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СРЕДСТВИМА ОПШТИНЕ
И МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ

ГРАДЕ СЕ
ЧЕТИРИ УЛИЦЕ
НА АЛЕКСИЋА ИМАЊУ
Заједнички пројекат обухвата и уређење
улице 25. маја у Трњацима. – Радови, чија је
укупна вредност 40 милиона динара, требало
би да буду завршени почетком октобра
У насељу Алексића имање у току су радови на изградњи
четири улице, који би требало да буду завршени почетком
октобра. Пошто је стари асфалт у лошем стању, ново рухо
добиће примарна саобраћајница – улица Алексе Мартића, где
ће бити урађена комплетна реконструкција у дужини од 302
метра, асфалтиран коловоз у ширини од седам метара и
обострани тротоари по 2,5 метара. Поред тога, граде се и три
нове улице: Светога Саве у дужини од 158 метара, Алексића
имање у дужини од 200 метара и Немањина у дужини од 123
метара, које ће имати коловозе ширине пет метара и по 2,5
метра тротоара са обе стране. Све четири улице добијају и
кишну канализацију, а радови још подразумевају замену
водоводних и корекцију канализационих прикључака, као и
замену дотрајалих азбестних водоводних цеви.

Улица Алексе Мартића
Пројекат уређења комплекса улица на Сандића имању
заједнички финансирају, по 50 посто, Министарство привреде
и локална самоуправа. Истим аранжманом обухваћена је и
улица 25. маја у Трњацима, где би такође, почетком октобра,
требало да буде завршено асфалтирање 116 метара коловоза
и изграђена пратећа инфраструктура. Вредност свих наведених радова у пет улица је 40 милиона динара, а целокупан
посао додељен је предузећу „Леон“.

Улица 8.марта
Приликом обиласка почетка радова на Алексића имању,
председник општине Уб Дарко Глишић најавио је и наставак
улагања у градску саобраћајну инфраструктуру.
„Сва убска насеља морају да добију асфалт, јер смо то
обећали и полако испуњавамо део по део. Ја сам сигуран да у
наредних годину дана нећемо имати неасфалтирану улицу на
Убу, поготово у насељима где има пуно људи и деце“, обећао је
први човек убске општине.
Д.Н.

ДОБИТНА КОМБИНАЦИЈА

О

во је 221. пут како тражим тему за
уводник у ‘’Гласу Танмаве’’. Кад је
основан, давне 1992.године,
амбиције су биле да се у тадашњем
‘’тоталном информативном мраку‘’
Милошевићеве Србије појави бар један мали
трачак светлости пропраћене неким дисонантним
тоновима у односу на хорску подршку СПС-у и
његовим тадашњим сателитима. Тада није било
тешко опредилити се коме упутити ‘’круцијално’’
питање:’’Шта радите, бре?’’- и оштрим ‘’скалпелом’’, без ‘’анестезије’’. обрадити тему.
Е, сад! Заборављене су, већ, карикатуре тадашњег
сарадника, опозиционара, који је, из броја у број,
цртао ‘’машину за штанцовање нових кадрова у
влададајућој партији’’ (Уз пут: Да ли је та машина
икада престајала да ради?) или порука крупним
словима на насловној страни:’’ПРОПАЛИ СМО,
ТАКО ТРЕБА!’’(Мора се признати да су неки прошли
кроз такве ‘’промене’’ да, сада, ни за живу главу не
би признали да су били у оним партијама које су у
овом наслову виделе сушту истину...)
И, ето! Пронађох тему и за овај број. Конвертити!
Трагачи за политичким добитним комбинацијама и
они који су све до 2000. (и неке) тврдили да их
политика не занима, да желе, само, да буду лојални
грађани... А онда, кад је све било готово, кад је и
врапцима на грани било познато да је Он ‘’ГОТОВ!’’,
ушуњали су се у једну или другу, свеједно, само да
је у тадашњем ДОС-у и брзо се докопали прилике да
се бусају у прса као ‘’првоборци’’ још од ДЕПОС-а.
После је било лако. Мењали су странке, кажу неки,
чешће него чарапе.
Пробише се, мање или више, у целој Србији, на
важна места у министарствима, јавнин предузећима, агенцијама... И, како недавно рече високи
функционер СНС-а, неки су почели да верују да су
срасли са фотељама.
А у целом том галиматијасу кроз који смо прошли,
ево, већ је више од 30 година, заборавили смо на
праве вредности. препустили смо децу телевизији,
видео игрицама, новима ајфонима, ријалитијима...
а понеки, нажалост, улици и свему ономе што она
носи собом у данашње време.
Сведоци смо пропадања многих породица у овој
вароши и, чини се, још више у селима. Није нам
било довољно што смо у трци за ‘’бољим животом’’
мењали политичка уверења (и странке), него смо,
гледајући туђу муку и наслађујући се туђим
пропадањем, заборавили да и крај нас расте
поколење које, баш нас (нас!), гледа као узоре... У
трци за лагоднијим животним статусима наследници нам остадоше неожењени, а наследнице
неудате... А, у ‘’бољим’’ случајевима разведени
или разведене као самохране мајке (?)! Угледали су
се на конвертите који су се, час посла, ‘’разводили’’
од једне странке и прелазили у - другу.
И, шта смо добили? Целу државу која, склона
конвертизму, почиње да се цепа у својој трци за
‘’добитном комбинацијом’’.
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УСПЕШНА САРАДЊА НСЗ И КОМПАНИЈЕ „ВЕРДИ“

СА ОБУКЕ НА ПОСАО У ФАБРИЦИ ОБУЋЕ
За радно место израђивача делова обуће у погону у Паљувима
оспособљено 45 полазника, који су одмах запослени за стално
Путем стручне обуке за познатог послодавца, оспособљено је 45 незапослених за рад у новооотвореној фабрици
обуће „Verdi Fashion International” у Паљувима, који су од 1.
августа у овој компанији запослени на неодређено време.
Обука за израђивача делова обуће трајала је од 29. маја до
27. јула, са укупним фондом од 320 часова, а финансирана је
средствима Националне служба за запошљавање (НСЗ), у
износу од 3.150.000 динара, односно 70.000 динара по
полазнику. Осим тога, у наведеном периоду исплаћивана им
је и месечна помоћ од 6.000 динара и трошкови превоза, за
шта је издвојено још 1.050.000 динара. Тим поводом,
представници НСЗ – Филијала Ваљево прошле недеље су
посетили погон у Паљувима, где су заједно са руководством
фабрике и представницима убске општине, одржали
конференцију за новинаре.
Начелница Одељења за развој предузетништва, програме запошљавања, образовање и обуке у ваљевској
Филијали НСЗ Јасмина Андрић изразила је задовољство
што је свих 45 полазника успешено завршило обуку и одмах
добили посао.
- Оно што је јако битно је да је инвеститор запослио све
њих на неодређено време, иако по овој мери активне
политике запошљавања није имао обавезу, већ је требало да
их задржи још шест месеци на одређено време. То значи да
су се показали добри - и послодавац и незапослена лица,
која су прихватила обуку за радно место израђивача делова
обуће као нешто што ће им бити будуће занимање, а можда и

Обуку је успешно завршило 45 полазника

Ивана Николић и Јасмина Андрић
са представницима фабрике обуће "Верди"
занимање које је већ било њихово, али дуго времена нису
радили у струци. Ми ћемо изаћи у сусрет овом послодавцу и за
остала незапослена лица, у смислу обезбеђивања одговарајуће радне снаге, изјавила је Јасмина Андрић, уз појашњење
да НСЗ организује више од стотину врста обука за дефицитарна занимања. Једна од њих је обука за познате послодавце,
која омогућава да фирме добију раднике потребних квалификација.
Народна посланица Ивана Николић истакла је да
општина Уб има изузетно добру сарадњу са компанијом
„Верди“, која је прва отворила погон у новоформираној
индустријској зони „Стубленица-Уб“.Такође је подсетила да је
локална самоуправа инфраструктурно опремила локацију за
фабрику, прикључењем на градску водоводну мрежу и
обезбеђивањем квалитетнијег напајања електричном енергијом, као и да је организовала и плаћала превоз првих радника, који су прошли обуку у Коцељеви.
У фабрици у Паљувима, која је званично отворена крајем
јуна, тренутно су упошљена 82 радника са територије убске
општине. За сада су активне две линије за шивање обуће, које
имају продукцију око 200 пари на дневном нивоу, што је према
речима организатора рада Владимира Мијатовића, прилично
задовољавајуће за почетни период. Ускоро ће бити у функцији
и трећа шиваћа линија, а до краја септембра и монтажа. То ће
изискивати отварање још 70 радних места, док би до пролећа
„Верди“ требало да има око 200 запослених.
Д.Недељковић

ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА АВГУСТА

"ЗЛАТНИ ДАН" УЗ БОЈАНА МАРОВИЋА
Центар Уба још једном ће бити поприште најбоље забаве у години, пре свега
за најмлађе, али и за остале посетиоце захваљујући музичким програмима
Након два одлагања због лоших временских услова,
шести "Златни дан" коначно ће бити одржан у петак, 31.
августа, са почетком у 19 часова. Градски трг, Главна улица
и плато испред Дома културе још једном ће бити поприште
најбоље забаве у години, где ће пре свега најмлађи, којима
је ова манифестација и намењена, сасвим сигурно
пронаћи своје место и део програма по свом укусу. Јер, и
овогодишњи Златни дан нуди богат и разноврстан шарени
програм, у којем учествују мађионичари, српски витезови,
гутачи ватре, УВ денсери, мажореткиње, фолклорни
ансамбл КУД „Тамнава“, хор ОШ „Милан Муњас“,
лазареваки плесни клуб РМП и убски музичари. Биће ту и
кутак са дворцем за скакање и зидом за пењање, маскоте
омиљених јунака из филмова и стрипова, као што су Дух уз
чаробне лампе, Јасмин, Спајдермен, Танос, Грут, Јафар и
Дедпул, док ће љубитељи позоришта имати прилику да
погледају дечју представу „Зачарано краљевство“. А након
Са прошлогодишњег "Златног дана" на Убу
незаборавне забаве за малишане уследиће два музичка
програма за остале посетиоце – од 21 час, на сцени испред
Организатор "Златног дана" и ове године је Установа за
Дома културе наступиће популарни певач Бојан Маровић и
тамбурашки оркестар „За нашу душу“. Треба рећи да ће културу и спорт, а покровитељ Општина Уб, која је издвојила
пола милиона динара за програме.
током манифестације бити одржана и "Ноћ куповине".
Д.Н.
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ОКОНЧАН 19. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР "ДУШАН МАТИЋ- КАРЕЛИ“

ПАЛЕЖ ВЛАДА НА ШКОЛАРЦУ
Финалне борбе испратило је близу 1.500 људи што није ништа ново када је реч о публици
Карелија, али јесте потврда, 19-ти пут по реду, да Убљани воле овај турнир.
Реприза прошлогодишњег финала Карелија донела је
исти епилог, уз нешто другачији развој догађаја. Пре годину
дана, екипа организатора прокоцкала је предност од 3:1 на
паузи против будућег освајача Палежа, овога пута
Обреновчани су фуриозном игром стигли до предности од
4:0. Екипа Карелија заслужује комплименте што је дигла
главу и унела димензију неизвесности у финале, али снаге
за преокрет није имала. Смањили су Убљани на 4:2, али је
Филип Перишић показао још мало своје магије и одвео
финале у мирну луку за КМФ Палеж. На крају, 7:3 за
обреновачке мајсторе фудбала, али и одличан резултат за
ДМ Карели који је освежио редове са Александром
Радовановићем- Тинитом. Колико је то добар потез био
говори и чињеница да је брзоногом фудбалеру Врело
спорта припала титула и за најбољег играча и најбољег
стрелца (8 голова), а за бриљантно издање у финалу, голман
Палежа Марко Роксић понео је кући и награду за најбољег
голмана. Победницима је припало 80.000 динара, док су
поражени морали да се задовоље са 20.000 динара.
Финалне борбе испратило је близу 1.500 људи што није
ништа ново када је реч о публици Карелија, али јесте
потврда, 19-ти пут по реду, да Убљани воле овај турнир.
После апокалиптичног јула, августовске ноћи су прошле без
капи кише на срећу организатора, па је програм завршен у
предвиђених 9 такмичарских вечери. Одлучујуће утакмице
су на ауторитативан начин одсудили Ваљевци Слободан
Веселиновић и Владимир Стојановић, а најмање њиховом
кривицом дошло је и до јединог инцидента, на само три
минута до спуштања завесе. Нема сумње да је Жељко
Грујичић истински фудбалски мајстор, али је његов
темперамент довео до потпуно непотребне тензије на
терену. Пет минута трајало је одмеравање тестостерона у
тренуцима када је финале било већ решено, срећом разум је
некако превладао узавреле емоције на бетону Школарца...
Ако уз Обреновчане треба тражити јунаке завршних
борби, онда су то сигурно јуниори Јединство спорта. Губили
су 2:0 од владајућих шампиона ФК Ливадице, али су у режији
Антонића, Ђурића и Радибратовића стигли до великог
преокрета и приграбили пехар Карелија. Доминацију су
наставили Рекреативци код Школарца, у финалу ветерана
Миљори Ђокатори су претили да направе велико
изненађење, с обзиром на мечеве у групи, али је најбољи
ветерански тим искористио предност у снази и квалитету и
заслужено славио. На почетку програма, одржано је и
пионирско финале у којем су се представили полазници
школе Јединства подељени у две екипе- Карамеле и Мастер
Бојс, овим другима није баш пријао укус карамела...
Следећег лета турнир ће прославити вредан јубилеј20. издање. Организаторима остаје задатак да пробају да
врате масовност екипа у сениорима (уместо уобичајених 1620, последња два лета учествује 12 екипа), можда да и
атрактивнијим наградним фондом привуку екипе са стране,
али судећи по реакцији публике- Карели и даље држи свој
висок ниво већ скоро пуне две деценије...
Б.Матић

СЕНИОРИ
ПОЛУФИНАЛЕ: КМФ Палеж- ФЦ Спартанс Џим 5:0,
ДМ Карели- Кафе Индо 2:1
ФИНАЛЕ: КМФ Палеж- ДМ Карели 7:3
ВЕТЕРАНИ
Рекреативци код Школарца- Миљори Ђокатори 3:1
ЈУНИОРИ: Јединство спорт- ФК Ливадица 3:2
ПИОНИРИ: Карамеле- Мастер Бојс 4:0

Финалисти турнира: КМФ Палеж и ДМ Карели

Финалисти у конкуренцији ветерана

Најбољи јуниори: Јединство спорт

ЛЕТО НА УБУ

30.август 2018.г.
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НА ГРАДСКОМ ТРГУ ОДРЖАН

ПЕТИ „LITTLE BEER FEST“
Уз музику ди-џеја Кумбе одржан „Beer pong“ и такмичење у брзом испијању пива.
Горан Шепа Гале, певач групе „Кербер“ похвалио концертну атмосферу.
У организацији Установе за културу и спорт, на Градском
тргу и испред платоа Дома културе, 2.августа, одржан је пети
„Little beer fest”, после којег је позната нишка рок група
„Кербер“ одржала концерт. У нешто мањем броју него
претпрошле године, када је одржан четврти „Мали фестивал
пива“, Убљани су присуствовали занимљивим играма као
што су „Beer pong“ и „Брзо испијање пива“. Уживање у
пивским укусима било је омогућено испијањем Убског,
Ваљевског, Зајечарског и Никшићког пива, по цени од 130
динара за чашу од пола литре.

Горан Шепа- Гале

Одлична атмосфера уз групу "Кербер"
Такмичење у игри „Beer pong“
И док је ди-џеј Кумба пуна два сата био задужен да
електронском музиком појача расположење присутних, у
парку преко пута Дома културе, одигравала се популарна
игра „Beer pong“ у којој је учествовало нешто мање екипа него
претходних година. Четири екипе, са по два члана, покушале
су да победе противника убацивањем пинг-понг лоптица у
противничку чашу пива. Екипе учеснице биле су: „Стефан и
Петар“, „Марко и Иван“, „Пивница Хенговер“ и екипа „МИ“.
Победу су однели кошаркаши
Марко Јагодић и Иван Миливојевић („Марко и Иван“), који су
награђени картоном Ваљевског
пива.
Пола сата пре почетка концерта рок групе „Кербер“ одржано
је такмичење у брзом испијању
пива, у којем је у два полуфинала,
учествовало по троје такмичара.
Победник у брзом испијању пива
био је Дарко Милошевић, који је у
дуелу са Дејаном Аћимовићем,
поновио успех остварен у оквиру
првог „Little beer festа“, попивши
пиво у чаши од пола литре за
само три секунде и тиме освојиДарко Милошевић
вши картон Зајечарског пива.

КОНЦЕРТ ГРУПЕ "КЕРБЕР"
Већ традиционално одржавање музичког дела програма,
изазвало је највеће интересовање не само убске публике, већ
и становника околних градова, који су дошли да слушају и
певају уз легендарну рок групу „Кербер“. Публика која уме да
цени праве музичке вредности, знала је све стихове песама:
„Ратне игре“, „Хајде да се волимо“, „Боље да сам друге
љубио“, „Сеобе“.
- Нисмо први пут на Убу, чини ми се да смо били 1984. или
1985. године. Уб не познајем уопште, али ово што сам данас
видео, изгледа ми као леп градић. Шеталиште фино, хотел
изванредан, публика одлична, дивна, емотивна, разних
генерација. Прозвали су нас да мало свирамо. Видим да смо
на бини били сви расположени – похвалио је концертну
атмосферу фронтмен групе „Кербер“ Горан Шепа, који својим
изузетним певачким умећем и даље одушевљава публику. Д.К.

PRAVO MESTO
ZA VAŠU REKLAMU !

LED BILBORD
NA RASKRSNICI KOD UBSKE CRKVE
063/364-955
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НАШИ ЉУДИ

ОДГАЈИВАЧНИЦА „ANTONIO ZELL BRANCO”

СВЕКОДНЕВНИ ТРЕНИНГ ПАСА
Неприкосновени на кинолошкој сцени. Већи број паса купили су инострани купци широм света.
У власништву Бранка Филиповића је преко 100 паса, углавном сетера и поентера.
Када као дете заволите псе, као што их је заволео
Бранко Филиповић, сувласник одгајивачнице „Antonio zell
Branco“, по цео дан са њима проводите време, бринете се о
њима, водите их на изложбе, остварујете успехе... Затим,
откријете да вас пси воле и слушају, и тако, несумњиво, хоби
ће постати професија.
- Одгојем се бавим преко 25 година. Идеја је настала, јер
сам већ имао псе са којима сам ловио, водио их на изложбе и
из свог личног задовољства објављивао то на Фејсбуку.
Мало по мало, почели су да ми се јављају странци који су
желели да купе моје псе. Како је моја одгајивачница расла,
тако је и потражња за псима била већа. Велики број паса
потекао је из мог узгоја, такмиче се и лове у многим земљама
широм света. Моји пси су продати у Француску, Италију,
Грчку, Турску, Бугарску, Хрватску, Албанију, Црну Гору,
Словенију, Немачку, Малту, Русију, Украјину, Пакистан,
Либан... У тим земљама, посредством паса, имам велики број
пријатеља који долазе код мене у госте и лов – каже Бранко
Филиповић.
Одгајивачница „Antonio zell Branco“ у којој је Бранко
Филиповоћ сувласник са Гораном Антонијевићем из Ваљева
регистрована је 2013. године у Међународној кинолошкој
организацији у Бриселу (FCI) и члан је Кинолошког савеза
Србије. Бави се одгојем паса птичара, углавном, енглеских
сетера и поентера, по чему је позната у свету.
- Ми се бавимо одгојем, обуком и продајом, како одраслих паса, тако и штенади. Имамо и псе иностраних клијената који су на обуци и тренингу код нас. Имам неколико пријатеља и сарадника који, поред мене, дају велики допринос у
целој причи и без којих не бих могао да држим толики број
паса и да се њима бавим на квалитетан начин. Моји најближи

Хоби постао професија:
Бранко Филиповић

Многобројни успеси на изложбама
сарадници су Горан Антонијевић, Раде Каран из Аранђеловца, Новица Пајић из Шапца и Михаило Пантелић из
Обреновца. Људи са којима сваки дан тренирам псе за лов
и утакмице су Микица Срећковић 'Пекар', легенда радне
кинологије у Србији. Од њега сам доста научио и још увек
учим, а ту су и Немања, Горан, Мика и Дуле, који свакодневно са мном воде псе на терен – навео је Бранко.
У Бранковом власништву постоји преко 100 паса,
углавном сетера и поентера. Поред оних који су потекли из
Бранкове одгајивачнице и који су већ четири гене-рације
потомци њихових паса, постоје и двадесетак увезених из
Француске и Италије, од најбољих крвних линија, за рад и
екстеријер. Због квалитета, али и великог успеха на такмичењима, кажу да предњаче кинолошком сценом. У
одгајивачници држе и неколико брак јазавичара, које
користе за лов дивљих свиња и неколико паса Сприн-гера,
који су код Бранка на обуци.
- Моји пси су много пута награђивани, што у раду, а
пре свега у екстеријеру, по чему смо познати. Задњу деценију и неприкосновени владари кинолошком сценом.
Једна од дражих титула је мој пас Icar della Cruismany којег
сам увезао из Француске. Две године за редом освајао је
престижну титулу Клупски победник Сетер Поентер клуба
Србије. Поред тога, имам још стотину титула и свака ми је
драга на свој начин – са поносом истиче Бранко Филиповић.
Д.Капларевић

ОПШТИНА УБ
КОМПАНИЈА "МЕИ ТА" ОРГАНИЗОВАЛА

30.август 2018.г.
ЗАСЕДАЛО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ УБ

"ДАН ОТВОРЕНИХ
ВРАТА" НА УБУ

У СУСРЕТ ИЗГРАДЊИ
АКВА-ПАРКА

Отворен конкурс за нова радна места
у постројењу ливнице у Баричу

У току је процедура неопходна за
прибављање земљишта у јавну својину, које
ће служити за проширење Градских базена
и изградњу аква-парка

За све заинтересоване становнике општине Уб, који су у
потрази за запослењем, прошлог четвртка, компанија Меи Tа
из Барича организовала је Дан отворених интервјуа у убском
Дому културе. Кроз кратку презентацију представници
компаније упознали су кандидате са радом ове фирме, а
затим су сви присутни могли да обаве разговоре и предају
своје радне биографије.

