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АКТУЕЛНО
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ЗАХВАЉУЈУЋИ СРЕДСТВИМА ОПШТИНЕ
И МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ

АСФАЛТ У НАСЕЉУ
АЛЕКСИЋА ИМАЊЕ
Заједнички пројекат, вредан 40 милиона динара,
обухвата и уређење улице 25. маја у Трњацима.
– До краја године планирана и изградња 25
путних праваца на сеоском подручју
Три месеца након почетка радова, последњих дана
септембра завршена је реализација највећег овогодишњег
пројекта у граду. Реч је о уређењу инфраструктуре у насељу
Алексића имање, где су асфалтиране све четири саобраћајнице, што су мештани чекали деценијама.
Прва је улица Алексе Мартића, која је добила ново рухо.
Пошто је стари асфалт био у веома лошем стању, урађена је
комплетна реконструкција те централне улице насеља у
дужини од 302 метра, асфалтиран коловоз у ширини од седам
метара и обострани тротоари по 2,5 метара. Поред тога,
изграђене су 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 имају коловозе ширине пет метара
и по 2,5 метра тротоара са обе стране. Све четири улице
добиле су и кишну канализацију, а радови, које је извело убско
предузеће „Леон“, обухватали су и замену дотрајалих
азбестних водоводних цеви и водоводних прикључака, као и
корекцију канализационих прикључака.

Асфалтирање улица на Алексића имању
Изразивши задовољство што су успешно завршени
обимни и сложени радови на уређењу инфраструктуре у
насељу Алексића имање, председник општине Уб Дарко
Глишић је рекао да мештани овог дела града „имају разлога за
задовољство, јер су добили неопходну инфраструктуру, због
чега ће им живот бити неупоредиво лакши“.
- Од сада нема прашине и блата, не треба више да се
плаше кише ни лошег времена, јер имају модерне саобраћајнице комплет опремљене. Тиме смо један од послова, који
су чекали више деценија и једну од ствари, које су биле
нерешене и увек се тражио изговор да се не реше, сада решили. То јесте нешто што изазива велико задовољство и код
нас, који смо успели да тај посао завршимо иако је било доста
проблема и, наравно, код становника насеља Алексића
имање, истакао је Глишић.
Пројекат уређења комплекса улица на Алексића имању
заједнички су, по 50 посто, финансирали Министарство
привреде и локална самоуправа. Истим аранжманом обухваћена је и улица 25. маја у Трњацима, где би ових дана требало
да започну радови на асфалтирању 116 метара коловоза и
изграђена пратећа инфраструктура. Вредност свих наведених
радова пет улица је 40 милиона динара.

’’РЕВОЛУЦИОНАРНО’’
ИСКУСТВО

П

лишана петооктобарска револуција ове године је забележила 18.
годишњицу. ‘’Револуционари’’,
који су за толико година старији, сада,
свако на свој начин, разапињу све оно што се тада
дешавало у Београду и широм Србије. Има их и на
важним функцијама у владајућој партији, неки су се
повукли из политике, али, понајвише их је у опозицији, која, управо због присуства тих осведочених
‘’бораца за промене’’, нема никаквих шанси да,
једном, дође на власт. Зашто? Зато што се овај народ
сећа свих неиспуњених обећања, пљачкашких
приватизација, грабежи у којој су предњачили они
који су чекали своју шансу у некој ‘’заветрини’’ у
тмини ‘’Милошевићевог тунела са светлошћу која се
назирала на крају’’, хохштаплера који су нагрнули у
Србију и брзо се докопали великих пара, а ‘’дошли
са коферчетом код тетке - на кауч’’...
Е, сад! Зашто није било лустрације, зашто нису
санкционисани кривци кад се, после свега, видело
да је ‘’цар го’’? Шта је са многим аферама које су
заташкане?
Зашто су конвертити на већој цени од оних који
настављају да, као у време деведесетих, критиком
владајућег режима, дођу на власт? Да ли је тачно да
се политичка равнотежа одржава уценама оних који
су имали приступ свим информацијама служби које
су биле задужене да ‘’знају све’’? Зашто нису
позвани на одговорност људи који су, готово
очигледном корупцијом, омогућили криминал у
области политике и привреде?
Много је питања, а мале су шансе да ће икада бити
дати одговори. Одувек је познато да је политика
вештина могућег, а на овим просторима је, чини се,
увек било могуће све.
Памтимо и време у оној нашој великој држави када
смо забезекнуто гледали како недодирљиви
републички и савезни функционери, као мали
богови, воде државу у очигледну пропаст, а народ се
опредељивао, углавном, онако како су га обавештавали медији (којима су из светских центара моћи
плаћали и - диктирали).
Изборни систем, који је омогућио да партија са
седам процената гласова, добијених на парламентарним изборима, добије положај премијера,
мешање страних амбасадора и много тога још,
омогућили су да ‘’Курта остане на раги иако је већ
узјахао Мурта’’. . .
Петог октобра двехиљадите, аутобуси су стали пред
просторијама које је, својевремено, закупио Српски
покрет обнове (опозиција коју је народ познавао и све више прихватао). У неизвесност је кренуло око
150 Убљана. Неки су се, само превезли до
Берограда, а онда, из удобних фотеља посматрали
директан телевизијски пренос ‘’Револуције’’, неки
су, за сваки случај, дошли својим аутомобилима до
Чукарице (да би се прошетали кроз пристигле убске
аутобусе), неки су се, после сат-два, вратили на Уб
да, са онима који су остали,‘’чувају своје Убљане’’...
Прошло је 18 година, а питања се умножавају.
Основно је: ‘’Шта је то у српском бићу...?’’
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ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "УБ" ПРОСЛАВИЛО 120 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

ДОБАР ПОГЛЕД НА БУДУЋНОСТ
Ловачко удружење „Уб”, поводом јубилеја, уручило је повеље пријатељским савезима,
удружењима и фирмама, као и захвалнице истакнутим ловцима, женама ловцима и ловочуварима
Ловачко удружење Уб, као једно од настаријих,
најорганизованијих и најбројнијих удружења грађана у
Тамнави, на величанствен начин, прославило је 120 година
постојања. Јубилеј је обележен у недељу, 30.септембра, на
комплексу убске Фазанерије у присуству око 1.000 званица. Уз
традиционалан ловачки гулаш, печење и бика на ражњу,
свечани тон прослави дао је и наступ КУД „Тамнава”, као и
музика „Електрик бенда” са Зораном Јагодићем Рулом.
Дружење убских ловаца имало је и званични део програма у
ком су додељена признања заслужним ловцима и
пријатељима удружења.

Зоран Марковић са делегатима Скупштине ЛУ „Уб”
Ловачко удружење „Уб”, поводом јубилеја, уручило је
повеље пријатељским савезима, удружењима и фирмама, као
и захвалнице истакнутим ловцима, женама ловцима и
ловочуварима. Ловачки савез Србије, на челу са
Признања Ловачког савеза Србије у виду златних,
сребрних и бронзаних ордења додељена су члановима ЛУ
„Уб” који су се посебно истакли залагањем и резултатима
на унапређењу ловства и заштите природе.
Добитници златног ордења: Александар Дамњановић
Лека (Мургаш), Остоја Јаковљевић (Таково), Радован
Пантић (Бањани) и Александар Јовановић Џајић (Уб).
Добитници сребрног ордења: Верољуб Панић (Радљево), Марко Станојевић (Чучуге), Томислав Јуришић (Калиновац), Ђорђе Ђорђевић (Врховине, настарији ловац ЛУ
„Уб) и Сретен Ђурђевић (Слатина).
Добитници бронзаног ордења: Зоран Живковић
(Паљуви-постхумно), Славољуб Матић (Руклада- постхумно), Милорад Маринковић (Радљево), Момир Несторовић
(Слатина), Миломир Грујичић (Памбуковица), Томислав
Андрић (Совљак), Александар Петрић (Трлић), Владимир
Ђурђевић (Гуњевац), Војислав Радовановић (Звиздар),
Живко Илић (Милорци), Славољуб Вукосављевић (Јошева), Небојша Негић (Лончаник), Негослав Матић (Врело),
Велимир Илић (Брезовица), Бранко Мићић (Каленић) и
Новак Пошарац (Памбуковица).

Традиција за поштовање
председником Драганом Шормазом, специјално за ову
прилику, доделио је плакете за ловачке заслуге Скупштини
општине Уб и Ловачком удружењу „Уб”, али и своје златно,
сребрно и бронзано одрење као посебан вид признања.
- Иако се, на први поглед, чини да смо поделили велики
број признања - то је, по мени, недовољно. Обзиром да
Ловачко удружење „Уб” броји 850 чланова, остало је још пуно
заслужних ловаца који нису добили захвалнице. Обухватили
смо сва села и оставили могућност да људи из тих села сами
изаберу по једног или два човека који, по њиховом
мишљењу, заслужују да добију признање. Руководство се
није мешало у избор, али је одабрало и неке који нису
обухваћени њиховим одлукама- нагласио је током свечансти
Зоран Марковић, председник ЛУ „Уб”.

Свечаност уз присуство 1.000 званица
Међу многобројим гостима, на свечаности су се нашли и
представници Ловачког савеза Србије, Ловачког савеза
Војводине, представници савеза из централне и источне
Србије, као и руководства побратимских ловачких удружења
из Ниша, Будве, Бачке Тополе и многи други.
Мало је ловачких удружења у Србији која се могу
похвалити постојањем од 120 година. Најстарије је
крагујевачко, а међу градовима који су неколико година
касније основали звачничну заједницу ловаца нашао се и Уб.
Оно што Убљане највише радује је присуство великог броја
младих ловаца што, свакако, гарантује „Добар поглед у
будућност”.
Милован Миловановић

ПОВОДОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

БАЛОНИ ЖЕЉА
Поводом Дечије недеље, ученици четвртог разреда са
својим учитељима Марином Петровић, Љиљаном
Живановић, Наталијом Томић и Биљаном Стојковић,
организовали су симболично пуштање балона на
општинском брду Шепковац. На хелијумске балоне закачили
су поруке у облику срца, који су се односили на безбрижно
детињство и одрастање деце.
- Стотину ученика четвртог разреда понело је своје
балоне са различитим афирмативним порукама, које су,
углавном, везане за њихово детињство, родитеље, браћу и
Симболично пуштање балона на Шепковцу
сестре. Деца су била узнемирена,
јако емотивно су
доживела читаву ову акцију, чак је пала и по која суза
Пуштање балона успешно је завршено уз најјаче узвике и
радосница. Овај догађај је инспирисан дечијим жељама за
боље сутра, али и да ставимо акценат на здраво и срећно осмехе малишана са погледима ка небу. Свако је пратио свој
одрастање свих будућих генерација- истакла је, након ове балон маштајући да ће већ негде да стигне и пренесе поруку
коју су они послали.
несвакидашње акције, учитељица Биљана Стојковић.
Љ.Симановић
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ОДРЖАНА ДВАНАЕСТА ЛОВАЧКА ГУЛАШИЈАДА НА УБУ

ЛАЈКОВАЧКИ КОТЛИЋ НАЈУКУСНИЈИ
У конкуренцији 37 екипа, најбољи гулаш припремило је Планинарско-смучарско друштво „Ћира”
Дванаеста Ловачка гулашијада на Убу окупила је, у
недељу, 7.октобра, 37 екипа и неколико стотина заљубљеника
у котлиће и лепо дружење. Ловачко удружење „Уб” се
потрудило да свим учесницима обезбеди добре услове и
срнеће месо, а привлачни мириси из горњег крака главне
улице ширили су се градом. Поред устаљеног припремања
ловачког гулаша, такмичари су се потрудили да своје
дружење зачине и додатним специјалитетима, попут пасуља
и купуса у земљаном лонцу, роштиља, пилећих крилаца на
тањирачи... Учесници и њихови навијачи славили су и пре
проглашења победника јер, како сви воле да кажу, најважније
је дружење. ЗЗ „Трлић” је, као и сваке године, припремала
гулаш у великом лонцу намењеном свим заинтересованим
грађанима.
Победу је, овога пута, однела гостујућа екипа ПСД
„Ћира” из Лајковца коју су предводили капитен Милан
Радовић-Малајац и помоћник Рајко Јеринић. Пехар за друго
место освојила је екипа „Подгорка” из Осечине на челу са
Драганом Поповићем, док су трећи били Памбуковчани
„Караула”, које је предводио Младен Нинковић.

Највеселији су били убски пензионери

Новајлије: Екипа „Пасаж”
Победници: ПСД „Ћира” Лајковац
По оцени организатора подељени су пехари и у још
неколико категорија. Најмлађи ученик овогодишње
Гулашијаде била је Ивана Илић (2012), а најстарији ловац
Петар Ђурђевић- Пера Јеге (1943). Најлепши штанд имала је
екипа „Јуче, данас, сутра”, која је за нијансу била испред
„Музичке школе и веселих ловаца”.

Весела „Совљачка дружина”

Добитници пехара и признања

Учешће је, и ове године, узело неколико нових екипа из
Уба и околине, али је био приметан и изостанак неких старих
убских кулинарских мајстора. Ипак, празни котлићи на крају
традиционалне убске манифестације својеврстан су доказ да
су сви учесници положили испит у спремању овог ловачког
специјалитета.
Милован Миловановић
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ПРОФЕСОР ДОКТОР МИЛАН НЕДЕЉКОВИЋ

УБЉАНИН
И ВРАЧАРАЦ
Велика енергија, али и спремност да
се нађу одговори на изазове времена
Више од две године сте председник Градске општине Врачар.
На одговорне послове интервентног кардиолога и редовног
професора на Медицинском факултету, додали сте још једну важну
функцију. Стиче се утисак да сте се у политици подједнако добро
снашли, као и у медицини. Шта је карактеристично за последње две
године Вашег живота?
- Прихватајући функцију председника Градске општине
Врачар задржао сам место интервентног кардиолога у Клиничком центру Србије, јер имам велики број пацијената које
лечим и контролишем. Све више нових пацијената ми долазе
из целе Србије, а то су комплексни случајеви које ми упућују из
центара са интервентном кардиологијом, које сам, својевремено, отворио. Такође, желео сам да и даље предајем, како
студентима медицине, тако и постдипломцима и специјализантима, и да их испитујем, што је мој основни позив као
редовног универзитетског професора. То ми је Закон о
универзитету дао за право. Међутим, преузимајући функцију
председника ГО Врачар, а обзиром да Закон о локалној
самоуправи захтева да ми стални радни однос буде заснован у
општини, Агенција за борбу против корупције је донела одлуку
да могу да наставим свој основни посао за који сам се и
школовао. Моји пацијенти и студенти ни једног тренутка нису
осетили моје одсуство из Клиничког центра Србије. Студенти
имају увек присутног професора на испитима, предавањима и
вежбама, а у општини сам, такође, свакодневно присутан
решавајући проблеме наших суграђана.

Проф. Др Милан Недељковић на потписивању
Меморандума између Градске општине Врачар
и Округа Сјиченг, града Пекинга
Како изгледа ваш радни дан, с обзиром на многобројне
обавезе?
- Мој радни дан почиње јутарњим састанком на Клиници,
првим интервенцијама у сали, затим студентским вежбама, па
се наставља у ГО Врачар где моји сарадници већину ствари
припреме за реализацију. Огромна подршка пружена ми је од
стране начелнице Општинске управе Гордане Басте, која је
изврстан правник и одан сарадник. Такође, велику помоћ имам
и од шефа одборничке групе СНС за општину Врачар Др
Угљеше Мрдића, доктора правних наука, који је, као млад
човек, пун енергије, увек присутан у свим пословима које
реализујемо. Заменица предсеника општине Радмила Сарић и
председник Скупштине ГО Врачар Михајло Групковић су људи
који су стручни, радни и поштени и који значајно доприносе
нашем динамичном развоју. Мој кабинет, на челу са Николом
Јеленковићем и Цаном Роглић, као и сви чланови Општинског
већа, функционишу као један организам. Лично да бих могао
да одговорим на све изазове, радим дуже и више него раније.
Али, то ме не умара превише, јер знам да радим праве ствари.
Да ли је интервентна кардиологија у Србији, Вашим
политичким ангажовањем, изгубила или добила?
- Као професор на кардиологији Клиничког центра Србије,
имам три дежурства месечно за лечење акутног инфаркта
миокарда. Како то не би утицало на моје дневне послове, то
радим ноћу, од 20 часова увече до сутра у осам. То исцрпљује
човека, међутим, задовољство учињеним и спашеним
људским животима, је велика сатисфакција. И даље сам
присутан на европским и америчким кардиолошким
конгресима, а управо сам се вратио са пута из Сан Дијега где
сам имао предавање којим је представљена Србија на
заједничком симпозијуму у организацији Србије, Словеније,
Грчке, Македоније и Кипра. Чак сам стигао да у Лос Анђелесу
присуствујем и локалном дербију америчког фудбала између
Ремса и Чарџерса.

