 часова. Старосни просек страдања је
једанаест година, а повређених је 10 година. Стратегија
безбедности на путевима у Србији има за циљ да до 2020.
године не буде више погинуле деце- нагласио је Бојовић.
Лајковачки основци су, током овог програма,
показали изузетно интересовање за ову област, а
најинетереантији део обуке спроведен је у сарадњи са
демонтраторима на полигону. Учеснике ове корисне обуке
обишли су и представници локалне самоуправе на челу са
председником Андријом Живковићем и чланови локалног
Савета за безбедност саобраћаја.
М.М.М.

ГТ-3

Са отварања изложбе

Учесници и гости
са аутором Милутином Ранковићем
У режији Милутина Ранковића “Хајдучки растанак” се
одржава, готово деценију и по, често баш на Митровдан, како
су то хајдуци вековима чинили.
- Митровдан је вековима у народу био празник на који су
се хајдуци растајали, па је и до данас остала изрека,
“Митровданак – хајдучки растанак, Ђурђев данак – хајдучки
састанак.”- истиче директор ТО Лајковац Милутин Ранковић. Ова манифестација подсећа на епска времена хајдука и
јатака и има за циљ да привуче домаће и стране туристе и
трајне културне и обичајне вредности отргне од заборава.

НА КОНКУРСУ ИНСТИТУТА БАТУТ

УСПЕХ ЛАЈКОВАЧКИХ
УЧЕНИКА
На регионалном конкурсу за избор најбољих ликовних
и литерарних радова за децу предшколског узраста и ученике
основних школа на тему „Правилна исхрана – улагање у
будућност“, који је расписао Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут“ поводом 16. октобра Светског дана хране, ученици ОШ „Миле Дубљевић“ из
Лајковца освојили су неколико награда. На ликовном
конкурсу, у конкуренцији ученика од петог до осмог разреда,
освојили су прве три награде и специјалну награду. Прва
награда припала је ученику осмог разреда Луки Перићу, друга
Урошу Бољановићу (шести разред), трећа Адријани
Костадиновић (пети), док је специјална награда припала
Јелени Лацмановић, ученици осмог разреда. Њихов ментор
је професор ликовне културе Милоје Митровић, а његови
ученици су на овом конкурсу освајали и прву републичку
награду. На литерарном конкурсу другу награду освојила је
ученица петог разреда Марија Јеремић, њен ментор била је
наставница Соња Миловановић. Награде су уручене јуче на
Б.П.
централној регионалној манифестацији у Мионици.

Присутне су поздравили секретар Црвеног крста
Београд Ивана Марисављевић Дашић, директорка Културног
центра у Лајковцу Снежана Шкорић и представница
Комесаријата за избеглице. Мигранткиње су на отварању
показале знање српског и енглеског језика, читајући поезију
Бранка Миљковића и Хафеза, а на крају су отпевале једну
традиционалну арапску песму.
Пројекат је трајао 10 месеци и имао више фаза.
Мигранткиње су се прво кроз интеркултуралне радионице
упознале са културом и обичајима земље домаћина, као и
земаља осталих учесница. Кроз социјалну оријентацију
оснаживане су за свакодневно функционисање и
споразумевање на српском језику. Учествовале су у
здравствено-превентивним обукама и курсевима прве
помоћи, као и радионицама борбе против трговине људима.
Имале су часове енглеског језика за стицање А1 и Б1 нивоа.
Похађале су и курсеве професионалног оспособљавања за
различите вештине, за које су добиле сертификате. У питању
су курсеви шивења, педикира, маникира, шминке и слично.
Носилац пројекта је Црвени крст Београд, а партнерске
организације Црвени крст Шид и Црвени крст Кикинда.
Пројекат је реализован у Центру за азил Боговађа,
прихватним центрима Принциповац и Адашевци у Шиду и
„29. новембар“ у Кикинди. У четири центра пројектним
активностима обухваћено је 330 жена, од тога 85 у Центру за
азил Боговађа. Пројекат је реализован уз подршку
Министарства здравља и Комесаријата за избеглице и
миграције Републике Србије.
Б.Петровић

ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР БЕЗ ПОРАЗА У СУПЕРЛИГИ

ЛЕП ПОГЛЕД СА ВРХА
Одбојкашице Железничара су после седам кола, са шест
победа и утакмицом мање, на челу Суперлиге Србије! То је
најбољи старт у седмој сезони у елитном рангу такмичења.
Притом су Лајковчанке четири од шест утакмица добиле на
гостовањима, а одложен је меч са Црвеном звездом, у којем
су домаћин. Оно што су пропустиле у Суперкупу, учиниле су
прошлог викенда у Спортском центру „Визура“- убедљиво
су савладале подмлађени тим шампиона Србије са 3:1, по
сетовима 25:18, 22:25, 25:14 и 25:16. Квалитетни и искусни
тим Железничара доминирао је током читавог меча,
дозволивши опуштање само у другом сету.
Суботњи сусрет са Динамом из Панчева, последњег
тима на табели, за одбојкашице Жеље протекао је према
очекивању – рутинском победом од 3:0 (25:17, 25:19, 25:9).
Неколико дана раније, исту екипу савладале су и у првој
утакмици четвртфинала Купа Србије, овога пута на
гостовању, са 3:1 (22:25, 25:18, 25:21, 25:12), док је реванш на
домаћем терену заказан за 28.новембар.
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ЛАЈКОВАЦ

"ДИЗЕЛКА" СВЕ БЛИЖА ЛИДЕРУ

Колубарско-мачванска зона, 10. коло

НА ПРАВОМ КУРСУ
Јесен добија све лепше боје за
лајковачке "плаво-беле", екипа Александра Лазаревића већ осам кола није
осетила горчину пораза, а у Шапцу су
забележили четврту победу у последњих пет мечева.
Злата вредне бодове, Жеља је
освојио против одличног Борца из
Лешнице. Иако са само 11 играча у
протоколу, гости су играли чврсто у
дефанзиви и чекали контру, а шанса се

Немања Марковић

ЛАЈКОВАЧКИ КОШАРКАШИ
ДОЖИВЕЛИ ДВА ПОРАЗА

НА ПОБЕДУ
ПРОТИВ УЖИЧАНА
У недељу, од 19.30 часова,
Жеља дочекује Плеј-оф са
амбицијом да се врати на
победнички колосек
Морава из Заблаћа је у
лајковачкој хали потврдила зашто
носи епитет фаворита лиге. После
неизвесне прве четвртине, искусни
гости су задржали "дизелку" на само
6 поена у другом периоду и понели
+15 на паузу. У наставку се Росићев
тим мучио са реализацијом, па је
Морава дошла до сигурне победе78:57.
У Пожеги је Железничар био на
прагу катастрофе, с обзиром да је
домаћин стигао до +36 почетком
треће четвртине. Уследила је серија
од 16:0 гостију, па су се арбитри
брже-боље потрудили да утакмица
не уђе у неизвесну завршницу. На
крају је Слога славила са 85:65, а
тренер Марко Росић, и поред не баш
сјајне кадровске ситуације, верује у
прекид лоше серије против Плеј-офа
из Ужица (недеља, 19.30):
- Охрабење је да ћемо по први
пут моћи да рачунамо на високог
центра Јеленића, али ћемо бити
лишени помоћи Јовчића и Зрнзовића који носе доста поена у рукама.
Ипак, уз традиционално јаку подршку са трибина, уз смањен број
изгубљених лопти и боља решења у
нападу- очекујемо другу победу и
половичан скор 2-2 који би био
сасвим коректан у овом делу сезоне.

указала средином другом дела- Горан
Матић је искористио своју брзину у
дуелу са Тинтором, а лопта је након
шута закачила високог штопера и
прошла кроз ноге Ранковићу.
Улазак Шалипура и Софронића
размрдао је домаће, а заслужено
поравнање стигло је након продора и
повратне Софронића и одличне
реакције Тешића. Ушао је у игру и
Немања Марковић, испраћен овацијама због велике борбе коју води за
своје здравље, а управо је луцидни
везиста био играч одлуке. Одлични
Софронић је изнудио пенал у финишу,
а Марковић прецизним ударцем у леви
угао ставио тачку на дерби и велики
тријумф "дизелке".
После смушеног првог дела у Шапцу
у којем је домаћи Раднички имао
пречку преко Лончара, Тинтор је
главом на центаршут Гавриловића
донео предност гостима. Врло брзо је
дуплирана предност "дизелке", Немања Марковић је послужио Гајића који је
рутински матирао голмана домаћих.
Пантић је само ублажио пораз
Радничког, а шансу за нову победу
пулени Александра Лазаревића траће
у недељу (13 часова) на домаћем
терену против Врело спорта.