Наредни конкурс за примање нових радника поново
ће бити одржан на Убу у суботу, 1.септембра (11-16h)
Фабрика "Меи Tа" у Баричу тренутно запошљава нешто
више од 2.000 радника, а у плану је даље ширење капацитета
и повећање броја радне снаге. У питању је компанија која је
лидер у области производње компоненти за израду челичних
турбопуњача и кућишта турбина за аутомобиле. На разговору
за посао у постројењу ливнице учествовало је око 110
Убљана.
- У склопу наше организације имамо два производна
погона. Један је ливница, а други машинска обрада. Тренутно
су нам отворена радна места оператера у ливници, која
подразумевају сам рад у производној хали ливнице. Треба
нагласити да нам требају кандидати који имају завршену
основну или средњу школу било ког смера, а који желе и хоће
да раде. Значи, нема ограничења броја радника и ко год жели
да ради, добро дошао је у нашу фирму. Послови су мануелног
карактера и укључују рад са различитим алатима као што су
брусилица, електричне турпије и слично. Такође, заступљени
су и радови на машинама, односно мало финији радови као
што су фарбање, различити видови репарације и гитовање истиче Немања Голушин, менаџер за људске ресурсе у
компанији "Меи Та".
Догађају су присуствовали и представници општине Уб,
који су посредовали у организацији овог догађаја, који ће свакако донети нова радна места за становнике наше општине.
„Ми, као што знате, у последњих неколико година
радимо на смањењу броја незапослених на територији наше
општине, а ја овом приликом желим да се захвалим компанији
Меи Та што је на овај начин изашла у сусрет свим незапосленим лицима из Уба и околине“, рекла је, овом приликом,
помоћник председника општине Уб Верка Лукић и додала да
је сигурна да су људи који су дошли да се пријаве и да
конкуришу за посао у компанији "Меи Та", вредни и марљиви,
и да ће бар део њих своју будућност градити уз ову компанију.
Према њеним речима, у постројењу ове фабрике у
Баричу већ ради преко 100 Убљана, а сви они који су
пропустили да присуствују Дану отворених врата на Убу,
имаће прилику и у наредном периоду да конкуришу за посао у
овој компанији. Потребно је само да се јаве локалној
самоуправи на Убу (помоћнику председника Верки Лукић или
народној посланици Ивани Николић), која ће им обезбедити
све неопходне формуларе за конурисање.
Компанија у овом тренутку тражи највећи број радника у
производном процесу постројења ливнице, а како се могло
чути од представника ове компаније прилика ће бити пружена
и људима који немају радно искуство, јер ће новозапослени,
свакако, проћи тренажни процес и обуку у овој компанији.
Рад, дисциплина и поштовање прописа, посебно оних који се
тичу безбедности, једини су услови који се постављају пред
запослене у Компанији "Меи Та".
Милован Миловановић
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На седници Општинског већа општине Уб, одржаној
24.августа, међу тринаест тачака дневног реда посебан
значај имала је одлука о оправданости прибављања у
јавну својину катастарских парцела 856 и 857, које се
граниче са убским Градским базеном, а тренутно се налази
у власништву предузећа "Шумадија" А.Д. Уб. У питању је
простор на којем се планира градња будућег аква-парка, а
који би општина Уб требало да откупи.
Према речима председника општине Уб Дарка Глишића, локална самоуправа интензовно прикупља документацију за изградњу будућег аква-парка и осталих
садржаја који ће употпунити понуду Градски базена.
- Све ове одлуке су нам потребне како бисмо могли да
добијемо неопходне дозволе за улазак у сам тендерски
поступак. Дакле, земљиште мора бити у нашем власништву, да би могли да вршимо даље процедуре и припремимо све што је потребно како би ушли у овај посао.
Углавном, новац за ову намену је обезбеђен, јер нас ускоро
очекује потписивање анекса уговора са Електропривредом Србије за проширење и доградњу овог објектанагласио је Глишић.
Од важних информација на овој седници, истакнуто
је да су дневне новине "Ало" и "Данас" објавиле,
24.августа, оглас о продаји стачајног дужника предузећа
"Трудбеник" (некадашња Циглана) као правног лица, која
ће се оджати 28.септембра у Београду за процењену
вредност од 64.430.000 динара. Како је током седнице
већницима пренео секретар општине Уб Драган Радојчић,
уколико овај покушај не успе, онда ће се вршити продаја у
деловима.

Детаљ са 24.седнице Општинског већа Уб
Међу осталим тачкама са ове седнице, чак шест се
односило на фунционисање и рад Комунално-јавног
предузећа "Ђунис", које су биле процедуралне природе.
Прихваћен је Извештај о раду и пословању за 2017.годину,
донета Одлука о расподели добити, затим Одлука о
редовном и инвестиционом одржавању Градских базена и
СРЦ "Школарац", као и о обављању комуналне делатности
зоохигијијене. Најзанимљивија одлука везана за убско
комунално предузеће односила се на одлуке о ценама
основних и осталих комуналних услуга.
- Цене комуналних услуга нису мењане још од
2013.године и оне ће остати на истом нивоу. Међутим, овом
приликом донели смо цене услуга које нисмо имали до
сада, а грађани су тражили да додамо и те услуге, као што
их имају и остали градови. Оне се, пре свега, тичу нашег
паркинг сервиса, који ће убудуће имати и резервисано
паркинг место у првој зони по цени од 6.000 динара (за
правна лица 7.000 динара), као и резервисано паркинг
место у другој зоне са ценом од 4.000 динара (за правна
лица 5.000 динара)- рекао је, приликом образлагања ових
одлука, директор КЈП "Ђунис" Саша Милићевић.
Међу осталим комуналним услугама уведена је и
тарифа која се односи на враћање власничких паса из
азила, који су ухваћени на улици без надзора, и оно ће
убудуће износити 5.000 динара.
Милован Миловановић
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ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ ПУТЕВА У УБСКИМ СЕЛИМА

НАСТАВАК РАДОВА ВЕЋ ОД СЕПТЕМБРА
Током пролећа и лета, у убској општини, асфалтирано 30 локалних путних праваца.
До краја године у плану изградња још двадесетак деоница.
Уређењем и асфалтирањем путног правца у Стубленици, који спаја Ракића прелаз и Паљуве, у дужини од једног
километра, завршена је прва фаза изградње 30 локалних
путних праваца у убској општини, која је, овог пролећа и лета,
реализована уз помоћ ЈП Путеви Србије. Иако последњи на
списку, мештани Стубленице са задовољством су дочекали
изградњу деонице која ће им, умногоме, олакшати свакодневицу. До коначног спајања асфалтном подлогом, овај крај
до Паљува дели још само око 450 метара, а недавно су
добили обећања из локалне самоуправе да ће се и та
деоница у наредном периоду наћи на списку радова.
- Овај пут је од велике важности за ово село, јер повезује главни пут који пролази кроз Стубленицу и пут који иде ка
Паљувима. Он, такође, повезује неколико фамилија Ивановиће, Ракиће, Косаниће..., и броји око 40-50 домаћинстава.
Деца су овде, од јесени до пролећа, носила чизме идући у
школу по досадашњем путу, који је био, малтене, непроходан.
Сада је све другачије, јер смо коначно добили асфалт и ово
сматрам огромним успехом за Стубленицу. Остало је још око
450 метара да се уради, а мислим да ћемо то успети већ током
ове јесени. За следећу годину планирамо да урадимо пут око
цркве, који је дужине око 500 метара и да решимо проблем и у
том делу села- каже за "Глас Тамнаве" Мирослав Антонијевић, председник савета МЗ Стубленица.

Паљуви
Председник савета МЗ Паљуви Горан Петровић истакао
је значај ова два путна правца.
– Сви ови путеви излазе на главни пут, а битни су нам
јер их много људи користи за одлазак на посао. Углавном
радимо путеве тамо где има више кућа, а Паљуви имају два
краја- горњи и доњи. Следећи пут радимо у горњем крају како
би сви били задовољни. Имамо доста засеока, тако да увек
има по нешто да се ради- каже Петровић, уз нагласак да
највећи проблем овог села представља водоснабдевање о
чему су разговарали са председником општине Уб.

ШАРБАНЕ

Стубленица

У Шарбанама, на једном од кључних путева који ово
село спаја са Бргулама, урађено је 500 метара новог асфалта.
У питању је веома фреквентна деоница кроз Аџића и
Благојевића крај, која је веома насељена.
- Ово је велики напредак за цело село, а највише за децу
која пут свакодневно користе за одлазак у школу. Захваљујемо
се председнику општине Дарку Глишићу, јер без његове
помоћи наша деца би још газила блато на путу до школе. Има
овде и доста новорођених, а надамо се да ће нас бити још и
више у будућности- рекао је Иван Аврамовић, председник
савета МЗ Шарбане.

Председник општине Уб Дарко Глишић истакао је, током
обиласка радова у Стубленици, да је иза нас једна од
најуспешнијих грађевинских сезона.
– Иако су временске прилике мало помериле динамику
коју смо предвидели, најважније је да смо завршили све до
сада планиране путне правце. Имамо у плану још неких двадесетак путних праваца, које желимо да урадимо на јесен.
Мислим да ћемо са радовима кренути већ почетком септембра. Где год смо били и обећали наставићемо са радовима,
али и где нисмо, такође, радићемо све што је потребно.
Мислим да никада није било више асфалта него у овој години, свако село ће добити по неку деоницу. Ако нам се план
испуни, ове године ћемо оборити све рекорде што се километара асфалта тиче- нагласио је први човек општине Уб.

ПАЉУВИ
Новој асфалтној подлози, током августа месеца,
радовали су се и мештани Паљува, који су добили 500 метара
новог пута у два крака. Један води према Радљеву и фарми
Обућински, док други пролази кроз Мијаиловића крај, ромско
насеље и излази на језеро.
– Пре годину дана смо урадили једну деоницу пута који
води ка фарми у Паљувима и тада смо обећали да ћемо
наставити, а ово је најбољи доказ да испуњавамо обећања.
Други део иде ка језеру и њега ћемо урадити у неком
наредном периоду и спојити са другом страном села. Доста
смо асфалта урадили у Паљувима, део од језера до села, као
и више кракова, а сада разговарамо са мештанима о текућим
проблемима. Доста људи нас је дочекало, а ми смо ту да се
договарамо, правимо планове и решавамо њихове
проблеме- нагласио је Глишић приликом обиласка
завршених деоница у Паљувима.

Шарбане
Ипак, да све не буде баш како је замишљено приликом
изградње пута у Шарбанама, "побринуо" се један од мештана
који није имао разумевања приликом извођења радова у делу
који се "наслања" на његово имање. Резултат такве ситуације
било је прескакање изградње једног дела деонице у дужини
од 100 метара.
Милован Миловановић
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ОТКАЗАНО АСФАЛТИРАЊЕ У КАЛЕНИЋУ
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НА УБУ И У МИОНИЦИ

НЕМАРНОСТ ГРАЂАНА
ОДНЕЛА ПУТ

ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ
ЗГРАДА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Први човек општине Уб Дарко Глишић апеловао је на
грађане да имају разумевања приликом започињања
радова на изградњи путева. Отказивање уређења пута у
Каленићу само је један од примера како ће се поступати у
сит уацијама када грађани својом немарношћу
онемогућавају извршење посла.
- Нећемо бити нешто претерано толерантни у
наредном периоду у ситуацијама када појединци показују
да не желе сарадњу са нама. У Каленићу смо тако почели
да радимо пут, али обалу нико није желео да уреди. Чак су
спремни и казну да плате, а обалу не дозвољавају да се
покрчи. Ми смо одмах повукли машине и прекинули
радове. Значи, тамо где људи не желе да схвате да им је
пут потребан, траже а не дозвољавају прилаз, ми нећемо
радити. Радићемо свуда где људи имају разумевања и
сматрају пут својом потребом, а тамо где не дају ни стопу
лево, нити десно, као ни канал да се уреди, ми сигурно
нећемо радити. Не желим да подилазим никоме и ништа
не радим против закона и вероватно сам им ја лош избор.
Морају тражити некога ко то жели и нека таквог бирају на
следећим изборима- поручује Глишић.
М.М.М.

Средства су обезбеђена из Регионалног
програма стамбеног збрињавања у Србији
Почетком августа, на Убу и у Мионици, кренули су
радови на изградњи вишепородичних стамбених зграда
намењених збрињавању избеглих лица у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат пет. Локације за изградњу ова два објекта, као и инфраструктуру, обезбедиле су локалне самоуправе Уба и
Мионице, док је рок за завршетак 300 календарских дана.
Радове у обе општине изводе предузећа ''Грађевинар'' Уб и
''Греда'' Ваљево.
Стамбени објекат на Убу налази се у улици Слободана
Пенезића Крцуна, односно на Сандића имању. Укупна
површина троспратног објекта износиће 1.235 метара
квадратних, поседоваће 20 станова, а процењена вредност
радова на његовој изградњи је 58,8 милиона динара.

НАРЕДНИ ЗАДАТАК У ПАЉУВИМА

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
ВОДОСНАБДЕВАЊА
Мештани Паљува, који се налазе на самом рубу
рударских копова, због конфигурације земљишта често
остају без воде јер им пресушују бунари.
- Имамо урађена два артерска бунара, али нам фали
пројекат. У разговору са председником Глишићем
покушаћемо да пронађемо решење за ову ситуацију.
Имајући у виду изузетну сарадњу коју смо имали до сада,
верујем да ће он успети да нам реши овај горући проблемкаже Горан Петровић, председник савета МЗ Паљуви.
Први човек општине Уб истиче да се проблем водоснабдевања у Паљувима мора решавати поступно али да
ће до његове реализације сигурно доћи, можда већ следеће године.
- За то треба да урадимо озбиљан пројекат. Не желим
да замајавам људе неким лажним обећањима и пројектима који се раде преко ноћи, тек да неко добије посао а
од резултата ништа. Том послу се мора приступити јако
озбиљно, сагледавајући стварне могућности и капацитет
мреже. Мора се утврдити да ли та вода може бити само
техничка или треба постројење за прераду које би омогућило општу употребу. Колико год да кошта, мора се урадити и сигуран сам да ћемо до краја године имати јаснију
слику испред себе, шта и како даље радити... Реализација
тог пројекта ће бити тек од пролећа, јер треба спровести
читав поступак, ангажовати стручне људе да то истраже и
то ће сигурно узети бар шест месеци. Ипак, следеће године
реализација је извесна, месец пре или касније, видећемо...
Увек постоје субјективни или објективни разлози, а ми
ћемо наћи извор финансирања- поручује Глишић. М.М.М.

PRODAJA I SERVIS

KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

Будућа зграда на Убу
Вишепородични једноспратни објекат у Мионици
смештен је у улицу Ратка Петровића, а имаће површину од
око 965 квадратних метара са 16 стамбених јединица.
Вредност његове изградње износи 47,3 милиона динара.

Будућа зграда у Мионици
Регионални програм стамбеног збрињавања је заједнички вишегодишњи програм Србије, БиХ, Црне Горе и
Хрватске, који у Србији спроводи Комесаријат за избеглице
и миграције. Циљ је обезбеђивање трајног стамбеног
решења за све породице избеглих лица којима није решено
стамбено питање у Републици Србији, а немају где да се
врате у земљи свог порекла. Реч је о стамбеном збрињавању избеглица које су напустиле ратом захваћена подручја
на просторима бивше Југославије у периоду од 1991-1995.
године и уточиште нашле у Србији. Регионални стамбени
програм се финансира из донаторских средстава којима
управља Развојна банка Савета Европе уз подршку међународне заједнице, укључујући ЕУ, САД, ОЕБС, Високи
комесаријат УН за избеглице. Остали донатори су Немачка,
Италија, Норвешка, Швајцарска, Данска, Турска, Луксембург, Кипар, Румунија, Чешка, Словачка и Мађарска.
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У ТАМНАВИ

ШЉИВЕ РОДИЛЕ,
КВАЛИТЕТ ЛОШ
Принос је солидан, али су временске неприлике
утицале на квалитет, а самим тим и на цену
воћа, па су сви незадовољни
Берба шљива на територији убске општине, као и у
целом Колубарском округу, завршена је доста раније него
што је уобичајено и тек у понеком воћњаку још има овог
плавог злата. Род је солидан, али су неповољне временске
прилике умањиле квалитета плода.
„То је лоше утицао на цену, па су сви у ланцу незадовољни“, констатује Срђан Станојловић из Пољопривредно
саветодавне и стручне службе Ваљево (ПССС).
Додаје да је ову годину пратило низ проблема у
производњи. На суво пролеће, без довољно падавина,
надовезало се кишовито лето, те су бујали корови, а њихово
сузбијање и уништавање било је врло скупо и тешко. Киша и
сунце су се свакодневно смењивали, што су идеални услови
за развој болести попут пламењаче шљиве, разних вироза,
монилие и трулежи плодова. Све то је допринело да шљива
ове године буде лошијег квалитета. Домаћини који нису
испратили заштиту до краја, у берби су имали десетковане
приносе, посебно код сорте стенлеј, која је код нас највише
заступљена.
- Шљивари убског краја су поделили горку судбину са
шљиварима Србије, с тим што се на подручју Тамнаве нешто
боље продавала, па је за ракију ишла до 22 и 23 динара по
килограму. Што се тиче ваљевског краја, шљива у откупу
плаћала се од 13 до 18 динара, а у Србији од осам до 12
динара. Приноси су били солидни и захваљујући, пре свега
крупноћи плода, имали смо просечне приносе од 12 тона по
хектару, што и није лоше, каже дипл.инг. Срђан Станојловић,
саветодавац за воћарствои виноградарство у ваљевској
ПССС.

ПОЉОПРИВРЕДА
БЛИЖИ СЕ БЕРБА КУКУРУЗА

ОЧЕКУЈЕ СЕ
РЕКОРДАН РОД
Ситуација на терену је изузетно добра, биљке су у
одличној „кондицији“ захваљујући повољним
условима за раст и развој, па обећавају принос
изнад вишегодишњег просека
Тренутно стање кукуруза на тамнавским пољима
обећава добру бербу и род изнад вишегодишњег просека.
Ситуација на терену је изузетно повољна, биљке су у
одличној „кондицији“, јер је променљиво време са честим
падавинама, уз адекватну температуру, благотворно
утицало на раст и развој ове ратарске културе. На основу
досадашњег развоја, директор Земљорадничке задруге
„Уб“ Славиша Ивановић каже да су у најави рекордни
приноси.
- Ако потрају повољни временски услови, сасвим је
сигурно да ће принос на већем делу засејаних површина у
Тамнави бити десет тона сувог зрна по хектару, па и више.
Кукуруз за сада има врло квалитетно зрно, тек на понекој
парцели је лошијег квалитета. Берба ће бити у оптималном
року, али код нас је заживела и навика вршаја, па се сеје
доста хибрида за вршај, објашњава директор убске Земљорадничке задруге.
Више него добри приноси очекују се и код соје која је,
према Ивановићевим речима, „у екстра стању“ тамо где је
обављена заштита од корова.
Година је одговарала и соји, а просечан принос који је
може очекивати на територији општине је око четири тоне
по хектару.
У Тамнави соја заузима све више површина, јер и уз
умерено улагања може да донесе солидан профит.
Жетва сунцокрета је почела, а први приноси на парцелама овдашњих ратара су до 2,5 тоне по хектару.
Д.Н.

ЧИШЋЕЊЕ
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ
ОБЈЕКАТА Маја, Уб
- чишћење станова и кућа
- пословних простора
- стамбених зграда
- прање стаклених површина
- пеглање
Прецизно, педантно и детаљно
сређивање како заиста и очекујете !
Дипл.инг. Срђан Станојловић, саветодавац
за воћарство и виноградарство у ваљевској ПССС
Према његовим речима, на подручју Колубарског
округа површине под шљивом су ове године повећане за
више од 20 посто, због добре цене претходне сезоне,
обезбеђеног пласмана преко озбиљних приватних компанија, које су подигле велике прерадне капацитете, као и због
подршке Министарства пољопривреде и животне средине
за набавку регресираног садног материјала. Међутим,
већина шљивара не може се похвалити ни овогодишљим
родом, ни квлитетом нити откупном ценом. Станојловић
сматра да само укрупњавање производње и удруживање у
било какав вид задруге или удружења води бољитку.
- Јер, када смо велики, ми смо неко и нешто на тржишту
и наша се реч онда мора слушати. Овако, када свако од нас
ради и продаје робу само за себе постајемо лака „мета“
свих, и наших откупљивача и купаца из иностранства“,
закључује наш саговорник.
Саветодавац Срђан Станојловић на крају упућује позив
тамнавским произвођачима да се јаве ПССС у Ваљеву, чији
стручњаци ће им помоћи да формирају врхунске засаде,
постигну добре приносе и квалитет, а самим тим и остваре
најбољу цену на тржишту за своје производе.
Д.Н.