Градски менаџер Горан Весић
и Проф. Др Милан Недељковић, са сарадницима,
у обиласку радова у улици Књегиње Зорке на Врачару
Општина Врачар је срце Београда. Да ли то срце, сада, боље
функционише у односу на време пре Вашег доласка?
- Моја главна премиса, када сам преузео ГО Врачар, била је
да све активноста морају да буду у складу са законом. Сваке
среде у десет и тридесет имам састанак са грађанима Врачара,
где дође пет до осам грађана са различитом проблемима. У тим
разговорима и решавању проблема проведем око три сата.
Користећи сугестије грађана на терену, у најбољој сам позицији
да промовишем политику СНС-а, која у фокус ставља грађанина
и његове потребе попут: уређивања фасада и улаза зграда које
су старе по више деценија, сређивање зелених површина и
паркова којих на Врачару има мало, а живот значе, уређивање
улица и тротоара (само ове године су комплетно реконструисане две улице – Сазонова и Књегиње Зорке), реконструкција
Спортско-образовно-рекреативног центра Врачар у који није
улагано од почетка рада 1971. године (замењена је столарија и у
току је замена система за грејање и вентилацију), док је у Центру
за образовање и културу „Божидарац“ реновиран је део објекта
и тамо је смештена Канцеларија за младе ГО Вачар (у њега није
улагано од оснивања крајем шездесетих година прошлог века).
Такође, покренули смо са Градом и Канцеларијом за управљање јавним улагањима комплетну реконструкцију Основних
школа „Свети Сава“ и „Владислав Рибникар“, а делом и Основне школе „Краљ Петар Други Карађорђевић“.
Колико је ГО Врачар предана својим грађанима види се и у
томе да је одлуком Већа ГО Врачар део пословне зграде у којој
се налази општина уступљен Предшколској установи Врачар
(700 квадратних метара), без накнаде, на десет година. Од
јануара ће 300 малих Врачараца ту бити смештено. Зграда ГО
Врачар, изграђена је 50-их година прошлог века и има 11
спратова. Обезбедили смо средства за комплетну реконструкцију зграде која ће започети следеће године. Тако ће бити
модернизована ова највећа и најзначајнија административна
установа на Врачару.
На захтев, пре свега млађе генерације Врачараца, на
локацији Јужни булевар 69, биће изграђен
отворени
олимпијски базен и мултифункционална спортска дворана. Сва
ова достигнућа и планове представићу на обележавању Дана
општине Врачар у недељу, 14. октобра.
Да ли општина Врачар може, на неки начин, да помогне развоју
Уба и Тамнаве, али и обратно, може ли са Уба да се допринесе
ефикаснијем развоју београдске општине са најгушћом
насељеношћу у Београду и Србији?
- Себе сматрам Убљанином, обзиром да сам одрастао на
Убу и да сам тамо завршио основну и средњу школу. ГО Врачар
и општина Уб имају сличне проблеме: изградња и одржавање
инфраструктуре, вртића, школа... Често користим идеје мог
младог, али искуснијег колеге Дарка Глишића, који је много
учинио за развој Уба. Пример Уба користим као успешан на
седницама мог Општинског већа.
Најважнија наша одлика је ангажовање великог броја
младих стручних људи. Морам да истакнем и велику помоћ коју
имам од председника Општинског одбора СНС Др Ненада
Ђорђевића, који је млад човек и који мудрим саветима помаже
да све наше активности буду фокусиране на развој општине и
свеобухватно решавање проблема. Не могу а да не истакнем
велику помоћ и подршку коју нам у сваком тренутку пружа
заменик градоначелника и градски менаџер Горан Весић, који је
становник наше општине.
Слободне викенде обично проводите на Убу?
Мени и мојој породици, супрузи Јелени, ћеркама Дуњи и
Нађи, синовима Милошу и Душану, долазак на Уб значи велику
релаксацију, а у исто време и пуњење позитивном енергијом за
наредну недељу и изазове који су пред нама. Дружење са мојим
кумовима, пријатељима, одлазак на градски базен, одлазак на
„Школарац“, нас ментално и физички одмара. Често, када сам
на путу у Америци или у Европи, помислим колико је лепо
живети на Убу.
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74 ГОДИНЕ СЛОБОДЕ

ОБЕЛЕЖЕН ДАН
ОСЛОБОЂЕЊА УБА
Погинулим војницима пошту су
одали представници локалне
самоуправе и бројне делегације
Полагањем венаца и цећа на
спомен-обележја на Градском тргу, 3.
октобра је свечаније и масовније него
иначе обележено 74 година од ослобођења Уба од фашизма у Дугом светском рату. Погинулим војницима пошту су одали заменик председника
општине Алекс андар Јовановић
Џајић, потом представници убског
СУБНОР-а, СПС-а, ПУПС-а и Црвеног
крста, као и бројни гости- чланови
делегација Прве пролетерске бригаде
и борачких удружења из Вранића,
Лаћарка, Мартинаца, Ердевика, Адашевца и Бајине Баште.
Дан ослобођења, који је уједно и
Дан општине Уб, борцима и грађанима
честитали су секретар Општинског
одбора СУБНОР-а Богољуб Павловић
и Драгиша Сретеновић испред Удружења потомока старих ратника, након
чега је обележавање једног од најзначајнијих датума у историји града
настављено у сали Дома културе, где
је одржана свечана седница СУБНОР-а
у проширеном саставу. На важност
очувања антифашистичке традиције и
тековина 3. октобра, том приликом су
указали пуковник авијације Зденко
Дупланчић, борац Прве Пролетерске
бригаде и учесник у бици за ослобођење Уба, Александар Лелићанин,
потпредседник убског СУБНОР-а и
Благоје Цонић, председник ОО СПС-а.
У склопу обележавања овог празника,
додељене су и захвалнице заслужним
појединцима и колективима.
Уб је ослобођен 3. октобра 1944.
године, у заједничкој операцији јединица из састава Прве пролетерске и
Треће крајишке бригаде.
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Полагање венаца поводом Дана ослобођења Уба

НА РАДНИЧКО-СПОРТСКИМ ИГРАМА КОМУНАЛАЦА У БЕЧИЋИМА

ОСАМ ПЕХАРА ЗА „ЂУНИС“
У конкуренцији 37 екипа и преко хиљаду учесника,
Убљани били најбољи у производним дисциплинама
На недавно завршеним Радничкоспортским играма комуналаца, које су
одржане у Бечићима, запослени у КЈП
„Ђунис“ постигли су изванредне резултате, превасходно у производним
дисциплинама, освојивши осам пехара,
од чега пет за прво место, два за друго и
један за треће место. Два победничка
пехара Убљанима је донела екипа у
саставу Снежана Вујетић и Светлана
Пурешевић, које су биле најбоље у
аранжирању букета цвећа и аранжирању икебане. Образ „Ђунису“ осветлали су и Зоран Мијатовић Зоф и
Бошко Лесић заузимањем првог места у
дисциплини „монтирање водомера са
два вентила и чесмом“, као и двојица
Катића, Саша и Славиша, победивши у
такмичењу „одржавање и прање коловоза“. Са 240 гласова, Славиша Катић
убедљиво је понео и титулу првог гласа
овогодишњих, 23. по реду, Радничко
спортских-игара комуналаца (РСИК),
што је за 110 гласова више од другопласираног. Двојац Катића заузео је и друго
место у дисциплини „Изношење смећа
– пражњење посуда“, док су преостала
два пехара освојена у спортским дисциплинама. У кросу, друго место припало
је екипи коју су чинили Ненад Кусуровић, Бошко Лесић и Саша Катић, а
једино треће место, и то у спортском

риболову, заузео је тим: Милош Лазић,
Бошко Лесић и Зоран Мијатовић Зоф.
Радници КЈП „Ђунис“ су овај
велики успех постигли у изузетно јакој
конкуренцији, пошто се на РСИК-у
такмичило 37 екипа са преко хиљаду
запослених у комуналном систему
Србије. Убско предузеће представљало
је 24 запослених, који су се надметали у
више спортских дисциплина, али без
значајнијих резултата. Председник
синдиката „Ђуниса“ Милан Филиповић
истиче да су радницима Комуналног
јавног предузећа приоритет биле
производне дисциплине, где су и
доказали да су најбољи.
„Презадовољан сам што сам био
вођа такве екипе и што смо у конкуренцији комуналаца из Београда, Ниша,
Новог Сада, Суботице, Пожаревца, Јагодине и многих других већих градова
освојили осам пехара, од чега пет у
радним дисциплинама. Тиме смо показали да добро обављамо свој посао и
да смо по знању, спретности и стручности испред многих других“, нагласио
је Филиповић.
Запосленима у „Ђунису“ ово је
било шесто учешће на радничко-спортским играма, које организује Синдикат
запослених у комунално-стамбеној
делатности Србије.
Д.Н.

Спортски колектив КЈП „Ђунис” на РСИ у Бечићима

КУЛТУРА
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ФОЛКЛОРАШИ КУД „ТАМНАВА” БОРАВИЛИ У КИНИ

ТУРНЕЈА
ЗА ПАМЋЕЊЕ
У најмногољуднијој земљи света Убљани
учествовали на два велика фестивала
Препуни лепих утисака и непроцењивог искуства,
чланови првог фолклорног ансамбла Културно-уметничког
друштва „Тамнава” 28. септембра вратили су се са дванаестодневне турнеје по Кини, где су, по позиву организатора,
учествовали на два фестивала. Најпре су у Шангају наступили на највећој фолклорној манифестацији у Кини, која је
окупила бројне уметничке ансамбле из свих крајева света, а
после незаборавног боравка у граду са више од 20 милиона

КУД „Тамнава” у Пекингу
становника, упутили су се у преко хиљаду километара
удаљени Лујанг, како би учествовали и на тамошњем, такође
великом фестивалу. На обе смотре, били су једини представници наше земље, а део српске културе и баштине приказали су кроз укупно осам одржаних концерата. На свим
наступима, чланови првог фолклорног ансaмбла су са
много жара и труда извели свој репрезентативни програм и
кроз раскош и богатство народних игара на најбољи начин и
na високом нивоу представили Србију и родни крај.
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НАСТАВЉЕНЕ ПРОБЕ ЗА „ПРЕДСТАВУ
ХАМЛЕТА У СЕЛУ МРДУША ДОЊА“

ПРЕМИЈЕРА
У ДЕЦЕМБРУ
Општина из буџета издвојила 200.000
динара за припрему култног комада Иве
Брешана. – Школа глуме поново ради.
Глумци „Позоришта „Раша Плаовић“ у октобру су
наставили раније започете пробе за „Представу Хамлетa у
селу Мрдуша Доња“ по тексту Иве Брешана, чија је премијера планирана за децембар. Подсетимо, рад на најновијем пројекту био је замрзнут неколико месеци услед
финасијских потешкоћа, али је сада окончана неизвесност
о његовој судбини захваљујићи локалној самоуправи, која
је из буџета издвојила 200.000 динара за припрему овог
култног комада. Директор Позоришта Александар Тадић
каже да ће са овом сумом успети да покрију трошкове
режије и сценографије.
-Ми смо тражили нешто више пара, пошто је у питању
ансамбл представа која има 14 глумаца, плус техничко
особље, потребни су нам и костими, а све то доста кошта.
Међутим, глумци су демократски одлучили да наставимо
рад на „Представи Хамлета у селу Мрдуша Доња“ и режија
је поверена Душку Ашковићу из Звездарa Театра, који је
заједно са мном режирао и претходну представу „Туђ
живот“. Он је, иначе, наш дугогодишњи сарадник и до сада
је учествовао у припреми пет пројеката. Глумци су се
обавезали да ће редовно долазити на пробе, јер нећемо да
дозволимо, као што смо до сада чинили, да радимо
представу по четири пет, месеци, да прекидамо и настављамо са пробама, па смо се, зато, договорили да премијера „Хамлета“ буде у децембру, наводи Тадић.

У припреми је нова представа убског позоришта
Осим интензивног рада на новој представи, у овом
месецу глумци се припремају и за учешће у такмичарком
програму 47. Фестивала драмских аматера села Србије
(ФЕДРАС) у Малом Црнићу, где ће играти „Туђ живот“, док је
Александру Тадићу припала част да 9. октобра у Сенти
званично отвори шесте „Позоришне дане Јована Ђорђевића“, који су посвећени оснивачу Српског народног позоришта у Новом Саду, првом директору Народног позоришта у Београду и писцу српске химне „Боже правде“.
Од позоришних активности издвајамо и да се након
летње паузе, од 10. октобра поново организује Школа глуме
за полазнике узраста од шест до 14 година. Са њима ће
радити Душко Ашковић, а часови се одржавају једном
недељно.
Д.Недељковић

Убљани у обиласку Кинеског зида
И поред бројних обавеза, Убљани су током посете Кини
имали прилику да обиђу и бројне туристичке атракције и
културно-историјске знаменитости ове далеке азијске
земље.
Одлазак КУД „Тамнава“ на до сада највећу турнеју у
историји Друштва, која ће, сасвим сигурно, фолклорашима
остати у најлепшим успоменама за цели живот, помогли су
локална самоуправа и убски привредници.
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НОВАКОВИЋИ ПРОСЛАВИЛИ “ЗЛАТНУ СВАДБУ“

ПОЛА ВЕКА ЗАЈЕДНО
У брачној заједници од 30. септембра 1968. године. Рецепт за дуг и успешан брак је толеранција и поштовање.
У данашње време прослава „Златне свадбе“ веома је
ретка појава. Толико ретка, да је вреди прославити и медијски
забележити. Брачни пар Олга и Новак Новаковић обележили
су, слављем у ресторану, 50 година заједничког живота. Овој
несвакидашњој промоцији љубави, присуствовало је
седамдесет и пет званица, блиских пријатеља, колега,
комшија и родбине. Златну годишњицу организовале су и
осмислиле њихове три ћерке – Оливера и близнакиње
Валентина и Жаклина.
- Имала сам жељу да својим родитељима обележимо
'Златну свадбу', зато што сматрам да су заиста заслужили.
Желела бих да сви имају родитеље као што их ми имамо.
Мајка је изразила жељу да обележи 50 година брака. Дошла
сам на идеју да, са мојим сестрама, организујем прославу.
Рекла сам им- ваше је само да дођете – објаснила је Оливера
Лела Ранковић, најстарија ћерка.
Гости су били веома расположени, играло се коло,
ђускало уз народну и забавну музику и славило 50 година
љубави, коју су Олга и Новак брачним заветом осигурали 30.
септембра 1968. године. Као и у сваком браку, било је лепих,
али и тешких дана, поготово када је Олга морала сама да
подиже три ћерке, док је Новак, радећи у полицији, морао да
одсуствује од куће и борави на Косову. Олга је била узорна
супруга, мајка и домаћица, радница ПИК-а где је стекла
пензију, а у тешким временима, како кажу ћерке, била им је и
отац и мајка. Њене очи, пуне суза и топлине, скромно су
одавале знак да ће њихова веза још више ојачати, јер како
каже, све што су брачни другови старији, то су више упућенији
једно на друго.
- Брак је био срећан, али, као и у свакој породици
долазило је и до мањих несугласица. Све се то разумевањем
и толеранцијом превазиђе. Без тога нема опстанка ни у једном
браку – започео је разговор Новак, а Олга се надовезала:

ТУ - ПОРЕД НАС

ЗА ЛЕПШЕ ЗЛАТНО ДОБА
Своје пензионерске дане, уз чување унука,
пензионерски брачни пар Цонић употпуњује
гајењем џиновског поврћа и цвећа

Највеће богатство: Огла и Новак са ћеркама,
зетовима и унуцима на прослави
- Гледала сам да спремам оно што Новак и деца воле.
Била сам и домаћица и радница и мајка. Сметала ми је његова
одсутност, деца мала, али ето, све је то прошло како треба.
Љубав се мора неговати и чувати, па је Новак после
повратка са терена, Олгу изненађивао понеком ситницом,
истичући њене квалитете. – Олга је била стуб куће, када сам ја
био одсутан.
Давне '68. године, нису очекивали да ће 2018. славити
„Златну свадбу“.
- Мој посао је био опасан и ризичан. Када сам одлазио,
питање је било да ли ћу се вратити. Радио сам на пословима
сузбијања криминалитета, Олга је радила у књиговодству
ПИК-а, и нисам очекивао да ћемо доживети 50 година брака искрен је Новак, а са њим се сложила и Олга. Наводе да, када
си млад, о многим стварима не размишљаш, а када те старост
дочека, онда ти је брачни партнер потребнији, а ти си с њим
повезанији. Љубав велика красила је почетке брачног живота,
а сада, после толико година, у први план истичу поштовање.
Д.Капларевић

ОПШТЕ УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА УБ

ПАКЕТИ ЗА УГРОЖЕНЕ

Марија и Тихомир су поносни на своје биљке
Цонићи, Тихомир и Марија, пензионери из улице
Алексе Мартића у Убу, имају поред осталог, једну
занимљиву и корисну пасију - узгајање поврћа и цвећа на
веома малим површинама. То што је цвеће у саксијама могло би се рећи да смо навикли али, џиновски парадајиз
тежак преко једног килограма по комаду, или краставац
дужине која прелази 70 сантиметара заједно са грожђем на
металној мрежи пред улазним вратима - то је већ за
сликање. А ако се дода и филадендрон, који се протеже од
приземља, преко спрата, до поткровља, Маријин понос уз
разне друге цветне примерке у саксијама.
Ових дана Цонићи су засејали лук, који ће, на пар
квадрата плодног тла, презимити испред улазне терасе,
спремају се за зимску заштиту својих биљака и сортирају
семена из којих ће извести расаду на пролеће. И, тако,
пензионерски дани се нижу - вредни као бисери...

У петак, 5.октобра, у канцеларији руководства Удружења
пенионера Уб, подељени су пакети са прехрамбеном робом и
производима који спадају у основне животне потребе.
Средства у износу од 34.832,оо динара издвојио ПИО фонд
Ваљево, а Удружење пензионера Уб, на основу одлуке свог
Извршног одбора, одлучило је да, од 39 пакета, 22 расподели
својим члановима са најнижим пензијама (до око 7.000,оо
динара месечно), један пакет је уступљен Центру за социјални
рад, а остатак је подељен по предлозима месних одбора
Удружења по селима. Председник Удружења Драгомир Јовановић је истакао пример једне кориснице породичне пензије из
Новака, која је изјавила да њој додељени пакет није потребан
али га узима како би га уступила једној сиромашној породици.

Тешко покретним пензионерима рођаци
и комшије помогли су да преузму пакете

ОКО НАС
ПРОИЗВОДЊА ЖИВИНЕ НА ПРИРОДАН НАЧИН

ЕКО ЂУРКЕ
ИЗ БАЊАНА
Породица Рафаиловић једна је од ретких, ако не
и једина у Тамнави, која је почела озбиљније да
се бави узгојом домаћих ћурки и у свом сточном
фонду тренутно има јато од 150 јединки
У тамнавским селима домаће ћурке су све ређа појава.
Тек по нека кућа гаји ову живину, и то у малом броју. Разлог
лежи у чињеници што имају спорији прираст и достижу
мању тежину у односу на товне и хибридне, згог чега је и
њихово месо скупље. Породица Рафаиловић из Бањана
једна је од ретких, ако не и једина у убској општини која је
почела озбиљније да се бави узгојом домаћих ћурки на
традиционалан начин. У свом сточном фонду тренутно имају јато од
150 јединки, а већ за наредну годину
планирају да тај број повећају на
500. О птицама брине Дијана Рафаиловић заједно са својим синовима
Марком и Јанком. Од домаћице
сазнајемо да су увек у свом дворишту имали по неколико ћурки, али
су ове године одлучили да прошире
производњу, првенствено због
принове у породици.
„ С и н М а р ко м и ј е п р о ш ле
године у октобру подарио првог
унука, Симеона, коме желимо да
Дијана Рафаиловић обезбедимо што здравију исхрану.
Пошто је ћуреће месо једно од најквалитетнијих, летос смо набавили
веће јато. За разлику од товних
раса, које су у затвореном или скученом простору и једу концентрат
да би што достигле одређену тежине, ми ћурке хранимо на природан
начин, без додавања концентрата и
адитива. Искључиво једу црвену
детелину, коприву, луцерку, јарму,
боквицу, чак и из баште шта имаМарко са сином
парадајз, паприку, тиквицу, а сами
траже црвиће, глисте, семенке...
Симеоном
Пију доста воде, коју често мењам и
редовно перем посуде. Уз то, уживају велику слободу, крећу
се и стално су на свежем ваздуху и сунцу. Када се овако гаје
и хране, потребно је дуже времена да се утове, али ја зато
њихово месо много здравије и квалитетније од товних, те и
скупље“, објашњава Дијана Рафаиловић, уз напомену да
домаћи ћурани максимално могу да достигну тежину од
осам килограма, а ћурке до пет, шест килограма.

11.октобар 2018.г.
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН СРЦА

НАЈВАЖНИЈИ ОРГАН
У факторе ризика спадају повишен притисак,
повишен ниво холестерола и шећера, неправилна
исхрана и недовољна физичка активност.
Светски дан срца обележен је и на Убу, под слоганом
„Обећавам да ... за моје срце, за твоје срце, за сва наша срца“,
у петак 28. септембра, на платоу испред Градске библиотеке.
У организацији Дома здравља Уб, лекар опште медицине др
Данијела Лукић, уз помоћ сестара Патронажне службе, на
чијем челу је Слађана Марјановић, проверавала је заинтересованим суграђанима ниво крвног притиска и шећера у крви.
За један сат прегледано је око 30 старијих пацијената,
који су разговарали са докторком Данијелом о свом здравственом стању и чули савете од докторке.
- У факторе ризика спадају повишен притисак, повишен
ниво холестерола и шећера, неправилна исхрана и недовољна физичка активност. Као што знамо, данас су болести
срца јако заступљене код нас. Најчешће се јавља акутни
коронарни синдром, у који спадају акутни инфаркт миокарда,
нестабилна ангина пекторис и изненадна срчана смрт. Чак
49,8 одсто људи има дијагностикован акутни коронарни
синдром – објасила је др Данијела Лукић.

Превентивни прегледи на убском Градском тргу
Најважније је отклонити узрок болести срца, а то је,
најчешће, повишен крвни притисак. Постоји и прехипертензија, када су вредности притиска до 140/90. Све преко ове
вредности се рачуна као хипертензија. На већину фактора
ризика можемо да утичемо, али постоје и они на које не
можемо да утичемо. То су: старост, пол и породична анамнеза. Код старијих људи, срце је прошло кроз физиолошке
промене, временом има смањену могућност релаксације
између две контракције, што доводи до смањене снаге
срчаног мишића. Мушкарци су у већем ризику од жена, а
чешће обољевају и жене у менопаузи. Битно је да се не уноси
превише зачињена храна, да се редовно проверава шећер у
крви, нарочото онај који је преко седам mmol/l.
У акцији обележавања Светског дана срца, учествовале
су медицинске сестре Патронажне службе убског Дома
здравља: Жаклина Милинковић, Снежана Ђуричић, Зорица
Симић и Сања Тауз.
Д.К.

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

Ћурке се хране копривом, детелином и житарицама
Њен син Марко, иначе већ 15 година вероучитељ у
бањанској ОШ „Рајко Михаиловић“, због свог сина Симеона
је посвећенији овом породичном послу, од кога очекује да му
обезбеди и додатну зараду. Овогодишње ћурке биће
спремне за продају почетком новембра, а на пролеће
планира и да еколошки здраву производњу знатно прошири
и оформи јато од 500 јединки. На породичном имању сеје
биљне културе које користи у исхрани живине, док ће од
наредне године ћурке изводити и на испашу.
„Од пољопривреде нема неке зараде, па је суштина мог
бављења овим послом здрава исхрана. Да нам деца буду
здрава, да се хране квалитетно и одрастају у здраве људе,
како телесно, тако и духовно“, каже о мотивима за гајење домаћих ћурки на природан начин Марко Рафаиловић.
Д.Н.

Ub

064/47-44-865

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

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210
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ПРОМОЦИЈА ПРИРОДНИХ НАУКА

Пише: Радован Пулетић

НОЋ ИСТРАЖИВАЧА

ДЕЦА

Пројекат Европске ноћи истраживача, који се у Србији
обележава од 2005. године, први пут је одржан на Убу, у холу ОШ
„Милан Муњас“, у петак и суботу 28. и 29. септембра. Овом
својеврсном мини фестивалу природних наука присуствовао је
велики број ученика шестог, седмог и осмог разреда, а убску
школу посетили су и ученици убске гимназије, као и бањанске,
радљевске и памбуковачке основне школе. Циљ манифестације
је промоција природних наука и звања истраживача, као једно
од занимања будућности.

Ако је због нечега вредело
живети онда је то време у ком
си својој деци причао бајке док
не заспе, или им давао за град
и остајао будан док се не врате

Прављење ћелије помоћу гумених бомбона
У петак су на програму били садржаји из биологије, а
велика научна авантура започета је предавањем „Ћелије
фантастичне, зато што су матичне“ у „плавој учионици“.
Радионице које су се одржавале у холу школе и окупиле велики
број ученика, односиле су се на упознавање ученика са
градивом биологије од петог до осмог разреда, кроз
карактеристичне примере. Предавачи са београдског Института
за биолошка истраживања донели су узорке разних кичмењака
и пуноглаваца, ученици су могли кроз микроскоп да погледају
ћелије као и велике слике човековог тела са свим органима, да
играју игре знања, а најинтересантнији део је био како да се од
гумених бомбона, сувог грожђа, сусама и желатина направи
ћелија са једром, цитоплазмом, органелама и митохондријама.
Другог дана „Европске ноћи истраживача“ одржана су
предавања и радионице из области физике и хемије под називима: Ферофлуид, Бомбице, Одређивање брзине светлости,
Рециклажа папира, Молекуларни црвић, а у „плавој учионици“
заинтересовани ученици присуствовали су предавању о
прављењу сапуна. Предавачи су били студенти, асистенти и
професори Факултета за физичку хемију из Београда.
Манифестација је, истовремено, одржавана у више градова широм Европе, као и у 26 градова и општина у Србији. Овај
пројекат је финансиран од стране Европске комисије у оквиру
програма Марија Склодовска Кири.
Д.К.

У САЛИ ДОМА КУЛТУРЕ

НЕДЕЉА РУСКОГ
ДЕЧЈЕГ ФИЛМА
У организацији Установе за културу и спорт, 10. и 11.
октобра у сали Дома културе одржава се Недеља руског
дечјег филма у Србији, под називом „Бајке детињства“. У
оквиру манифестације, полазници Предшколске установе,
тамнавски основци, али и други заинтересовани Убљани
имају лепу и јединствену прилику да виде најновија дела
мајстора руске кинематографије и да се кроз филмску
уметност упознају са богатом културом и традицијом ове
земље. Маша и Медвед већ су освојили срца најмлађих, а
сада из Русије стижу нови анимирани јунаци. Поред цртаних,
на програму су и играни дечји филмови, који су стекли
велику популарност у читавом свету, што потврђује њихов
квалитет. Међу њима је и играни филм „Последњи витез“
произведен у студију „Волт Дизни“, једно од најуспешнијих
остварења седме уметности за децу у претходној години.
Филмови су адаптирани за приказивање на српском језику и
све пројекције су бесплатне.
Фестивал „Бајке детињства“ се већ шести пут одржава
у нашој земљи, а по први пут на Убу. Ове године обележава
се 180 година успостављања односа Србије и Русије и
Недеља руског дечјег филма је део програма прославе.

Питам се, када нас то деца прерасту? Који је то
недељни ручак, који је то радни дан, која је то
новогодишња ноћ, који излет, распуст, екскурзија,
писмени задатак, после ког нас претекну за прса и
предност наставе да увећавају? Када се догоди да нам
родитељски капут са џеповима пуним савета постане
превелик па се саплићемо о њега? Шта то повуче црту
после које ћемо ухватити себе да им говоримо оно што
боље знају од нас, и затећи њих како сажаљиво слушају
не желећи да прекину слатку родитељску заблуду о
вечној неопходности? Појма немам... Знам само да ми је
све мање смешан онаја виц у ком отац позива сина на
мушки разговор о женама а овај му одговара - ``о.к. ћале,
питај шта ти није јасно``.
Постоје необориви докази да живот брзо пролази.
Као да је јуче било када смо их износили низ степенице
породилишта у новој, дезинфикованој беби-носиљци,
пазећи на сваки корак као астронаути повратници на
планету Земљу. Кладим се да и сада свако од нас може
да покаже место где су му клинци први пут превалили
педесет метара без падања на дупе, после чега је
проглашавано да су проходали. Чини се да су нам
одмах иза леђа они септембри када су крочили у
школско двориште осврћући се да провере јесмо ли још
увек ту. Ето, колико прексиноћ, устајали смо да
проверимо јесу ли опет откривени... Свуд око нас још су
њихове петице и двојке, патике са ваздушним ђоновима, сирупи за кашаљ, санке, лутке, Адидас копачке
број 37... И матурске хаљине и одела које смо великодушно преплатили да би се само једном обукли и одмах
били заборављени на последњим вешалицама њихових ормара... Све је ту. Као да се малопре догодило.
Нема шта, човек се само у улози родитеља осећа
потпуно предаторски. Оно када све зависи од тебе, кад
немаш времена да се разболиш, ни да се умориш, кад
ништа није предалеко, ни превелико, ни преопасно, кад
се не плашиш мрака, ни хладноће, ни дугова, ни вукова,
кад би на црту свакој војсци, свим опасним момцима
овог света чији су мотиви, наспрам твог родитељског,
тако смешни, и офуцани, и јадни, и бедни. Руку на срце,
ако је због нечега вредело живети онда је то време у ком
си својој деци причао бајке са срећним крајем све док
не заспе, или им викендом давао за град и остајао будан
све док се не врате. У поређењу са тим остало је празна
слама.
Не знам како је код других али – лично сам
приметио да, у последње време, моји Вања и Лука више
брину о мени него што бринем сам. Подсећају ме да
треба да шетам, да воће не једем увече и да одмах
скинем знојаву мајицу... Траже од мене да се не
нервирам, да се храним умерено и да понесем јастуче
за седење кад пођем да гледам утакмицу. Питају ме како
сам провео дан (!?). Говоре ми тачно оно што сам ја
говорио њима. Уз то, постоје ствари које знају а да ја
благе везе немам како су их и када научили.
И тада ми постане јасно да сам урадио све што је
било до мене. Да сам потрошио моје најбоље речи, правећи моје најбоље реченице, од којих су настале моје
најбоље приче, за њих. Да немам више ништа да им кажем што већ нисам рекао бар десет пута, и да бих сваки
следећи био досадни представник трећег доба који се
слуша из пристојности. Да је моја мисија завршена иако
још, понекад, имам акутни напад потребе да будем
свезнајући тата. Зато, једино што треба у овом тренутку
јесте да скинем дрес са бројем десет за који сам окраћао
и преселим се на трибине уз аплауз објективне публике
намењен онима који су дали све од себе.
Када деца одрасту не преостаје нам ништа друго
сем да седнемо на оно јастуче и да навијамо за њих. Па
добро, и то је нешто.
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

Александар Дамњановић,
председник Скупштине општине Уб
диону, као и кафићи на градском тргу.