Железничар (Л) - Борац
(Лешница) 2:1 (0:0)
Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 500. Судија: Вељко Давидовић (Ваљево). Стрелци: Тешић у 74.
и Немања Марковић у 89. из пенала за
Железничар, а Матић у 64. минуту за
Борац. Жути картони:
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Гајић 7
(Шалипур 7,5), Максимовић 7, Симић 8,
Живковић 6,5 (Немања Марковић 7),
Тинтор 7, Никола Марковић 7, Матић
7,5, Тешић 7,5, Гавриловић 7, Јовић 6,5
(Софронић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Небојша Симић (Железничар)
Колубарско-мачванска зона, 11. коло

Раднички Шабачки Железничар (Л) 1:2 (0:0)
Стадион Борца у Шапцу. Гледалаца:
200. Судија: Л.Тодоровић (Лозница).
Стрелци: Пантић у 90. за Раднички, а
Тинтор у 60. и Гајић у 67. мин. за Железничар. Жути картон: Шалипур (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Максимовић 6,5, Никола Марковић 6,5
(Живковић 6,5), Тинтор 7, Гајић 7,
Матић 6,5 (Бркић 6,5), Тешић 7, Гавриловић 7, Јовић 7 (Немања Марковић 7),
Симић 8, Шалипур 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Небојша Симић (Железничар)

ЗАДРУГАР НАПРАВИО "БРЕЈК" У ЉИГУ

СИМЕУНОВИЋ ЗА ПРЕОКРЕТ
Узбудљив меч у Љигу окончан је
евроголом Бојана Симеуновића,
Лајковчани су два пута губили, али су
Павловић главом и Јеринић одличном
реакцијом у шеснаестерцу враћали госте
у игру. Да ли је пенал за домаће
престрого досуђен и да ли је Јеринић
оба пута био у офсајду када су му
поништени голови на 1:1 и 2:2- остаје под
знаком питања, али је тим Дејана
Спасића сачувао концентрацију и
мајсторијом дефанзивца дошао до
вредних бодова.
Пред дерби са ваљевским Радничким, тренер Спасић није могао да
рачуна на Митровића, Томића и Жељка
Павловића, у "ватру" је морао дебитант
Ровић, а Милош Павловић је као
реконвалесцент ушао у наставку игре.
Иако је бивши играч Задругара Блажић
погодио пречку, утисак је да је домаћин
Колубарско-мачванска зона, 10. коло

Спартак 1924- Задругар
2:3 (2:1)
Стадион "Ћућин" у Љигу. Гледалаца:
250. Судија: Срђан Степановић
(Шабац). Стрелци: Пајић у 12. и
Нем.Сандић у 32. за Спартак, а
Н.Павловић у 19., Јеринић у 50. и
Симеуновић у 83. минуту за Задругар.
Жути картони: Срећковић, Дејановић
(С), Томић, Симеуновић, Вујовић,
Васиљевић. Црвени картон: Ћосић
(Спартак) у 58. минуту.
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7, С.Новаковић 6,5, Томић 7, Симеуновић 7,
Ашковић 6,5, Н.Павловић 7, Мустафи
6,5, Бранковић 7, Јеринић 7,5
(Ж.Павловић -), Вујовић 6,5 (Ивановић
-), Т.Павловић 6,5 (Бојичић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Јеринић (Задругар)

Бојан Симеуновић
Колубарско-мачванска зона, 11. коло
Задругар- Раднички (ВА) 0:0
С т а д и о н З а д ру г а р а у Л а ј ко в ц у.
Гледалаца: 300. Судија: Душан Арсовић
(Горњи Милановац). Жути картони:
Павловић, Ивановић (З).
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7, Симеуновић
7,5, Бојичић 7, Новаковић 7, Ашковић 7,5,
Мићић 7, Мустафи 7 (Васиљевић -),
Бранковић 7,5, Јеринић 7, Вујовић 7
(Павловић 7), Ровић 7 (Ивановић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бојан Симеуновић (Задругар)
био ближи победи у очекивано тврдој
утакмици. Искусни Драгићевић је био
сконцентрисан након покушаја Јеринића и
Бранковића, па се на туширање отишло са
најнепопуларнијим резултатом:
- С обзиром на околности, бод није лош
против једног од фаворита лиге, а јесењу
залиху пробаћемо да допунимо у Шапцу
против Радничког. Неће бити нимало лако, у
тим се враћа "пожутели" Томић, а за крај
јесени чека нас посластица- градски дерби
са "Жељом". Нисмо испунили наше
планове, али анализу ћемо направити у
паузи, сада је циљ да се извуку последњи
атоми снаге и остваре позитивни резултати
у преостала два меча- каже бивши везиста, а
сада тренер Задругара Дејан Спасић.
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ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА КАМПАЊЕ ’’ОКТОБАР МЕСЕЦ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ’’

ОКРУЖНА СВЕЧАНОСТ У МИОНИЦИ

Наступ мионичких предшколаца
Овогодишња централна окружна свечаност за Колубарски округ поводом завршетка кампање Октобар месец
правилне исхране и обележавања 16. октобра Светског дана
хране под слоганом ''Правилна исхрана-улагање у будућност'', одржана је у великој сали Културног центра Мионица.
Домаћин Окружне свечаности био је Дом здравља
Мионица, а присутне је испред Патронажне службе мионичке
здравствене установе, носиоца реализације кампање на
подручју Општине, поздравила главна сестра Бранка Грујић.
Уследио је лепо осмишљен програм у којем су своје виђење
значаја правилне исхране на духовит начин дали малишани
из Предшколске установе ''Невен'' из Мионице, а након тога су
гости из убског Вртића презентовали пројекат ''Азбука
добрих навика'' који реализују уз помоћ Фондације ''Новак
Ђоковић'' у циљу пружања подршке у раном развоју деце
кроз рад на усвајању здравих навика у исхрани. Такође,
педијатар мионичког Дома здравља докторка Александра
Живковић је дала низ практичних препорука о томе како
побољшати квалитет исхране најмлађе популације.
Свечаност је завршена уручивањем захвалница
установама-партнерима у обележавању Месеца правилне
исхране и награда предшколцима и основцима за најбоље
радове на традиционалном ликовном и литерарном конкурсу
поводом Светског дана хране, које је на подручју Колубарског
округа организовао Завод за јавно здравље Ваљево. У
конкуренцији ликовних радова прву награду код предшколаца је освојио Угљеша Јоловић из Креативне радионице

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА МИОНИЦА

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ
ДАВАЊА КРВИ
Црвени крст Мионица је недавно у просторијама мионичког Културног центра у сарадњи са Институтом за трансфузију крви организовао акцију добровољног давања крви.
На ову хуманитарну акцију се одазвало 46 потенцијалних
давалаца. Након провере тренутног здравственог стања
драгоцену течност је дало 40 грађана, док њих шесторо из
медицинских разлога то није могло да учини. Међу даваоцима се нашло и пет жена, а чак једанаесторо грађана је овом
приликом први пут дало крв. Као мали знак пажње учесницима акције су подељене хемијске оловке и оброци.
А.К.

Акција је одржана
у просторијама Културног центра

''Пинокио'' из Ваљева, код основаца Лазар Перић (нижи
разреди) и Лука Перић (виши разреди) из ОШ ''Миле
Дубљевић из Лајковца, док је прва специјална награда
припала Јелени Лацмановић из исте школе. Када су групне
награде у питању, првонаграђени у овој категорији били су
малишани из средње васпитне групе ПУ ''Лане'' из Осечине,
док је специјална награда припала млађој васпитној групи ПУ
''Каја'' из Љига. Прву награду за литерарни рад освојио је
Јован Рајовић из ОШ ''Нада Пурић'' Ваљево, а специјална
награда припала је старијој васпитној групи ПУ ''Лане из
Осечине. Од ученика мионичких школа на ликовном конкурсу
су награђени ученица трећег разреда ОШ ''Војвода Живојин
Мишић'' Рајковић Исидора Петровић којој је припала друга
награда у свом узрасту и Алекса Марковић из ОШ ''Милан
Ракић'' Мионица којем је припала друга специјална награда у
конкуренцији ученика виших разреда, а трећу награду на
литерарном конкурсу је освојила ученица другог разреда
рајковачке основне школе Александра Шујдовић.
А.К.

НА ИЗБОРИМА ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У МИОНИЦИ

ИЗЛАЗНОСТ 81,1 ОДСТО
Непосредне изборе за чланове националних савета
националних мањина је на подручју мионичке општине
обележила велика излазност бирача ромске националности. На бирачком месту у ОШ ''Милан Ракић'' у Мионици је
на изборима одржаним у недељу 4. новембра од 164
уписаних гласало 133 грађана ромске националности са
подручја Општине, односно 81,1 проценат уписаних у
посебан бирачки списак националних мањина. Убедљиво
највише гласова је добила листа ''Свеевропски ромски
покрет'' (123 гласа, 92,48%), испред листа ''Респект за РомеВладан Станојевић'' (5 гласова, 3,76 %) и ''Роми одлучно за
Србију'' (4 гласа, 3,01 %). Листе Савез друштава Рома
Републике Србије ''Сложно и заједно за боље сутра Рома'' и
Уједињена партија Рома нису добиле ни један глас, а
бирачки одбор је констатовао један неважећи листић. А.К.