064/512-88-93 и 065/600-93-35

УБСКЕ ТЕМЕ
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’’ТАМНАВСКО ТРЕЋЕ ДОБА’’

ВАШАР ЈЕ БИО...

СТИГЛО ДО СУДА
Прошлог 20-ог у месецу није одржан вашар
код убске старе циглане јер је затражена
привремена мера, али наши саговорници
тврде да ће до 20.септембра све бити решено
Замршена ситуација
око права власништва над
објектима у кругу старе убске
циглане већ дуже време омета
редовну трговину на традиционалном убском вашару, који
се одржава сваког 20-ог у
месецу.
- Прича је дуга и
компликована- каже Микица
Живковић који је уговорио
разговор са Радомиром Милошевићем, организатором вашара и директором фирме
‘’Полар-инжењеринг’’. Милошевић је у једночасовном
разговору са нашим новинаром изнео чињенице и документацију која сведочи да је овај
спор, збиља, замршен и да није упутно улазити у детаље
јер, на једној страни су документи из Општинског јавног
правобранилаштва и решења о привременој мери
Основног суда, а на другој Препис листе непокретности,
документ о раскиду уговора од 19.марта ове године, као и

Живковић и
Милошевић

Испред спорних цистерни у Богдановици

фотокопије тужбе за исељење и пресуда Прекршајног суда
у Ваљеву, којом се Радомир Милошевић одслобођа
одговорности...
Нисмо били у могућности да чујемо и, како се то у
новинарству каже, ‘’другу страну’’. Зато нећемо улазити у
детаље изјаве Радомира Милошевића. Ускоро ће се доста
тога решити расправом у Привредном суду у Ваљеву, а
пре свега, пресудом после оставинске расправе иза
Младена Марића, власника фирме ‘’Инжењеринг-промет’’
који је, у међувремену, преминуо, али је, за живота,
раскинуо уговор о купопродаји дотичне непокретности.
Разлог што смо посветили овај простор овом
нерешеном спору је чињеница да је обустављено
одржавање традиционалног вашара који се убраја у три
најзначајније месечне пијаце половне пољопривредне
машинерије и друге робе у Србији, али и тврдња коју смо
чули на лицу места. Наши саговорници су се фотографисали испред цистерни у кругу спорних објеката за које
тврде да су намењене за складиштење и даљу прераду
искоришћеног уља из трансформатора. То је, кажу, нешто
што би дефинитивно загадило тај део Уба који, због
неусловне депоније и сумњивог отпада животињских
костију, ионако представља опасност за екологију овог
краја.
Затражићемо одговоре од надлежних по питању
екологије, а разрешење ‘’Гордијевог чвора’’ око власништва над објектима и плацом бивше убске циглане препустићемо правницима, адвокатима и правосуђу.
Полиција је, према сведочењу људи из ‘’Поларинжењеринга’’, спречила одржавање августовског вашара, али за следсећи - они гарантују да ће бити одржан.
Милан Миловановић

НОВО УДРУЖЕЊЕ
ПЕНЗИОНЕРА
У сарадњи са Општинским одбором ПУПС-а
основано је ново удружење из којег поручују:
‘’Ми смо ту да помогнемо’’
Удружење пензионера које полако, али сигурно,
осваја бројно чланство у убској општини је "Тамнавско
треће доба", а смештено је у улици Краља Петра Ослободиоца број 60/1 (на спрату). Разуме се, уз друге ативности,
планирана је популарна набавка угља за пензионере и то
на рате (највише десет месечних уплата).
- Уговарање за испоруке
угља, које ће бити извршене у
идућој години (2019-тој) почело је 1. јула, а пелет, по цени
од 20.400,оо динара за тону,
уговарамо и испоручујемо за
грејну сезону 2018/19- каже
Милијан Панић, секретар ОО
ПУПС-а и председник ‘’Тамнавског трећег доба’’.
Уг о в о р е н е к ол и ч и н е
угља биће испоручиване у
идућој години и то по уплати
најмање 60 процената. Цене су Милијан Панић,
овогодишње уз клаузулу да ће секретар ОО ПУПС-а Уб
бити кориговане уколико дође и председник Удружења
до промена од стране РБ
"Колубара". Тренутно, угаљ се уговара по цени 3.450,оо
динара за тону сировог и 8.450,оо сушеног, а на ове износе
се додаје 1.800,оо за превоз и 500,оо динара за просејавање (за оне који уговоре испоруку просејаног угља јер у
обичном је, по стандардима произвођача, предиђено и
десет посто прашине).
- Препоручујемо, за оне који имају финансијску
могућност, да уведу савремени систем грејања на полетдодаје Панић. - Омогућили смо куповину комплетног
материјала на 12 рата за пензионере, а уговор се оверава у
ПИО фонду. Предвиђен је широк дијапазон варијанти.
Почев од увођења новог грејања, преко реновирања
постојећег, до преправке ради преласка на нову врсту
горива.
Потребно је, само, да стручно лице направи
спецификацију потребног материјала и да то буде
достављено Удружењу.
- Даљи поступак ми преузимамо, наглашава Панић.
- Пензионер, који је дао спецификацију, биће позван да
потпише сагласност на износ за материјал. Ми носимо
уговоре у ПИО ради стављања административне, забране,
а уговарач документацију потписује код нас јер је то кредит
који даје добављач.

АКТИВ ЖЕНА
У оквиру Удружења основан је и Актив жена са
циљем да се жене друже и организују своје активности у
слободном времену. Највеће интересовање влада за
екскурзије које, претежно, финансира ОО ПУПС-а.
Уколико чланице актива (није обавезно чланство у
ПУПС-у) желе да користе неке од бенефиција које им се
нуде, на располагању су им предусретљиви активисти
‘’Тамнавског трећег доба’’.
- Иначе, ми добро сарађујемо са београдском
фирмом ‘’Етаж’’, па, онима који немају свог мајстора,
препоручујемо њих уз нашу гаранцију.
Пелет је, кажу, гориво будућности. Одликује га веома
мало пепела, температура у стану лако се подешава, нема
дима и других околности које прате друге врсте огрева.
Панић најављује и низ нових погодности за пензионере у области набавке зимнице, меса и месних прерађевина и других потреба. Са циљем да се за пензионере
омогући што повољнија набавка животних потреба у
Врелу је основана нова задруга. А о тој теми доносимо
посебан текст у једном од наредних бројева.
М.М.
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Пише: Радован Пулетић

NEW WORLD ORDER
Мала је ово планета да би се на једном њеном крају такмичило
у брзом једењу кобасица а на другом умирало од глади
Јебо ти овај нови светски поредак!
Јебеш ти то кад ти је најбољи голфер црнац а
најбољи репер белац!? Свет је био часније и
разумљивије место пре ного што су га овако поређали.
Некада, рецимо, није било ауторитативног родитеља или
просветног радника ако нису пушили сарајевску Дрину. Ону
белу, меку, вечито начету кутију цигарета која се лагано
вадила из џепа кад нешто важно треба да се саопшти. Нпр.,
``...сине, да нас двојица поразговарамо као мушкарци...``,
или ``...закључена ти је и трећа слаба оцена, тако да ћеш
обновити годину...``. У оно време, сећам се, нико није умирао
од пушења. Умирало се од срца, можданог удара, болести
дисајних органа, али од пушења не! А данас, пушачи су
законом протерани на улицу или, у најбољем случају, у неки
ресторански гето где их конобари услужују са извесним
ниподаштавањем (после се питамо откуд криза ауторитета у
породици, школству и друштву уопште). Пушење је постало
нешто као осми смртни грех, што уопште не смета дуванској
индустрији да бележи рекордне производне резултате. Када
је мој син имао седам година питао ме је: - Тата, а зашто
продају цигарете када на њима пише да су штетне за
здравље? – Појма немам, то сам и ја тебе хтео да питам...
Даље, узмите овај свеопшти терор тзв. здравом храном.
Шта је, уопоште, глутен? Нико није ни знао за њега док
Ђоковић не паде са првог места АТП листе. Од тада,
прехрамбени производи без глутена препоручују се као да
су сви остали радиоактивни. Такође, који је то добар а који
лош холестерол? Ови нови нутриционисти домаћу шљиву
једне среде топло препоручују као сам извор живота, а већ
следеће проглашавају канцерогеном ``по најновијим
истраживањима америчких стручњака са института у
Калифорнији``. Спрдају се са белом сланином која нам је
дуж безбрижног детињства била и храна, и превентива, и
куратива, и најлепши поклон од рођака са села. Замислите
да данас деци неке предшколске установе за ужину понуде
маст намазану на хлеб и посуту сољу и алевом паприком...
Управник би аутоматски био кривично гоњен а установа
затворена до даљњег. С друге стране, ја се још увек сећам
оних пауза у игри жмурке када кеве износе послужавник на
ком је сваком по парче са црним луком одозго...
Ако последњих деценија ниси cool, ако ниси
``лаганица``, ако ниси у класи ``опуштено``, ти уопште ниси
новосветски поређан. Ако се потресеш кад удариш ауто или
изгубиш лична документа или ти умре баба – ти уопште ниси
in. Tи си out. У фазону си само ако ти је све једно. Нек гори
море, нек се руше планине, ти мораш `ладно да гледаш кроз
наочаре за сунце и пијеш Coca–Cola са ледом. ``Нервирање
је погубно за крајеве ваше косе, чврстину ноката и природну
мекоћу коже...``. Нервирање је тако ``сељачки``, а ми бисмо у
Европу! Е, а у оно друго време - само су будале биле

равнодушне. Говорило се – то је један клипан, њему је море до
колена! А за типове са кратким фитиљем који су, обично,
заузимали руководеће положаје – озбиљан човек, никад га
нисам видео да се смеје а за час се изнервира. Подсетићу вас –
у оно време стрес као категорија није био признат, а Београд се
налазио у самом срцу Старог континента који нас последњих
деценија тако бесрамно ограђује од себе.
Деца нам знају боље енглески него српски. Запрепастимо се
када приметимо како америчке филмове гледају без титла. Да
смо од лабилнијих, као Илија Чворовић, запитали бисмо се - за
кога раде наша деца. Закључили бисмо да се са енглеским
рађају а да српски уче. Молим вас, ко је, када и зашто енглески
језик прогласио међународним? С тим да овде ``међународно``
значи светско, ``светско`` - униформно, а ``униформно`` поједностављено. И зашто би се нешто тако разнолико, широко
и свугде подједнако вредно, поједностављивало под фирмом
JUST DO IT? Због чега се било шта поједностављује ако се не
жели ставити под контролу, ако крајњи циљ није само један
језик, само једна валута и само једна влада? Пишемо латиницу
уместо ћирилице јер је, као, лакше. Како може бити лакше Љ
писати са L i J а Њ са N i J ? Ко нас је то и када убедио да је
савршеније писмо које има два знака за један глас од оног које,
као ћирилица, има један за један?
Није тачно да се исто расте са две маме или са двојицом
тата, као што се расте са једном мамом и једним татом. Није
тачно да су мушкарци и жене исти јер су тако дивно различити.
Није тачно да треба да носе исту гардеробу и раде исте послове
јер су жене лепше а мушкарци јачи. И није тачно да је јединка
мушкарац и да је јединка жена, већ да су јединка мушкарац и
жена заједно, како је говорио легендарни професор
породичног права на ПФ у Београду, Марко Младеновић.
Шта да вам кажем, људи праве мостове преко којих
преносе храну и транспортују болеснике, стварају хемикалије
за ублажавање патњи и продужавање људског века, праве
``паметне куће`` да штеде енергију због које ће се ратовати ако
је нестане, освајају свемир или објашњавају суштину онога што
јесмо. А ипак, потпуно су анонимни и потпуно неплаћени у
поређењу са ``његовим величанством`` резервним беком
шпанског Овиједа коме су лигаменти малко истегнути и који
прошле ноћи, како панично јавља спортски лист, због пролива
није најбоље спавао. Мала је ово планета да би се на једном
њеном крају такмичило у брзом једењу кобасица а на другом
умирало од глади. Па нека зна тај који је направио овакав ред
ствари да нам поред њега неће требати метеор величине
фудбалског игралишта који је овде једном већ сатро и флору и
фауну. Нека зна да ће нас све, једнога дана, носити на души.
Осим ако се нови светски поредак не демонтира. Могло би
се почнети од тога да Еминем пређе на голф а Тајгер Вудс на
реп. Што се мене тиче – могу моментално! Толико ми је стало и
до голфа и до репа...

ЛИКОВНО УДРУЖЕЊЕ "СПЕКТАР" УБ

НЕЗАСЛУЖЕНО У ЗАПЕЋКУ
Убско Ликовно удружење остало препуштено само себи
Ликовна уметност у Тамнави увек је имала бројне
поклонике. Надалеко су се прочули академски сликар
Миле Петровић и наивац Маринко Илић. Они, нажалост,
више нису међу живима и можда је, поред осталог, зато,
сада, Ликовно удружење ‘’Спектар’’ гурнуто у запећак и
функционише само од ‘’случаја до случаја’’ (није, ваљда,
нешто друго у питању?). Заправо, ради од једног позива за
учешће на некој ликовној колонији до друге приликe да се,
све малобројније чланство, окупи - углавном, приватно.
- Недавно смо имали позив да учествујемо у ликовној
колонији по приватној иницијативи, у Брезовици - каже
Душан Радишић, председник ЛУ ‘’Спектар’’- Учешће је
узело нас девет (са најстаријом нашом чланицом, госпођом Ђукановић), а недавно смо добили и позив из Коцељеве да идемо на традиционалну колонију која ће бити
посвећена Фестивалу ‘’Зимницe 2018’’.
Својевремено, "Спектар" је помагала локална самоуправа скромним средстваима из Општинског буџета.
Али, почело је време штедње и рестриктивног трошења
буџетских средстава, па је, тако, и убско Ликовно

удружење остало препуштено само себи. Чланство
се осуло и интересовање за
ликовну уметност се смањило. Околне општине су
нас претекле на овом пољу,
али наши уметници су свугде добродошли.
Да ли ће се нешто
Душан Радишић
променити? Вероватно хоће, јер, ако колонију у Брезовици неко организује приватно са обећањем да ће приход од
продатих слика бити дат у хуманитарне сврхе, неко други (у
актуелној власти) морао би да се сети да није добро да
’’некоме буде мајка, а некоме маћеха’’. Спорт је насушна
потреба, позоришна уметност и култура - такође, али, ликовна
уметност заслужује, бар, комадић од тог колача. Трунку, која би
била довољна за куповину платна, боја, четкица...
Ентузијазам ликовњака још увек постоји и била би велика
штета да се потпуно угаси.
Милан Миловановић

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

30.август 2018.г.
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

Драган Драгићевић,
Правобранилац општине Уб
пицерија „Џонатан“,
Биографија

место дружења и
окупљања
пред
све
битне
турнире.
Рођен 3.новембра 1978.године у
Одрастање на Убу
Земуну. Основну школу и Гимназију
"Бранислав Петронијевић" завршио је
памтим по...
на Убу. Дипломирао је на Правном
- Ја припадам генерацији која је
факултету у Београду, на правосудном стасавала за време економске изоласмеру, са просеком 9,03. Као један од ције, санкција, ратова и бомбардовања,
најбољих студената примљен је на тако да је наше одрастање било у сенци
додипломске студије Београдске тих догађаја, нимало безбрижно. Ипак,
отворене школе, на програм ЕУ и свако од нас је нашао неки свој пут. Мој
Балкан. Похађао је и додипломски избор су били школовање и бављење
програм Мисије ОЕБС у Србији, шахом, па сам тако постао правник,
Програм студентске праксе у Народној магистар наука и солидан шахиста, бар
скупштини Републике Србије, пракса у за наше локалне прилике. Пуно сам
одбору за правосуђе. Правосудни времена и љубави уложио у изградњу
испит је положио 2005.године, када је просторија и развој Шаховског клуба
и, као ступендиста "Рајфајзен банке", „Уб“, па смо у десетогодишњем периоду
завршио и посдипломске студије на мог председавања постигли сјајне
Факултету за економију, финансије и успехе такмичећи се у Првој лиги
адинистрацију у Београду. Академски Централне Србије. Могу слободно да
назив Магистра наука у менаџменту кажем да ме је овај друштвени ангажман
стекао је 2012.године. Адвокатски дефинисао у подједнакој мери као и
испит положио је 2016.године.
функција Правобраниоца општине Уб,
коју обављам већ 12 година.

Уб би требало да буде
поносан на...

Од 2003. до 2006.године радио је
к а о т у ж и л ач к и п р и п р а в н и к у
Општинском јавном тужилаштву на
Убу, а у кратком периоду и као судијски
помоћник у Општинском суду на Убу.
Функцију Правобраниоца општине Уб
обавља од 2006.године.
Живи на Убу са супругом Невенком и двоје деце.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- Најдраже место на Убу одувек су
ми били убски базени. Изграђени су на
идеалном месту, под брдом, окружени
шумом. На нашим базенима имам
утисак да се налазим у неком туристичком месту или одмаралишту, а не
на малом Убу. Заправо, читав тај
комплекс са стадионом ФК „Јединство“ изгледа прелепо. Изградњом
додатних садржаја овај простор ће
постати ново обележје Уба, инвестиција за све Убљане и место окупљања генерација које долазе. Верујем да ће сви бити поносни на садржаје
које ћемо већ следеће године имати
„под брдом“. Поред тога, какав бих ја
Убљанин био када не бих имао омиљену кафану. За нас шахисте то је

- Уб треба да буде (и јесте) поносан
на чињеницу да има велики број
успешних људи у свим областима,
несразмерно броју становника. Нисам
сигуран да постоји још неки град
величине Уба који је дао толико
врхунских спортиста, стручњака из
свих области, студената, привредника а
сада и политичара. Треба да будемо
поносни и на чињеницу да као мало
место имамо све атрибуте озбиљног
града што нас у великој мери одваја од
наших комшија. Друштвени живот,
концерти, Убске вечери, спортски догађаји, велики број успешних клубова,
одбојка, шаховски клуб, рукомет, џудо
итд. Култура, спорт и наука одвајају
градове од варошица и села. Уб се по
том основу битно разликује у односу на
окружење.

На Убу ми највише смета...
- Смета ми што још увек нисмо
садржајем живота прерасли у град, а
имамо све предуслове за то. Проблем је
то што најмлађи и најобразованији
одлазе у веће градове или иностранство. То је, наравно, природан процес
али и сметња за развој средине коју они
напуштају. Смета ми и чињеница да
тешко прихватамо своје успешне људе
на одговорним и руководећим местима.
Убљани ће радије прихватити носиоца
функције из Ваљева, Лајковца, Мионице
и слично, него свог суграђанина из
Јошеве, Паљува... Мислим да смо по
том питању у великом заостатку у
односу на комшије које копају „и ногама
и рукама“ да сва радна места, нарочито
она битна, остану за становнике тог
града. Без обзира што је ово помало
споран приступ, доследност у форсирању својих суграђана не може им се
оспорити.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- Уб и Тамнава су природно оријентисани на пољопривреду и у наредном
периоду ће, захваљујући средствима из
Буџета и Структурних фондова ЕУ, доћи до
значајног повећања засада вишегодишњих култура (лешник, јабуке, боровнице..). Мислим да ће и наша Општина
препознати овај потенцијал, те да ће
определити додатна средства за овако
значајне инвестиције.
Осим пољопривреде, економија Уба
ће пратити интензиван развој саобраћајне
и комуналне инфраструктуре, по чему је Уб
једна од водећих општина у Србији. Обим
инвестиција у инфраструктуру је толико
значајан да ускоро нећемо имати ниједан
локални пут који није покривен асфалтом.
То ће омогућити даље инвестиције и још
важније, останак људи на селу. Мислим да
ће у будућем периоду ово бити приоритети
локалне јавне политике.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...
- Као и у читавој Србији, имамо
превише „проблема“ да би се бавили
здрављем, све док исто не буде угрожено.
Здрава животна средина је ултимативни
захтев нашег времена, па је крајње време
да елиминишемо изворе загађења ваздуха, воде и земљишта. Велики број
респираторних обољења, посебно код
деце, звоно су за узбуну по том питању.
Здрава животна средина је економски и
социјални приоритет. Општина Уб има у
плану озелењавање јавних површина,
изградњу система за даљинско грејање,
као и изградњу постројења за прераду
отпадних вода. Када ови послови буду
довршени а регионална депонија у функцији, за мене лично живот на Убу ће бити
привлачнији, чак и у односу на живот у
Београду. Имаћемо здраву животну средину, добро плаћена радна места, садржаје типичне за велике градове и идеалан
географски и саобраћајни положај.
ПС. Остајте овде!!!