Биографија
Александар Дамњановић је рођен
19.јула 1952.године у Совљаку. У Убу је
завршио основну и средњу школу. Био
је запослен у Трговинској радној
организацији ‘’Тамнава’’, али је већи
део радног века провео као предузетник, власник Приватног трговинског предузећа ‘’Далекс’’. У вихору
борбе за доминацију и елиминацију
трговинских фирми, нажалост, није
опстао јер је доведен, превеликим
ненаплаћеним дуговањима, до банкротства. Али, сачувао је углед и свој
надалеко познати ведар дух са неизбежним осмехом на лицу. Наставио је да
се бави друштвено-политичким радом
и као кандидат Социјалистичке партије
Србије неколико пута биран је за
одборника, а сада му је у току други
мандат на функцији председника
Скупштине општине Уб.
Као дугогодишњи члан и ловац
активан је и у Ловачком удружењу
‘’Тамнава’’, где тренутно обавља функцију председника Организационе јединице Уб.
Са супругом Загом има је три
ћерке: Јелену, Селену и Маријану и
унуке Ању, Машу, Јању, Луку и Вука, а
са великим поштовањем помиње и
мајку Марију. Доста времена, последњих година, проводи у свом воћњаку
у Мургашу, где одгаја квалитетне дуње
и где је често домаћин својим
пријатељима.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- Мој најдражи кутак је, свакако, у
Мургашу где проводим највише времена и где ме пријатељи понекад
посећују у скромној викендици, која
има све помоћне објекте попут `лебне
вуруне, роштиља, котлића за чорбе и
гулаше... Ту се најбоље опустим, поготовo у овим јесењим данима кад стиже
дуња.
Затим, ту је Мотел “Окно”, “Убски
конак”, “Школарац”, кафана “Код
Трбе”, а нарочито Етно кутак на ста-

Одрастање на Убу
памтим по...
- Сећања досежу далеко али,
најдраже ми је време седамдесетих
година прошллог века и дружење са
Дулом Омером, Радом Веком, Миком
Краљем, Драганом Максом, Адамом,
Пером Милинковићем, Мићом Кинезом,
Марком Мијатовићем... Радо се сећам и
редакције ‘’Тамнавских новина’’ чији
сам био први секретар и један од
активиста који су допринели да се идеја
реализује (од омладинског листа на
шапирографу “Чо`ек” и “Погледи” до
правих новина штампаних у лозничкој
штампарији). Има чега лепог да се сећа
наша генерацоија. Имали смо парк са
вели-ким мирисним липама и корзоом у
улици коју смо звали варош, имали смо,
у то време, игранке и дискоклуб, постојала су права култна места попут
кафана код Шобе и код Шиље. То је
било одрастање окружено позитивном
енергијом и здравим лепим природним
окружењем. Мислим да су, у то време,
људи били, некако, ближи и искренији
једни према другима.

Уб би требало да буде
поносан на...
- Лично сам највише поносан на
оно време које сам поменуо - седамдесете и осамдесете године прошлог
века. Тада је Фаља започео динамичан
развој који је, после неких деценија,
наставио Дарко Глишић. Поред ове две
личности мислим да Уб има велику
галерију људи који су изузетни и који су
своја имена урезали дубоко у историју
овог места, да не понављам оно што су
многи, пре мене, у овој рубрици
истакли. Нагласио бих да је Уб изузетан
по заиста великом броју афирмисаних
људи на пољу науке, културе, спорта...
Мислим да треба ми, Убљани, да знамо
да ова средина има низ великих-малих
људи који су били одани Убу иако су
имали понуде да буду ангажовани у
великимк градовима али су остали
верни Убу. Ми не знамо пуно о њима,
али сигурно је да они постоје и сигурно

је да они чине да Уб пуно вреди. Они,
свакако, доприносе онолико колико то
чине и наша светски позната имена. На све
њих треба да будемо поносни. У фељтонистичкој монографији ‘’Уб и Убљани’’
обухваћено је око 150 ликова, а ја мислим
да их има и пуно више.

На Убу ми највише смета...
- Смета ми пуно тога. Људи се жале на
одношење смећа и то ћемо решити
обнављањем возног парка. Али, мора се и
по селима учинити пуно више на плану
комуналних услуга, али и комуналне
културе. Смета ми што још увек не
обраћамо довољно пажњу на суновратно
загађивање природе. Неки људи су
спремни да за неку своју добит затрују у
превеликој мери наш еко-систем.
Смета ми и велика саобраћајна
некултура. И поред великих казни паркира
се на тротоару, на пешачком прелазу, у
раскрсници... Неки, баш, насилнички
управљају својим возилима. Знам да
саобраћајци патролирају, да сликају, али
бојим се, они који су понајвише насилни у
саобраћају, налазе неке своје начине да
избегну казне.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- Што већи развој малих и средњих
предузећа, као и удруживање пољопривредника и органиовање земљорадничких
задруга широм општине. Мислим да
држава подстиче и да ће и даље да даје све
више на наше привредне ресурсе и домаће
предузетнике. Уб би требало још више да
учини на овом плану. Није добра
перспектива за младе да траже своје
рођаке и везе за одлазак у иностранство.
Многи, који су отишпи, покајали су се.
Важна је за нас и близина коридора,
као и будућих копова угља. Уб има добру
перспективу и не сумњам да ће генерације
које долазе искористити шансе које су сада
већ видљиве.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...

Печати за СКУПШТИНЕ СТАНАРА

- Зависи од тога кога питамо. Људи
знају да буду, понекад, лични и да сматрају
да се баш њима или њиховом проблему не
обраћа довољна пажња. Мислим да се са
нивоа актуелне локалне самоуправе
обраћа довољно пажње на све важне
аспекте живота наших грађана.
Мора се водити рачуна о социјално
угроженим слојевима, односно, онима са
веома малим примањима и онима који
живе од социјалне помоћи. Учињено је
доста на решавању проблема избеглица и
мислим да ту наша општина предњачи.
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НЕКАДА ЈЕ ЗНАЊЕ НАРОДНЕ РАДИНОСТИ
ЗНАЧИЛО MНОГО ВИШЕ НЕГО ДАНАС

УБСКИ ГРАФИТИ - МИЛОВАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЋА ПЛАВИ

ТКАЊЕ ЈЕ УСПОМЕНА

РУКОМЕТ
У СРЦУ

У првој половини прошлог века жена, стуб куће,
морала је да влада многим вештинама - ткањем
на разбоју, плетењем, везењем и другим ручним
радовима. Мира Ашковић из Памбуковице је
научила пуно тога од свекрве Верке
У јеку припреме зимнице, али и спремања за одлазак на
Сајам у Коцељеву, посетили смо
домаћинство Ашковић, Миру и
њеног Милана Геру, који лета
проводе у породичној кући у
Памбуковици, где гаје љуте
папричице за изложбу (разних
облика). Нажалост, ове године је,
непажњом помагача у печењу
ракије шљивовице, отпадна вода усмерена на леје са папричицама. Отишло је у неповрат на
стотине килограама класичних
феферонки, али и оних лоптаМира Ашковић стих, плавих, црних, јерко црвених и свих других боја и величина. Остало је, само, неколико саксија на тераси, од којих
смо, једну, добили на поклон, пре одласка породице
Ашковић на зимовање у Борчу и удобност стана.
Мира је имала занимљивију причу о улози српске
жене у породици и друштву до средине прошлох века и у
ранијим временима.
- Моја свекрва је имала разбој на којем је ткала
платна од којег је прављена одећа за укућане, а о шарама
на вуненим ћилимимаа да не говорим- сећа се Мира која је
и сама зашла у године. - Она је знала све врсте ручних
радова и свему што је знала научила је и мене.

Милка Попадић, њена мајка Ружа
Васиљевић и Верка Ашковић

- Занимљива је прича о прслуку који смо добили
јер је био заборављен на некој аутобуској станици. Био је
посебно плетен и нико није могао да ‘’скине’’ мустру- прича Мира. - Моја свекрва Верка је успела и од тада, пре 40
година, остао је за успомену џемпер који и данас изгледа
као нов.
А Верка и њена комшиница Ружа памте и стара
времена када су преле вуну, плеле, везле и хеклале.
- Деца су завршила школе и отишла да раде и живе
у градовима- наставља Мира Ашковић.- Научила је свим
ручним радовима и комшиница Ружа Васиљевић своју
ћерку Милку, која данас ради као васпитачица у Коцељеви.
Али, времена су се променила. Нико више не плете, не везе
и не хекла. Има да се купи све у продавницама. Разбоји су
отишли у историју, а о томе како се некада потапао ћетен у
воду, како се правила кудеља, како су ткани губери у
шаренице, данас може да се чује и види само у телевизијским емисијама са садржајима из прошлости српског
села, или у етно-музјима.
Остаје за нама Памбуковица, још једно село које
полако нестаје. Све више је напуштених домаћинстава и
пустих, некада домаћинских, кућа. Људи пеку ракију, а
понекад и погреше - па направе штету већу од користи која
је искапала на лампеку. А сећања на све - остају и - трају...
М.М.

Памте га Убљани као највећег
рукометног ентузијасту, а многи
сматрају да му Уб дугује више
од сећања
Милован Веселиновић није био
линијаш, бек, крило или голман, али је
запамћен, свакако, као алфа и омега
убског рукомета и то у оној великој
држави, са великим такмичарским
успесима, а у време када је рукомет
занемариван на рачун старијег брата фудбала.
Сећају се бивши рукометаши, сада
пензионери, како је Мића Плави за
путовања на важне првенствене утакмице имао велики лонац са плавим
туфнама у којем је било спаковано пуно
сендвича, а у балонима лимунаду за
освежење. Водио је рачуна да нико не
буде занемарен, да играчи буду мотивиМића Плави
сани за утакмицу која предстоји...
А најдража награда за
победу или прво место на
турниру или на табели Лиге,
играчима је било његово
задовољство.
Водио је убски Рукометни клуб на турнеје.
Запамћен је, посебно, турнир у Лазинској Хути, код
Катовица, када су Убљани
освојили прво место у
конкуренцији клубова који
су играли у Првој рукометној лиги Пољске. На граници, у Хорошу, нудио је
новац за плаћање царине
свима са ‘’вишком робе’’, а
готово сви су имали по
Са једног убског
нешто. Имао је велико срце
рукометног турнира
наш Мића Плави...

Златна генерација
убских рукометаша

Рукомет у срцу

ОКО НАС
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У КОЦЕЉЕВИ ОДРЖАН ДЕСЕТИ ЈУБИЛАРНИ „ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ”

СВЕ МАСОВНИЈИ И БОГАТИЈИ
Фестивал је, ове године, окупио преко 240 излагача и око 15.000 посетилаца.
Ловачки гулаш припремало чак 270 екипа.
Последњег септембарског викенда, у Коцељеви је
одржан десети јубиларни Фестивал зимнице. Највећи и
најпосећенији до сада. Своје производе заинтересованим
купцима понудило је преко 240 излагача, углавном
прерађивача воћа и поврћа, како локалних, тако и из разних
делова Србије. Коцељевачки парк је био премали да прими
све излагаче, па ће многи заинтересовани догодине пожурити
са пријавом. Ову традиционалну манифестацију посетило је
преко 15.000, а најимпозантије
деловали су штандови за припремање ловачког гулаша, којих је ове
године било чак 270. Фестивал је
отворио Небојша Стефановић, министар полиције у Влади Републике

И Глишић је пазарио у Коцељеви

Србије, који је најавио улагања једног
инвеститора из Мађарске у Коцељеви и
отварање новог погона за прераду воћа који
И Уб је имао своје представнике ће запослити већи број радника.
И ова година на Фестивалу остаће
упамћена по пратећим активностима: такмичењу у
припремању ловачког гулаша, маскембалу са преко 500
учесника, такмичењу фолклорних ансамбала и другим
дешавањима које су употпуниле су ову манифестацију на
којој је разним слатко-сланим ђаконијама било напуњено око
90.000 тегли.
Најбољима су додељене награде организатора
општине Коцељева и бројних спонзора: за најбољи ајвар
Новици Горчићу из Удружења Лесковачки ајвар, за најбољи
џем Милеви Васић Јули из Коцељеве, а за воћни сируп
Драгици Мијаиловић из Крнула. Најбољи гулаш припремила
је екипа „Газдинство Живковић” из Дружетића, друго место
Најмасовније такмичење
заузео је „Калимеро” из Љутица, док су трећи биле
у припремању ловачког гулаша у окружењу
„Шаљивџије” из Ваљева.
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МАСКЕНБАЛ НАЈМЛАЂИХ УБЉАНА

ОБЕЛЕЖЕНА ДЕЧЈА НЕДЕЉА

СРЕЋНО, ЗДРАВО И БЕЗ НАСИЉА
Предшколска установа је, као и претходних година, организовала посебан програм,
испуњен едукативним и забавним садржајима, у којима су малишани уживали
Под слоганом „Моје право да живим срећно и здраво - за
одрастање без насиља“, од 1. до 5. октобра обележена је Дечја
недеља у свим образовно-васпитним установама у убској
општини. Вртић је, као и претходних година, организовао посебан
програм, испуњен едукативним и забавним садржајима, у којима
су малишани уживали.
Овогодишња манифестација отворена је журком у
дворишту Предшколске установе, где је децу забављала
учитељица Наташа Вујић, која је била у улози аниматора. Донела
је ведрину и позитивну енергију, дала све од себе и успела да их
раздрма, насмеје, развесели и разоноди разним заједничким
играма, али и разговором. Све то уз музику, песму и ђускање
учинило је ово дружење незаборавним.

У СВЕТУ МАШТЕ И ИГРЕ
У оквиру Дечје недеље, највише
пажње је, као и претходних година, приквукао маскенбал најмлађих Убљана, који
су у веселој поворци прошетали од
Вртића до Градског трга, где су се задржали око сат времена. У пратњи васпитача и најближих, са поносом и радошћу
су показали своје шарене и живописне
креације окупљеним грађанима, а сунчани 3. октобар поклопио се са дечјом
расположењем, њиховим насмејаним
лицима и раздраганим срцима.
Принцеза, Снежана, невеста,
Пепељуга, вила, вештица, бубамара,

плесачица и певачица, полицајац,
војник, Спајдермен, Супермен и Зоро,
принц, ловац, каубој, нинџа ратник и
корњача, пекар, лекар, фудбалер, викинг, зека, овца, лептир, меда, кловн,
мускетар, пчелица, Сунђер Боб, гусар и
веш машина – биле су маске најмлађих
Убљана, који су уживали у свом свету
маште и игре. Костими су сваке године
све лепши, разноврснији и атрактивнији. Све похвале малишанима, њиховим родитељима и васпитачима на изузетној креативности и труду, а ПУ „Уб”
на одличној организацији.

Уторак, 2.октобар, био је резервисан за гледање анимираног филма у 3Д формату, а ову специјалну пројекцију малишанима је обезбедила Установа за културу и спорт. Среду је
обележио маскенбал (опширније у посебном прилогу), док су у
четвртак деца својим цртежима улепшала тротоаре и плочнике у
Вртићу и центру града. Истога дана, група најмлађих Убљана је
посетила другаре у Предшколској установи „Звончица“ у
Стублинама.