БЕСПЛАТНО МИНЕРАЛНО ЂУБРИВО ЗА ВОЋАРЕ

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ
Општина Мионица је крајем октобра расписала Јавни
позив за бесплатну испоруку минералног ђубрива КАН 27% N
физичким лицима носиоцима пољопривредног газдинства
са територије Општине. Захтеви су могли да се предају на
писарници Општинске управе Мионица све до 5. новембра, а
међу мионичким пољопривредницима је владало велико
интересовање за ову акцију тако да је само у првој недељи
од расписивања Јавног позива предато неколико стотина
захтева. Јавни позив је важио за физичка лица –носиоце
пољопривредног газдинства, која у структури газдинства
имaју пријављене површине под воћем у 2018. години у
складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних
газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за
пасиван статус пољопривредног газдинства. Физичко лице –
носилац пољопривредног газдинства које има право на
бесповратну испоруку минералног ђубрива моћи ће да
преузме највише 500 kg по хектару, а највише за један хектар
пријављене површине под воћем. Расподела минералног
ђубрива ће се вршити према редоследу пристизања захтева.
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КОМБИ ВОЗИЛО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА

САРАДЊА СА
ПРИВРЕДНИЦМА
Дом здравља Владимирци и општина Владимирци
показали су да брига о старима и болеснима није само
брига здравствених радника, већ свих становника
општине. То су показали својим примером и сарадњом са
привредницима који су донирали комби возила Дому
здравља за превоз пацијената на хемодијализу до Опште
болнице у Шапцу.

Комби драгоцен за лечење
- Пацијенти који се лече од хроничне бубрежне
инсфуцијенције свакодневно се превозе до Опште
болнице у Шапцу ради циклуса хемодијализе од које
зависи живот пацијената. Тренутно имамо 12 пацијената
који живе у различитим селима наше општине, а који се
лече од ове болести. Њихов борј се, из године у годину,
повећава а повећава се и животни век пацијената са
бубрежном инсфуцијенцијом што указује да се уз редовне
циклусе терапије са овом болешћу може нормално
живети- каже ВД директор Дома здравља Владимирци др
Милена Максимовић.
Донатори су: „Феникс ГИЗ” доо Јазовник, аутопревозник Јоксимовић, „Шевић Турс” Владимирци и
„Еуротранс Турс” Коцељева.

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ ИЗА КОНАКА

ПО ЖЕЉИ ГРАЂАНА
Реконструисано је игралиште на радост деце
Реконструкција дечијег игралишта иза зграде Конака завршена
је ових дана, а помоћник председника општине Владимирци Раде
Ковачевић обишао је радове на
овом објекту у улици Светог Саве
34, иза зграде Конака. Иницијатива
за уређење овог простора, који је
годинама био запуштен, потекла је
од грађана општине Владимирци
који су се молбом обратили опшРаде
тини Владимирци и тражили да се
Ковачевић
изгради игралиште за децу.
- Дечија игралишта су битни објекти заједнице који,
поред игре и физичке активности, омогућавају социјалну
интеграцију и интелектуални развој деце. Захваљујем се
грађанима на сјајном предлогу, јер је у овом делу наше
општине, заиста, недостајало игралиште за децу.
Завршетак радова се очекује за пар недеља и надам се да
ће деца бити задовољна урађеним - рекао је Раде
Ковачевић.

Игралиште иза Конака

ВЛАДИМИРЦИ / УБ - КУЛТУРА
ОД 9. ДО 17. НОВЕМБРА НА УБУ

ПРАЗНИК
АМАТЕРСКЕ СЦЕНЕ
Овогодишњи Репасаж фест окупио најбоље драмске
уметнике из свих држава бивше Југославије
Једанаести Repassage fest, међународна смотра која
окупља најбоља аматерска позоришта из држава насталих на
тлу бивше Југославије, биће одржан од 9. до 17. новембра у
организацији Установе за културу и спорт. У званичном програму, за награде ће се такмичити шест представа из овосезонске продукције театарских трупа из Словеније, Хрватске,
БиХ, Црне Горе, Србије и Македоније, која након неколико
година научествовања, поново има свог представника на
регионалној смотри аматера. Представе се играју на сцени
Дома културе, а након извођења одржава се Округли сто
критике у Клубу тог здања.
Уметничке домете представа и глумаца оцењиваће
трочлани жири у саставу: Жељко Хубач, дрмаски писац
(председник), редитељ Милорад Милинковић и глумац
београдског Народног позоришта Зоран Ћосић.
Једанаесто издање међународне културне манифестације затвара се 17. новембра, свечаним проглашењем
најбољих остварења и доделом признања, а у част победника извешће се хит представа „Хор бечких дечака“. Исте
вечери, актуелној добитници награде „Раша Плаовић“, Олги
Одановић биће уручена плакета са ликом великог глумца.
Награду заједнички додељују Народно позориште из Београда и Општина Уб за најбоље глумачко остварење на свим
београдским позоришним сценама у сезони.
Цена комплета узлазница за свих седам позоришних
представа износи свега хиљаду динара, док појединачна
карта за такмичарске представе кошта 200, а за представу у
част награђених 500 динара.
Репасаж фест није само место окупљања драмских
уметника из бивше Југославије са представама које се налазе
у самом врху аматерског театарског стваралаштва у региону,
већ и омаж двојици великана позоришне уметности рођених
на Убу: Радомиру Раши Плаовићу, некада прваку Народног
позоришта у Београду и Александру Аци Поповићу, једном од
најбољих послератних српских драмских писаца. Имати
један овако престижан фестивал је привилегија, не само због
тога што представља највише домете позоришног аматеризма, већ и прилику за својеврсну промоцију Уба.
Д.Н.

Субота, 17. новембар у 19,30 сати
У част победник и
Вече добитника награде „Раша Плаовић“

ХОР БЕЧКИХ ДЕЧАКА
У част победника 11. Репасаж феста биће изведена
комедија „Хор бечких дечака“ по тексту Мирољуба
Недовића, а у режији Ирфана
Менсура, у којој поред њега,
играју још Бода Нинковић и
Драган Петровић Пеле. То је
прича о нашим људима који
сањају будућност, а боре се за
садашњост. Моћно оружје им је
ведрина и оптимизам. Радња је
смештена у бечки ћумез, подрум без прозора и дневног
светла. Ту је и један кревет, и
један ТВ на издисају, и неколико пацова…Вуле и Аца живе
у импровизованом животу радећи импровизоване послове.
За бечку импровизацију живота
је задужен Џони, гастрабајтер
друге генерације који помаже
својим земљацима да се снађу
у туђини.
Поред доделе признања и представе у част победника,
последње фестивалске вечери глумици Олги Одановић
биће уручена награда „Раша Плаовић” која јој је припала за
две улоге - Матрјоне у представи „Царство мрака“ и Мајке
Југовића у представи „Царство небеско“.

КУЛТУРА

8.новембар 2018.г.

19

ПРОГРАМ ЈЕДАНАЕСТОГ “REPASSAGE FEST”-a
Петак, 9. новембар у 19,30 сати
Понедељак, 12. новембар у 19,30 сати
Позориште ДК „Иван Мазов-Климе”, Кавадарци Казалиште „Мика Живковић”, Ретковци (Хрватска)
(Македонија)

ПАСИВНО ПУШЕЊЕ
Представа је заснована на тексту драмског писца
Небојше Ромчевића, који је режирао Јордан Витанов, а
адаптирао Ненад Витанов. Кроз обиље комичних елемената
доноси причу о оцу који ћерки у Француску носи сарму и о
свему што га је снашло на париском аеродмору у судару са
бирократијом и невероватном суманутошћу која из ње
произилази. Обилује препознатљивим ситуацијама, духовитим
сценана и репликама кроз које се прелама наш живот насушни.
Представа је имала премијеру у београдском Звездара театру,
где је хит, док је у Македонији први наступ био на сцени Дома
културе у Кавадарцима.