ИМАТЕ ТЕМУ
ЗА НАС ?
Јавите нам на:
064/2180-588 и 064/484-20-50
e-mail: glastamnave@gmail.com
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НАСТАВАК УРЕЂЕЊА ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА У СЕЛИМА

РАДНО ЛЕТО У УБСКИМ ШКОЛАМА
Локална самоуправа и ове године издвојила је значајна средства за адаптацију и санацију
неколико школских зграда у сеоских срединама.
Након Докмира, Чучуга и Врела лепшим и функционалнијим амбијентом за извођење наставе, од 3.септебра,
моћи ће да се похвале још три школе на територији убске
општине - у Трлићу, Радљеву и Јошеви. Општина Уб издвојила
је, и овог лета, значајна средства за обнову школских објеката,
радови се приводе крају и, како је најављено, све ће бити
спремно за понедељак и початак нове школске године. Током
августа месеца радове у неколико села обишао је и председник убске општине Дарко Глишић.

ТРЛИЋ

РАДЉЕВО
У ОШ "Душан Даниловић" Радљево ово лето искоришћено је за кречење свих просторија. У питању је један од
најрепрезентативнијих школских објеката у убској општини,
који ће ђаке, 3.септембра, дочекати у освеженом издању.
Према речима директорке Светлане Максимовић, пауза у
настави искоришћена је и за уређење осталих издвојених
одељења ове школе.
- Највећи проблем имамо у кабинету информатике, где је
зид доста оштећен и требаће пуно труда како би се довео у
безбедно стање за рад са децом. Поред тога, у издвојеном
одељењу у Бргулама заменићемо дотрајале подове у две
учионице, ходнику и просторији у коју су смештени предшколци. Исто тако, потрудићемо се да се окречи и школа у
издвојеном одељењу у Каленићу о чему ћемо разговарати са
локалном самоуправом са којом смо до сада имали изврсну
сарадњу- каже Светлана Максимовић.

Најобимнији радови изведени су на школи у Трлићу, где
је комплетно замењен кров. На тај начин заокружена су
значајна улагања локалне самоуправе, мештана и породица
Јовановић и Близањац у последње две године, када је овај
школски објекат добио изолацију и централно грејање. Према
најавама председника Глишића, поред свега тога, договорено
је да општина финансира замену столарије, док је привредник
Живојин Јовановић обећао уређење подова.
- Ова школа се тешко може препознати у односу на
период из краја 2016.године, у смислу њеног изгледа и
квалитета услова потребних за извођење неставе. Много тога
је општина уложила, а доста су уложили и сами мештани
Трлића, као и ЗЗ "Трлић" на челу са Живојином Јовановићем,
али и још неколико људи који потичу одавде, а нису
заборавили своје село- истиче Глишић. - Све ово ме чини јако
срећним и задовољним, јер видим да смо успели да објекат,
који је био симбол оронулог и лошег, доведемо на ниво да
сада анимира и привлачи људе да доводе децу у ову школу.
Поред тога, сазнао сам и један јако охрабрујући податак, а то
је да ниједан малишан који је стекао право да иде у први
разред није уписан у матичну школу у Убу, већ ће наставу
похађати овде у Трлићу, као и многа друга деца која потичу из
Радљево
овог села. То ми даје додатну снагу да истрајем у одлуци да
што више уложимо у села како би нам она заживела, као и
Председник Глишић се, током обиласка овог објекта,
школе у њима- закључио је председник општине Уб током
обиласка радова, уз податак да је за реконструкцију крова осврнуо и на шпекулације о могућем исељењу овог објекта.
- У школи у Радљеву се доста радило последњих година
издвојено око два милиона динара.
и искрено се надам да ће она још дуго времена постојати на
овом истом месту. Ми смо урадили експроприацију негде до
2024.године и школа није у тим плановима, што значи да не
може бити исељена у том периоду. Деца морају да похађају
школу и да имају нормалне услове за наставу. Сходно томе,
одлучили смо да око 800,000 динара уложимо у њено реновирање, како би све било спремно за прве школске дане- нагласио је он.

ЈОШЕВА

Дарко Глишић и Живојин Јовановић
током обиласка радова у Трлићу
О одличним условима у којима ће двадесетчетворо ђака
из Трлића похађати наставу сведоче и речи учитељице Тање
Костић:
- Претпрошле године је постављена изолација на
плафон, окречена је школа и урађено је степениште а све
захваљујући средствима општине. Такође, пре неколико
година урађено је игралиште, као и осветљење у самој школи
и на игралишту. Велику захвалност дугујемо и породицама
Јовановић и Близањац које нам непрестано помажу.
Захваљујући њима, сада имамо централно грејање, школа је
опремљена компјутерима, поседујемо паметне магнетне
интерактивне табле, а прошле године смо добили и ормаре у
које деца пакују књиге, како их не би носили кући, па су им
ранчеви много лакши.
Издвојено одељење ОШ "Милан Муњас" у Трлићу
тренутно броји 19 ученика од првог до четвртог разреда, као и
пет предшколаца, док у школи раде две учитељице и једна
васпитачица.

Зграда Издвојеног
одељења ОШ "Милан
Муњас" у Јошеви претрпела је низ оштећена
на зидовима последњих година, недавно
су се појавиле пукотине, након чега је, овог
лета, уследила и реакција локалне самоуправе која је определила око 300.000 динаЈошева
ра за санацију овог
објекта. Радови на уређењу, глетовању и кречењу унутрашњих и спољних зидова
обављени су током августа, па ће ђаци из овог села
несметано моћи да крену у нову школску годину.
- Због обимних оштећена на зидовима наставак рада у
овој школи је био под знаком питања. Међутим, уз помоћ
локалне самоуправе то је сада санирано, комплетан објекат је
окречен и услови за извођење наставе су далеко бољи. Ово је
велики корак напред за село које је прилично `живо` и има
доста новорођене деце- каже за "Глас Тамнаве" Дејан
Петровић, помоћник директора ОШ "Милан Муњас".
На овом школском објекту, пре две године, урађена је
адаптација партерног дела и улаза у школу. Наставу у Јошеви
тренутно похађа 21 ученик.
Милован Миловановић

ОКО НАС
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ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ РЕЦ „ЕКО-ТАМНАВА”

МИНИСТАРСТВО НЕ ИЗВРШАВА
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ
Обавеза Министарства заштите животне средине је да до 10. октобра састави тендерску
документацију за израду пројекта за грађевинску дозволу, што је последња етапа за
оперативно извођење радова на санитарној депонији у Каленићу
Скупштина Регионалног центра „Еко Тамнава” изражава незадовољство „нивоом организационе спремности”
Министарства заштите животне средине да изврши претходно преузете обавезе везане за припрему техничке документације за санитарну депонију „Каленић”, као и за успостављање система за интегрално управљање комуналним
отпадом у Колубарском региону – главни је део закључка са
четврте седнице Скупштине, недавно одржане у Коцељеви.
Поменута документација коју је Министарство требало да
припреми односи се на пројекат за добијање грађевинске
дозволе и ревизију Регионалног плана управљања отпадом
за 11 градова и општина Колубарског региона, што је последња етапа за оперативно извођење радова на санитарној
депонији у Каленићу.
Осим што није испунило своје обавезе које се тичу пројектне документације, нису реализовани ни бројни закључци
са састанака са надлежним представницима Министарства,
донети у циљу успостављања координације и спровођења
неопходних пројектних активности, истакао је Зоран Петровић, директор Регионалног центра „Еко Тамнава”, које је
задужено за изградњу депоније у Каленићу. Са друге стране,
ово предузеће је завршило сву потребну документацију које
је било у обавези да обезбеди.
„Ми, као предузеће, до најситнијих детаља смо испунили своје обавезе, чак и оно што је Министарство заштите
животне средине требало да уради, ми смо одрађивали, како
бисмо убрзали цео пројекат, а не да га протежемо и растежемо унедоглед. Предузеће је по свим активностима испред
Министарства, али реализација је јако спора. Имамо назнака
да ће нови државни секретар Драган Јеремић из Ваљева то
убрзати и да коначно, у оперативном смислу, кренемо у
реализацију пројекта и решавање комуналних проблема у

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ УБ

СУЗБИЈАЊЕ
КОМАРАЦА
Од 21.августа 2018. године и неколико наредних
дана, у временском периоду од 18 до 22 часа, на
територији општине Уб вршен је третман сузбијања
комараца из ваздуха. Третирањем је обухваћена шира
зона насељеног места Уб и све месне заједнице које
припадају општини Уб.
Третман из ваздуха вршен је препаратом на бази
ламбда-цихалотрина. Дејство препарата траје три дана, а
пчелари су упозорени да сконе своје кошнице најмање пет
километара од наведених зона третирања у овом пероду.

Седница Скупштине Регионалног центра
одржана је у Коцељеви
свих 11 локалних самоуправа, са укупно 370.000 становника.
То је један од највећих региона у Србији и једини који је спреман за финансирање ових активности, пошто је Министарство
обезбедило 45 милиона динара за комплетирање неопходне
техничке документације, а све остало после тога је предвиђено за 2019. годину ”, рекао је Зоран Петровић.
И председник Скупштине Регионалног центра „Еко
Тамнава” Ђорђе Максимовић сматра да је администрација
унутар Министарства главни кривац што се реализација
пројекта Регионалне депоније „отегла”.
- Највећи проблем имамо са администрацијом, која
слепо прати неке процедуре, било да су прописане од стране
Републике Србије, било да су прописане од Европске уније.
Сада се коначно назире решење проблема, пошто ће Министарство финансирати пројекат за грађевинску дозволу, што
је последњи документ неопходан за почетак реализације
пројекта и практично крај пута, јер након тога улазимо у прву
фазу радова. Ако би поштовали динамику коју смо договорили на недавном састанку, обавеза Министарства је да до 10.
октобра састави тендерску документацију за израду пројекта
за грађевинску дозволу, потом следи расписивање јавне
набавке, избор понуђача, па израда пројекта. То је процедура
од неких девет, десет месеци, након чега смо зрели за финансирање. Министарство је обећало да ће урадити приступну
саобраћајницу, па онда, можда, у буџету Републике Србије за
2019. годину да се предвиде средства за прву фазу радова, а
то је израда тела депоније, што није превише скупо”, закључио је Ђорђе Максимовић.
Према ранијим најавама, градња санитарне депоније у
Каленићу требало је да отпочне у овој години, а да до краја
наредне буде пуштена у рад са једном касетом за одлагање
отпада, али је сасвим извесно да планирани рокови не могу
бити испоштовани. Ради се о пројекту драгоценом за свих
шест општина Колубарског округа, Владимирце и Коцељеву
из Мачванског округа, те Барајева, Лазаревца и Обреновца са
подручја града Београда.
Д.Недељковић

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

Ub DOSTAVA TOPLIH
OBROKA ZA FIRME

Третирање из ваздуха
Сузбијања комараца из ваздуха вршило је предузеће „Био – Спин“ д.о.о. Нови Сад у сарадњи са „Екозаштита“ д.о.о. Београд, „Де – Мус“ д.о.о. Београд и
„Синитра ДДД“ д.о.о., Ваљево.
Надзор над спровођењем акције обавила је
Инспекција за заштиту животне средине и Комунална
инспекција Општинске управе Уб.

064/47-44-865

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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ЂАЦИ У КЛУПАМА
ОД 3. СЕПТЕМБРА
Гимназија „Бранислав Петронијевић“ на
наставу креће у 7,05 h, док је Техничка школа
„Уб“ у поподневној смени. У ОШ “Милан
Муњас“ пре подне почиње парна смена, а
непарна по подне. Петаци на прозивку
долазе у 12 часова, а прваци у 13 часова.
Календаром образовно-васпитног рада за нову,
предстојећу 2018/2019. школску годину, предвиђено је да
настава у првом полугодишту почне у понедељак, 3. септембра, а завршава се у четвртак 31. јануара 2019. године. Ђаци
у Војводини имаће три, а сви у Србији четири распуста.

ОД СЕПТЕМБРА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

ВИШЕ ЂАКА, НЕГО ЛАНЕ
Наставу ће похађати 577 ученика,
од чега 185 првог разреда
У школску 2018/19. годину Техничка школа „Уб“ уписла је
шест одељења првог разреда, са укупно 185 ученика, што је
највећи број у односу на претходних 15 година. Остала одељења
су остала иста, сем у четвртој години, сазнајемо од директора
ове образовне установе Зорана Бабића.
- Уместо досадашња три, у четвртој години сада имамо
четири одељења. Прошле године то су били техничари
мехатронике, док ове године уместо тог једног одељења имамо
два: електротехничар рачунара и машински техничар за
компјутерско конструисање. Друга два образовна профила у
четворогодишњем трајању су иста као и претходне године, а то
су финансијски и трговински техничар. С обзиром да смо
добили једно одељење више, самим тим знатно се повећао и
број ђака, који сада износи 577. Радује и охрабрује што ћемо од
септембра укупно имати 22 одељења трећег и четвртог степена,
јер смо прошле године имали 21, претпрошле 20, оне претходне
19, навео је директор Техничке школе.
Истиче да је све спремно за почетак наставе и да су
планирани текући радови завршени током распуста. У оквиру
припрема за нову школску годину, учионице и ходници су
подкречени (до висине врата), мокри чворови санирани,
осветљење побољшано, покварено поправљено, а наставничка
канцеларија подмлађена – старе ормане су заменили нови.

ПОМОЋ ЗА ДЕЧАКЕ
ИЗ БАЈЕВЦА
Потребно још 3.000 евра како би
Пантелићи имали колико-толико нормалне
услове за живот
На само неколико километара од Уба, у селу Бајевац,
које територијално припада Лајковцу, живи седмочлана
породица Пантелић. Домаћин Миодраг Пантелић, са само
40.000 динара зараде, подиже петоро синова. Стицајем
околности мора да се стара и о психички оболелој супрузи
Милици, а притом ни сам није здрав. Болест и сиромаштво не
бирају, па тако нису обишли ни породицу Пантелић.
Социјалну помоћ не могу да примају јер висина Миодрагове
плате, премашује износ за њихов број чланова.

Нови радни амбијент у зборници
Техничке школе "Уб" и Гимназије "Бранислав Петронијевић"
„Надам се да ће то бити довољно добро да школска година
почне у најбољем могућем реду“, каже Зоран Бабић и додаје да
наредног лета очекује озбиљније инвестиције у школску зграду.
Приоритет је фискултурна сала, где треба заменити дотрајали
паркет, а неопходно је и комплетно реновирање готово свих
просторија.
Подсећа и да Техничка школа ове године обележава 70
година непрекидног рада, па ће у оквиру прославе током јесени
бити одржана спортска такмичења, изложбе и књижевне вечери
под слоганом “Бивши ученици својој школи“. Централна
манифестација поводом јубилеја планирана је средином
новембра.
Д.Н.

ОВЕ ГОДИНЕ ПОЧЕЛА ДА "НАПАДА"
СА ЗАКАШЊЕЊЕМ

ЕХ, ТА АМБРОЗИЈА !
Све је већи број оних који осећају тегобе када
крене цветање амброзије. Кијање, кашљање,
свраб у очима и остали симптоми, због
специфичких временских прилика овог лета,
кренули су нешто касније- од средине августа
и трајаће, највероватније, до краја септембра
Алергијска реакција на амброзију јавља се када се у
кубном метру ваздуха нађе 15 зрна полена ове биљке, док се
код полена других биљака опасном сматра тек концентрација
од 30 зрна по кубику. Када је о лечењу реч, најчешће се
примењује терапија антихистаминицима и кортикостероидима.
Као и остале алергије, алергија на амброзију јавља се
када имунитет бурно реагује на потпуно безазлену ствар, у
овом случају пелуд амброзије. Специјализиране имунолошке
станице почну производити антитела протеинима пелудних
зрнаца. Следи низ биохемијских реакција који преплави
крвоток хистамином, а тај спој је узрок симптома алергије.

СИМПТОМИ

Насмејани и поред тешких услова у којима живе

Подела књига у ОШ "Милан Муњас" Уб
Први краћи прекид наставе, заправо je јесењи распуст
од четири дана, биће од 9. до 12. новембра. Затим, следи
одмор за новогодишње и божићне празнике, од 1. до 8. јануара 2019. године. Прво полугодиште се завршава у четвртак
31. јануара, а друго почиње у понедељак, 18. фебруара 2019.
године.
Пролећни распуст почиње у уторак, 30. априла, а завршава се у петак 3. маја. За ученике од првог до седмог разреда школска година се завршава 14. јуна. Ученици осмог
разреда полагаће пробни завршни испит 12. и 13. априла, а
после завршетка наставе у петак, 31. маја, чекаће их припреме за завршни испит који ће се одржавати три дана, 17, 18.
и 19. јуна. У петак, 28. јуна 2019. године, обавиће се традиционално додељивање сведочанстава по школама.
Настава у ОШ „Милан Муњас“ одвија се у две смене, па
ће ученици непарне смене, који похађају први, трећи и седми
разред кренути у поподневну смену од 13 часова, с тим да
ученици петог разреда долазе на прозивку у 12 часова. Парна
смена креће на наставу пре подне, од седам часова и 20
минута.
Гимназија „Бранислав Петронијевић“ на наставу креће
у преподневним часовима, од седам часова и пет минута,
док је Техничка школа „Уб“ у поподневној смени.
Д.К.

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА „СРБИ ЗА СРБЕ“
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Бранимир Терзић, ђакон из Петнице, сажалио се на
тежак живот петорице дечака, који су у изузетно тешким
условима проводили дане у недовршеној кући, започетој пре
много година уз помоћ пријатеља и родбине, па је њихове
податке послао Хуманитарној организацији „Срби за Србе“,
која се потрудила да им помогне. Дечаци ведрих плавих очију,
не скидају осмех са лица, иако су им животни услови испод
сваке границе. Спавају у мемљивој соби, по двојица у једном
кревету и једном душеку. Најстарији Иван (18), због таквих
услова, био је принуђен да пређе код ујака. Остала четворица
синова – Јован (17), Ђорђе (14), Александар (13) и Марко (10)
остали су у недовршеној кући да помогну оцу.
Кућа у којој живе, до пре пола године, није имала ни
малтер, подове, инсталације и грејање, па ни столарију.
Почетком августа, започета је адаптација прикупљеним
средствима хуманих људи посредством организације „Срби
за Србе“, која је, својевремено, на Убу била организатор акције
„Тројка из блока“.

Осим кијања, зачепљеног носа, поремећаја спавања те
свраба и пецкања очију уобичајених за алергију, амброзија
може изазвати и алергијски коњунктивитис па чак и
алергијски екцем. Тај осип настаје 24-48 сати након излагања
коже високој концентрацији пелуди, најчешће сврби и болан
је, а понекад се могу јавити и ситне квржице. Обично нестаје
након две, три недеље.У најтежим случајевима могу се јавити
и хронични проблеми са синусима (синуситис).

КАКО СЕ РЕШИТИ АЛЕРГИЈЕ ?
Алергија је хронична болест, и иако не постоји
универзални лек, има начина на који се може олакшати.
Пре свега, лече се симптоми – капи за нос и очи те
сирупи за кашаљ олакшаће дисање, а прописују се и
антихистаминици који ће смањити алергијску реакцију. У
тежим случајевима лекари могу прописати и кортикостероиде
– било у инхалатору или капима за очи.
Али код одређених случајева могуће је и потпуно
излечити алергију хипосензибилизацијом, односно имунотерапијом. Ако је терапија успешно проведена, алергијске
реакције неће бити или ће бити пуно слабије.

КАКО ОЛАКШАТИ СИМПТОМЕ ?
Спаваћа соба четворице ћака,
док најстарији спава код ујака
Потребно је још много тога, како би осмех ових дечака
плавих очију, остао на њиховим лицима. Недостаје им
техника, највише веш машина, кревети, постељина, а ближи се
и почетак школске године. Хуманитарна организација „Срби за
Србе“ писала је о овој породици и обавестила људе доброг
срца, да је потребно још неких 3.000 евра, да би породица
Пантелић коначно живела у нормалним условима. Остављен
је број на који се могу слати СМС поруке – 7763 (100 динара из
Србије), а динарски рачун на који се може извршири уплата је
160-279491-71. Жеља њихових учитеља и наставника, који
кажу да су ова деца пример доброте, је да њихова прича
добије срећан крај, а да свако од нас, ако је у могућности,
помогне.
Д.Капларевић

Код алергија на храну, најбоља превенција је избегавати
храну која вам прави проблеме. Код алергије на амброзију то
баш и није могуће. У сезони цветања, једна једина биљка може
произвести и до милијарду пелудних зрнаца. За алергијску
реакцију довољно је 20-30 зрнаца по кубном метру. Пелуд је
невероватно лагана, па ју и најмањи ветрић може далеко
однети. Америчка испитивања детектовала су пелуд амброзије на висини од чак два километра те 200 километара од
обале.

САВЕТ
Колико је могуће, останите у затвореном у доба дана
када је концентрација пелуди највиша – између десет и 16
сати. Наравно, у томе вас можда спречавају “детаљи” попут
одласка на посао (факултет, школу) и других обавеза, али ако
имате избора, у то време што је мање могућа времена
проводите напољу.