Обележавање овогодишње Дечје недеље завршено је
где је и започело – у дворишту убског Вртића, уз програм
„Причам ти бајку“, које су извеле три глумице Позоришта
„Раша Плаовић“. Костимирана Принцеза Мирјана Симић,
нимало зла као Вештица Снежана Јовановић и Драгана
Јанковић у лику симпатичне Пипи Дуге Чарапе створиле су
позоришну магију и опчиниле мале гледаоце својом
интерпретацијом неких од најпознатијих бајки, као што су
Црвенкапа, Ивица и Марица, Златокоса, Снежана и седам
патуљака,... И не само да су успеле да заокупе пажњу бројних
малишана, подељених по узрастима у три групе, већ су
постигле да их заинтригрирају, па су деца била активни
учесници авантура својих омиљених, бајковитих јунака.
Завршни дан Дечје недеље био је и прилика да три групе
предшколаца, који похађају припремни четворочасовни
програм при сеоским школама, посете две установе културе
на Убу. Са својим васпитачицама Жељком Станојевић, Мајом
Ђурић и Аном Јеличић били су гости Градске библиотеке
„Божидар Кнежевић“ и Музичке школе „Петар Стојановић“,
где су стекли нове видике и сазнања. У храму књига уживали
су у обиљу и шаренилу занимљивих наслова и упознали се са
начином рада те институције, док су ученици и наставници
Музичке школе у њихову част извели програм и тако
представили инструменте који су у школи заступљени.
Mанифестација Дечја недеља у Србији се традиционално
одржава у првој седмици октобру, са циљем скретања пажње
јавности на најмлађе, на њихове потребе и право да одрастају
у што бољим условима.
Д.Недељковић

„ДРУГАЦИ” У ПОСЕТИ ДЕЦИ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Ученици другог разреда ОШ „Милан Муњас” Уб
посетили су, 4.октобра, Издвојено одељење за образовање деце са посебним потребама, како би заједно
обележили још један дан у оквиру Дечије недеље. Заједничким снагама, они су цртежима окрасили простор
испред школског објекта, а гости су својим другарима
донели и мале поклоне у виду школског прибора.

Маштоввито...

...Духовито...

Предшколци из неколико убских села у посети
Музичкој школи „Петар Стојановић”

]URETINA

organski hrawena
062/411-713
ОЧИШЋЕНА
УЗ ДОСТАВУ

Најмлађи учесник маскенбала

ДЕЧЈА НЕДЕЉА
У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ПУСТОЛОВИНЕ
И ЛУТКАРСКА БАЈКА
Програм „Причам ти бајку” у убском Вртићу

Дружење са Елзом
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За успомену

...Сликовито !

Градска библиотека „Божидар Кнежевић“ је традиционално и ове године
обележила Дечју недељу, потрудивши
се да испуни очикивања најмлађих и
задовољи њихову знатижељу. У оквиру
програма „Започнимо пустоловину“,
који је трајао целе недеље, угостили су
свих пет одељења првог разреда убске
ОШ „Милан Муњас“ и њихове учитељице. У чаробни свет књига увели су их
запослени, од којих су сазнали какви се
послови обављају у библиотеци, шта
све нуди својим члановима и на који
начин се користе библиотечке услуге.
Судећи по показаном интересовању,
ово место ће првачићи често посећивати.

Током последњег дана манифестације, Градска библиотека је у поподневним часовима организовала и креативну радионицу за децу од шест до
десет година, под називом „Моја луткарска бајка“.
-Трудимо се да искористимо потенцијале наше предивне деце, да их
инспиришемо да покажу своју машту,
идеје и таленте, тако што су цртали,
бојили, сецкали и лепили, а све то што
су направили, приказали су и глумом
оживели кроз једну своју личну бајку“,
рекла је о овом програму директорка
библиотеке Јелка Панић. Она је заједно
са професорком разредне наставе у
бањанској школи Аном Илић осмислила
и реализовала „Моју луткарску бајку“, а
током радионице велика подршка били
су и библиотекари.
У Градској библиотеци сваки дан је
дечји, додала је директорка те установе,
истичући да су запослени увек расположени да се друже са најмлађима, да
их приволе да читају и омиле им књиге,
пробуде њихову машту и помогну им да
креативно одрастају.
Д.Н.
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ЛАЈКОВАЦ
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ГТ-1

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

У ЛАЈКОВЦУ ОДРЖАНА 37.ИЗЛОЖБА ПРИПЛОДНИХ ГОВЕДА СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ

МИЛАН МИЛАКОВИЋ НАЈУСПЕШНИЈИ ФАРМЕР
- На одлично организованој изложби 33 сточара колубарског краја представила су 118
приплодних грла. - Посебно признање додељено је Александру Јеврићу из Јабучја,
као најбољем сточару у општини Лајковац.
Другу годину узастопно шампионка изложбе
приплодних говеда сименталске расе у Лајковцу је крава
Лара, власништво Милана Милаковића из Мратишића.
Младом Милаковићу, који потиче из познате фармерске
породице, припало је и признање за апсолутног шампиона
изложбе јер је извео одличне колекције у све три категорије.
Осим тога, у категорији јуница његово грло Малина
проглашено је за шампионку. У категорији крава за најбоље
грло проглашена је Мара сточара Славољуба Ћатића из
Јабучја, док је за најквалитетнију првотелку изабрана Мила
власника Живомира Марковића из Стрмова. Најбољу
колекцију крава извео је Маркo Милосављевић из Дучића,
чувени одгајивач сименталца. Признање за најбољу
колекцију јуница припало је Драгану Жујовићу из Врачевића,
а за најквалитетнију колекцију првотелки Милану
Милаковићу. Посебно признање додељено је Александру
Јеврићу из Јабучја, као најбољем сточару у општини
Лајковац. Новчане награде износиле су од 15.000 до 30.000
динара. На одлично организованој изложби 33 сточара
колубарског краја представила су 118 приплодних грла. Да
пољопривреда има перспективу у колубарској долини и
брдима, организатор је показао тако што је најмлађим
члановима породица фармера-сталних излагача доделио
мале статуе говечета.

Шампионка изложбе Лара,
власника Милана Милановића из Мратишића

Најбољи сточар у општини Лајковац:
Александар Јеврић из Јабучја
са председником Живковићем

Деца сточара са пехарима
Изложбу је отворио председник Општине Лајковац
Андрија Живковић, који је указао на скоро четрдесетогодишњи континуитет изложбе сименталаца у Лајковцу,
називајући „непроцењивим националним благом“ оно што
колубарски домаћини представе на манифестацији.
Комисију за оцењивање грла чинили су познати стручњаци:
Др Влада Пантелић из Института за сточарство Земун поље
(председник), др Радивоје Ђурђевић из Сточарсковетеринарског центра Велика Плана и др Радосав Вујић из
Пољопривредно-саветодавне стручне службе Ваљево.
Центар за пољопривреду Лајковац, предвођен директором
и угледним агрономом Николом Радуловићем, још једном се
показао као врстан организатор. Општина Лајковац је
генерални покровитељ, а организатори изложбе били су
Центар за пољопривреду Лајковац, Централно удружење
одгајивача говеда сименталске расе, Удружење одгајивача
говеда сименталске расе „Колубара“ Лајковац и Удружење
одгајивача говеда сименталске расе „Колубарски
сименталац“ Ваљево. Награде су уручивали председник
општине Андрија Живковић, председник Скупштине
општине Живорад Бојичић, уједно и председник
Организационог одбора изложбе, и познати лајковачки
привредник Живорад Лазаревић, један од редовних
спонзора манифестације.
Б.Петровић

Шампионка у категорији крава- Мара,
власника Славољуба Ћатића из Јабучја

Живомир Марковић
из Стрмова имао је
најквалитетнију првотелку
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ЛАЈКОВАЧКИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ
СЕ ВРАТИЛИ СА СТУДИЈСКОГ ПУТОВАЊА

ВРЕДНО ИСКУСТВО
По први пут након 20 година, Лајковчании су
имали прилику да размене искуства и виде како
се пољопривредом баве развијене земље ЕУ
Лајковачки пољопривредници, пољопривредни стручњаци и представници руководства општине Лајковац боравили
су, прошле недеље, на петодневном студијском путовању у
Словенији и Италији. Од 28. септембра до 1. октобра, они су
посетили Шкофју Локу, Кобарид, Бибионе, Трст, Падову и
Ветурини. Према раније утврђеном плану пута, двадесетшесточлана делегација из Лајковца обишла је пољопривредне
задруге, млекаре, етно-музеје, винарију и пољопривредна
газдинстава која се баве гајењем говеда и прерадом млека,
гајењем свиња, гајењем оваца и прерадом овчје коже.

ОВЕ ЈЕСЕНИ У ПЛАНУ УРЕЂЕЊЕ ДЕСЕТ СЕОСКИХ ПУТЕВА

АСФАЛТИРАН ПУТ
У РУБРИБРЕЗИ
На радост многобројних становника у сеоским срединама општине
Лајковац, ових дана, започета је реализација пројекта уређења локалних
путева, којих ће ове јесени бити у рекордном броју. Машине ваљевског
предузећа „Аутотранспорт” у уторак су асфалтирале прву деоницу од 250
метара у Рубрибрези. У питању је пут за Ивановиће, који је добио приоритет
у договору са представницима месне заједнице у том селу. Председник
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА У ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“

ЗА СРЕЋНУ И ЗДРАВУ ДЕЦУ
Дечија недеља, која је ове године обележена од 1.
до 7. октобра под слоганом „МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА
ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – за одрастање без
насиља“, је прилика да се скрене пажња најшире
јавности на проблем насиља над децом и да се сви
одговорни актери позову на умрежено деловање у
циљу заштите сваког детета.

Општинско руководство у обиласку радова

Посета комплексу млекаре „Планика” у Словенији
Средства за ово путовање су обезбеђена из аграрног
општинског буџета, а у оквиру подршке за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници. Андрија
Живковић, председник општине Лајковац, овим поводом је
нагласио да општина Лајковац из године у годину наставља
тренд увећања буџета за пољопривреду и да га посебно радује
што су лајковачки пољопривредници, по први пут након 20
година, имали прилику да размене искуства и виде како се
пољопривредом баве развијене земље ЕУ.
- Први утисак је да су сви јако задовољни, јер смо поред
посете градовима ове две земље, попут Болоње и Трста, могли
видимо и како људи различитих грана пољопривреде мало
својих ресурса користе на прави начин. Такође, запазили смо да
они своју пољопривредну производњу комбинују са туризмом и

лајковачке општине Андрија Живковић је, током обиласка радова у
Рубрибрези, истакао да је то само почетак великог посла на побољшању
путне инфраструктуре у сеоским срединама.
- У наредних месец дана очекујемо да завршимо цео уговор о
асфалтирању сеоских путева, где ће око 10 путева бити прекривено
асфалтом, што је знатно више него у протеклих неколико година. Већину
ствари које смо планирали полако реализујемо, неке брже, неке спорије и
до краја године наш план ће у потпуности бити реализован. Ако не 100
посто, онда 90 одсто од планираног. У наредних неколико дана очекује нас
асфалтирање пута у Боговађи у дужини од 150 метара. У питању је наставак
пута у самом центру села који је јако битан, јер се ту налази породица која
има једног члана са посебним потребама. Изашли смо им у сусрет, јер су
последњих година имали потешкоће због честих падавина и одношења
делова пута, чиме је њиховом најмлађем члану било отежано кретање.
Поред тога, урадићемо и прилазну рампу у самом дворишту, како би се тај
малишан несметано кретао- нагласио је Живковић. - Исто тако, део пута у
Ћелијама, дужине 100 метара, који је остао недовршен и спаја локални пут
са Ибарском магистралом, завршићемо у наредних неколико дана.
Паралелно са тим, завршићемо и пут за Лукиће у Доњем Лајковцу, који смо
овог пролећа асфалтирали у дужини од 900 метара. Остало нам је још око
300 метара да га спојимо са старом Ћирином пругом, која је јако битна за
мештане тог дела Лајковца.

да је већина пољопривредних произвођача своју понуду
уврстила и у туристичку понуду својих земаља. Трудили смо се
да употпунимо посету и да свако занимање буде заступљено.
Посебно бих издвојио посету млекари „Планица” у Словенији,
која је веома слична некадашњој лајковачкој млекари. Поред
тога, издвојио бих и обилазак једног мањег пољопривредног
газдинства у Словенији, које се бави узгајањем аутохтоних
сточарских врста: крава, коза, кокошки и свиња. На том месту
смо срели и велики број туриста и ђака из Новог Места који
свакодневно посећују играонице на овом пољопривредном
газдинству, што им свакако доноси додатан приход - казао је
Живковић након ове својеврсне екскурзије, која ће представљати једно богато искуство целокупној делегацији која је
боравила у Словенији и Италији.

У ОШ “Миле Дубљевић” Дечја недеља је била
отворена у понедељак, 1. октобра у 7.30 часова, када
су ученици међусобно разменити балоне са порукама
на тему Дечје недеље. Истог дана су сви прваци,
укључујући и издвојена одељења, посетити Градску
библиотеку, где су добили бесплатне чланске карте.
Другог дана Дечије недеље, 2. октобра, за ученике
седмог и осмог разреда у КЦ “Хаџи Рувим“ одржано је
предавање на тему „Украдена безбедност“.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН СРЦА

ПРЕДАВАЊЕ
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
Светски дан срца, 29. септембар, у Лајковцу је
обележен трибином за чланове Удружења пензионера Колубара. Предавачи су били Зорица Станковић
и Ивана Гудовић, уз присуство здравственог
медијатора Слађане Марковић. Пензионери су имали
прилику да, овом приликом, обаве и основни контролни преглед свог здравља, а активисти Црвеног крста
су делили пропагандни материјал везан за Дан срца.
Организатори трибине, у сарадњи са пензионерима,
били су Црвени крст и Дом здравља Лајковац.

Како сазнајемо од првог човека општине Лајковац, у плану је и
изградња пута за Лађевац у Ћелијама, затим три локалне деонице у
Врачевићу (према Молеровићима, Бабовићима и Тришићима) и две
деонице у Степању. Од градских улица, новом асфалту радоваће се
становници „Лајковачке пруге” и улице Војислава Илића.

између осталог, у сарадњи са Црвеним крстом
организована је “Трка за срећније детињство”. Цена
броја за учеснике трке износила је 50 динара, а сав
прикупљени новац биће искоришћен за помоћ
угроженој деци.
Током целе Дечије недеље одржана је хуманитарна акција „Друг-другу“. Сва прикупљена одећа,
обућа и школски прибор биће подељен деци из
угрожених категорија.

Lajkova~ki FLE[
vesti - vesti - vesti

ЛАЈКОВЧАНКЕ
„МЕЉУ” РЕДОМ
Лајковачке одбојкашице одлично су стартовале на почетку овогодишње Суперлиге. Два
гостовања и две максималне победе најављују још
једну успешну сезону у табору Жеље. Под диригентском палицом новог шефа стручног штаба
Драгутина Балтића, Лајковчанке су, најпре, славиле против Јединства у Старој Пазови 0:3 (22:25,
13:25, 14:25), а недељу дана касније и у Београду
против веома добре екипе Партизана 0:3 (16:25,
29:31, 26:28). Најзаслужније за тријумф Железничара у престоници биле су Јелена Младеновић са
21 и Николина Лукић са 20 поена.
Након синоћне куп утакмице са Омладинцем
из Нових Бановаца, Жељу наредног уторка очекује
и комшијски дерби са новајлијом у Суперелиги,
екипом ЖОК Уб. Утакмица ће се играти од 19.00
часова у Спортској хали на Убу.

ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА
ИЛИЈЕ ФИЛИПОВИЋА

УРЕЂЕЊЕ
ТРОТОАРА
Протекле недеље завршени су и
тротоари (са обе стране) у улици Бранка
Радичевића у дужини од 500 метара, која
је асфалтирана прошле године. Како
сазнајемо, у плану је и наставак уређења
тротоара и поред основне школе која
води ка центру Лајковца, како би
становници који гравитирају ка овом
делу општине могли безбедније да се
крећу.