БЛАТНЕ ДУШЕ

Настала према мотивима дела Ивана Козарца, режију овог
захтевног и тешког комада потписује Марко Сабљаковић.
Представа носи назив „Блатне душе“ јер управо кроз ликове
несретних судбина – Ђуке, бирташице Јулке, Стипе Звонарева и
Маре проговарају њихове душе – душе врло снажних особности
које се суочавају са прошлошћу, садашњошћу, а њихова будућност
остаје за гледаоце неизвесна. Симболиком, нијансирањем,
паралелизмима, помно бираном музичком подлогом и уверљивим
глумачким креацијама одсликава живот онаквим какав доиста јесте
- немилосрдан, суров, огољен, приказан у неком заборављеном
времену с почетка 20. века, али и даље актуалан, драматичан,
емотиван…

Уторак, 13. новембар у 19,30 сати
Културни центар Кула (Србија)

РОДОЉУПЦИ

Субота, 10. новембар у 19,30 сати
Културно друштво „Loški oder”,
Шкофја Лока (Словенија)

Чувени комад Јована Стерије Поповића за кулски ансамбл
режирао је Драган Остојић. Ова сатирична комедија настала је
између 1850. и 1854. године када се Стерија вратио у свој родни
Вршац пошто је дао оставку на службу неколико година раније.
Разочаран третманом који је имао код српских интелектуалаца, за
чије се школовање борио, Стерија се у „Родољупцима” осврће на
лажне родољубе који „под видом родољубља сваку прилику за
своју себичност употребљавају, и најбезумније савете дају, не
марећи хоће ли се тиме својој општини или своме народу каква
штета нанети”.

ГОЛИ ПИЈАНИСТА ИЛИ
МАЛА НОЋНА МУЗИКА
Црна комедија Матјажа Жупанчича, у режији Милана
Голоба говори о терору проистеклом из „психопатологије
свакодневног живота“. Главни јунак који се усељава у нов стан,
где жели да има само клавир, долази у контакт са кућном
заједницом просечних, „добрих људи“, оних који знају шта је
„исправно“. За врло кратко време, покушавају да га промене
како би се уклопио у њихове критеријуме „нормалности“.
Њихово насиље је скривено и никада физичко, али је
психолошка и морална деградација све ефикаснија. Под
притиском чудних посетилаца, који доносе у његов стан стари
намјештај, изненада схвата да не живи свој живот.

Недеља, 11. новембар у 19,30 сати
Театар ФЕДРА, Бугојно (БиХ)

ЗАШТО ВУК НЕ ПАСЕ
ТРАВУ

Четвртак, 15. новембар у 19,30 сати
Бјелопољско позориште, Бијело Поље(Црна Гора)

МИРОВНА МИСИЈА

Представа је настала по мотивима текста Душана
Ковачевића „Генерална проба самоубиства“, у којој је наша
непосредна стварност приказана као многоструко испреплетена игра, игра различитих животних и књижевних жанрова као драма у драми, трагедија у комедији, сатира у гротески,
фарса у трагедији. Ово је симболична трагикомедија
данашњег времена која говори о сложеном и противречном
моралу и поремећеном идентитету данашњег човека, оптерећеног неизвесношћу и различитим изазовима егзистенцијалног
тренутка. На шта смо све спремни да бисмо преживели?
Хоћемо ли пасти траву или постати вукови? Адаптацију и
режију потписује Сенада Милановић.

Представа доноси савремену причу о пролазности, љубави,
породици, о генерацијским разликама и тежњама, као и о
глобалном и локалном погледу младих људи на свет, на окружење,
на живот... „Мировна мисија“ била је победник овогодишњег
Фестивала драмских аматера Црне Горе. Слободану Маруновићу
припала је награда за најбољу режију, Јовани Бојовић за најбољи
драмски текст, а представа је освојила и неколико главних
глумачких награда. Бјелопољско позориште је са овим комадом
учествовало на Фестивалу фестивала у Требињу и Данима
позоришта у Мркоњић Граду.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

8.новембар 2018.г.

10.новембра 2018.г. навршава
се 28 година од смрти нашег
драгог

ЗОРАНА ЈОВИЧИЋА
(1940 - 1990)
У срцима чувамо успомену
на његов драги лик
Супруга Нада, син Александар
и ћерка Марија са породицама
и тетка Верица

15.11.2018. г навршава се три године
од трагичне смрти мога брата

ДРАГОСЛАВА
ЈАНИЋА
из Памбуковице (1970 – 2015)
Брате, године лете, време
одлази, али бол за тобом
никада не пролази.Како је тешко
стално сузе лити, у души
плакати, а насмејан бити...
Твоја сестра Вера
Ранковић са породицом

13.11.2018. г. навршиће се
15 дугих и тужних година
од како није са нама

РАДА ПЕТРОВИЋ
(1962 – 2003)
Никада Те нећемо
препустити забораву...
Твоји Мирче,
Миша и Гага

ЧУТУЉЕ - СЕЋАЊА

8.новембар 2018.г.

18.11.2018. г. навршиће се година
од смрти наше драге

СЕЋАЊЕ НА РОЂЕНДАН
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МАРИЈАНА – МАЈА
САВИЋ
(9.11.1990 – 15.05.2011)
Мајо, 9. новембра ти је
рођендан. Двадесет
година проведених са
тобом, био је Божији дар!
Хвала ти на њима.
Наша срца памте твоје
лице, осмехе и загрљаје...
Све памтимо, а душе, руке
и кућа су нам празни...

МИЛЕВЕ ЛЕЛЕ
ПОПОВИЋ
из Радљева
Драга Лело, време пролази, али
сећање на твоју љубав и
доброту је свакодневно и вечно.
С љубављу и тугом:
девер Рајко са породицом,
нећака Снежана Димитријевић са
породицом и нећак Драган
Мићић са породицом

Воле те твоји
родитељи и сестра

3.11.2018. г. навршава се
двадесет једна година од смрти
нашег драгог

13.11.2018.г. навршава се
годину дана од кад није са
нама наш драги

ДУШАН
РАДИВОЈЕВИЋ
(1953 -2017)
Време пролази, а љубав
и сећања трајаће вечно

СЛАВКА БАБИЋА
Био си наш Анђео чувар, највећа
подршка, најбољи пријатељ...
Ти и твој драги лик живећете
заувек у нашим срцима, мислима
и разговорима

Твоји најмилији

Твоја породица

24.11.2017 - 24.11.2018

ВЕРА АТЛИЋ
Заувек ћеш бити
у нашим срцима
Ћерка Мира и син Милан
са породицама

12.11.2018. г. навршиће се година
дана од смрти нашег драгог

МИЛАНА
ЈОСИПОВИЋА
(1936 – 2017)
Време које пролази, не умањује
бол за Тобом. Увек ћеш бити
у нашим срцима...
Породица Јосиповић
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ФУДБАЛ

8.новембар 2018.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 11. коло

10.коло (27/28.10.2018):
Јошева - Чучуге
Шарбане - Полет (ДЛ)
Полет (Т) - Врело
ОФК Паљуви - Гуњевац
Рудар (Р) - Каленић
Црвена Јабука - Памбуковица
Младост (В) - Дим.Туцовић

0:3
1:3
0:0
7:0
6:0
7:0
0:3

11.коло (03/04.11.2018):
Дим.Туцовић - Јошева
Памбуковица - Младост (В)
Каленић - Црвена Јабука
Гуњевац - Рудар (Радљево)
Врело - ОФК Паљуви
Полет (ДЛ) - Полет (Таково)
Чучуге - Шарбане

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

12.коло (10/11.11.2018):
Јошева - Шарбане
Полет (Т) - Чучуге
ОФК Паљуви - Полет (ДЛ)
Рудар (Р) - Врело
Црвена Јабука - Гуњевац
Младост (В) - Каленић
Димитрије Туцовић - Памбуковица

OP[TINSKA LIGA
“UB”
9.коло (27/28.10.2018):
Будућност (С) - Мургаш
2:1
Докмир - Колубара (ЛП)
3:1
Вукона - Бргуле
1:2
Слога (В) - Омладинац (К)
2:6
ОФК Таково - Звиздар
2:1
Слободни:
ОФК Стубленица и Јединство (М)
10.коло (03/04.11.2018):
Омладинац (К) - ОФК Таково
Бргуле - Слога (В)
Колубара (ЛП) - Јединство (М)
Мургаш - Докмир
Стубленица - Будућност (С)
Слободни:
Вукона и Звиздар

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

МОФЛ Колубара "Исток", 11. коло

Каленић- Црвена Јабука
2:1 (1:0)

Чучуге- Шарбане
2:0 (1:0)

Стадион у Каленићу. Гледалаца: 50.
Судија: Филип Ђорђевић (Уб). Стрелци:
Сијерчић у 26. и Радовановић у 68. за
Каленић, а Стојковић у 50. минуту за
Црвену Јабуку. Жути картони: Хаџић (К),
Јовићевић, Нишавић, Јовановић (ЦЈ).
КАЛЕНИЋ: Хаџић 7, Марковић 7,
Живојиновић 7, Сијерчић 8, Радовановић 7,5, Ђуричић 7, Андрић 7 (Живановић -, Лукић -), Вучковић 7, Допуђ 7,
Алексић 7, Ранковић 7
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Милутиновић 7,
Јовановић 6,5, Нишавић 6,5, Вукомановић 7, Јанковић 7, Кузмановић 6,5,
Стојковић 7, Јовићевић 7, Дамњановић
6,5, Павићевић 6,5, Вукић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Златко Сијерчић (Каленић)
Каленић је заслужено дошао до
бодова, пропустили су домаћи и велики
број прилика, а први гол је ремек-дело
Сијерчића. Провукао је лопту кроз
одбрану Јабучана која је правила
офсајд-замку ипослао теледириговани
пројектил са скоро 40 метара! Изједначили су гости преко Стојковића чији се
шут одбио од пречке, а потом, по процени помоћника Милића, завршио иза
гол-линије Хаџића.
Није дуго био егал, Алексић је лепо
центрирао, а Радовановић главом
поставио коначан резултат утакмице.
Истакао се и голман гостију код прилике
Допуђа, а Андрић је уздрмао пречку
гостију.