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

НАСТАВЉА СЕ УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА ЛАЈКОВЦА

НОВИ ИЗГЛЕД ПЛАТОА ИСПРЕД ОПШТИНЕ
Ове јесени почиње изградња модерног парка са воденим оазама на платоу испред улаза
у Градску кућу. Са овог места је, пре две године, уклоњено ругло (зграда и ђубриште),
које је годинама нарушавало изглед једне од најпрометнијих локација у Лајковцу
Након прошлогодишњег уређења шеталишта у главној
улици Војводе Мишића и прошломесечног реновирања
гранитних плоча на шеталишту у улици Владике Николаја,
ове јесени биће настављени радови на општем уређењу
центра Лајковца. На ред је дошао можда и најзахтевнији
задатак- изградња модерног парка, који ће са својим
садржајима бити раме из раме са сличним локацијама у
најуређенијим градовима.
- Када смо пре две године почели уређење ужег центра
Лајковца, који се за последњих неколико десетина година
није мењао, нисмо ни слутили да ћемо у великој мери
променити изглед ове наше варошице. У складу са том
тежњом, очекује нас радна јесен. Расписан је тендер за
уређење платоа испред зграде општине на шта се јако дуго
чекало. Подсећања ради, на том месту се, до пре пар
година, налазило ругло нашег града, где је била стара и
оронула кућа обрасла у растиње. Ту кућу смо срушили,
уредили простор, пресули га и ове године смо одвојили 15

Будући изглед платоа испред зграде општине

Модернизација центра Лајковца

милиона динара за изградњу модерног парка. Набавку смо
расписали пре десетак дана и очекујем да већ крајем септембра добијемо извођача радова на том пројекту, а да већ у
новембру или децембру општина Лајковац добије прилаз
градској кући какав и заслужује- каже за "Глас Тамнаве"
председник општине Лајковац Андрија Живковић.
Како каже, Лајковчани ће бити поносни на изглес своје
вароши, јер ће то бити место за окупљање свих грађана.
- Одлучили смо, на предлог пројектанта, да то буду, пре
свега, водене површине у облику слова „Л“, као симбол
Лајковца. Оне ће бити прошаране зеленилом и мобилијаром
са клупама за седење, док ће део бити поплочан гранитом.
Поред тога, на простору где се сада налази зелена
пијаца, након њеног премештања, уследиће изградња још
једног парка који недостаје Лајковцу.
- Мислим да је Лајковац једина варошица у Колубарском
округу која нема парк. Надам да ћемо веома брзо завршити и
плато испред општине, као и парк на месту садашње зелене
пијаце, чиме ћемо заокружити уређење центра наше варошице- закључује Живковић.
Милован Миловановић

ЛАЈКОВАЦ ДОБИЈА НОВУ ПИЈАЦУ

БОЉИ УСЛОВИ
У Лајковцу се, ове јесени, очекује и измештање Зелене
пијаце, која се до сада налазила у самом центру града.
Будући велелепни објекат пијаце биће смештен у делу
"војног круга", који је, иначе, урбанистички планиран за
пољопривредне активности, а налази се између стадиона
ФК Железничар и ФК Задругар.
- Ускоро ћемо отворити радове на изградњи једне од
најмодернијих пијаца у овом селу Западне Србије, која ће
умногоме подсећати на Цветкову пијацу у Београду и
Градску пијацу у Смедереву. За ову намену издвојили смо
око 17 милиона динара из локалног буџета, а посебну
захвалност дугујемо градоначелници Смедерева Јасни
Аврамовић која нам је изашла у сусрет и много помогла око
идеје за њен изглед. Пијаца ће бити покривена, поседоваће
млечну халу, паркинге и многе друге погодности, које су до
сада свакако недостајале. Мислим да ће корисници новог
објекта бити и више него задовољни условима у којима ће
моћи да продају своје производе- истиче Андрија Живковић,
председник општине Лајковац.

Будући изглед Зелене пијаце у Лајковцу
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА
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КРАЈЕМ СЕПТЕМБРА

СТУДИЈСКО
ПУТОВАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИКА
Након две деценије, општина Лајковац ће,
за своје пољопривреднике, поново организовати студијско путовање у иностранство. У
питању су посете Словенији и Италији, међу
којима ће Лајковчани имати прилику да обиђу
следећа места: Шкофја Лока – Кобарид –
Бибионе - Трст – Падова – Ветурини.
Студијско путовање из области пољопривреде биће реализовано у периоду од 28.
септембра до 1. октобра, а том приликом
планирара се обилазак пољопривредне
задруге, млекаре, етно музеја, пољопривредних газдинстава која се баве гајењем
говеда и прерадом млека, гајењем свиња,
гајењем оваца и прерадом овчје коже, обилазак
винарије…
На ову својеврну екскурзију, која се
финансира средствима аграрног локалног
буџета, ићи ће 25 особа, углавном младих
пољопривредника, представници општинског
руководства и људи који се у локалној самоуправи задужени управо за послове везане за
пољопривреду.

Андрија Живковић
Андрија Живковић, председник општине
Лајковац, је овим поводом нагласио, да
општина Лајковац из године у годину наставља
тренд увећања буџета за пољопривреду, а да
га посебно радује што ће лајковачки пољопривредници, по први пут након 20 година,
имати прилику да размене искуства и да виде
како се пољопривредом баве развијене земље
ЕУ.
- Ја се надам да ће нашим пољопривредницима то путовање значити и да ће то
знање моћи да примене после и код нас. Оно
што забрињава јесте чињеница да је бројка од
25 људи који ће путовати генерално мала, али
да ће, ипак, бити тешко пронаћи 25 озбиљних
пољопривредника који ће путовати и то јесте
главни проблем пољопривреде лајковачке
општине. С тога се ми у наредном периоду
морамо тиме позабавити, више потрудити и
одвајати још више новца за подстицаје развоју
пољопривреде. Надам се да ћемо и у следећој
години наставити тренд увећања локалног
пољопривредног буџета- казао је Живковић.
За традиционалну организовану посету
лајковачких пољопривредника Међународном
новосадском пољопривредном сајму утрошено је опредељених 200.000 динара, тако да је
за организацију овог студијског путовања
остало на располагању 800.000 динара.

ПРЕДШКОЛСКА УСТОВА "ЛЕПТИРИЋ"

ПУБЛИКАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЧКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ОД ОКТОБРА У НОВОЈ ЗГРАДИ
Изградња комплекса нове зграде
Предшколске установе "Лептирић" у Лајковцу
полако се приводи крају. Према најавама из
локалне самоуправе, лајковачки малишани ће
од октобра месеца добити далеко боље
услове од оних коју су имали до сада.
- Оно што је најбитније, сви Лајковчани,
који због малог смештајног капацитета до сада
нису били у могућности да користе његове
услуге, од октобра месеца ће моћи да имају
своје сигурно место у Вртићу. То је веома
битан пројекат за сам град, а велики удео је
имала и држава Србија, односно Министарство Привреде, које је са 50 посто својих
средстава финансирала изградњу новог
објекта- истиче Андрија Живковић, председник лајковачке општине. - Поред нове зграде
и нових игралишта који ће заузимати површину од 1.000 метара квадратних, Вртић се и
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"СЛОВО О МИЛУТИНУ"
Библиотека “ДимитријеТуцовић“ из Лазаревца, издала је
публикацију, избор из библиографије о вајару Милутину
Ранковићу „Слово о Милутину“. За ту прилику изабрано је
осамнаест цитата еминентних ликовних критичара, књижевника и новинара бивше Југославије, али и из иностранства,
насталих од 1983. године до данас. Међу писцима су и
књижевници Радован Бели Марковић и Славен Радовановић,
те историчари уметности Душан Миловановић, Зорица
Ђордјевић, Љубица Јелисавац, Љиљана Суботић и други.

Нова зграда ПУ "Лептирић"
проширио за неких 20 ари, што ће пуно
значити како за наше најмлађе суграђане, тако
и за нормално функционисање Предшколске
установе у Лајковцу.
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KK “ЖЕЛЕЗНИЧАР”

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ
СА РАМИЗОМ
Карате клуб “Железничар”, основан
је у септембру, сада већ давне 1990. године. Свих 28 година постојања овог тима
поклоника племенитих вештина, на његовом челу је Рамиз Шабић, мајстор црног
појаса осми дан, и интернационални судија прве класе.
Железничар је члан српске карате
федерације Global karate federationHachiо-kai, martial arts, и у својој богатој
историји, на државним, европским и
светским карате првенствима, освојио је
око 4000 медаља и 300 пехара. Најтрофејнији међу “Жељиним” такмичарима и
титуларима, свакако је Рамиз Шабић.

МОТО КЛУБ "ТНТ" ОРГАНИЗОВАО

МАСОВНО
ОКУПЉАЊЕ
БАЈКЕРА
У Лајковцу је, почетком августа, одржано
још једно велико бајкерско окупљање, које је
трајало три дана. Овдашњи Мото клуб “ТНТ”
организовао је 4. Интернационални мото скуп
на Колубари, на плажи код Јолића воденице. У
Лајковцу је, ове године, завршен и 15.
туристички мото-рели у организацији Мото
асоцијације Србије, тако да је овом догађају
присуствовало око хиљаду бајкера из Србије и
бивших држава Југославије.
Окупљање бајкера на Колубари увек
прати права рок свирка, а ове године је било
више бендова него иначе. Првог дана су
наступали "Момо бенд" из Вршца, "Незванична верзија" из Аранђеловца и београдски
"Evolution", док су друге вечери свираји
"Дангубе" из Крушевца, крагујевачки "Епилог
бенд" и "Lock'n'Rock" Београд. Мото скуп је
подржала и Општина Лајковац.

Јаснима Јованковић и Милутин Ранковић
са публикацијом "Слово о Милутину"

Традиционално окупљање бајкера

Богат музички програм

ЈАВНИ УВИД

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Јавни увид у Нацрт Измене и допуне
Плана генералне регулације за насељено
место Лајковац одржаће се од 20. августа до
18. септембра 2018. године у трајању од 30
дана, сваког радног дана у холу испред велике
сале зграде Општине Лајковац, ул. Омладински трг бр.1, у времену од 7 до 15 часова,
као и на интернет презентацији Општине
Лајковац www.lajkovac.org.rs. Физичка и
правна лица примедбе на Нацрт Измене и
допуне плана генералне регулације могу
доставити у писаној форми Одељењу за
урбанистичке послове и просторно планирање општине Лајковац, преко писарнице
Општинске управе општине Лајковац, у току
трајања јавног увида, закључно са 18. септембром 2018. године.
Главни урбаниста општине Лајковац,
канцеларија број 311, трећи спрат, свим
заинтересованим физичким и правним лицима који изврше увид у изложени Нацрт Измене и допуне плана генералне регулације, пружаће потребне информације и стручну помоћ у
вези са појединим решењима и евентуалним
достављањем примедби и предлога.

Посебно су интересантне белешке руске новинарке
Елене Натикине, која између осталог каже: „ Немогуће је било
замислити да тај човек живи у истом времену као ми. Учинило
нам се да је Милутин јунак из неке далеке прекрасне бајке, као
и његови радови – са толико снаге, лепоте и љубави према
својим коренима...“, док руска режисерка Алисија Белкова
пише: „Милутин је одмах нашао свој правац ка духовној
уметности, али је дуго трагао за стилом. Он није познат само на
територији бивше Југославије, него и на тако далеким тачкама
света као што су Аустралија и Нови Зеланд...“
Публикација је илустрована и фотографијама које су
радили Елеонора Ранковић, Зоран Јовановић Мачак и народна
уметница Русије Наталија Чебан.
Промовишући ову публикацију Јасмина Јованковић,
директорка библиотеке, напоменула је разлог зашто је „Слово
о Милутину“ издато у Лазаревцу, јер је овај уметник своју
афирмацију и каријеру започео 1982. године ликовном
колонијом у Дудовици и првом групном изложбом у
лазаревачком центру за културу. Она је додала да су се после
тога Милутину Ранковићу отворила врата светских галерија у
Москви, Паризу и Братислави, и да би се посматрајући овог
уметника, на први поглед могло рећи да је то савремени –
европски човек, али који нас врло често у свету представља не
само са својим радовима, већ и одевен у српску народну
ношњу и тако проноси име своје Колубаре, Лајковца, па и
Лазареваца.

Рамиз Шабић
Већ на оснивању, клуб је бројао око
400 чланова. Рамиз је каријеру почео у
карате клубу “23.фербруар”, у Великој
Кладуши, одакле је родом. Потом и у
Љубљани, Загребу, Лазаревцу, а највећи
део свог живота и највеће резултате поклонио је Лајковцу. Тако је освојио и
титулу гранд мастера Hanshi - врховни
тренер једне федерације.
Највеће резултате у активном такмичењу постигао је у дисциплинама kumite –
борбе, martial arts – уметност борења,
дисциплинама Temewashi-wari – ломљење тврдих предмета и у boitsu– вештини.
Tо су школе (вештине) које он највише и
ради.
Милутин Ранковић

УСПЕСИ СТЕФАНЕ ПАКИЋ

ЛАЈКОВЧАНКА
НАЈБОЉА НА БАЛКАНУ
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у петак, 24. августа 2018.
године, са почетком у 11 часова у великој сали
управне зграде Општине Лајковац, ул. Омладински трг бр.1.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ биће одржана по
завршетку јавног увида, у понедељак, 24.
септембра 2018. године, са почетком у 11.00
часова, у великој сали зграде Општине
Лајковац, ул. Омладински трг бр.1.

Лајковчанка Стефана Пакић, пионирска репрезентативка Србије, проглашена је за најбољег примача на недавно
одржаном Балканском одбојкашком првенству у Сомбору, на
којем је Србија у коначном пласману освојила друго место.
Награду за најбољег примача Стефани Пакић уручио је
истакнути одбојкашки стручњак, освајач олимпијске медаље
Богдан Сретеновић.
Изузетно талентована, посвећена и успешна спортисткиња из Лајковца тренутно игра у сталној постави ОК ТЕНТ
Обреновац, док је претходне две године играла у Црвеној
звезди,. Међу пиониркама је два пута узастопно проглашена
за најбољу одбојкашицу на првенству Србије основних
школа у Каракашу и Кладову.
Велику помоћ и несебичну подршку у остварењу
амбиција у спорту, Стефани пружа породица.

Стефана Пакић
са породицом у Сомбору
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ЛАЈКОВАЦ

УСПЕШАН СТАРТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА У ЗОНСКОМ КАРАВАНУ

Колубарско-мачванска зона, 1. коло

Осечина- Железничар
(Лајковац) 0:1 (0:1)

СОФРОНИЋ УТИШАО ПОДГОРИНУ
"Дизелка" је на прави начин отворила зонско такмичење, а утисак је да су
управа клуба и тренер Александар Лазаревић направили тим који може да

Александар Лазаревић

испуни циљ- експресан повратак у
српсколигашко друштво. Због каснијег
почетка припрема, игра Лајковчана
можда није била на највишем нивоу,
али нема сумње да како време буде
одмицало- Железничар ће бити све
опаснији и уигранији.
Одлука у Осечини је пала средином првог дела- Софронић је унео
лопту са леве стране и прецизним
приземним ударцем са 18 метара
матирао Савића. Најзрелију шансу у
другом делу пропустио је Гавриловић,
док је једини прави напад домаћих
пропустио да реализује Радојевић:
- Нисам задовољан игром, али
јесам резултатом, мада тешко је шта
замерити играчима који су скупили пре
20-ак дана. У недељу нас чека врло
опасан ривал предвођен колегом
Баљком, већ су пре неколико дана
Мачва је славила у Лајковцу, а верујем
да неће бити тако успешни на нашем
стадиону. Уверили су ме да су одлична

Стадион у Осечини. Гледалаца: 200.
Судија: Милан Балиновац (Уб). Стрелац: Софронић у 27. минуту. Жути
картони: Кремић, Радивојевић, Гавриловић, Максимовић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Милинковић 7,5, Кремић 7, Максимовић 7, Ник.Марковић 7,
Симић 8, Тинтор 7,5, Тешић 7,5, Радивојевић 7,5, Гавриловић 7,5, Нем.Марковић 7 (Живковић 7), Софронић 8
(Гајић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Страхиња Софронић (Железничар)
екипа, за нас је проблем што не рачунамо
на повређене Шалипура и Матића, али
ћемо бити јачи за искусне нападаче
Ненадовића и, надам се, Чадиковског.
Праву форму очекујем да ухватимо
средином јесени, ако тада будемо у врху
табеле- онда смо на добром путу да
испунимо наше амбиције- каже неуморни
и харизматични тренер "дизелке" Александар Лазаревић.
Б.Матић

ЗАДРУГАР ЛОШЕ ОТВОРИО СЕЗОНУ

"ЛАЈКОВАЦ ОПЕН 2018"

ТЕНИС У ЛАЈКОВЦУ
ИМА БУДУЋНОСТ
Традиционални тениски турнир
"Лајковац Опен 2018", који је на теренима Установе за спорт и омладину
окупио 74 учесника у шест категорија,
успешно је окончан проглашењем
победника и уручењем признања по 18.
пут.
За 31 дете ово је био први тениски
турнир, јер је реч о полазницима
реализоване двомесечне бесплатне
школе тениса. Деца су се такмичила у
три категорије: црвени ниво – победници су млади лајковчани Лазар Јовановић (7 година) и Филип Грујичић (6
година); наранџасти ниво – победник је
Михаило Ивковоћ (9 година); у категорији јуниора победник је Лука Бранковић (15 година) из Лазеревца.

у финалу победио Мила Милића.
Овогодишњи тениски турнир, током пет дана трајања, окупио је изузетно
велики број учесника, на новим, беспрекорно одржаваним теренима. Организатор турнира била је Установа за спорт
и омладину, под покровитељством
Општине Лајковац.
Овај тениски турнир, у част градске
славе Огњене Марије је завршен, а већ
18. септембра следи Меморијални турнир “Владо Врдољак”, на који традиционално долазе и винковачки тенисери.
Циљеви Тениског клуба Лајковац
су, да у наредној години оргенизују
петомесечну бесплатну школе тениса,
која би окупила што већи број пола-ал за

НОВАЈЛИЈА
КУЋИ ПЕВАЈУЋИ
Зонско такмичење није почело
према плановима у табору Задругара,
новајлија у лиги се представио као
озбиљан и одговоран тим, а посебно
лоше Лајковачани су изгледали у
првом делу. Ниједног тренутка нису
угрозили Степановића, а гол су примили после велике непажње. Угљешић је брзо извео прекид, домаћа
одбрана је дремала, а Радукић лако
реализовао мат-позицију.
Наставак је донео потпуно
другачију слику, Задругар је кренуо
свим снагама ка голу гостију, а Јеринића је статива спречила да поравна
резултат. Меч су обележила и два
спорна детаља- ако се за прекршај
над Марковићем може рећи да спада
у категорију судијског уверења, онда
је прекршај голмана над Милошем
Павловићем био школски пример
једанаестерца. Кренули су домаћи да
срљају у финишу, из једне контре
Угљешић је дуплирао предност и
било је јасно тада да бодови путују у
Богатић.
Лајковчани у недељу путују на
комшијски дерби, Дивци су такође
поражени на старту сезоне, па нас
очекује дуел "рањених лавова". Б.М.
Колубарско-мачванска зона, 1. коло

Задругар (Лајковац) - Мачва
2005 (Богатић) 0:2 (0:1)

Освајачи пехара и медаља на "Лајковац Опену"
Четвороструки победник тениског
турнира у Лајковцу је Александар
Ранковић из Лазеревца, који је у финалу
сениора победио Лајковчанина Огњена
Несторовића У категорији ветерана
(35+), победник је Владимир Ковачевић
из Лазеревца. У финалу ветереана (50+)
победник је Зоран Ђокић – Пикси, који је

зника, али и да врате даме на тениске
терене. Оно што је извесно, тенис у
Лајковцу има потенцијал за будућност,
што су потврдили најмлађи учесници
управо завршеног турнира, а и чињеница да се све већи број заинтересованих одлучује за индивидуалне
часове тениса.

Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија: Виктор Маринковић
(Ваљево). Стрелци: Радукић у 20. и
Угљешић у 89. минуту. Жути картони:
Симеуновић, С.Новаковић, М.Павловић, Јеринић, Марковић (З), Степановић, Ђорђић (М).
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7, Симеуновић 6,5, С.Новаковић 6,5, Митровић
6,5 (Мићић 6,5), Ашковић 7, М.Павловић
6,5, Ж.Павловић 6 (Бојичић 6,5), Бранковић 6,5, Јеринић 6,5, Марковић 6,5,
Томић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Угљешић (Мачва)
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ДОМ УЧЕНИКА - КОНАЧНО

ВЛАДИМИРЦИ
‘’ПРОВО 2018’’- МЕЂУОПШТИНСКИ СУСРЕТИ

ПОЧЕЛИ РАДОВИ

АТЛЕТИКА ЗА ИНВАЛИДЕ

Радови на завршетку Дома ученика су у
највећем јеку, каже Милорад Милинковић,
председник општине Владимирци

Владимирчани освојили пет медаља

Више пута најављиван коначан завршетак радова
на Дому ученика у Владимирцима је пред реализацијом.
Од Милорада Милинковића, председника општине
Владимирци добили смо информацију да су радови у
највећем јеку и да ће ускоро бити окончани. Дом ће,
највероватније почети са радом од другог полугодишта,
односно у јануру идуће године.