Предаведао је књижевник Влада Арсић, који се бави и
темом насиља на интернету. У среду су се ученици
дружили са школским полицајцем, а потом су посетити
Градску кућу и гостовати код председника општине
Андрије Живковића.
Четврти дан је био посвећен изради паноа на
тему овогодишњег слогана Дечије недеље. У петак,

Основци у посети Градској кући у Лајковцу:
Председник Живковић са лоптама као поклонима

Нови асфалт у Рубрибрези

Лајковчани на стручним предавањима
из области пољопривреде
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Основни контролни прегледи

Асфалтирање тротоара

Кардиоваскуларне болести и даље представљају водећи узрочник смртности и обољевања,
како у свету, тако и код нас. Светски дан срца је
установљен 2000. године са циљем да информише
људе широм света о опасностима болести срца и
крвних судова.

Изложба скулптура Илије Филиповића отворена
је у петак, 28. септембра у галерији КЦ „Хаџи Рувим“.
Овај врсни уметник живи и ради у Степојевцу, а
скулптуром се бави од 1966. године. Излагао је на
многобројним самосталним и групним изложбама у
земљи и иностранству. Значајније самосталне
изложбе приређене су му у: Атељеу 212 у Београду,
1973; Музеју наивне и маргиналне уметности Јагодина,
1987; Галерији Charlotte у Минхену, 1988; Етнографском музеју Београд, 1997. године. Учесник је у 30
ликовних колонија од 1975. до данас.
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ЛАЈКОВАЦ

ЖЕЛЕЗНИЧАР ВЕЗАО ДВЕ ПОБЕДЕ

Колубарско-мачванска зона, 7. коло:

„ДИЗЕЛКА” У НАЛЕТУ
После турбулентног старта, ствари
се већ боље одвијају за Железничар- и
поред силних пехова са играчким
кадром, тренер Александар Лазаревић
је успео да склопи победнички мозаик
који је из две тешке утакмице изашао са
6 бодова и без примљеног гола. На руку
Лајковчанима ишли су и остали
резултати врло уједначене лиге, па је
"дизелка" поново у прикључку за врхом
табеле. Идеална прилика за хет-трик
биће већ за викенд када на стадион
Железничара стиже "фењераш" из
Клубаца, али је досадашњи ток
првенства показао да у овој лиги
фаворити постоје само на папиру.
Против јаког Рађевца, Железничар је
стрпљиво чекао своју шансу, а она се
указала почетком другог дела. После
шута Гајића, дефанзивац гостију је
играо руком, а искусни Ненадовић је
прецизан са 11 метара. Без већих
проблема домаћин је чувао вођство, а
Никола Тешић је у финишу казнио
конфузију у одбрани тима из Крупња и
"оверио" вредан тријумф.
Добру партију, Лазаревићеви момци
пружили су и у Љигу, пре победносног
поготка чак три пута су погодили оквир

Стадион "Ћућин" у Љигу. Гледалаца:
300. Судија: Срђан Михајловић (Уб).
Стрелац: Тешић у 85. минуту. Није било
картона.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Милинковић 7,5,
Кремић 7, Максимовић 7,5, Матић 6
(Марковић 7), Тинтор 6, Гајић 6 (Јовић
7), Гавриловић 6,5, Тешић 7,5, Ненадовић 6 (Бркић 7), Живковић 6, Симић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Максимовић (Железничар)
Колубарско-мачванска зона, 6. коло

Железничар - Рађевац
2:0 (0:0)

Немања Гавриловић
гола- Гавриловић два пута и Симић
једном. Ипак, награда је стигла у
финишу- Ненадовић је послао употребљиву дубинску лопту, а Тешић прецизним ударцем увео себе у голгетерску,
а свој тим у серију победа... Б.Матић

У ЛАЈКОВЦУ ОДРЖАН ТЕНИСКИ МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР

СЕЋАЊЕ НА ВЛАДУ ВРДОЉКА
У суботу, 22. септембра, на тениским теренима Установе за спорт и
омладину у Лајковцу одржан је 9.
Меморијални турнир „Владо Врдољак“.
Владо Врдољак из Винковаца (Хрватска) преминуо је од инфаркта на тениском турниру у Лајковцу 18. септембра
2009. године. Од тада окупљање тенисера аматера, започето некада спортским сусретима железничара, носи
његово име. Редовно долазе његове
колеге и пријатељи, заљубљеници у
тенис, из Винковаца, Загреба, Славонског Брода, Жупање и других места.
Председник Тениског клуба „Лајковац“ др Драган Миловановић каже да
меморијалом чувају успомену на Владу
Врдољка и учвршћују пријатељства.
„Турнир није такмичарског карактера
већ му је циљ дружење уз тениску
лоптицу, одржавање старих и стицање
нових пријатељстава, јер сваке године
имамо по неког новог учесника. Гости из

Спартак 1924- Железничар
0:1 (0:0)

Хрватске су презадовољни пријемом и
кажу да им је Лајковац једна од
најдражих дестинација где се игра
тенис. Договор је да 2019. године, за
десету годишњицу, позовемо чланове
породице покојног Врдољака и тако
наставимо да учвршћујемо мостове
пријатељства којима је, на жалост,
повод један трагичан догађај.“
На овогодишњем турниру учествовало је 35 тенисера рекреативаца:
поред гостију из Хрватске и чланова
ТК „Лајковац“ били су још и тенисери
из Лазаревца и Београда. Играње
тениса има дугу традицију у Лајковцу.
Деценијама су се тениски терени
налазили поред лајковачке Млекаре
(сада Виндија), а прошле године је
поред Хале спортова отворен
комплекс са три терена, рефлекторима
и трибинама. Покренута је и Школа
тениса за најмлађе Лајковчане.
Б.Петровић

Гости из Хрватске
испред билборда
у Лајковцу

Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 200. Судија: Александар
Јаковљевић (Шабац). Стрелци: Ненадовић у 54. из пенала и Тешић у 81.
минуту. Жути картони: Гајић, Тешић,
Бркић (Ж), Тодоровић, Симић, Стефановић (Р).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Милинковић 7, Марковић 7, Живковић 7, Тинтор 7, Гајић 7
(Кремић -), Матић 7, Тешић 7,5, Ненадовић 7 (Шалипур -), Максимовић 7,
Симић 7, Бркић 6 (Јовић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милисав Јовић (Железничар)

ФК ЗАДРУГАР

ДАЛЕКО ОД
ПРАВЕ ФОРМЕ
Криза је шчепала екипу Дејана
Спасића, препознатљиви жар и борба за
сваку лопту до последњег атома снаге
престали су да буду заштитини знак
Лајковчана, па је зато и изглед табеле
далеко од очекиваног.
Премало је Задругар показао на
стадиону "Драган Џајић", мада је прво
полувреме дало наду да се може до
позитивног резултата. Нису успевали
Врељани озбиљније да угрозе Новаковића, али је све пало у воду на старту
другог дела. Пројектил Стаменковића
одвео је утакмицу на воденицу домаћина, само је Мићић на пас Јеринића
успео да врати неизвесност, али су само
два минута касније Радовановић и
Ђурђевић казнили спорост одбране
Лајковчана.
Меч против Осечине неће остати у
лепом сећању нападачу Мићићу, имао је
три идеалне прилике за гол, а оквир гола
је зауставио Јеринића. На крају је
прецизан био само Бранковић, из гужве
је матирао Савића, али један бод није
задовољио апетите домаће екипе...
Колубарско-мачванска зона, 7. коло

Задругар - Осечина
1:1 (0:0)
Стадион Задругара. Гледалаца: 200.
Судија: Александар Стајић (Шабац).
Стрелци: Бранковић у 78. за Задругар, а
Радојевић у 73. минуту за Осечину.
Жути картони: Бранковић, Симеуновић, Томић, Јеринић (З), Павловић (О).
ЗАДРУГАР: Новаковић 7, Симеуновић
6, Томић 6, Вујовић 6 (Васиљевић 6),
Ашковић 7, Н.Павловић 6, Мустафи 6,
Бранковић 6,5, Јеринић 6 (Ивановић 6),
Мићић 6, Ж.Павловић 6 (Бојичић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бранко Ашковић (Задругар)

МИОНИЦА
У БАЊИ ВРУЈЦИ СЕ ГРАДИ

ТЕРАПИЈСКИ ЦЕНТАР
ЗА МУЛТИПЛA СКЛЕРОЗУ
Председник општине Мионица Бобан Јанковић и мајор
војске САД - Канцеларија за билатералне односе Deryl G.
Scott потписали су 5. октобра уговор о изградњи Терапијског
центра за мултиплу склерозу у Бањи Врујци. Наиме, Канцеларија за сарадњу у области одбране при Амбасади САД
(USEUCOM) у намери да помогне општини Мионица у унапређењу својих капацитета, пружиће хуманитарну помоћ

Потписивање уговора: Deryl G. Scott и Бобан Јанковић
финансирањем изградње терапијског центра за особе оболеле од мултипле склерозе. Објекат бруто површине 600
квадратних метара поседоваће 10 смештајних јединица са
укупно 20 лежаја и затвореним базеном, док ће се терапије за
оболеле од овог тешког хроничног обољења централног
нервног система пружати у постојећој здравственој станици
у Бањи Врујци.
- У свету, ова непредвидива болест је дијагностикована
код 2,5 милиона људи, док се тај број у Србији креће око 6-7
хиљада. Адекватна терапија је битан аспект живота оболелих
од мултипле склерозе и ускоро ће бити доступна у Бањи
Врујци. Планирано је да објекат у којем ће се вршити услуге
смештаја, неге и лечења особа оболелих од мултиле склерозе буде изграђен у центру Бање Врујци, на локацији поред
здравствене станице. Центар чија је процењена вредност
изградње нешто мања од 48 милиона динара биће опремљен
у складу са потребама пацијената, а здравствена станица ће
након изградње објекта прерасти у рехабилитациони центарнагласио је приликом потписивања уговора председник
општине Мионица Бобан Јанковић.
А.К.

11.октобар 2018.г.
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У МИОНИЦИ

БОГАТ ПРОГРАМ
Свечано отварање на Војводином тргу
Најмлађи Мионичани су и ове године уживали у
богатом програму Дечије недеље, која је од 1. до 7. октобра
у читавој Србији одржана под слоганом ''Моје је право да
живим срећно и здраво''. Овим поводом на Тргу војводе
Мишића је првог дана октобра организовано свечано
отварање. Мионичка деца су уживала у музичко-забавном
програму употпуњеном плесним тачкама чланова Студија
''РМП'', наступима хорова Предшколске установе ''Невен'' и
ОШ ''Милан Ракић'', дружењем са костимираним аниматором... Осим програма на Војводином тргу, првог дана
Дечије недеље је у Културном центру одиграна позоришна
представа волонтера мионичког Црвеног крста под
називом ''Ничим изазвано'' посвећена промоцији хуманих
вредности, ученици из издвојених одељења ''Милан Ракић''
су били гости мионичке Библиотеке ''Милован Глишић'', а
кренула су и спортска такмичења основаца у малом
фудбалу, одбојци, баскету, стоном тенису и шаху која су се
у матичним школама и издвојеним одељењима одвијала
током читаве седмице посвећене деци. У уторак је
председник општине Мионица Бобан Јанковић посетио
предшколце ''Невена'' и поделио им поклоне, а до краја
манифестације је обишао већину школских и предшколских
установа за чије је малишане локална самоуправа такође
припремила пригодне поклоне. У Културном центру је,
између осталог, гостовало београдско позориште ''Бошко
Буха'' са представом за децу ''Чувар дечијих снова'', а током

ИЗЛОЖБА МЕЂУНАРОДНЕ ЛИКОВНЕ
КОЛОНИЈЕ ''РИБНИЦА 2018''

ИНСПИРИСАНИ
ПРИРОДОМ И ИСТОРИЈОМ
Љубитељи уметности су у прилици да до краја октобра
месеца у галерији Културног центра уживају у делима 18
учесника Међународне ликовне колоније ''Рибница 2018'',
која је по први пут недавно одржана у Врујцима. Колонију је
организовао Културни центар Мионица у сарадњи са оснивачем познате Међународне уметничке колоније ''Колут
Мандић'' у Бањи Јунаковић Милошем Мандићем, коме је и
припала част да отвори изложбу.
- Захваљујем се свим уметницима који су учествовали у
Ликовној колонији „Рибница“ и максимално се трудили да
осликају квалитетна дела која ће оставити Мионици.
Предиван град, предивна природа, гостопримство, све су то
разлози зашто су многи од њих пожелели да се видимо на
истом месту и наредне године. Надам се да ће ова дивна
међународна колонија и следеће године окупити значајна
имена ликовне сцене Србије и окружења – рекао је Милош
Мандић приликом отварања изложбе.
У име учесника Ликовне колоније ''Рибница 2018''
присутнима се обратила руска сликарка Наталија Баженова,
која је истакла да су изузетни предели и богата историја
мионичког краја на најбољи могући начин подстакли њихов
стваралачки импулс и инспирацију.
А.К.

седмице посвећене најмлађима одвијала су се бројна
позоришна, забавна и спортска дешавања, едукативне
активности, радионице и други програми у чијој су организацији под покровитељством Општине поред основних
школа ''Милан Ракић'' Мионица и ''Војвода Живојин Мишић''
Рајковић'' и Предшколске установе ''Невен'' и ове године
учествовали Културни центар Мионица, Библиотека ''Милован Глишић'', Црвени крст Мионица и Туристичка организација.
А.Ковачевић

Изложени радови 18 учесника
ликовне колоније „Рибница 2018”
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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25.09.2018. године преминула
је наша драга

8.10.2018.г. навршава се 12
година од смрти нашег драгог

РАДМИЛА
СТАНКОВИЋ
учитељица Рада
(1937 – 2018)
Много нам недостајеш.
Вечно ћемо памтити твоју
племенитост, доброту и
топлину којом си зрачила.
Заувек ћеш бити у нашим
мислима и срцима, јер си нам
пружила велику љубав,
подршку и разумевање.
Твоји намилији

НИКОЛЕ ПАРИПОВИЋА
ДОЦЕ
У срцима чувамо
успомену на твој драги
лик
Твоји најмилији

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
Прошло је шест месеци од смрти
наше драге мајке, свекрве и баке

ДОБРИНКЕ ИЛИЋ

11.октобар 2018.г.
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13.10.2018.г. навршава се
годину дана од смри наше
драге снахе

8.10.2018.г. навршава се пола
године од смрти нашег брата

ГРОЗДАНЕ
ИВАНОВИЋ

СВЕТИСЛАВА
ИВАНОВИЋА

(1947 - 2017)

из Врела

(1942 - 2018)

(1932 - 2018) из Кланице
Драга наша, никада те
нећемо заборавити
Син Влада, снаха Милена, унуке
Наташа и Ивана са породицама
28.09.2018.г. прошло је шест
месеци од смрти моје мајке

Са поносом и поштовањем у срцима чувамо сећање
на њихову доброту
Њихови најмилији: Вука, Дика, Пепино и Мелани
19.10.2018. г. навршава се две
године од смрти наше драге

7.10.2018. г. навршило се две
године од смрти нашег драгог

)

ДОБРИНКЕ ИЛИЋ
(1932 - 2018) из Кланице
Вољени не умиру, Остају да
живе увек са нама
Твоја ћерка Љубинка
са породицом

ДИВНЕ СИМИЋ
ДИКЕ
Вечно си нам у мислима,
заувек си нам у срцима…
Твоји најмилији

СЛОБОДАНА БОБАНА
ПАВЛОВИЋА
(1963 - 2016)
Године пролазе,али то не мења
ништа...Ниси са нама, али јеси и
бићеш увек у нашим
срцима.Поносни на тебе заувек...
Твоји: Маргита, Данијела и Дарко

8.10.2018. г. навршило се шест
година од смрти нашег драгог

24.09.2018. г. преминула је
наша драга мајка, бака и прабака

МИЛИВОЈА
БЕРАНОВИЋА

ВАСИЛИЈА
ЋОРМАКОВИЋ
рођ. СТАРЧЕВИЋ

(1953 – 2012)
Сећање и љубав према теби,
живеће заувек у нашим срцима
Супруга Милка и ћерка
Славица са породицом

(1934 – 2018)
Твоји најмилији:
ћерка Гордана, зет Драган, унука
Ивана и унук Горан са
породицама
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КЊИЖЕВНО - ПОЕТСКО ВЕЧЕ У КЛУБУ ДОМА КУЛТУРЕ

ЧИТАЊЕ
И РИТАМ ЖИВОТА
Вишеструко награђиван и превођен на
светске језике – Драган Лакићевић, гостовао у
клубу Дома културе. Мора се читати, мора се
духовно обнављати – каже књижевник.
У организацији Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“, у петак 28. септембра, у клубу Дома културе, одржано је
књижевно – поетско вече Драгана Лакићевића, српског
песника, приповедача и приређивача. Превођен је на више
светских језика – руски, енглески, немачки, шведски, холандски, пољски, италијански и румунски.
Модератор разговора била је Јелка Панић, директорка
убске библиотеке, а гости аутора били су професор српског
језика Душко Бабић и Невена Михајловић, ученица Техничке
школе „Уб“, која је читала Драганове стихове и одломке из
текстова.
Иако пореклом из Црне Горе, где је завршио основну и
средњу школу, Драган од 1972. године живи и ради у Београду,
а од 1992. године је уредник Српске књижевне задруге.
Лакићевић је био уредник многих књижевних часописа, као и
дечјег православног листа „Светосавско звонце“, којег су
читали и наши основци. На Убу је био неколико пута, као гост
основних школа, а о себи је рекао:
- Себе сматрам апсолутним писцем, не само зато што
сам писао много жанрова, и поезију и прозу и есеистику, већ
зато што сам ја и издавач, уредник Српске књижевне задруге,
па је мој основни позив, живот и занимање – књига. Ону коју ја
пишем, уређујем, тумачим и препоручујем другима. У том
знаку је било и ово вече.