Стадион у Чучугама. Гледалаца: 50.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Ристић у 44. из пенала и Марковић у 89.
минуту. Жути картони: Петровић,
Нумановић (Ч).
ЧУЧУГЕ: Арсеновић 7, Младеновић 7,
Ђуричић 7 (Степановић -), Нумановић
6,5, Филиповић 7, Новаковић 7,5,
Ристић 7,5, Мир.Јовић 7, Марковић 7,
Петровић 7,5, Димитријевић 7 (Мих.
Јовић 7)
ШАРБАНЕ: Ранковић 7, Ђукић 6,5,
С.Миловановић 7, Симић 6, (В.Аврамовић 6,5), Д.Аврамовић 6,5, Мирковић
7, Ђуровић 6,5, Рашић 6,5, Н.Миловановић 7, Угреновић 7,5, Васиљевић
6,5(Радовановић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Новаковић (Чучуге)
Чучуге су дошле до рутинске победе,
а до предности домаћин стиже са
пенала. Дуел Петровића и Мирковића
судија Остојић је окарактерисао као
фаул за најстрожу казну, а Срђан
Ристић је непогрешив са 11 метара.
Имао је бивши капитен Јединства
изузетан покушај са 30 метара који је
укротио Ранковић, а колослану прилику
пропустио је и Марковић. На другој
страни, једини је запретио Рашић
главом, а одлука је пала пред крај
регуларног дела- Петровић је нанизао
неколико играча и упослио Марковића
који је из два покушаја дуплирао
предност Чучуга.

Општинска лига Уба, 9. коло

Општинска лига Уба, 10. коло

ОФК Таково- Звиздар
2:1 (2:0)
Стадион у Такову. Гледалаца: 50.
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци:
Немања Максимовић у 2. из пенала и 23.
за ОФК Таково, а М.Берановић у 53.
минуту за Звиздар. Жути картони:
Љ.Максимовић, Н.Максимовић (Т),
Николић (З).
ОФК ТАКОВО: Карапанџић 7, Ненадовић
7, Јеремић 7 (Савић 7), Глишић 7,
Љ.Максимовић 7,5, Петковић 7, Павићевић 7,5 (Николић 7), Илић 7,5,
Н.Максимовић 8, Трајкоски 7,5, Јокић 7
(Кевић -)
ЗВИЗДАР: Лазаревић 6,5, Перић 6,
Давидовић 6, Шкорић 6, Вујић 6,
Николић 6, Ранковић 6, М.Радовановић
6 (Живковић 6), А.Берановић 6,5,
М.Берановић 6,5, В.Радовановић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Максимовић (ОФК Таково)
Таковчани су вратили неизвесност у
првенство и нанели први пораз неприкосновеном лидеру. Већ у 2. минуту
после дуела Шкорића и Трајкоског,
судија Ћургуз је показао на "белу
тачку", а Немања Максимовић је
непогрешив са 11 метара. Средином
првог дела, Вујић је погрешио у
изношењу лопте, а Максимовић
користи поклон и са 16 метара дуплира
предност домаћина.
У наставку је Звиздар успоставио
контролу, а врло брзо је Милорад
Берановић резантним ударцем са 20
метара вратио госте у игру. Ипак,
Таковчани су се до краја дисциплиновано бранили, екипа Марка Максимовића по не баш погодном терену није
успела да дође до озбиљније шансе...

Стубленица- Будућност
(Слатина) 1:0 (0:0)
Стадион у Стубленици. Гледалаца: 30.
Судија: Петар Нешковић (Уб). Стрелац:
Матић у 53. минуту. Жути картони:
Негић, Д.Лекић, Ивановић (С), Ђенић
(Б).
СТУБЛЕНИЦА: Митровић 7, Негић 7,5,
С.Лекић 7,5, Маслаковић 7,5, Рафаиловић 7, Ж.Лекић 7, Ивановић 7,
Перишић 7, Цветојевић 7 (Неговановић
7), Ненадовић 7 (Д.Лекић 7), Матић 7,5
БУДУЋНОСТ: Ђенић 7, И.Ковачевић 6,5
(Срећковић 6,5), Пакић 7, Ђурђевић 6,5,
С.Ковачевић 7, Д.Ковачевић 7, Милић
6,5, Митровић 6,5, Пантелић 6,5, Негић
6,5, Павић 6,5 (Моловић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Маслаковић (Стубленица)
Стубленица је чврстом и дисциплинованом игром дошла до бодова у
мечу који није обиловао приликама.
Одлука је пала на старту другог делаЦветојевић је добро пробио по десној
страни, а Матић се најбоље снашао у
"петерцу" и из непосредне близине
матирао Ђенића.

МАЛИ ОГЛАСИ

КУЋА НА ПРОДАЈУ
у ул. Вука Караџића бр 34 Уб,
(преко пута Основне Школе),
ЛОКАЦИЈА ПОВОЉНА ЗА
СТАМБЕНУ ГРАДЊУ!!!
Тел. 060/30-30-917

ФУДБАЛ
Окружна лига Колубаре, 13. коло

Окружна лига Колубаре, 13. коло

Брђанац- Трлић
0:2 (0:2)

Тврдојевац- Радник (Уб)
3:2 (1:2)

Стадион ЗСК-а у Ваљеву. Гледалаца:
70. Судија: Милутин Остојић (Уб).
Стрелци: Савић у 31. и Пештерац у 34.
минуту. Жути картони: Танасковић,
Стојановић (Б), Пештерац, Радојичић
(Т).
ТРЛИЋ: Милосављевић 7,5, Шимшић
7, Лазић 8, Танасијевић 7,5, Ђорић 7,5,
Маринковић 7,5, Савић 8, Поповић 7,5,
Пештерац 7, Ђурић 7,5, Радојичић 7
(Новаковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Савић (Трлић)
Најбоља јесења партија Трлићана
донела им је победу крај ваљевске
болнице и то против екипе из самог
врха табеле. Домаћин је био бољи у
првих пола сата, а голман Милосављевић је са две сјајне одбране
сачувао мрежу.
До предности гости су стигли након
одличног центаршута Лазића и
школске реакције главом Жељка
Савића, а само три минута касније
поново је Лазић асистент, а Пештерац
најбољи у скоку. У наставку потпуна
доминација гостију, Савић и Пештерац
су пропустили прилике да донесу
убедљивију победу, али су и овако
"месари" отишли презадовољни кући
због трећег узастопног тријумфа.

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 80.
Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелци:
Јовановић у 45. и 79. и Миловановић у
57. за Тврдојевац, а Н.Илић у 2. и
Симеуновић у 15. минуту за Радник.
Жути картони: Миловановић, А.Ранковић (Т), Луковић, Симеуновић (Р).
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 6,5, Брдаревић 7, И.Ранковић 7, Миловановић 7,
Васић 7, Ашковић 7, Симић 7, Илић 7,5,
Јовановић 7,5, Петровић 6,5 (Ракић 7),
Мирковић 6,5 (Живковић 6,5)
РАДНИК: Радовановић 7,5, Т.Живковић 6
(Дубљевић -), Јовић 6,5, Петровић 6,5,
Јоцић 7, Ф.Илић 6,5, Н.Илић 7, М.Луковић 6,5 (Лесић 6), Хаџић 7, Ракић 7,
Симеуновић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Јовановић (Тврдојевац)
Радник је имао огроман капитал након
одличног "слободњака" Небојше Илића
и рутинске реализације Симеуновића,
али су се домаћи вратили у последњим
секундама првог дела- Илић је шутирао
преко главе, а Јовановић одбијену
лопту вратио у мрежу.
После корнера Илића и статичне
реакције одбране Убљана, Миловановић је главом поравнао, а одлука је
пала након грешке до тог тренутка
најбољег на терену Јовића. Јовановић
се стуштио ка голу и матирао расположеног Радовановића, а утисак је да је
Радник у финишу оштећен за једанаестерац након старта над Хаџићем.