ПУТНА ПРИВРЕДА

У ДРАГОЈЕВИЋУ
ЗАВШЕНО АСФАЛТИРАЊЕ

Трећу годину за редом у Прову се одржава
Међуопштинско такмичење у атлетици за особе са
инвалидитетом. Овог пута, почетком августа, на терену
Фудбалског клуба Прово, у организацоији Удружења
параплегичара Мачванског округа, уз подршку Спортског
савеза општине Владимирци, Месне заједнице Прово,
општине Владимирци и Дома здравља, надметали су
такмичари у неколико дисциплина.

Поносни на своје
медаље

Завршени су комплетни радови на асфалтирању
пута у Драгојевићу у дужини од три километра и 300
метара. Овим путним правцем је решен дугогодишњи
проблем не само мештана овог села, него и околине.
Одговорни у општини поручују да се са активностима на побољшању путне мреже не прдстаје. Следи
асфалтирање пута у Крнићу.

Детаљ из села Меховине

ТРАДИЦИЈА СЕ НАСТАВЉА

РАНЧЕВИ И ПРИБОР
Председник општине Милорад Милинковић
уручиће основцима ранчеве и
школски прибор

Главни судија на такмичењу је био Драган Васић
из Шапца, лиценцирани атлетски судија, а у пријатном
окружењу, такмичило се 20 особа са инвалидитетом из
Владимираца, Лознице, Шапца, Малог Зворника, Богатића
и Титела.
Такмичари су били подељени у четири категорије:
Квадриплегије у колицима (ф51-Ф52), Параплегије жене у
колицима (Ф53-ф56), Параплегије мушкарци у колицима
(Ф53-Ф56) и Парапарезе ходајуће (ф57-Ф58).
Сви такмичари су се надметали у три бацачке
дисциплине: Бацање, кугле, копља и диска. Најтрофејнији
су били спортисти из Шапца, као најбројнији, али два
такмичара из општине Владимирци су освојили пет медаља, што је успех вредан пажње.

На Велику Госпојину у уторак, 28.августа,
председник општине Милорад Милинковић, уручиће 131
ранац са школским прибором за исто толико владимирачких ђака. То је традиција која у овој општини већ
дуго траје, а из владајуће коалиције поручују да ће се
трудити да се помоћ и подстицај за добре ђаке не заврши
само на овоме. Општина стипендира завидан број студената и ученика уз стално праћење потреба основних
школа, као и средњошколског центра.

ФОТО

Једног врелог августовског дана
на базенима у Владимирцима

Такмичење на терену ФК‘’Прово’’
ВЕЛИКА ЖУРКА ЗА КРАЈ ЛЕТА

НА БАЗЕНИМА
Последња журка, за крај лета и купалишне сезоне, на базенима у Владимирцима,
одржаће се у петак, 1.септембра. Организатори позивају на још једно незаборавно
вече уз музичаре "Октава бенда" и Нелу
Видаковић. Почетак у 21 час.

МИОНИЦА
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ОДРЖАНИ ВРУЈАЧКИ ИЗВОРИ

ДОПРИНОС ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИЈЕ
И КУЛТУРНОГ БЛАГА
Под покровитељством општине Мионица, a у организацији Туристичке организације ''Мионица'' у Бањи Врујци, је
17. и 18. августа одржана традиционална манифестација
Сабор народног стваралаштва ''Врујачки извори''. Четрнаести
пут за редом Бања Врујци је била домаћин манифестације
која се организује у циљу очувања етнолошких вредности,
традиције, природне и културне баштине, унапређења и
развоја села и промоције старих и уметничких заната.
- ''Врујачки извори'' су манифестација која чува национални идентитет, културну баштину српског народа и афирмише нашу богату и јединствену традицију. Непоходно је да
негујемо нераскидиву везу између садашњег времена и
Под покровитељством општине Мионица
богате историје, јер управо то чини идентитет једног народа.
Ова манифестација је допринос очувању културног блага
Током дводневне манифестације посетиоци Бање Врујци
Србије кроз промоцију старих, заборављених заната,
фолклора и народне уметности. – истакао је поводом су имали прилику да уживају у изложби старих заната, домаће
одржавања 14. ''Врујачких извора'' председник општине радиности и здраве хране на којој је своје производе изложило
преко 30 неговатеља нематеријалне културне баштине. На
Мионица Бобан Јанковић.
штандовима дуж бањског парка су били изложени производи
од меда, лековитог биља, воћа и поврћа, а ту су били и штандови мајстора старих заната, грнчара, везиља, лицидера,
воскара и многих других. Првог дана ''Врујачких извора'' у
вечерњим часовима публика је уживала у наступима овдашњег КУД ''Топлица'' који су угостили и два културно уметничка друштва из Краљева, КЦ "Самаила" и КУД "Опланићи".
Исте вечери наступили су вокални солисти и извођачи на
традиционалним инструментима, фрулама, двојницама и
гуслама.
Другог дана је организован отворени час плеса за
најмлађе посетиоце манифестације, након чега је програм
завршен плесним спектаклом под називом ''Прво српско
плесно вече'' са гостима из Мионице, Ваљева и Лазаревца. А.К.

"Врујачки извори"

У МИОНИЧКОМ СЕЛУ ТАБАНОВИЋУ

САНАЦИЈА КЛИЗИШТА
У току су радови на санацији клизишта у засеоку
Коларевићи у мионичком селу селу Табановић. Радове
вредне око 19,6 милиона динара изводе фирме ''Баувесен''
из Лазаревца и ''Компресор инг'' из Ваљева и требало би
да буду завршени током наредног месеца. Активности на
санацији клизишта које захвата површину од око 20 ари је
недавно обишао председник општине Мионица Бобан
Јанковић.
-Локални пут Табановић – Доња Топлица је оштећен
клизиштем у дужини од око 30 метара, што отежава
одвијање саобраћаја у овом делу наше општине.
Захваљујући средствима које је обезбедила Канцеларија
за управљање јавним улагањима у току су радови на
санацији не само овог клизишта, већ и клизишта у селу
Команице које се такође налази на локалном пут и прети да
угрози један стамбени објекат – истакао је Јанковић.

НА БАЗЕНИМА СРЦ ''ЛЕПЕНИЦА''

ОДРЖАНО
ПЛИВАЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
На базенима СРЦ ''Лепеница'' у Селу Мионици, у
организацији ПК ''Рибница'', почетком августа је одржано
пливачко такмичење на којем је наступило 146 пливача из
једанаест клубова, и то из Крушевца, Новог Пазара, Београда,
Сремске Митровице, Лучана, Ужица, Шапца, Великих Црљена,
Лазаревца, Ваљева и Мионице.

Најуспешнији такмичари

Санација клизишта у Табановићу
Поменути радови подразумевају бушење и бетонирање шипова, изградњу темељних греда и бетонских
потпирних зидова, као и формирање саобраћајнице. А.К.

Прво место у екипној конкуренцији је припало
Пливачком клубу ''ТЕК'' из Великих Црљена, испред ваљевског ''Валиса'' и шабачког ''Делфина''. Боје мионичке
''Рибнице'' је бранило шест пливача. Марко Нешковић је био
најбољи у својој категорији у дисциплини 100 метара прсно,
Филип Пуце је био други на 100 метара слободно, а свој
дебитантски такмичарски наступ имали су Лука Томић, Јаков
Поповић, Иван Гојак и Филип Стевановић.
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ПРВИ СРБИН НОМИНОВАН ЗА НОБЕЛА

СВЕТОМИР НИКОЛАЈЕВИЋ
Светомир Николајевић, један од највећих српских интелектуалаца с краја 19. и почетком 20.
века, безмало је потпуно скрајнут из
националног сећања и историјских
читанки. Генерације готово да не
знају да се Светомир, рођен 1844. у
селу Радуша код Уба, у питомој
Тамнави, школовао на престижним
европским универзитетима и био
премијер Србије, министар унутрашњих послова, велики интелектуалац, космполита, хуманитарни радник, ректор и професор Високе
школе, градоначелник Београда. Уз
то, био је први Србин номинован за
Нобелову награду.
Говорио је седам светских језика, основао Српску
краљевску академију, Патриотско друштво “Свети Сава”,
Хуманитарно друштво “Стефан Дечански”, био је
историчар књижевности, први је писао о Шекспиру.
Основао је и Друштво за образовање и васпитање глувонеме деце у Београду. Био је члан управних одбора свих
установа културе, науке и образовања у тадашњем
Београду, један од најомиљенијих професора Високе
школе. Био је међу најзначајнијим масонима свог доба,
веома је допринео развоју српског слободног зидарства.
Са пријатељима је у Београду основао масонску ложу
“Побратим”, која и данас постоји.
– Био је познат у свим интелектуалним круговима
Европе тог доба – каже за "Новости" професор др Војкан
Станић, аутор једине књиге о Светомиру Николајевићу. – У
Србији је био прво слављен, па прогоњен и заборављен.
Ничим није заслужио да га прекрије вео заборава, јер је био
велико име српске науке и културе, његов рад био је саткан
од хуманости и самопрегора за добробит отаџбине. (...)
Као велики присталица династије Обреновић,
лични пријатељ краљева Милана и Александра, после
Мајског преврата 1903. године и доласка Карађорђевића,
пао је у немилост, почео је његов суноврат, јер није био
прихватљив за нову власт. Био је на списку завереника за
ликвидацију, али је сигурну смрт избегао, јер је у време
преврата био српски дипломата у Атини.
– У време династије Обреновић, на размеђи векова,
Србија је добила независност, проглашена је за краљевину,
почела је модернизација, развој по угледу на савремене
европске земље – каже др Војкан Станић. – У изразито
сеоском и затвореном друштву, формиран је грађански
слој, углавном од интелигенције и богатих трговаца.
Држава је на школовање у европске универзитете слала
надарене ђаке, а они су се потом, са високим образовањем,
враћали у Србију, да здушно помогну њен развој. Највећи
међу њима био је Светомир Николајевић. Све је фасцинирао образовањем, знањем, отменим држањем, културом.
Круна његовог рада било је Хуманитарно друштво
“Свети Сава”, основано ради ширења просвете, културе,
неговања националних осећања и врлина у српском
народу, помоћи сународницима у неослобођеним
подручјима. Друштво је окупљало најумније и највиђеније
људе тог доба, школовало је младиће из крајева под
турском влашћу за учитеље и свештенике, подизало и
обнављало школе, цркве и манастире у крајевима ван
Србије. За време Великог рата, без премишљања одбио је
понуду немачког цара Вилхелма Другог да буде цивилни
гувернер окупиране Србије.
– Био је велики миротворац – каже Станић. – Зато га
је Међународни мировни покрет 1915. године предложио за
Нобелову награду за мир. Међутим, држава Србија ништа
није предузела да кандидатуру подржи, јер је Светомир био
обреновићевац и те године Нобелова награда за мир није
ни додељена. Сва своја знања и енергију уложио је у
национални, културни и државни просперитет, савременици су о њему говорили с највећим поштовањем, а и
данашњим генерацијама може да буде несумњиви узор.
Србија је дозволила да овај велики човек падне у заборав…
– Био је осведочени грађанин света, који никада
није заборавио свој национални идентитет. Задивљујуће је
како је светско и српско успевао да усагласи, то је била
једна од његових највећих врлина – каже Светомирова
праунука Снежана Николајевић из Београда.
Преминуо је 1922. године, сахрањен је на Новом
гробљу у Београду. Имао је четири ћерке и два сина.
Извор: ‘’Вечерње новости’’

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
УБСКИ ГРАФИТИ - МИРОСЛАВ СЕЛАКОВИЋ

МИРА ФАЉА
Године 1937, 17.августа,
рођен је Мирослав Фаља
Селаковић, легендарни
председник општине Уб
У време када је он водио општину Уб број запослених је био више него
дуплиран у односу на почетак
његовог десетогодишњег председниковања. Дипломирао је
на Пољопривредном
факултету и прво запослење
добио у Земљорадничкој
з а д р у з и у М у р г а ш у. П р в а
политичка фукција била му је
В.Д. потпредседника општине,
затим В.Д. председника, а онда
два мандата по четири године...
Подигао је све некадашње
убске фабрике: Конфекцију ‘’Убљанка’’, Фабрику керамичких плочица
‘’Керуб’’, Фабрику обуће ‘’Петар
Велебит’’ (касније ‘’Бостон’’),’’Пролетер’’ Фабрику опеке
‘’Трудбеник’’, млекару, пекару,
фарме свиња, кунића и говеда,
рибњак... Започео је,нажалост,
никад завршену ТЕТО ‘’Колубара Б’’.
У његово време "никли" су нова
основна школа, хотел, стадион,
базен... Цветала је индивидуална
градња. Речју, Убска општина је
искорачила из неразвијеног подручја и кренула ка још
већем развоју.
После два мандата није прихватио
понуђене функције у
Републици. Вратио се
на своје радно место у
ПИК ‘’Уб’’...
Отишао је у
легенд у у својој 49.
години. Није се дало ...
Ни Убу, ни њему...

Снимак за вечност

Легенде старог Уба на једном месту,
Ресторан ‘’Михаиловац’’ давних година

МУЗИКА

30.август 2018.г.

21

НА ТАКМИЧЕЊУ “ПРВА ХАРМОНИКА СРБИЈЕ“

ФИЛИП ОСВОЈИО
ТРЕЋУ НАГРАДУ
Млади хармоникаш Филип Симанић из Брезовице до сада
освојио 21 пехар, седам медаља и добио 60 диплома.
Ако сте гледали „Жикину шареницу'' уживо са Уба, сигурно сте запазили четрнаестогодишњег Филипа
Симанића који интересовање за свирање на хармоници проширује чак и на
класичну музику. Народна кола, неизоставни су део српске културе и народних весеља. Зато су на такмичењима,
као што је „Прва хармоника Србије“ на
којем се Филип такмичио 27. јула ове
године, била обавезни део програма.
Преко 50 извођача у шест узрасних категорија учестовало је на овом
такмичењу, одржаном у излетишту
„Поток“ у Јагодини. Слоган је био
„Добродошлица свима – победа најбољима“. Филип је и поред значајне
конкуренције младих хармоникаша из
С р б и ј е и и н ос т р а н с т ва , ус п е о д а
освоји трећу награду, у категорији –
млађи јуниори. У жирију су били
еминентни музички стручњаци: Јовиц а Ђорђевић, магистар музике с а
Бечког конзерваторијума, хармоникаш
и композитор Славко Стефановић
Славкони, чији оркестар је наступио у
ревијалном делу и Александар Анђелковић из Сурдулице, победник

прошлогодишњег такмичења. Награде
су додељиване у категоријама: петлићи, пионири, млађи јуниори, старији
јуниори, сениори и д уети. Овогодишњи фестивал је, као и сви претходни, био посвећен преминулом хармоникашу Александру Саши Тодоровићу,
кога Јагодинци нису заборавили, јер је
трагично изгубио живот враћајући се
кући, после фестивала пре неколико
година.
Филип свира хармонику дугметару, похађа Музичку школу „Петар
Стојановић“ у класи професора Миодрага Крстића, а народну музику је научио узимајући часове код познатог
млађег хармоникаша Милана Јовановића Јабучанца, који је са 18 година
проглашен за Прву хармонику Европе.
- Било је обавезно извођење по
три нумере: композицију у темпу, коло
у темпу и брзо коло. Свирао сам песму
'Пролази јесен', 'Медено коло' и 'Батин
вез'. До сада сам освојио 21 пехар,
седам медаља и добио сам 60 диплома. Са Јабучанцем сарађујем годину
дана, а свирам већ шест година. Претходно сам ишао на часове код Миће и

Филип Симанић
са бројим наградама
Аце Брајића – каже Филип Симанић.
Ове године је освојио прво место на
Београдском фестивалу, а на убском
интернационалном фестивалу постао је
лауреат са 100 поена. Остварени успеси
били су улазница за учешће у „Жикиној
шареници“ у којој је свирао „Косачко
коло“, уз пратњу оркестра „Ко лепи сан“
. Ус к о р о г а о ч е к у ј е т а к м и ч е њ е у
Хрватској.
Д.Капларевић

ПО ДРУГИ ПУТ НА ЈЕЗЕРУ У ПАЉУВИМА

"ЈЕЗЕРО ФЕСТ 2018"
Организатор и идејни творац овог пројекта је Милош
Милиновић из Јабучја, који је, на овај начин, желео да
убској и лајковачкој омладини понуди другачији вид
забаве у односу на оно шта су навикли.
Језеро у Паљувима, другу годину за редом, било је
домаћин мини музичког фестивала "Језеро Фест 2018", који је
одржан почетком августа. У амбијенту као створеном за
организовање оваквих и сличних манифестација, јер се
локација налази на свега 30-так метара од језера и ка њој води
нови асфалтни пут, око 200 посетилаца је под отвореним
небом имало прилику да слуша најразличитије музичке
жанрове, почевши од House,Tech House, па до Deep,Techno
Progressive звука.
Организатор и идејни творац овог пројекта је Милош
Милиновић из Јабучја, који је, на овај начин, желео да убској и
лајковачкој омладини понуди један другачији вид забаве у
односу на оно шта су навикли.
- Цела манифестација је забавног карактера, а циљ ми је
да окупим што више младих који воле електронску музику, да

Милош Милиновић (други с` лева)
са пријатељима на журци

се друже и упознају нове људе. Прошле године сам први пут
организовао журку и, могу вам раћи, да су оба окупљања била
веома успешна. Трудим се да донесем нешто ново нашој
средини, која се не може похвалити оваквим видом
манифестације. Нисам имао никакву помоћ са стране, али сам
са неколико пријатеља успео да покренем фестивал који ће,
надам се, постати традиционалан. Сву муку око организације
делио сам на пола са Миланом Симићем, који ми је помогао.
Новац смо прикупљали преко године од плате и џепарца да би
га на крају употребили за Фест - поручио је Милиновић, након
овог догађаја, који је, због своје посебности, заслужио да се
нађе на нашим страницама.
На овогодишњем "Језеро Фесту" наступали су DJ Jelly
For The Babies (Маријан Рашковић из Новог Сада), DJ Vlada
D'Shake (Владимир Радишић из Тополе) и DJ Milin (Милош
Милиновић, организатор ове журке на отвореном).
- Преузели смо још један задатак на себе, а то је да кроз
причу о ‘Језеро Фесту’ подигнемо свест људи о очувању
животне средине. Језеро у Паљувима, иако је запуштено,
може да буде изузетна атракција и место за одмор, само када
би мало повели рачуна. Поред тога, покушавамо и да
одвојимо људе, нарочито млађе генерације, од интернета,
кафана, сплавова и свега онога што се данас сматра
проводом, а није ни налик нашем фестивалу- истиче млади
Милован Миловановић
ентузијаста из Јабучја.
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06.08.2009 - 06.08.2018.

12.08.1992 - 12.08.2018.

(1922.
- 2009.)

(1925 1992.)

АЛЕКСАНДАР М.
НЕДЕЉКОВИЋ
Доктор ветеринарске медицине

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

ДИМИТРИЈЕ
МИЛОВАНОВИЋ
ДИША
Препознају нас по сећању
на твоје време и ону варош

15.август 2011 - 15.август 2018.

(1948 2011.)

SLOBODAN
TAUZ BO[KО
Bio si i ostao
legenda i tako te pamte
svi koji su te znali.
Жivi{
u na{im srcima.

Мишко са децом

Твоја породица

04.09. 2018.г. навршава се десет
година од како није са нама

АЛЕКСАНДАР С.
АШКОВИЋ
(1977 - 2008)
Вољени никад не умиру све док
живе они који их се сећају.
Заувек у нашим срцима!
Отац Спасоје, сестра Марија
и тетка Данка
4.09.2018. г. навршава се пет година
од како више није са нама

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
НАДА ЖИВАНОВИЋ
(1949 – 2013)
из Бањана
Не постоји време које може
избрисати љубав и сећање на Тебе...
Твој супруг Мића
и синови Милош и Зоран
са породицама

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”
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29.августа 2018.г. навршава
се година од смрти нашег
непрежаљеног сина и брата

ГОРАНА
ПРОДАНОВИЋА
(1985 - 2017)
Неописиви бол и туга
никада
неће престати...

СТАНИСЛАВ
МАКСИМОВИЋ ШЕФ
(1936 – 2002)
Знам да и даље однекуд мотриш
на мене и надам се да ћеш бити
поносан бар упола онолико
колико сам ја на тебе...