Књижевно-поетско вече
Драгана лајкићевића
Прве песме објавио је 1970. године, а прве песничке
књиге 1976. године. Награђиван је више пута за своја дела.
Добитник је награде „Бранко Ћопић“, „Милан Ракић“, „Одзиви
Филипу Вишњићу“, додељену у Орашцу за патриотску
поезију, „Кочићево перо“, „Деретина књига године“, као и за
научно-истраживачки рад „Вук Караџић“, њему једна од
најдрагоценијих награда, јер се Вуковим збиркама највише
бавио, уз основни рад.
- Родитељи више не смеју да својој деци нареде да
читају, да их осоколе, зато што су схватили да су они који су
читали, горе прошли, него они који нису читали. То је искуство
наших дана које је горко и истинито, али није добро. Мора се
читати, мора се духовно обнављати. У читању је ритам
живота, не само ритам речи и говора, поезије и уметности.
Надам се да ће се људи и њихова деца вратити читању
добрих књига. Оставити деци књигу близу, на дохват руке.
Читање и поштовање књига треба да буде налог друштва.
Њега чине: држава, школа, медији и родитељи – рекао је
Лакићевић за „Глас Тамнаве”.
Д.Капларевић

PRODAJA I SERVIS

KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

КУЛТУРА
ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“ Уб

УПИСАНО
ПРЕКО 160 ДЕЦЕ
После учешћа на обележавању Дечје недеље,
ученике и професоре очекују припреме за Смотру
стваралаштва српских композитора, а крајем
децембра и традиционални Новогодишњи концерт
И ове школске године ШОМО „Петар Стојановић“
похађаће велики број деце. Тренутно, Музичка школа
броји 161 ученика, плус двадесет ученика који похађају
припремни разред. Оволико интересовање за Музичку
школу на Убу, резултат је одличне сарадње школе са
осталим основним школама убске општине, као и
Предшколском установом „Уб“.

Концерт ученика ШОМО „Петар Стојановић” Уб
Колектив Музичке школе чине млади и талентовани
професори па је и ове године дошло до неких измена међу
предавачима, а због одласка неких професорки на породиљска одсуства или распоређивања на нова радна
места. Нови професори у овој школској години су: Милош
Аџић из Београда (класа гитаре), Лутвија Антић из Београда (виолина), која је дошла уместо професора Милоша
Чорлије (добио позив да ради у Школи за таленте у
Ћуприји). Катарина Богићевић из Бровића предаваће
хармонику, Александра Николић из Шапца клавир, а
Зорана Матић из Уба – флауту и солфеђо.
У наредном периоду, Музичку школу чека низ организација разних догађања, као што су: Смотра стваралаштва
српских композитора - 30.новембар и 1.децембар у Убу и
финални наступ 3.децембра у 18 часова, у београдском
Културном центру, а затим и традиционални Новогодишњи концерт у Убу.
Д.К.

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

064/512-88-93 и 065/600-93-35
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МОФЛ Колубара "Исток", 7. коло

6.коло (29/30.09.2018):
Јошева - Врело
Полет (ДЛ) - Гуњевац
Чучуге - Каленић
Шарбане - Памбуковица
Полет (Т) - Димитрије Туцовић
ОФК Паљуви - Младост (В)
Рудар (Р) - Црвена Јабука

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

7.коло (6/7.10.2018):
Ц.Јабука - Јошева
1:1
Младост (В) - Рудар (Р)
2:1
Дим.Туцовић - ОФК Паљуви
1:0
Памбуковица - Полет (Т)
0:7
Каленић - Шарбане
1:1
Гуњевац - Чучуге
прекид код 1:2
Врело - Полет (ДЛ)
0:4

8.коло (13/14.10.2018):
Јошева - Полет (ДЛ)
Чучуге - Врело
Шарбане - Гуњевац
Полет (Т) - Каленић
ОФК Паљуви - Памбуковица
Рудар (Р) - Димитрије Туцовић
Црвена Јабука - Младост (В)

Каленић- Шарбане
1:1 (1:0)

Стадион у Ћелијама. Гледалаца: 200.
Судија: Марко Ивковић (Лајковац).
Стрелац: Живановић у 8. минуту. Жути
картони: Живановић, Јевтић, Павловић,
Ђенисић (Д), Ђурић, Васиљевић, Ћургуз, Мијатовић (П).
Д.ТУЦОВИЋ: Радиновић 7, Матић (Јевтић 7), Ибрахимовић 7, М.Павловић
7, Ђенисић 7, Николић 7,5, Стејанић 7,5,
Спасић 7, Живановић 7,5 (Божић -),
Д.Павловић 7,5, Ивковић 7
ПАЉУВИ: Ћургуз 7, Васиљевић 6,
Грујић 6,5, Пантелић 7, Рашић 6 (Филиповић 6,5), Ђурић 6 (Миловановић 6),
Мијатовић 6,5, Јовић 6,5 (Веселиновић ), Лекић 6, Ђурђевић 7, Новаковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Стејанић (Д.Туцовић)
Заслужена победа домаћина у
дербију, а до бодова је екипа из Ћелија
дошла у раној фази утакмице. Рашић је
пропустио прилику да "очисти" лопту
из казненог простора, изненадну прилику искористио је Живановић и из близине матирао Ћургуза. Можда је Ивковић могао да покаже и на "белу тачку"
после старта Рашића над Стејанићем, а
најбољу прилику за домаће имао је у
финишу Спасић када га је осујетио
Ћургуз у ситуацији "један на један".
Паљуви нису личили на екипу из
претходног дела сезоне, соло-продор
Новаковића завршен је непрецизним
ударцем из тешке позиције. Ђурђевић је
погодио мрежу Радиновића, али је голу
претходила игра руком искусног
везисте...

Стадион у Каленићу. Гледалаца: 50.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац).
Стрелци: Алексић у 41. за Каленић, а
Мирковић у 87. минуту за Шарбане.
Жути картони: Радовановић, Вучковић,
Ранковић (К), Гајић, Н.Миловановић (Ш).
КАЛЕНИЋ: Миловановић 6,5, Марковић
6,5, Живојиновић 6,5, Стевановић 7,
Радовановић 6,5, Михаиловић 6,5,
Андрић 6,5, Вучковић 6,5, Лукић 6,5
(Допуђ 7), Алексић 7, Ранковић 6,5
ШАРБАНЕ: Ранковић 6,5, Ђукић 6,5,
Радовановић 6,5 (С.Миловановић 7),
Симић 6,5, Д.Аврамовић 7, Мирковић
7,5, Ђуровић 6,5 (Н.Миловановић 7),
Гајић 7, Угреновић 7, В.Аврамовић 7
(Адамовић -), Шишовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Мирковић (Шарбане)
Није било много жара у комшијском
дуелу, а Каленић је првих 15-ак минута
играо са десеторицом. Гости су први
претили преко Угреновића и Шишовића, али се прво затресла мрежа
Горана Ранковића. Алексић је послао
одмерен ударац преко зида, лопта је
била неухватљива за голмана Шарбана.
Улазак два Миловановића размрдао
је госте, а искуснији Немања пропустио
је прву шансу у наставку. Каленић је
преко Андрића пропустио да реши меч,
а до заслуженог бода, Шарбане су
дошле после корнера Угреновића и
небеског скока Мирковића.

Колубара (Лисо Поље)Мургаш 2012 2:2 (0:1)

5.коло (6/7.10.2018):
Мургаш - Стрелац (К)
ОФК Стубленица - Бргуле
Будућност (С) - Омладинац (К)
Докмир - Звиздар
Јединство (М) - ОФК Таково
Вукона - Слога (В)
Слободна Колубара (ЛП)

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

6.коло (6/7.10.2018):
ОФК Таково - Вукона
Звиздар - Јединство (М)
Омладинац (К) - Докмир
Бргуле - Будућност (С)
Стрелац (К) - ОФК Стубленица
Колубара (ЛП) - Мургаш
Слободна Слога (Врховине)

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

МОФЛ Колубара "Исток", 7. коло

Димитрије Туцовић-Паљуви
1:0 (1:0)

Општинска лига Уба, 6. коло

OP[TINSKA LIGA
“UB”
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Стадион у Лисо Пољу. Гледалаца: 30.
Судија: Александар Јованчић (Уб).
Стрелци: Милан Јанковић у 60. и
Ранковић у 78. за Колубару, а Стефан
Мишић у 12. и 90. минуту из пенала за
Мургаш 2012. Жути картони: Дишић,
Сл.Мишић (М).
КОЛУБАРА: Станковић 7, Ђ.Петровић
6,5 (Бајић 7), П.Петровић 7, Петронијевић 6,5 (Којић 7), Л.Јанковић 6,5,
Милутиновић 6,5, Д.Јанковић 7, Цвијић
7 (Васић -), Ранковић 7, Станаревић 6,5
(Милан Јанковић 7,5), Марко Јанковић
6,5 (Богићевић 7)
МУРГАШ 2012: М.Јаковљевић 7,
Раковић 7, Дишић 7 (Ћираковић 7),
И.Николић 7, Сл.Мишић 7, А.Јаковљевић 7, Савић 7 (Радојичић 7), М.Николић
7 (Милошевић 7), Ст.Мишић 8, Танасић 7,
Вучићевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Мишић (Мургаш 2012)
Оба ривала су имали велике муке
због тешког и тврдог терена, а предност
гостима донео је Стефан Мишић после
доброг проигравања Савића. Улазак
М и л а н а Ј а н ко в и ћ а р а зм рд а о ј е
Колубару, после његовог центаршута
лопта је закачила играче Мургаша и
преварила Јаковљевића. На сличан
начин, домаћин је преокренуо преко
Ранковића, поново је убачена лопта
била нерешива енигма за одбрану
Мургаша.
Ипак, до заслуженог бода, Мургаш је
стигао у режији оца и сина, старији
Слободан је послао дугу лопту после
које је играч домаћих играо руком, а
Стефан је био сигуран са 11 метара.

Општинска лига Уба, 5. коло

Стубленица- Бргуле
1:0 (0:0)
Стадион у Стубленици. Гледалаца: 30.
Судија: Александар Јованчић (Уб).
Стрелац: Матић у 50. минуту. Жути
картони: Перишић (С), Ђорђевић,
Петровић (Б). Црвени картон: Ракић
(Бргуле) у 90+3. минуту.
СТУБЛЕНИЦА: Новаковић 7,5, Негић 7,
С.Лекић 7, Рафаиловић 7, Митровић 7,
Ж.Лекић 7, Маслаковић 8, Перишић 7,
Цветојевић 7, Ненадовић 7 (Неговановић 7), Матић 7 (Поповић -)
БРГУЛЕ: Николић 7, Павловић 7,5,
Миладиновић 6,5, Ракић 6,5, М.Петровић 7, М.Ђорђевић 7, З.Ђорђевић 7,
Костић 6,5, Филиповић 7 (Н.Петровић -),
А . П ет р о в и ћ 7 ( М а . А ћ и мо в и ћ - ) ,
Ми.Аћимовић 6,5 (Д.Ђорђевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Маслаковић (Стубленица)
После незанимљивих 45 минута,
домаћин је до победе дошао на старту
другог дела. Лопту је са леве стране у
шеснаестерац упутио Перишић, Стефан
Матић се лепо заградио и шутирао, а
лопта је закачила једног дефанзивца
гостију и преварила Николића који није
успео врховима прстију да спречи
погодак.

МАЛИ ОГЛАСИ
НА ПРОДАЈУ ПЛАЦ
на средини Ђуниса, на
само три минута од
центра Уба, површине 26
ари, грађевинско
земљиште. Могућа и
продаја дела парцеле!
Тел. 063/3-444-895
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Окружна лига Колубаре, 9. коло

Окружна лига Колубаре, 9. коло

Рубрибреза- Радник
2:0 (1:0)

Тврдојевац- Совљак
4:3 (1:1)

Стадион у Рубрибрези. Гледалаца:
300. Судија: Ђорђе Лукић (Љиг).
Стрелци: Адамовић у 14. и Спалевић у
67. минуту. Жути картони: Пецић (Рб),
Ракић, Петровић (Рд).
РУБРИБРЕЗА: Радовановић 7,5,
Адамовић 8 (Јанковић -), Шепељ 9,
Јовичић 7, Јоковић 7, Марковић 7 (Гвацић -), Поповић 7, Пецић 7, Спалевић
7,5, Ивановић 7,5, Нерић 7,5
РАДНИК: Радовановић 6,5, Живковић
6,5 (Н.Илић -), Јовић 7, Петровић 7,
Јоцић 6,5, Ф.Илић 7,5, Симић 7,
М.Луковић 7 (Лесић -), Хаџић 7,5, Ракић
7, Симеуновић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Андреј Шепељ (Рубрибреза)
Заслужена победа домаћих у доброј
утакмици, рано вођство гостима донео
је Адамовић након продора Поповића,
а Радовановић није успео да заустави
силовит ударац са ивице шеснаестерца. Други гол је пао по сличној
матрици, овог пута асистент је био
Ивановић, а Спалевић је са седам
метара послао лопту под пречку.
Домаћини су уздрмали оквир гола
преко Нерића и Ивановића, а вероватно би исход био бољи за Убљане да
се Хаџић није оклизнуо у одсудном
тренутку код резултата 1:0. Волеј
Симића почетком другог дела завршио
је изнад пречке, а ни Милош Луковић
се није снашао у повољној позицији.