Пратите нас на:
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facebook/glastamnave

12.коло (27/28.10.2018):
ЗСК - Совљак
Искра - ОФК Брђанац
Трлић - Пепељевац
ОФК Јабучје - Тврдојевац
Радник (Уб) - Тулари
Младост (Д) - Тешњар
Бањани - Колубара 2
Рибникар - Рубрибреза

4:1
4:1
2:0
5:0
1:0
1:0
1:0
0:2

13.коло (03/04.11.2018):
Рубрибреза - ЗСК
Колубара 2 - Рибникар
Тешњар - Бањани
Тулари - Младост (Д)
Тврдојевац - Радник (Уб)
Пепељевац - ОФК Јабучје
ОФК Брђанац - Трлић
Совљак - Искра

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

УБСКИ ОМЛАДИНЦИ СЕ ТРГЛИ У ФИНИШУ ПОЛУСЕЗОНЕ

КОНАЧНО ПРВА ПОБЕДА
Дочекали су и убски омладинци
прву јесењу радост у елитном рангу,
Крушевљани су пали "блицкригом" на
старту другог дела. Мочић је добро
извео "слободњак" са 18 метара,
Николић само одбио лопту коју Павловић враћа у мрежу за изједначење. Није
се стишала радост домаћих навијача, а
иста продукција је донела преокретМочић је овога пута идеално центрирао,
а Павловић главом сместио лопту у
"малу мрежу". Нервозни Крушевљани
су цех платили црвеним картоном
Томовића, а Радивојевић није са "беле
тачке" успео да отклони дилеме око
победника. Ипак, бројчано слабији
Трајал није успео да запрети до краја,
Билићеви пулени су сачували предност
и наду у опстанак...
Омладинска лига Србије, 13. коло

Јединство (Уб) - Трајал
2:1 (0:1)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца:
300. Судија: Марко Ивковић (Лајковац). Стрелци: Павловић у 49. и 52. за
Јединство, а Алхасан Баба у 33.
минуту за Трајал. Жути картони:
Павловић, Николић, Стефановић (Ј),
Анђелковић, Митровић (Т). Црвени
картон: Томовић (Трајал) у 64. минуту.
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7,5, Тадић 7,5,
Николић 7,5, Поповић 7 (од 72. Добрисављевић -), Грујичић 6,5, Тмушић 7,
Павловић 8 (од 90. Арсовић -), Радивојевић 7, Јеринић 6,5 (од 46. Стефановић 7), Обрадовић 7 (од 46. М.Илић
7), Мочић 7,5 (од 77. Н.Илић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Урош Павловић (Јединство)

14.коло (10/11.11.2018- 13:30ч):
ЗСК - Искра
Трлић - Совљак
ОФК Јабучје - ОФК Брђанац
Радник (Уб) - Пепељевац
Младост (Д) - Тврдојевац
Бањани - Тулари
Рибникар - Тешњар
Рубрибреза - Колубара 2

Старт са обе ноге:
Кристијан Мочић са лоптом
Врло добар утисак омалдинци
Јединства су оставили и против
шампиона Србије- иако је Црвена
звезда у раној фази меча имала два
гола предности, убски црвено-бели
нису искористили три идеалне прилике да врате неизвесност. Две
велике шансе је пропустио покретљиви Јован Николић, а једну и Урош
Павловић на повратну Стефановића.
Гол Пулетића у финишу учинио је
победу домаћина превисоком, а
поново су наивно примљени погоци
кумовали заслуженом, али охрабрујућем поразу.
До краја јесени, убске омладинце чекају још два меча на домаћем терену- за викенд на стадиону
"Драган Џајић" гостује Инђија, а
после паузе, због обавеза омладинске репрезентације, на Уб стиже и
Бродарац.

15.коло (17/18.11.2018- 13:00ч):
Колубара 2 - ЗСК
Тешњар - Рубрибреза
Тулари - Рибникар
Тврдојевац - Бањани
Пепељевац - Младост (Д)
ОФК Брђанац - Радник
Совљак - ОФК Јабучје
Искра - Трлић
Омладинска лига Србије, 14. коло

Црвена звездаЈединство (Уб) 3:0 (2:0)
Стадион "Рајко Митић" са вештачком
подлогом. Гледалаца: 100. Судија:
Павле Томић (Београд). Стрелци: Купусовић у 13., Бурмаз у 17. и Пулетић у 90.
минуту. Жути картон: Гордић (ЦЗ).
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7, Тадић 6,5,
Тмушић 6,5, Поповић 6,5 (од 46. Стефановић 6,5), Филиповић 6,5, Грујичић 6
(од 46. Добрисављевић 6,5), Павловић
6,5, Головић 6 (од 81. Н.Илић -), Јеринић
6 (од 46. Мочић 6,5), М.Илић 7, Николић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ненад Аџибаба (Црвена звезда)
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ВРЕЛО СПОРТ У СРЕДИНИ ТАБЕЛЕ

СЛЕДИ ДЕРБИ СА „ДИЗЕЛКОМ”
Врељани су прекинули непријатан низ од три пораза, а мрежа
Клупчана се затресла већ почетком
другог минута. Ивица Матић је лепо
прошао по левој страни и идеално
послужио Марка Ђурђевића, а најбољи стрелац Врељана је неумољив са 7
метара. Већ средином првог дела
домаћин је дуплирао предност- Радовановић је прихватио лопту на 18
метара и послао лопту под пречку
Тешића.
Голман гостију је најзаслужнији што
је на снази остао резултат из првог
дела, спашавао га је и оквир гола, а у

Колубарско-мачванска зона,10.коло

Врело спорт- Раднички
Стобекс 2:0 (2:0)
СЦ "Матић" са вештачком подлогом. Гледалаца: 80. Судија: Јован
Раковић (Ваљево). Стрелци:
Ђурђевић у 2. и Радовановић у 25.
минуту. Жути картони: Обрадовић
(В), Мићић (Р). Црвени картон: Леонтијевић (Врело спорт) у 85. минуту.
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 7,5, Симић
7,5, Леонтијевић 7, Ђорђевић 7,5,
Благојевић 7,5, Јолачић 7, Радовановић 7, Матић 7,5 (од 79.
Симеуновић -), Ђурђевић 7, Ристовски 7,5 (од 68. Милошевић -), У.Ракић
7,5 (од 56. Новаковић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Предраг Симић (Врело спорт)

Колубарско-мачванска зона, 11. коло

Борац (Лешница) Врело спорт 3:0 (2:0)
Стадион у Лешници. Гледалаца: 200.
Судија: Александар Јаковљевић
(Шабац). Стрелци: Ђукић у 8., Милутиновић у 17. и Матић у 88. минуту. Жути
картон: Јевтић (В).
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 6,5, Стаменковић 6, Симић 6,5, Ђорђевић 6 (Анђић
6,5), Д.Матић - (Павловић 6,5), Јолачић
6 (Новаковић 6), У.Ракић 6,5, И.Матић
6,5, Ђурђевић 6,5, Радовановић 6,
Милошевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ђукић (Борац)
самом финишу умало да дође до
неизвесности. Ракић је најпре скривио
пенал, а потом и мајсторски укротио шут
Стојановића са 11 метара.
У Лешници је меч преломњен у раној
фази, уз велику наклоност арбитара према
домаћој екипи- првом голу Борца је
претходио очигледан офсајд, а прекршај
над Дарком Матићем за све је био пенал
сем за главног судију. Капитен Врељана је
од последица ударца напустио игру, гости
су у другом делу диктирали темпо, али
шансе Анђића и Ђурђевића нису вратиле
неизвесност у меч који је окончан голом
Матића из контре.
Врељане чека још једно гостовање,
наредног викенда путују у комшилук на
мегдан Железничару из Лајковца. Б.Матић

БРЕЗОВЧАНИ ПОЛОВИЧНИ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

„СТОБЕКС” ЗА КРАЈ УСПЕШНЕ ЈЕСЕНИ
Тренер Дејан Стојановић успео
је да надмудри своје бивше ученике
из Диваца, а одлука је пала у финишу
утакмице. Павловић је извео аут,
Гошић пребацио главом лопту коју је
слабо проценио Тодоровић, а
Ситарица је из два покушаја донео
велико славље домаћим навијачима.
Брезовчани су у другом делу
загосподарили тереном и пропустили две идеалне прилике пре
вођства. Радовић је идеално центрирао, а Радосављевић са "петерца"
послао лопту поред стативе.
Продукција Гошић- Ситарица могла је
и раније да донесе предност
домаћима, али бивши нападач
Јединства није добро захватио лопту
у мат-позицији.
Колубарско-мачванска зона,\
10. коло

Брезовица- Дивци 1:0
(0:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца:
300. Судија: Александар Јаковљевић (Шабац). Стрелац: Ситарица
у 85. минуту. Жути картони: Радосављевић, Ситарица (Б), Драгојловић (Д).
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 7,
Марковић 7,5, Радосављевић 7,5,
Ситарица 7,5, Ђурђевић 7 (од 65.
Павловић 7), Гошић 8, Шошкић 7,
Радовић 7 (од 85. Вуканић -),
Јанковић 7 (од 46.Руменић 7),
Пештерац 7, Ераковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Гошић (Брезовица)

Колубарско-мачванска зона, 11. коло

Рађевац- Брезовица
2:1 (1:0)

Александар Радовановић
(Врело спорт)

ZONA
KOLUBARSKO-MA^VANSKA
10.коло (27/28.10.2018):
Железничар (Л) - Борац (Л)
Врело спорт - Раднички Ст.
ОФК Осечина - Рађевац
Брезовица - ОФК Дивци
Рибница (М) - Мачва (Б)
Спартак (Љ) - Задругар (Л)
Раднички(В)- Раднички Ш.