Отац Стеван, мајка Марина,
брат Слободан
и остала родбина

Воли те твоја ћерка
Данијела са породицом
3.септембра 2018. г. навршава се
25 година од смрти нашег
драгог

МИЛА МАРОВИЋА
(1932 – 1993)
Заувек у нашим срцима...
Син Милан, снаха Мира,
унуци Бранко и Миле

24.08.2018. г. навршава се седам
тужних година од смрти нашег
драгог

ДУШАНА - ДУЋЕ
МАКСИМОВИЋА
из Брезовице
(25.09.1950 – 24.08.2011)
Вољени се никада не заборављају.
Хвала ти оче, за све што си учинио
за нас...
Твоја захвална деца:син Зоран и
ћерка Зорица, унуке Цеца и Сара,
супруга Милка и зет Раденко

15.08.2018. г. навршило се
седам година од смрти нашег
драгог

8.септембра 2018.г. навршава се девет
година од смрти нашег драгог

НЕГОВАНА
ПЛАКАЛОВИЋА
из Уба
С поштовањем и љубављу
Супруга Софија, ћерке Драгица
и Оливера са породицама
29.августа 2018.г. навршава се пет
година од како није са нама вољени
отац, муж, деда и таст

ВЛАДАН МИЛОШЕВИЋ
РАДОВАНА – РАДА
МИЛОСАВЉЕВИЋА
(1959 – 2011)
Заувек ће Те се сећати Твоји
Супруга Драгица, син Жељко
и ћерка Жељка

(1931 - 2013)
Прошло је пет година без тебе.
Сећање ће бити вечно, а понос
што смо те имали несагледив.
Чувамо те у мислима.
Твоји најмилији: Супруга Мица,
ћерке Зорица и Славица
са породицама

ОКО НАС
НА ГРАДСКИМ БАЗЕНИМА ОДРЖАН

ЈАВНИ ЧАС ПЛИВАЊА
Свим полазницима и њиховим тренерима,
после завршног часа, подељене су дипломе
Јавни час школе пливања, којем је присуствовало око
60 млађих полазника и њихових родитеља и десет тренера,
одржан је 14. августа на Градским базенима, у вечерњем
термину. У организацији Дејана Младеновића, професора
спорта и физичкoг васпитања, Школице спорта „Малци
Тамнавци“ и Фитнес центар „Spartans Gym“, свим полазницима, као и тренерима, после завршног часа, подељене су
дипломе.
- Време овог лета нам није ишло на руку. Почели смо
18. јуна, план је био да до краја јула завршимо обуку. Нажалост, због лоших временских услова, нисмо могли да завршимо све по плану, па се обука продужила до августа.
Последњи тренинг смо одржали као промотивни јавни час,
где су родитељи гледали и посматрали своју децу шта су
научила за ових 15 часова – рекао је Дејан Младеновић.

Одлично обављен посао:
Инструктори пливања на убским базенима
После доделe диплома, организована је журка за
родитеље и полазнике школе пливања, међутим, временски услови праћени јаким ветром, убрзали су дружење
поред базена.
- Овог лета смо почели званично и курс за старије.
Било је шесторо полазника, иако смо очекивали више. Курс
је организован у неколико група. Деца од три и четири
године су била у групи за непливаче, две средње групе
чинила су деца од пет година и старији, а у старијој групи су
били пливачи, који су радила, са тренерима, на техници,
роњењу, заронима и скоковима. Најстарију групу чинили су
одрасли – додао је Младеновић.
Д.Капларевић

30.август 2018.г.
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СВЕТСКЕ ПОБЕДНИЧКЕ ИГРЕ
ДЕЦЕ ЛЕЧЕНЕ ОД РАКА

НЕМАЊА ДЕО
ТИМА У МОСКВИ
- Свесни да је сваки спасени дечији живот велика
златна медаља, даје нам снаге да идемо даље –
порука је НУРДОРА
Интернационално такмичење дечијих онколошких
пацијената, која су од стране лекара проглашена излеченим,
под називом „Светске дечје победничке игре“, одржано је од
2. до 6. августа у Москви. На деветим дечјим онко-олимпијским играма, Србију је посредством НУРДОР-а и донатора,
представљало осморо деце, међу којима је био и Немања
Леонтијевић из Кожуара.
Мали храбри борци, које сви зову „Survivors“ (Преживели), такмичили су се у неколико дисциплина – атлетика,
пливање, стони тенис, стрељаштво, шах и мали фудбал. Од
500 излечене деце која су отпутовала у Москву, нашу репрезентацију су чиниле четири девојчице и четири дечака,
којима је овакав вид рехабилитације представљао незабораван доживљај. Позитивно расположење нашем тиму,
донеле су освојене четири златне, две сребрне и једна
бронзана медаља. Немања Леонтијевић играо је у фудбалском тиму који је освојио златну медаљу.
- Деца иду на кампове које НУРДОР организује у току
године и на основу тога се доноси одлука које дете ће отићи
за Русију. Сваке године се бирају друга деца, како би што
више њих имало прилику да отпутује. Постоје кампови у
Ивањици и на Копаонику, али и у Италији, у ком је Немања
боравио, за старије од 12 година, у којима се деца међусобно
упознају, а читав тим са њима ради на јачању њихове личности и превазилажењу онога што су прошли – објаснила је
Ивана Станојловић, представник убског НУРДОРА.

У СТУБЛЕНИЦИ

ПРОСЛАВЉЕНА
ЦРКВЕНА СЛАВА
Светом службом и трпезом љубави обележен
дан Светог пророка Илије
Уз присуство великог броја верника, на празник Светог
пророка Илије свечано је прослављена слава цркве у
Стубленици. Ова тамнавска светиња саграђена је 1938.
године, а Илиндан, као храмовну славу обележава од 1941.
године.

Окупљени народ на Литургији у Стубленици

Немања Леонтијевић (трећи с` лева)
са екипом Србије у Москви
Немања Леонтијевић из Кожуара, успешно се опоравља
од карцинома костију вилице, а колико је упоран да своју
борбу настави и све лоше иза себе остави, сведочи и податак
да је успешан ђак средње Техничке школе на Убу. Од 18. до 26.
августа, боравио је у Динамо кампу, у Италији (Тоскана),
заједно са својим вршњацима из Европе. Овај камп је део
рекреационо–терапеутских кампова широм света, посебно
осмишљених и намењених деци и младима након лечења од
тешких болести.
Д.Капларевић
Свечаност је отпочела светом службом, којом је началствовао Архијерејски заменик епископа ваљевског, протонамесник Филип Јаковљевић, уз саслужење Архијерејског
намесника тамнавског протојереја Станише Ђокића и свештенства.
„Сабрали смо се у овоме светоме храму по седамдесет
седми пут да прославимо храмовну славу и славу свих вас чији
је празник и личност Светог пророка Илије домовна слава.
Свети пророк Илија, за разлику од других старозаветних пророка, ужива највеће поштовање од српског и целокупног православног хришћанског народа. А толико поштовање заслужио је
својим животом и својим делима“ рекао је, између осталог, отац
Филип у својој празничној беседи.
У наставку литургијског саборовања обављен је опход око
храма и чин освећења славског жита и резање колача, након
чега је уследила трпеза љубави, коју су припремили мештани.
На овом „дару и жртви“, парохијанима се захвалио старешина
стубленичке цркве, јереј Милош Станојевић.
Д.Недељковић

ФУДБАЛ

30.август 2018.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 1. коло

Паљуви- Шарбане
2:1 (1:1)
1.коло (25/26.06.2018):
Полет (Т) - Јошева
ОФК Паљуви - Шарбане
Рудар (Р) - Чучуге
Ц.Јабука - Полет (ДЛ)
Младост (В) - Врело
Дим.Туцовић - Гуњевац
Памбуковица - Каленић

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

Најава 2.кола (02.09.2018- 17.00ч):
Јошева - Каленић
Гуњевац - Памбуковица
Врело - Дим.Туцовић
Полет (ДЛ) - Младост (В)
Чучуге - Црвена Јабука
Шарбане - Рудар (Р)
Полет (Т) - Паљуви
Најава 3.кола (8/9.09.2018- 16.00ч):
ОФК Паљуви - Јошева
Рудар (Р) - Полет (Т)
Црвена Јабука - Шарбане
Младост (В)- Чучуге
Дим.Туцовић - Полет (ДЛ)
Памбуковица - Врело
Каленић - Гуњевац

ZONA
KOLUBARSKO-MA^VANSKA
1.коло (25/26.06.2018):
Осечина - Железничар (Л)
Брезовица - Врело Спорт
Рибница - Борац (Л)
Спартак (Љ) - Раднички Ст.
Раднички (В) - Рађевац
Раднички Шаб.-ОФК Дивци
Задругар (Л) - Мачва (Б)

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

Најава 2.кола (02.09.2018- 16.00ч):
Железничар (Л) - Мачва (Б)
ОФК Дивци - Задругар (Л)
Рађевац - Раднички Шабачки
Раднички Ст. - Раднички (В)
Борац (Л) - Спартак (Љ)
Врело Спорт - Рибница (М)
ОФК Осечина - Брезовица

Стадион у Паљувима. Гледалаца: 70.
Судија: Иван Лазаревић (Звиздар).
Стрелци: Новаковић у 8. и 70. за
Паљуве, а Мирковић у 43. минуту за
Шарбане. Жути картони: Васиљевић,
Ђурић, Ђорђевић (П), С.Миловановић,
Лукић, Мирковић, В.Аврамовић (Ш).
ПАЉУВИ: Ћургуз 7, Васиљевић 7,
Филиповић 7 (Грујић 7), Илић 7, Рашић
7,5, Ђурић 7, Пантелић 7, Јовић 7
(Миловановић 7), Лекић 7,5, Ђурђевић
7,5, Новаковић 8,5
ШАРБАНЕ: Г.Ранковић 7, Ђукић 7,
С.Миловановић 7,5, Симић 7 (Шишовић
-), Д.Аврамовић 7, Мирковић 7,5,
Ђуровић 7 (Радовановић -), Угреновић
7, Н.Миловановић 7, В.Аврамовић 7
(Гајић -), Н.Ранковић 6,5 (Лукић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Новаковић (Паљуви)
Паљуви су дошли до прве победе
највише захваљујући омаленом голгетеру Микану Новаковићу. У раној фази
меча, искористио је центаршут Васиљевића и повратну Лекића да погоди
главом, а у 70. минуту видели смо право
ремек-дело- центрирао је Миловановић, а нападач Паљува "маказицама" у
стилу највећих фудбалских мајстора
донео бодове домаћину.
Шарбане су изједначиле после
доброг центаршута и одличне реакције
Мирковића главом, а најбољу прилику
за преокрет није искористио Немања
Миловановић. На другој страни, истакао се Горан Ранковић када је зауставио
шут Лекића главом, а прилику за хеттрик пропустио је и Новаковић.
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МОФЛ Колубара "Исток", 1. коло

Памбуковица- Каленић
2:0 (1:0)
Стадион у Памбуковици. Гледалаца:
150. Судија: Стефан Митровић (Ваљево). Стрелци: Миливојевић у 10. и
Митровић у 72. минуту. Жути картони:
Миливојевић, Јовановић (П), Михаиловић, Андрић (К).
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 8,5, Мијаиловић 7, Глишић 7,5, Митровић 8,5,
Ђукић 8,5, Плавшић 7,5, Јовановић 8,5,
Гавриловић 7,5, С.Ненадовић 8,5, Балиновац 7,5, Миливојевић 8,5 (Л.Ненадовић 8)
КАЛЕНИЋ: Миловановић 6,5, Михаиловић 6 (Марковић -), Стевановић 6
(Вучковић 6), Допуђ 7, Радовановић 6,
Ђуричић 6,5, Андрић 6,5, Јанковић 6,
Сијерчић 6 (Живојиновић -), Алексић 6,
Ранковић 6,5 (Лукић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Јовановић (Памбуковица)
Фанатично борбени домаћин, ношен
јаком подршком публике, дошао је до
заслужених бодова на старту такмичења. Памбуковица је дошла до ране
предности- Стојан Ненадовић је лепо
упослио Миливојевића, а лопта се
после прецизног ударца одбила у
мрежу Миловановића.
Други гол је пао у јеку напада
Каленића, Митровић је одлично извео
слободан ударац са 30 метара и натерао
голмана гостију на капитулацију. Добар
је на другој страни био његов колега
Ђурђевић, а посебно се истакао
феноменалном одбраном након волеја
Допуђа.

ОДИГРАН КОМШИЈСКИ ДЕРБИ НА СТАРТУ КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКЕ ЗОНЕ

ПОДЕЛА ПЛЕНА,
БРЕЗОВИЦА БЛИЖА ПОБЕДИ

У ветровитом амбијенту пред очекивано пуним трибинама, велики
ривали из Окружне лиге су морали да се задовоље по бодом. Оба тима су
имали своје периоде доминације, утисак је да домаћин по пропуштеним
приликама има више разлога да жали за целим пленом.
Почело је рафалном паљбом на обе стране- Радосављевић је идеално
центрирао, а Ситарица из два покушаја савладао бившег саиграча из дреса
Јединства Љубишу Ракића. Уследио је експресан одговор, Павловић је извео
корнер, а Стаменковић милиметарски прецизно вратио егал.
Гошић је доминирао у ваздуху и умало на другој стативи донео нову
предност домаћину, а близу гола био је Врељанин Симић када је Крсмановић
стигао лопту на гол-линији. Искусни голман је био сигуран и код шута Јолачића,
Најава 3.кола (8/9.09.2018- 16.00ч):
а у наставку је тим Дејана Стојановића преузео контролу на терену. Ракић је
Брезовица - Железничар (Л)
храбром интервенцијом спречио Ситарицу да дуплира учинак, а бивши
Рибница (М) - ОФК Осечина
нападач Јединства није био прецизан ни главом са петерца. Претио је и
Спартак (Љ) - Врело Спорт
Радосављевић, Гошић је био за мало непрецизан, док је на другој страни
Раднички (В) - Борац (Л)
Крсмановића на муке ставио Новаковић.
Раднички Шабачки - Раднички Ст.
Иако је у питању велики ривалитет, треба похвалити актере за коректну
Задругар (Л) - Рађевац
борбу и поред доста картона, као и судију Раковића који је држао утакмицу у
својим рукама.
Мачва (Б) - ОФК Дивци
Колубарско-мачванска зона, 1. коло
Брезовица- Врело спорт 1:1 (1:1)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 500. Судија: Јован
Раковић (Ваљево). Стрелци: Ситарица у 6. за Брезовицу, а
Стаменковић у 14. минуту за Врело спорт. Жути картони:
Ђурђевић, Радосављевић, Крсмановић, Ераковић, Гошић
(Б), Радовановић, Јолачић, Матић, Ђурђевић (В).
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 7, Јанковић 7 (Радовић 6,5),
Ераковић 6,5, Марковић 6,5 (Пештерац 7), Марјановић 7,
Радосављевић 7,5, Ситарица 7,5, Ђорђевић 7,5, Гошић
7,5, Руменић 7, Пурешевић 7 (Шошкић 6)
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 7,5, Павловић 7 (Ристовски -),
Леонтијевић 7, Ђорђевић 7, Матић 7, Стаменковић 7,5,
Новаковић 7, Јолачић 7 (Анђић -), Симеуновић 6,5
Гужва пред голом Врело Спорта:
(Ђурђевић 7), Радовановић 7, Симић 6,5
Једна од пропуштених шанси Брезовице
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Радосављевић (Брезовица)
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1.коло (18/19.08.2018):
Трлић - ЗСК
ОФК Јабучје - Искра
Радник (Уб) - Совљак
Младост (Д) - ОФК Брђанац
Бањани - Пепељевац
Рибникар - Тврдојевац
Рубрибреза - Тулари
Колубара 2 - Тешњар
2.коло (25/26.08.2018):
ЗСК - Тешњар
Тулари - Колубара 2
Тврдојевац - Рубрибреза
Пепељевац - Рибникар
ОФК Брђанац - Бањани
Совљак - Младост (Д)
Искра - Радник (Уб)
Трлић - ОФК Јабучје
3.коло (1/2.09.2018- 16.00ч):
ОФК Јабучје - ЗСК
Радник (Уб) - Трлић
Младост (Д) - Искра
Бањани - Совљак
Рибникар - ОФК Брђанац
Рубрибреза - Пепељевац
Колубара 2 - Тврдојевац
Тешњар - Тулари
4.коло (8/9.09.2018- 16.00ч):
ЗСК - Тулари
Тврдојевац - Тешњар
Пепељевац - Колубара 2
ОФК Брђанац - Рубрибреза
Совљак - Рибникар
Искра - Бањани
Трлић - Младост (Д)
ОФК Јабучје - Радник (Уб)

Окружна лига Колубаре, 2. коло

Тврдојевац- Рубрибреза
2:1 (2:1)
0:1
2:2
4:1
2:0
2:0
1:1
2:0
1.1
2:1
0:1
2:1
3:1
5:0
0:1
1:1
1:0

Окружна лига Колубаре, 1. коло

Радник- Совљак
4:1 (2:1)
СРЦ "Школарац" на Убу. Гледалаца: 150.
Судија: Владимир Стојановић (Ваљево).
Стрелци: Симић у 25., Симеуновић у 38.,
Ф.Илић у 62. и Ф.Луковић у 90. за Радник,
а Маринковић у 28. минуту за Совљак.
Жути картони: Јовић, Симић, Радовановић (Р), Филиповић, Маринковић (С).
Црвени картон: Филиповић (Совљак) у
62. минуту.
РАДНИК: Радовановић 7, Н.Илић 7,5
(Живковић -), Јовић 7, Петровић 7, Јоцић
7, Ф.Илић 7, Симеуновић 7 (Лукић 7),
М.Луковић 7,5, Симић 7,5 (Лесић -), Ракић
7,5, Ф.Луковић 8
СОВЉАК: Савковић 6,5, М.Теодосић 6,
Милутиновић 6 (Д.Теодосић -), Ђуричић
6,5, Важић 6,5, Филиповић 6, Софронић
6, Ранковић 6, Живановић 6, Маринковић 7, Мијатовић 6 (Обрадовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Филип Луковић (Радник)
Радник је на убедљив начин савладао
бившег зонаша, а први гол је пао после
дуге лопте Небојше Илића и одличне
реакције Александра Симића. Совљак је
брзо изједначио, Маринковић је извео
"слободњак", а лопта закачила Ракића и
преварила Радовановића. Изузетном
акцијом Радник је вратио предност,
атрактивни потези Ракића и Филипа
Луковића омогућили су Симеуновићу
лаку реализацију.
У 62. минуту Симеуновић се нашао у
офсајду, али не и Филип Илић који се
убацио из другог плана и сигурно
реализовао "зицер". За крај, центаршут
Милоша Луковића и сјајан волеј његовог
брата Филипа за успешан старт Убљана.

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 80.
Судија: Владимир Стојановић (Ваљево). Стрелци: Илић у 1. и 27. за Тврдојевац, а Пецић у 29. минуту за Рубрибрезу. Жути картони: Васић, Ашковић,
Живковић (Т), Јовичић, Ивановић,
Радованчевић, Јоковић (Р).
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 7,5, Брдаревић - (Мирковић 7), Ракић 7, Васић 7,
Симић 7 (Живковић -), Миловановић 7,
Илић 8, Марковић 7,5, Јовановић 7,5,
Петровић 7,5 (Ранковић -), Ашковић 7
РУБРИБРЕЗА: Радованчевић 7, Адамовић 6 (Живковић -, Терзић -), Шепељ
6,5, Јоковић 6, Јовичић 6, Поповић 6,
Нерић 6,5, Спалевић 6 (Тодоровић -),
Бокић 6, Ивановић 6,5, Пецић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Илић (Тврдојевац)
Први тријумф Тврдојевца
наговештен је већ у 18. секунди мечаЈовановић је идеално послужио
Илића, а везиста домаћих послао
лопту у горњи угао Радовановића.
Средином другог дела, Ашковић и
Петровић су креирали прилику Илићу,
а он је прецизним ударцем погодио
даљи угао. Брзо се Рубрибреза вратила у игру, Миловановић је несмотрено направио прекршај, а Пецић
одлично извео слободан ударац са 18
метара.
Марковић и Јовановић су имали
лепе прилике да реше меч, док су гости
неколико пута били надомак гола, али
је фалио завршни ударац. У надокнади, једанаестерац за домаће, Радовановић је зауставио шут Илића.

Трлић- Јабучје
1:0 (0:0)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 60.
Судија: Слободан Илић (Ваљево).
Стрелац: Танасијевић у 72. минуту. Жути
картони: Ђурић (Т), Ракић, Несторовић,
Петровић, Павловић, Јеленић (Ј).
Црвени картон: Нешић (Јабучје) у 90.
минуту.
ТРЛИЋ: Милосављевић 6,5, Шимшић
6,5, Лазић 6,5 (Цвијић -), Танасијевић 7,5,
Кандић 6,5, Ђорић 7, Савић 6,5, Поповић
6,5, Радојичић 6,5 (Марковић 6), Ђурић
6,5, Маринковић 6,5 (Антонић 6,5)
ЈАБУЧЈЕ: Блажиновић 6, Јоргић 6,
Тодоровић 6, Нешић 6, Јеленић 6,5,
Милошевић 7, Павловић 6, Петровић 6,
Маринковић 6, Ракић 7, Несторовић 6
(Ранковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Танасијевић (Трлић)
У очекивано тврдој утакмици, Трлић је
дошао до вредног "минималца" против
једног од кандидата за прво место.
Одлука је пала из контре- Савић је лепо
упослио Танасијевића, везиста домаћих
дуго вукао лопту и прецизним ударцем
левом ногом погодио супротни угао
Блажиновића.
Трлић је имао неколико прилика у
првом делу, а Јабучје једну праву када је
Маринковић шутирао поред гола на пас
Ракића. У наставку доста слабији
фудбал, гости су упали у замку
расправе са главним арбитром, а на
крају је и Нешић због друге јавне
опомене морао у свлачионицу.

ТРАДИЦИОНАЛНО НА ИЛИНДАН

СТУБЛЕНИЦА ПАМТИ
СВОЈЕ ФУДБАЛСКЕ РАДНИКЕ
У Стубленици се, још од 1983.године, сваког лета на Илиндан,
традиционално организује Меморијални турниру у част некада истакнутих
фудбалера и функционера клуба који су оставили дубок траг током неколико
деценија рада у овом спортском колективу. Од 2016.године турнир се одржава у
измењеном формату, па су имену Спасоја Ивановића- Цанета додата још
двојица значајних фудбалских радника чији се допринос развоју фудбала у
овом крају изузетно цени и не заборавља: Богосав Марковић- Боја
(дугогодишњи члан управе, финансијер и ветеран ФК Стубленица) и Милан
Миловановић- Миха (капитен и један од најбољих играча, који је каријеру
започео и завршио у Стубленици).

Пред утакмицу Стубленица - Паљуви
У њихову част, и ове године, одигране су ревијалне утакмице између
сенорских тимова Стубленице и Паљува, као и сусрет ветерана Стубленице и
ветарана Уба. Уз обавезну закуску (гулаш) и пиће по завршетку утакмица,
меморијално окупљање увеличало је и присуство породица преминулих
фудбалских радника.
М.М.М.

Пратите нас на:

facebook/glastamnave
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СРУШЕНА И ВАЉЕВСКА
ТРАДИЦИЈА
- Црвено-бели славили на стадиону Крушика голом
Лукића из пенала у финишу меча. - Сигуран старт против
појачане Дрине. - У суботу дерби Трећег кола: ЈединствоСлога (Пожега) (стадион "Драган Џајић, 16 часова)
Идеалан старт за пулене Верољуба Дуканца- на премијери пред
својим навијчима, Милановић и Рајовић су сломили отпор жилаве Дрине,
да би у смирај комшијског дербија, Милан Лукић са "беле тачке" окончао
непријатну традицију у Ваљеву која се протегла на неколико деценија.
Иако је на паиру Јединство добило погодног ривала за старт,
новајлија у лиги је показао да неће бити "топовска храна" на "Западу".
Напротив, са неколико искусних играча са много српсколигашких и
прволигашких сезона у ногама, Дрина је у већем делу сусрета била
равноправан противник, али само до шеснаестерца Ивана Јовановића.
Пут ка победи отворио је повратник Игор Милановић, на врло необичан
начин- није искористио "зицер" када је био очи у очи са Лазићем, али је
конфузном реакцијом бека Дрине лопта поново дошла на ногу
Милановићу који не греши два пута.
Иницијатива Дрине на старту другог дела није донела изгледне
шансе за госте, Јединство је паметном игром чувало предност и чекало
прилику за завршни ударац, а она се појавила у 84. минуту. Зоран
Радојичић је повукао контру, Милановић лепо одложио за Рајовића, а
бивши бек Мачве и Земуна "левицом" натерао Лазића на капитулацију.

Славље након Рајовићевог гола
Српска лига "Запад", 2. коло

Будућност-Крушик 2014Јединство 0:1 (0:0)
ВАЉЕВО- Стадион Крушика. Гледалаца: 400.
Судија: Младен Јаковљевић (Љиг). Стрелац:
Лукић у 88. из пенала. Жути картони: Николић,
Гентић, Милинковић, Ђермановић (Б),
Стојановић, Рајовић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Томић 7,5,
Н.Радојичић 7,5, Рајовић 7,5, Филиповић 7,5,
З.Радојичић 6,5, Милановић 6,5 (од 49.
Стојановић 7), Којић 6,5 (од 68. Д.Јовановић 7),
Поповић 7,5 (од 55. Панић 6,5), Лукић 7,5,
Радивојевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Лукић
Српска лига "Запад", 1. коло

Јединство- Дрина (Љубовија)
2:0 (1:0)

Одличан старт против Дрине:
Лукић у акцији
Старији љубитељи фудбала кажу да Јединство није славило против
"старе даме" у Ваљеву још од 1978., а после пуне 4 деценије дошло је
време да се и та традиција сруши. Бивши играч црвено-белих Крстић је на
старту уздрмао стативу Ивана Јовановића, да би потом Поповић на дргој
страни имао исти учинак. Било је видно да је ваљевски тим одласком
Рашевића изгубио покретачку снагу, али гости нису успевали да
материјализују бољу игру у пољу.
Изгледало је да нема ништа од прекида традиције у 52. минуту,
центарфор Поповић који је на леђима носио комплетну одбрану домаћих
обновио је повреду "задње ложе", па је убски тим наставио без класичне
"деветке". Ипак, улазак Андреје Стојановића је био прави потез Дуканца, а
после неколико нереализованих контри са вишком играча, одлука је пала
у 87. минуту- Стојановић је срушен у идеалној позицији, али је Пејовић
укротио шут Николе Радијичића са 11 метара. Везиста Јединства је
срушен у покушају да врати лопту у мрежу, а храбри судија Јаковљевић
поново показује на "белу тачку". Лукић је био прецизан, па се уз кишу и
град сачекао последњи судијски звиждук који је означио победу боље
екипе:
- Стартовали смо преко очекивања, срушили још једну непријатну
традицију, али еуфорије нема. Посебно што се уз дуже повређеног Сајића,
на списку одсутних за Ваљево нашао и Андрић, а велику главобољу
задаје нам и повреда Поповића. Ипак, момци на терену показују да имамо
компактну екипу у којој свако може да одради свој део посла, а момци
рођени 1999. доказују да су стасали да буду не само добри "бонуси", већ и
носиоци игре. Гледаоце у суботу очекује посластица, нас нови "рударски"
посао са Слогом којој је Прва лига измакла за длаку у прошлој сезони, а
ми ћемо се потрудити да још једном обрадујемо навијаче који су нам
пружили огромну подршку у прва два кола- рекао је после меча са
Ваљевцима тренер Верољуб Дуканац.
Б.Матић

УБ- Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 400.
Судија: Ненад Ђорђевић (Гуча). Стрелци:
Милановић у 37. минуту и Рајовић у 84. минуту.
Није било картона.
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Томић 7,5,
Н.Радојичић 7, Рајовић 7,5, Филиповић 7,5,
Андрић 7, Милановић 8, Којић 7 (од 58.
Д.Јовановић 7), Панић 7 (од 70. Мијатовић 7),
Лукић 7,5, Стојановић 7 (од 48. З.Радојичић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Игор Милановић

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Jedinstvo (Ub)
2.[umadija (A)
3.Jo{anica
4.Smederevo 1924
5.Sloga (P)
6.Mokra Gora
7.Proleter Mihaj.
8.FAP (Priboj)
9.Sloga (PM)
10.Budu}nost (V)
11.Tutin
12.Mladi radnik
13.Drina
14.Provo
15.Loznica
16.Polet (Q)

2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2

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

Наредне утакмице Јединства:
3.коло (субота, 1.септембар - 16.00ч):
Јединство (Уб) - Слога (Пожега)
4.коло (субота, 8.септембар - 16.00ч):
Слога (ПМ) - Јединство (Уб)

6
4
4
4
4
4
4
3
3
1
1
1
1
1
1
0
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ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА ПОЧЕЛИ ТАКМИЧЕЊЕ У ЕЛИТНОМ РАНГУ

УПИСАН ПРВИ БОД,
НАИВНО У НИШУ
Пулени Мирослава Билића
после три одиграна кола налазе се
на претпоследњем месту са само
једним освојеним бодом, али је
утисак да убски омладинци имају
квалитет да се носе са најбољим
екипама у Србији.
Премијера на Бродарцу протекла је у знаку мање-више очекиваног
"домаћинског" суђења и одличног
отпора Убљана у првих 45 минута.
Лагано досуђен пенал за домаће
није пореметио црвено-беле, врло
брзо је Тмушић главом поравнао
након корнера Мочића, а Илић је
пропустио одличну прилику за
преокрет. Меч је био решен за 60
секунди другог дела, Бродарац је
Из пенала за први бод:
два пута затресао мрежу Петровића,
с тим што је трећем голу претходио Капитен Александар Грујичић
очигледан прекршај над Тмушићем.
Деби пред својим навијачима, омладинци Јединства су имали
против одличне екипе Чукаричког, у изузетном амбијенту достојно су се
супротставили "брђанима" и за квалитетну партију награђени су првим
бодом у елити. Грујичић је из пенала донео предност пред саму паузу, да
би непажња одбране кумовала изједначењу. Бриљирао је голман Бојан
Петровић, у неколико наврата измамио овације бројне публике, а мало је
недостајало да Живојиновић у финишу донесе и прву победу домаћину.

Омладинска лига Србије, 2. коло

Јединство (Уб)- Чукарички
1:1 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 800.
Судија: Младен Јаковљевић (Љиг). Стрелци:
Грујичић у 45+1. из пенала за Јединство, а
Ракоњац у 58. минуту за Чукарички. Жути
картони: Петровић, Филиповић, Грујичић (Ј),
Терзић (Ч).
ЈЕДИНСТВО: Петровић 9, Добрисављевић 7
(Ивковић -), Мочић 7,5 (Емрековић -),
Филиповић 7,5, Грујичић 7,5, Тмушић 7,5,
Павловић 7 (Јолачић 7), Поповић 7 (Јеринић 7),
Живојиновић 7,5, Илић 7 (Стефановић 7),
Головић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бојан Петровић (Јединство)
Омладинска лига Србије, 3. коло

Раднички (Ниш)- Јединство (Уб)
3:0 (1:0)
Стадион Железничара у Нишу. Гледалаца: 50.
Судија: Милан Митић (Лесковац). Стрелци:
Каркић у 11., Секулић у 23. и Стаменковић у 53.
за Раднички. Жути картони: Секулић,
Младеновић (Р).
ЈЕДИНСТВО: Петровић 6, Емрековић 6 (Тадић ), Тмушић 7, Мочић 6,5, Грујичић 6,
Добрисављевић 6, Павловић 6 (Илић -,
Обрадовић -), Павловић 6, Головић 6, Ивковић
6 (Јолачић 6,5), Јеринић 6,5 (Поповић -),
Живојиновић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Каркић (Раднички)

OMLADINSKA LIGA SRBIJE

Пуне трибине стадиона "Драган Џајић"
Првих пола сата на лошем терену нишког Железничара,
наговестило је да би са далеког гостовања Јединство могло да се врати
са позитивним резултатом, али је несмотреност одбране у финишу првог
дела одвела меч на воденицу Радничког. Када је Секулић погодио из
"слободњака" на старту другог дела, било је јасно да ће гости тешко до
преокрета, мада је у већем делу меча одлични судија Митић пропустио да
свира пенал за Убљане неколико минута касније. Још једна успаваност
након корнера кумовала је трећем голу Радничког, а поново је у неким
ситуација превише себични Живојиновић пропустио неколико прилика
да барем ублажи пораз Јединства.
У мечу четвртог кола, црвено-бели су дочекали Динамо 1945 из
Панчева (среда), а за викенд путују на мегдан ОФК Београду.
Б.Матић

1.Vojvodina
2.Partizan
3.^ukari~ki
4.Brodarac
5.Rad
6.Crvena zvezda
7.Internacional
8.Dinamo (P)
9.Trajal
10.Spartak @K (S)
11.Radni~ki (N)
12.In|ija
13.BASK
14.Vo`dovac
15.Jedinstvo (Ub)
16.OFK Beograd

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

0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1

0 16 : 1 9
0 9 :1 9
0 4 :1 7
0 5 :3 4
0 5 :3 4
1 5 :4 4
1 3 :3 4
1 6 :11 4
1 4 :5 3
1 4 :5 3
1 4 :5 3
1 3 :4 3
1 3 :7 3
1 3 :10 3
2 2 :7 1
2 2 :8 1

5.коло (субота, 1.септембар)

ОФК БЕОГРАД
- ЈЕДИНСТВО (Уб)
6.коло (недеља, 8.септембар - 11.00 h)

ЈЕДИНСТВО (Уб)
- ВОЈВОДИНА
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ОПШТИНСКА ЛИГА УБА БОГАТИЈА ЗА НОВОГ ЧЛАНА

ФУДБАЛ ПОНОВО СТАНУЈЕ У СЛАТИНИ
- Имамо 25 играча на располагању, а чак 18 су момци из Слатине, предвођени Милошем
Милићем и Душаном Ковачевићем, фудбалерима богатог искуства. По три играча имамо
из Радуше и Бранковине, један стиже из Памбуковице, а тренер је Живорад Негић из
Радуше - истиче Саша Ковачевић, председник ФК Будућност 1995
После 17 година паузе, на ободу
убске општине, село Слатина са око 100
кућа поново ће уживати у фудбалу.
Додуше, за почетак ће морати да иду до
оближњих Чучуга, будући да је некадашњи терен одавно постао депонија
глине, али су у помоћ притекле комшије.
Захваљујући Горану Павићу, ФК Будућност 1995 играће као домаћин на терену
у Чучугама, али се надају у клубу да ће
подстанари бити само годину дана.
Наиме, захваљујући Миловану Ковачевићу- Киси, клуб је добио на располагање плац од 1,5 хектара, а тешку
механизацију за радове обезбедиће им
бивши Копови или садашњи Југокаолин на челу са директором Небојшом
Илинчићем.

Како је дошло до идеје да се
фудбал поново врати у Слатину,
одговор смо потражили од председника клуба Саше Ковачевића, познатог боксера из овог краја, али пре свега
човека који је спортски тип од главе до
пете:
- Са великим поносом могу да
кажем да је иницијатива за поновно
формирање клуба потекла од младих
људи из Слатине, јер је данас реткост у
убским селима да има клинаца заинтересованих за спорт. Рекли су да би
желели да ја покренем причу, брзо смо
склапали коцкице, а сва врата на која
сам закуцао била су широм отвореназадовољно прича Ковачевић који ће
дати свој допринос и на терену као

ФК Будућност 1995 (Слатина)

РАСПОРЕД ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ "УБ"
1. коло (2. септембар, 11ч):
Стрелац 001- Омладинац (К)
Колубара- Звиздар 2012
Мургаш 2012- ОФК Таково
Стубленица- Слога (Врховине)
Будућност 1995- Вукона
Докмир- Јединство (М)
слободне Бргуле

2. коло (9. септембар, 11ч)
Вукона- Докмир
Слога (В)- Будућност 1945
ОФК Таково- Стубленица
Звиздар - Мургаш (субота, 08.09)
Омладинац- Колубара
Бргуле- Стрелац 001
слободно Јединство (М)

последњи бедем пред голом голмана
Ђенића.
Већ у јуну, Будућност је почела
са играњем припремних утакмица, а
до сада већ имају двоцифрени број
провера. Одмерили су снаге са Докмиром, Памбуковицом, Звиздаром,
Бранковином, Таковом..., а судећи по
приказаном- неће имати епизодну
улогу у првенству ОФС Уба:
- Имамо 25 играча на располагању, а чак 18 су момци из Слатине,
предвођени Милошем Милићем и
Душаном Ковачевићем, фудбалерима
богатог искуства. По три играча имамо
из Радуше и Бранковине, један стиже
из Памбуковице, а тренер је Живорад
Негић из Радуше. Захваљујући Милораду Ђурђевићу, власнику "Еурометала", добили смо наранџасту гарнитуру дресова, а од њега смо на
поклон добили и лопте. Такође, Горан
Павић и Милован Ковачевић, бивши
играч Вождовца, су нам поклонили по
две лопте, а донацијом мештана сакупили смо средства за небо-плаву
гарнитуру која је и основна боја клуба.
Чак осам момака у играчком кадру је
испод 19 година старости, а за администрацију клуба ће бити задужен Марко
Ђурђевић, момак из Слатине чији је
допринос био немерљив у претходном
периоду.
Није пропустио председник
Ковачевић да се захвали техничком
секретару ОФС Уба Драгану Ђокићу и
Владимиру Симићу који су пружили
велику помоћ у папиролошким заврзламама пред такмичење, а на недавној Конференцији клубова одређени
су и парови за јесењи део првенства.
Први ривал Слатињанима биће екипе
Вуконе, а меч је на програму 2. септембра у 11 часова у Чучугама. Не залећу
се у амбицијама- првенствени циљ је
анимација младих и право спортско
дружење, а о њиховим резултатима
имаћете прилике да читате на страницама "Гласа Тамнаве" у наредном
периоду...
Б.Матић
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ОДБОЈКАШИЦЕ СЕ ВРЕДНО СПРЕМАЈУ ЗА СУПЕРЛИГУ

У ИШЧЕКИВАЊУ ПРИМАЧА
Иза убских одбојкашица је најтежи
део летњих припрема, теку потоци зноја
под командом кондиционог тренера
Слободана-Боке Петровића, а првог
тренера Дејана Стојковића може да
радује да ниједна играчица нема
проблема са повредама. Није још
завршен прелазни рок за Убљанке, а
Стојковић је резимирао до сада урађено:
- Зорица Живановић, техничар
богатог интернационалног искуства,
биће прва опција на кључном месту, а у
средњем блоку смо добили два
појачања- бивша репрезентативка
Александра Петровић и Анђела
Стојковић, уз староседеоца Соњу
Каришик, представљаће бедем на
мрежи. Стигла је и "либеро" Ивана
Јаковљевић из Лазаревца, а из ОК
Београда смо довели поузданог

РАСПОРЕД УТАКМИЦА ЖОК УБ
У ПРВОМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ:
1.коло: Спартак - Уб (28.09)
2.коло: Уб - Клек (06.10)
3.коло: Јединство(СП)- Уб (14.10)
4.коло: Уб-Железничар(Л) (20.10)
5.коло: Црвена звезда - Уб
6.коло: Партизан - Уб
7.коло: Уб - ТЕНТ
8.коло: Визура - Уб
9.коло: Уб - Динамо (П)
КУП СРБИЈЕ- осмина финала:
ТЕНТ - Уб (9-10.октобар)

коректора Миљану Трајковић. На месту
примача појачали смо се Кристином
Бјелић из ТЕНТА, а наша жеља је да се
појачамо још једним квалитетним примачем. Уз играчице из прошле сезоне,
тренутно имамо 13 девојака на располагању, а Боки и мени су се у стручном
раду придружили Жарко Цицмил и
Милош Костић који организује рад у
теретани.
Први ривал у припремном периоду
биће Србијанка из Ваљева (4. септембра), а познат је и противник за суперлигашки деби:
- Суперлигу почињемо гостовањем
Спартаку у Суботици, а деби пред својим
навијачима имаћемо у суботу 6. октобра
Дејан Стојковић,
против Клека. Већ у четвртом колу нас
тренер ЖОК Уб
чека и дерби са лајковачким Железничаром пред нашом публиком, а извучени
су и парови за Куп. У осмини финала аутсајдера, а Куп се игра 9-10. октобрагостујемо ове сезоне силно појачаном рекао је млади лазаревачки тренер на
ТЕНТ-у, сигурно нам припада епитет клупи ЖОК Уба.
Б.Матић

Тираж: 2.500
Ул.Краља Петра Првог 21, Уб
Тржни центар "Лазић" (на спрату)
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КОЊИЧКЕ АКТУЕЛНОСТИ

КРАСИВА ДОМИНАНТНА У ШАБАЧКОМ ДЕРБИЈУ
Изузетно издање Красиве у шабачком Дербију 12.
августа, трогода омица из штале Маторчић није имала премца
у трци на 2400 метара, а најближи пратилац Ајрон Бој ушао је у
циљ са дужином и по заостатка за победником. Иза Красиве
остали су и Смајлинг, победница београдског Дербија Мис
Мази, као и домаћа грла Трибал, Тина Сур и Полона. Красива
је свом газди донела награду од 125.000 динара, џокеј Иштван
Козма је одјахао најбоље време у историји шабачке
престижне трке- 2:30,4, па се Красива тако придружила
Калини Лејди и Азаренки које су такође славиле у шабачком
Дербију 2014. и 2016. године (Груп 3). Успешан дан у Шапцу
употпунила је Амелија у власништву породице Станаревић из
Лончаника, џокеј Горан Крстић ју је водио ка првој победи у
каријери у трци двогодаца "Меморијал Драгољуб-Драја
Павловић" на 1350 метара.
Трке у Врелу за Огњену Марију (30. јул) су измамиле
преко 4.000 љубитеља коњичког спорта, а у главној трци "Куп
Тријумф штале Маторчић у шабачком Дербију
Тамнаве" тријумфовао је Трибал Владе Ранковића у седлу са
Фото: Јелена Илић, facebook/sabacki-hipodrom
Миланом Конкољем. Три дужине иза победника стигао је
Алкатраз, док су Калина Лејди и Огон морали да се задовоље трећим, односно четвртим местом. У трци за трогоце "Огњена
Марија" на 1.600 метара- мало изненађење, прву победу
забележила је Полона власника Јована Јовановића- Аладина,
а ка тријумфу је водио љубимац публике Тика Вујковић.
Криптон власника Драгана Љубомировића стигао је други, а у
наградама су били и Квелиндо Сур породице Арсеновић и
Тина Сур у власништву породице Лазаревић.
Торино Хил је оправдао улогу фаворита у трци
"Меморијал Петар Бирчанин", у седлу са Тиком Вукојвићем
стигао је у циљ 6 дужина пре Рода Лејвера. У првој трци на
1200 метара "Меморијал Зорана Петковића", Орао Трлић је
доминантно тријумфовао са 8 дужина предности испред Ал
Капонеа власника Саше Ашковића, док је грло Дражена
Дунђера Аркобалена завршило на трећем месту.
Тријумф Трибала Владе Ранковића
Наредног викенда локална грла чека озбиљан испит,
дводневне традиционалне "Љубичевске игре" у Пожаревцу
у "Купу Тамнаве" у Врелу
биће прави спектакл за љубитеље племенитих животиња... Б.М.
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