2:1
2:0
0:4
1:0
0:2
2:3
5:0

11.коло (03/04.11.2018):
Раднички Ш.-Железничар(Л) 1:2
Задругар (Л) - Раднички (В) 0:0
Мачва (Б) - Спартак (Љ)
3:0
ОФК Дивци - Рибница (М)
3:1
Рађевац - Брезовица
2:1
Раднички Ст. - Осечина
2:3
Борац (Л) - Врело спорт
3:0

Стадион у Крупњу. Гледалаца: 150.
Судија: Александар Стајић (Шабац).
Стрелци: Мићић у 44. из пенала и
Васиљевић у 67. за Рађевац, а Гошић у
70. минуту за Брезовицу. Жути картони: Стефановић, Дурмић, Васиљевић, Павловић (Р), Јанковић, Марковић, Ђурђевић, Павловић, Пурешевић
(Б). Црвени картон: Пајић (Рађевац) у
74. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 7, Пештерац
7, Шошкић 7 (Вуканић -), Ераковић 6,5,
Марковић 6,5, Ђурђевић 7,5, Ситарица
7, Јанковић 7 (Павловић 7), Гошић 7,
Руменић 7, Пурешевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Мијаиловић (Р)
У Крупњу је домаћин дошао до гола из
наивно досуђеног пенала, Марковић је
несмотрено реаговао када је лопта већ
бежала Мијаиловићу, а претходно је
велику прилику за госте пропустио
Ситарица. Васиљевић је казнио још једну
смушеност одбране Брезовице, а Гошић
је експресно смањио након центаршута
Пештерца. Ипак, теренска иницијатива и
бројчана предност последњих 20-ак
минута нису донели изједначење,
домаћин је вешто "кварио" игру и сачувао
победу.
Брезовчани у недељу дочекују
Раднички Стобекс, победом би заокружили добру јесен и понели богату залиху
на зимску паузу, уз напомену да у последњем колу путују у Лешницу.
Б.Матић

12.коло (10/11.11.2018- 13:00ч):
Железничар (Л) - Врело спорт
ОФК Осечина - Борац (Л)
Брезовица - Раднички Стобекс
Рибница - Рађевац
Спартак (Љ) - ОФК Дивци
Раднички Горење (В) - Мачва (Б)
Раднички Шабачки - Задругар (Л)
13.коло (17/18.11.2018- 13:00 ч):
Задругар (Л) - Железничар (Л)
Мачва (Б) - Раднички Шабачки
ОФК Дивци - Раднички Горење (В)
Рађевац - Спартак (Љ)
Раднички Стобекс - Рибница
Борац (Л) - Брезовица
Врело спорт - ОФК Осечина

ФУДБАЛ
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ЈЕДИНСТВО ДОЖИВЕЛО ПРВИ ПОРАЗ ПОД ВОЂСТВОМ МИЛОША ОБРАДОВИЋА

ПАЗАРЦИ СА
„КРЕЧА” ДО БОДОВА
- Грешка Сајића кумовала победоносном голу гостију.
- На "Лагатору" мирне мреже, Убљани ближи победи.
- Ослабљени у Михајловац.
Наставља се јесења распродаја под Шепковцем-прошле сезоне
готово неосвојива тврђава- стадион "Драган Џајић"- по четврти пут ове
јесени био је место радости гостујућих екипа. Дисциплиновани тим
Јошанице дошао је до бодова средином другог дела- искусни Хаџибулић
уласком на паузи пореметио је убске штопере, до тог тренутка
неприкосновени Сајић у ваздуху је "смечовао" лопту на свом "петерцу", а
за Димитријевића није било дилеме. Ибрахимовић из Јошанице можда
није Златан, али јесте сигуран пеналџија, па су три бода отишла пут Новог
Пазара.

Распродаја бодова на Шепковцу: Дејан Јовановић (са лоптом)
Чинило се да Убљани контролишу меч у првом делу, али је само
Милановић подгрејао наду да се може затрести мрежа Диздаревића.
Лопта је одскакутала поред десне стативе, а предуго се чекало на
следећу прилику, скоро до финиша утакмице. Никола Радојичић је био
непрецизан, шут Сајића у надоканди недовољно снажан, па је нови пораз
донео озбиљну главобољу тренеру Милошу Обрадовићу:
- Тешко могу да замерим Сајићу на паду концентрације с обзиром на
партије какве је пружао и увек максимално залагање, такве ствари се
дешавају у фудбалу, мени преостаје да гостима честитам на борбеној и
дисциплинованој игри која им је донела победу. Нећемо очајавати, у
Михајловац путујемо без Сајића и Лукића који су упарили картоне,
вероватно и Ивана Јовановића који стаје на "луди камен", али са вером
да "брејком" у гостима надокнадимо бар део бодова изгубљених на
нашем стадиону- каже млади тренер Јединства.
Црвено-бели су са "Лагатора" донели један бод, утисак је да су
могли и више. Уместо повређеног Рајовића, у тим је ускочио Томић који је
беспрекорно обавио посао на месту штопера, а "пожутелог" Радивојевића коректно је одменио Милан Илић,
придошлица из Чукаричког. Офсајд-позиција га је омела да
буде асистент Поповићу који се кратко радовао голу, а
управо је високи нападач имао најбољу прилику када се
истакао голман Вукашиновић. Лепу акцију Живојиновића и
Андрића траљавим ударцем окончао је Илић, а
дефинитивно најбољу шансу на мечу, Убљани су имали на
истеку 90. минута- Живојиновић је идеално послужио
Милановића, али нешто слабији пријем омогућио је
голману Лознице да му уђе у шут и сачува бод домаћину.
На другој страни, Лозница је имала неколико опасних
напада у другом делу, али ниједан ударац није завршио у
оквиру гола Ивана Јовановића.
Б.Матић

Српска лига "Запад", 12. коло

Јединство (Уб) - Јошаница
0:1 (0:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 200.
Судија: Дејан Димитријевић (Смедерево).
Стрелац: Ибрахимовић у 67. минуту из пенала.
Жути картони: Д.Јовановић, Сајић, Лукић (Јд),
Брунчевић, Маровац, Хаџибулић (Јш).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Мијатовић 6 (од
50. З.Радојичић 6,5), Андрић 6,5, Томић 7, Сајић
6, Радивојевић 6,5, Лукић 6, Н.Радојичић 6,
Милановић 6,5 (од 46. Поповић 6,5), Д.Јовановић 6 (од 69. Којић 6,5), Живојиновић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Милошевић (Још)
Српска лига "Запад", 11. коло

Лозница - Јединство
(Уб) 0:0
Стадион "Лагатор" у Лозници. Гледалаца: 250.
Судија: Бојан Грковић (Велика Плана). Жути
картони: Чолић, Теофанов, Стевановић (Л),
Томић, Живојиновић, Мијатовић, Лукић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Мијатовић 6,5,
Андрић 7, Томић 7,5, Сајић 7, Н.Радојичић 7,
Лукић 6,5, Илић 6,5 (од 54. З.Радојичић 6,5),
Поповић 6,5 (од 60. Милановић 6,5), Д.Јовановић 7, Живојиновић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Томић (Јединство)
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АКТУЕЛНОСТИ У УБСКОЈ КОШАРЦИ

ЗАВРШЕНА КОЊИЧКА СЕЗОНА

МЛАДОСТ БЕЗ ГРЕШКЕ
НА ДОМАЋЕМ ПАРКЕТУ

КРАСИВА ПОБЕДОМ
СПУСТИЛА ЗАВЕСУ

Пулени Владимира Урошевића претрпели су први пораз
у сезони од екипе Шапца, домаћин је славио са 100:89, мада су
Убљани дошли до -2 на два минута до краја. Неспортска
грешка Јеловца и тројка од таблу преломиле су меч, али су се
већ наредног викенда "младосташи" вратили на победнички
курс. Рађевац је побеђен са 82:66 (скор 2-1), предњачили су
Ђорђић са 15 и Глушац и Перић са по 14 поена, а вреди истаћи
одличну ролу кадета Милошевића (девет поена) и први
сениорски поен 13-огодишњег Ђорђа Симића.

Због отказаног тркачког дана у Београду (недовољан
број пријављених грла), трке у Шапцу 21. октобра биле су
последње окупљање племенитих четвороножаца у овој
години. На најбољи могући начин, Красива из штале
Маторчић окончала је сезону победом у трци "Ослобођење
Шапца" где је за једну дужину била бржа од Штерненпринца
и свом власнику донела награду од 100.000 динара.
Потврдило се да јој изузетно прија рад са тренером
Слободаном Петровићем, победа у шабачком Дербију,
друго место у Карађорђеву и четврта позиција у Љубичеву
украсиле су одличан финиш сезоне. До победе ју је водио
џокеј Иштван Козма, а вреди истаћи и треће место Калине
Лејди са Тиком Вујковићем у седлу.
Ина Пик је подбацила трећим местом у трци
"Меморијал Мићко Костић" будући да је била први фаворит,
док је у истој трци Аркобалено промашио стазу. Гордон
власника Драгана Љубомировића није могао боље од 4.
места у трци "Меморијал Душан Маравић", а није се
прославио ни Ветори Стар породице Арсенић седмим
местом у трци "Меморијал Миодрага Баћановића".

Још једна добра партија искусног Ђорђића (са лоптом)
Наредног викенда чека их дуел у Лозници, а претходни
период обележила је и посета млађаног Кинеза Вуанга (2005.)
који је пет дана био гост КК Младости у сарадњи са
менаџерском агенцијом ИБЦ која га заступа. Кинески дечак је
демонстрирао свој таленат на неколико тренинга и једној
пријатељској утакмици, а пре тога је провео и седам дана у
Сарајеву у својој првој европској тури.

Млади Кинез са тренером Владимиром Урошевићем
Кошаркаши Уба претрпели су трећи узастопни пораз
против једног од фаворита лиге М-015. Меч у Шапцу завршен је
резултатом 112:73 (22:14, 29:24, 27:19, 34:16) за домаћина, а у
екипи Уба истакли су се Влада Марковић са 23 и Жељко Јевтић
са 18 поена. Потврдило се да је недостатак правог "плеја"
велики хендикеп за екипу Саше Рајића, а после слободног
викенда, шансу за прву победу кошаркаши Уба тражиће у
недељу 11. новембра против Осечине на домаћем паркету
(највероватније 19 часова).
Б.Матић

Красива из штале Маторчић
без премца у Шапцу
Карађорђево (30. септембар) је био још један лакши
тренинг за Атил Трлића, за три дужине добио је Орнамента у
трци "Српске коњичке дивизије", а Торино Хил није успео
да дође до 8. победе у сезони. Бољи од њега у трци
"Колубара" били су Биг Рок и Овен Д Лоу, док су Красива и
Криптон морали да се задовоље пласманом иза победника
Ајрон Боја у трци "Цер".
Б.Матић

www.glastamnave.com
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА У "ЦРНОЈ" СЕРИЈИ

ПЕТ ВЕЗАНИХ ПОРАЗА
После бајковитог старта (две узастопне победе), убске одбојкашице су
враћене у реалност, уз констатацију да
је повреда Александре Петровић имала
огроман утицај на блеђа издања убске
екипе. Средњи блокер репрезентативног педигреа још увек се опоравља
од повреде руке у мечу са Клеком, њен
повратак се у најбољем случају очекује
у последњем мечу првог дела против
Динама из Панчева.
Комшијски дерби против ТЕНТ-а
донео је доста бољу игру Убљанки у
односу на претходне мечеве, вођство од
12:7 у првом сету наговестило је да ће
фаворизоване Обреновчанке (без
коректора Јоване Јовичић) имати пуно
проблема на убском паркету. Ипак, на
сервис искусне Бојане Радуловић гошће
праве серију од 6:0, а у неизвесном
финишу сет је ипак отишао на воденицу
"енергетичарки". У другом сету, ТЕНТ је
стигао до предности од 15:7, а Убљанке
су успеле само да запрете у финишу, без
реалне прилике за преокрет. Добар
старт трећег сета наговестио је проду-

Дејан Стојковић, тренер ЖОК Уб
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БПШ Суперлига Србије за жене, 7. коло

Уб - ТЕНТ 0:3
(23:25, 21:25, 16:25)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Биљана Ђефри (Београд),
Станислава Симић (Обреновац).
УБ: Бјелић, Живановић, Мартиновић,
Стојковић, Каришик, Трајковић, Дробњак (либеро 1), Иванковић, Никић,
Јелић, Митровић. Нису играле: Петровић, Јаблан, Јаковљевић (либеро 2)
БПШ Суперлига Србије за жене, 6. коло

Партизан- Уб 3:0
(25:15, 25:10, 25:22)
Тешко без
Александре Петровић
жетак комшијског дербија, ипак квалитетнији састав Обреновчанки поново
средином сета преузима контролу и на
крилима прекаљене Слађане Ерић сигурно приводи меч крају:
- После наше најслабије игре против Партизана, радује да смо подигли
ниво игре против једног од фаворита
лиге, а позитивне импулсе послале су
Ивана Иванковић и Ана Марија Митровић које су добро искористиле указану
шансу. Жељно чекамо повратак Александре, то сигурно неће бити на мечу са
Визуром која је апсолутни фаворит, а
надамо се да би могла да се врати на
паркет против Панчевки. Како сада
делује, биће то можда и преломна
утакмица сезоне, тријумфом бисмо
стигли до предвиђеног плана- три
победе у првом делу сезоне, што би нам
дало реалне шансе за суперлигашки
опстанак- подвлачи тренер Дејан Стојковић значај меча са Динамом који се игра
за викенд 17/18. новембра.
Б.Матић

Хала "Импулс" на Новом Београду.
Гледалаца: 100. Судије: Јованчић,
Рогић (Београд).
УБ: Бјелић, Живановић, Мартиновић,
Стојковић, Каришик, Трајковић, Јаковљевић (либеро), Иванковић, Никић,
Јелић, Јаблан. Нису играле: Петровић,
Митровић

Наредне утакмице ЖОК „Уб”
8.коло (петак, 9.новембар):
Визура - Уб
9.коло (16.новембар - 18:00ч):
Уб - Динамо (П)

УБСКИ РУКОМЕТАШИ ЗАВРШИЛИ ПРВИ ДЕО СЕЗОНЕ

ЗВЕЗДА ПРЕЈАКА ЗА УБЉАНЕ
Дерби меч са другом екипом Црвене звезде донео је
константну предност Београђана, иритантно суђење
београдских арбитара и неколико пропуштених прилика
домаћих да ухвате потпуни прикључак. Тренер Дејан Лукић
није имао пуно замерки на рачун своје екипе, док је
полусезону са скором 3-0-2 оценио релативно успешном:
- Победила нас је квалитетна екипа предвођена
четворицом јуниорских репрезентативаца, о њиховој снази
говори податак да су Вождовац добили са 10 разлике, а и
поред тога што смо углавном имали добру селекцију шутањихов голман је био фантастичан и одбранио много битних
удараца. Жао ми је што сјајну атмосферу нисмо крунисали
Борба за једну
победом, фалио нам је гол-два да се потпуно вратимо у игру,
али треба рећи да је славио ипак бољи тим. О суђењу не
од две челне позиције
волим да причам, али послати на дерби судије млађих
категорија да се уче је скандалозна одлука. Бројне грешке су
Док Црвена звезда не одигра своје заостале утакмице,
пробали да "пеглају" искључењима у финишу када је меч Убљани су још увек први на табели са бољом гол-разликом од
био решен и били су далеко најслабији актери добре Вождовца:
утакмице.
- Остаје жал за победом на Бањици против Вождовца коју
смо имали у рукама, та два изгубљена бода су разлог што
ДРМЛ "Центар", 6. коло
нисам у потпуности задовољан полусезоном. Довели смо два
бека- Пантића и Милинковића који су имали значајан
Уб- Црвена звезда II 26:32 (10:14)
голгетерски учинак, али због дуге паузе нису пружили
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 250. Судије: Сајић, очекивано у одбрани. Циљ остаје исти- да крај регуларног дела
Милекић (Београд). Искључења: Уб 8, Црвена звезда 10 сезоне дочекамо на једној од прве две позиције и кроз минилигу изборимо статус прволигаша. Чека нас дуга пауза у којој
минута. Седмерци: Уб 4(1), Црвена звезда 5(4).
ћемо играти доста пријатељских утакмица са тимовима из
УБ: Матић, Петрић, Пантић 9, Старчевић, Милинковић вишег ранга, а млађе категорије имаће континуитет такмичења
4, Драгишић, Мандић 2(1), Богићевић, Стокић 2, у ЛМК Београд која ће трајати до јуна са кратком паузом око
Вукосавље-вић 3, Миленковић, Рогић 2, Тадић 1, новогодишњих празника- закључује тренер убских рукоМиловановић 1, Милекић, Пајовић 2.
меташа.
Б.Матић