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 80.
Судија: З.Живковић (Ва). Стрелци:
Ракић у 5., Драговић у 66., Јовановић у
69. и Илић у 90. за Тврдојевац, а
Милутиновић у 25., Маринковић у 77. и
Ђуричић у 83. минуту за Совљак. Жути
картони: Живковић, Драговић, Јелић,
Миловановић (Т), Важић (С).
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 6, Јелић 6,5
(Јовичић 6), И.Ранковић 6,5, Миловановић 6,5, Драговић 7,5, Ракић 6,5,
Илић 7, Васић 6,5, Јовановић 7, Ашковић 7, Живковић 6,5
СОВЉАК: Савковић 6,5, Теодосић 6,
Будимир 7, Филиповић 6 (Ђурић -),
Важић 6,5, Ранковић 6, Миливојевић
7,5, Живановић 6 (Маринковић 7), Ерић
6,5, Ђуричић 6,5, Милутиновић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Ђорђе Драговић (Т)
За труд и залагање, Совљачани су
заслужили барем бод у Тврдојевцу. У
дубокој надокнади, Илић је послао
центаршут, Важић и голман Савковић
нису добро реаговали, па је домаћин
дошао до победе.
Пуно пехова су имали гости, чак код
три од четири примљена гола последњи контакт имали су играчи Совљака. На другој страни, прекоманда
Драговића у напад донела је Тврдојевцу капитал од 3:1, али су у режији
Миливојевића и Маринковића гости
изједначили. Остаје Совљачанима да
жале и за пречком Миливојевића и да
чекају боље дане...

8.коло (29/30.09.2018- 15:00ч):
ЗСК - Пепељевац
2:2
ОФК Брђанац - Тврдојевац
0:2
Совљак - Тулари
0:1
Искра - Тешњар
4:3
Трлић - Колубара 2
0:1
ОФК Јабучје - Рубрибреза
0:1
Радник - Рибникар
4:1
Младост (Д) - Бањани
одложено
9.коло (06/07.10.2018- 14:00ч):
Бањани - ЗСК
Рибникар - Младост (Д)
Рубрибреза - Радник
Колубара 2 - ОФК Јабучје
Тешњар - Трлић
Тулари - Искра
Тврдојевац - Совљак
Пепељевац - ОФК Брђанац

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

ОМЛАДИНЦИ ДАЛЕКО ОД ЖЕЉЕНОГ НИВОА

МАЛОДУШНИ ЦРВЕНО-БЕЛИ
Убски омладинци су претрпели
резултатску катастрофу на Бањици,
почетак меча улио је наду да позитиван
резултат није немогућа мисија, али се
све брзо срушило као кула од карата.
Прва три гола домаћи су постигли са
удаљености не веће од метра, што
говори о невероватној индолентности
целог тима, а једина светла тачка био је
Бојан Петровић који је зауставио казнени ударац код резултата 3:0 за Рад.
Као да позно септембарско сунце није
разбудило црвено-беле против Интер-

Јалови напади
против Инернационала
Табела
„Омладинске лиге Србије”:
Чукарички 26, Војводина 24,
Партизан 24, Бродарац 18, Спартак
(С) 18, Црвена звезда 17, Интернационал 16, Вождовац 14, Рад 13,
Раднички (Н) 13, Инђија 10, БАСК 8,
ОФК Београд 7, Динамо (П) 7, Трајал
5, Јединство (Уб) 3.

Омладинска лига Србије, 10. коло

Рад - Јединство (Уб)
6:0 (3:0)
Стадион на Бањици са вештачком
подлогом. Гледалаца: 100. Судија:
Дејан Глигоревић (Београд). Стрелци: Алексић у 8. и 89., Радоичић у
11., Чумић у 23., Савић у 73. и Стојановић у 77. минуту. Није било картона.
ЈЕДИНСТВО: Петровић 6, Тадић 5
(Арсовић 5), Мочић 5 (Милетић 5),
Филиповић 5,5, Грујичић 5 (Обрадовић 5), Головић 5, Поповић 5
(Тмушић 5), М.Илић 5, Стефановић
5 (Н.Илић -), Павловић 5, Живојиновић 5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Д.Алексић (Рад)
национала, већ на истеку петог минута
затресла се мрежа Петровића. Гавриловић је са леве стране послао лопту
која је стигла на ногу Вучетићу, а везиста Београђана није могао да погреши
са "петерца". Интернационал је могао
на паузу са већом предношћу, пречка
и неколико одличних интервенција
Петровића сачувале су наду за бодом.
Иако је наставак донео бољу игру и
надмоћност Јединства- праве опасности за госте није било. Огњен
Стефановић је у два наврата запретио- шут главом је завршио поред
стативе, док покушај у последњим
тренуцима меча није ставио на озбиљнија искушења Бекића.
У наредном колу, црвено-бели су
домаћини Спартаку из Суботице
(субота, 14 часова).
Б.Матић

10.коло (13/14.10.2018- 14:00ч):
ЗСК - ОФК Брђанац
Совљак - Пепељевац
Искра - Тврдојевац
Трлић - Тулари
ОФК Јабучје - Тешњар
Радник - Колубара 2
Младост (Д) - Рубрибреза
Бањани - Рибникар
11.коло (20/21.10.2018- 14:00ч):
Рибникар - ЗСК
Рубрибреза - Бањани
Колубара 2 - Младост (Д)
Тешњар - Радник (Уб)
Тулари - ОФК Јабучје
Тврдојевац - Трлић
Пепељевац - Искра
ОФК Брђанац - Совљак
Омладинска лига Србије, 9. коло

Јединство (Уб) Интернационал 0:1 (0:1)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца:
300. Судија: Урош Вуковић (Крагујевац).
Стрелац: Вучетић у 5. минуту. Жути
картони: Којић, Тмушић, Филиповић,
Грујичић (Ј). Виторовић (И).
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7, Добрисављевић 6,5 (од 66. Јеринић 6), Мочић
6, Филиповић 6, Грујичић 6, Тмушић 6,
Попадић 6 (од 46. Арсовић 6,5), М.Илић
7, Н.Илић 6 (од 46. Стефановић 6,5),
Којић 6, Головић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Јован Вучетић (Интернационал)

www.glastamnave.com

ФУДБАЛ

11.октобар 2018.г.

23

ВРЕЉАНИ ПОПИЛИ ПРВУ "ГОРКУ ПИЛУЛУ”

ГРЕШКАМА ДО УБЕДЉИВОГ ПОРАЗА
Екипа из Богатића успела је да
пресече одличан низ Врељана и
нанесе им други првенствени пораз у
историји клуба. Ток меча је усмерен на
самом старту, домаћи су кажњавали
неуобичајену конфузију у дефанзиви
Врело спорта, па је већ у 18. минуту
Ракић ишао трећи пут по лопту у
мрежу. Испоставило се да је одсуство
Радовановића и Леонтијевића озби-

Колубарско-мачванска зона,6. коло

Врело спорт- Задругар
3:1 (0:0)
Након одличне партије
против Задругара,
кикс у Богатићу:
Предраг Симић (Врело спорт)

ZONA
KOLUBARSKO-MA^VANSKA
6.коло (29/30.09.2018):
Железничар (Л) - Рађевац
Раднички Стоб. - Дивци
Борац (Л) - Мачва (Б)
Врело Спорт - Задругар (Л)
Осечина - Раднички Шаб.
Брезовица - Раднички (В)
Рибница - Спартак (Љ)

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

7.коло (06/07.10.2018):
Спартак(Љ)- Железничар(Л) 0:1
Раднички (В) - Рибница (М) 3:0
Раднички Шаб. - Брезовица 3:1
Задругар (Л) - ОФК Осечина 1:1
Мачва (Б) - Врело Спорт
5:1
ОФК Дивци - Борац (Л)
2:2
Рађевац - Раднички Стобекс 2:1

8.коло (13/14.10.2018- 14:30ч):
Железничар (Л) - Раднички Стоб.
Борац (Л) - Рађевац
Врело Спорт - ОФК Дивци
ОФК Осечина - Мачва (Б)
Брезовица - Задругар
Рибница - Раднички Шабачки
Спартак (Љ) - Раднички Горење (В)
9.коло (20/21.10.2018- 14:30ч):
Раднички (В) - Железничар (Л)
Раднички Шабачки - Спартак (Љ)
Задругар (Л) - Рибница (М)
Мачва (Б) - Брезовица
ОФК Дивци - ОФК Осечина
Рађевац - Врело Спорт
Раднички Ст. - Борац (Л)

Стадион "Драган Џајић".
Гледалаца: 200. Судија: Вељко
Давидовић (Ваљево). Стрелци:
Стаменковић у 47., Анђић у 66. и
Ђурђевић у 80. за Врело спорт, а
Мићић у 78. минуту за Задругар.
Жути картони: Леонтијевић,
Стаменковић, Радовановић, Новаковић (В), С.Новаковић (З).
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 7, Симић 7,
Леонтијевић 7 (од 69. Ристовски 7),
Стаменковић 8, Д.Матић 7, Новаковић 7, И.Матић 7, Бошковић 7
(од 46. Анђић 7,5), Милошевић 7,
Радовановић 8, Ђурђевић 7,5 (од
83. Симеуновић -)
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 6,5,
С.Новаковић 6, Бојичић 6, Вујовић
6 (од 83. Ивановић -), Ашковић 6,5,
Симеуновић 6, Ж.Павловић 6 (од
69. Н.Павловић -), Бранковић 6,5,
Јеринић 6,5, Мићић 6,5, Мустафи 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар
Радовановић (Врело спорт)

Колубарско-мачванска зона, 7. коло

Мачва 2005- Врело спорт
5:1 (4:1)
Стадион у Богатићу. Гледалаца: 200.
Судија: Виктор Маринковић (Ваљево).
Стрелци: Мићић у 2., Радуновић у 5. и
52., Стојановић у 18. и Ђокић у 36.
минуту из пенала за Мачву 2005, а
Павловић у 82. минуту за Врело спорт.
Жути картони: Пузић (М), Д.Матић,
Обрадовић (В).
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 6, Симић 6,
Стаменковић 6, Ђорђевић 6 (Обрадовић 6), Д.Матић 6, Јолачић 6 (Новаковић 6), Милошевић 6, И.Матић 6,
Анђић 6 (Шаиновић 6), Ђурђевић 6,5,
Павловић 6
љан хендикеп, у неколико наврата истакао
се и домаћи голман Степа-новић, а све што
су урадили гости био је почасни гол
Павловића.
Након незанимљивог првог дела
против Задругара, фуриозно друго полувреме Врељана најавио је спектакуларним
поготком Дејан Стаменковић. Улазак Жарка
Анђића на паузи је био додатни проблем за
већ помало уморну одбрану Лајковчана, а
бивши тренер Јединства је у свом стилу
матирао Новаковића на пас Радовановића.
Мићић је на кратко пробудио наду Задругару да може до бода, али је у другом делу
неухватљиви Радовановић и трећи пут
асистирао за лаку егзекуцију Марка Ђурђевића.
Врељани су у 8. колу домаћини
Дивцима, меч почиње у 14.30 часова, највероватније на стадиону "Драган Џајић". Б.М.

БРЕЗОВЧАНИ ДОЖИВЕЛИ ПРВЕ ПОРАЗЕ У ЗОНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

СКУПИ ШАБАЧКИ
ПРОМАШАЈИ
Брезовчани ће гостовање на
Борчевом стадиону памтити по
поклон-головима за домаће, невероватним промашајима и фалш-нотама
арбитра Раковића. "Бонус" Петровић
се није најбоље снашао на почетку
меча, брзо га је Стојановић мењао
другим "бонусом" Јанковићем, али је
било већ 2:0 за Шапчане. Чуда је
чинио на голу Васић, 4 пута је
зауставио госте у ситуацијама "један
на један", а Шапчане је спасао и
оквир гола код шута Марјановића. А
када играчи Радничког могу да
рукама бране на гол-линији и када се
постигне гол из очигледног офсајдајасно је да Брезовица, и поред одличне игре, није могла више од часног
пораза...
Кроћење "дивље телади" није
завршено успехом за Брезовчанерана минијатура Крстића ухватила је
на спавању Крсмановића и унела
велику нервозу у домаће редове која
је кулминирала искључењем Гошића. У већем делу меча, домаћин је
јалово нападао, на најозбиљнија
искушења Драгићевића је ставио
Ситарица, али је то било премало да
се избегне први првенствени пораз.
Брезовица у наредном колу
дочекује Задругар на свом терену,
меч се игра у недељу од 14.30 часова.

Колубарско-мачванска зона, 7. коло

Раднички ШабачкиБрезовица 3:1 (2:0)
Стадион Борца у Шапцу. Гледалаца:
100. Судија: Јован Раковић (Ваљево).
Стрелци: Ширгић у 6., Јовић у 13. и
Пантић у 70. за Раднички Шабачки, а
Радовић у 83. минуту за Брезовицу.
Жути картони: Будићевић, Ширгић (Р),
Ситарица, Крсмановић, Руменић (Б).
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 6, Павловић
6 (Вуканић -), Марковић 6, Марјановић
7, Радосављевић 7,5, Ситарица 6,5,
Руменић 6, Шошкић 6, Петровић 5
(Јанковић 6,5, Радовић -), Пештерац 6,
Ераковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Здравко Васић (Р)
Колубарско-мачванска зона, 6. коло

Брезовица- Раднички (ВА)
0:1 (0:1)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 300.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац).
Стрелац: Спасојевић у 6. минуту. Жути
картони: Ђурђевић, Вуканић, Радовић
(Б), Станојевић, Томић (Р). Црвени
картон: Гошић (Брезовица) у 65.
минуту.
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 6, Марјановић 7, Марковић 6 (од 55. Шошкић
6,5), Радосављевић 6, Ситарица 7,
Ђурђевић 7, Гошић 6, Пурешевић 6 (од
31. Руменић 6), Јанковић 6 (од 46.
Радовић 6,5), Пештерац 6,5, Ераковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Јовица Крстић (Р)
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МИОНИЦА ПО ПРВИ ПУТ БИЛА ДОМАЋИН СУПЕР КУПА СРБИЈЕ У РУКОМЕТУ

ТРОФЕЈИ ВОЈВОДИНИ
И БЕКАМЕНТУ ББ
Председнику Општине Бобану Јанковићу
уручена Захвалница РСС
Нова Хала спортова у Мионици је 30. септембра по први
пут била поприште борби за први овосезонски трофеј у
рукомету, Супер Куп Србије. Тако су љубитељи рукомета
имали прилику да у једном од најмодернијих спортских
објеката у Србији уживају у утакмицама најбољих српских
екипа у прошлој сезони у женској (Јагодина-Бекамент ББ) и
мушкој конкуренцији (Војводина-Железничар 1949).
Трофеј првог Супер Купа Србије организованог у
женској конкуренцији су пригрлиле рукометашице Бекамента
ББ из Аранђеловца, које су након силних узбуђења, продужетака и шест серија седмераца сломиле отпор актуелних
шампионки из Јагодине, Бекамент ББ –Јагодина 35:34 (13:15,
30:30). Најефикаснија у победничкој екипи била је Бојана
Милић са осам погодака, колико је постигла и Јелена Гојковић
у редовима Јагодине.
Код мушкараца је било мање неизвесности, пошто је
актуелни шестоструки узастопни шампион Србије новосадска Војводина у првих осам минута другог полувремена
стигао до шест голова разлике што је било недостижно за
рукометаше Железничара 1949 из Ниша Душко Челица је са 8
голова био најбољи стрелац у победничкој екипи, којој је ово
пети трофеј Супер Купа Србије, а у тиму из Ниша истакао се
Немања Живковић са шест голова.
На свечаности која је уследила након одиграних утакмица, председнику општине Мионица Бобану Јанковићу је
уручена Захвалница Рукометног савеза Србије за допринос
развоју рукометне спортске инфраструктуре у Колубарском
округу.
- Захваљујем се Рукометном савезу Србије на овом
признању и на подршци идеји да Мионица постане Национални рукометни тренинг центар. Желим да истакнем да без
помоћи Владе Републике Србије и Министарства омладине и
спорта Мионица данас не би била домаћин најбољим рукометашицама и рукометашима Србије. Наравно, нећемо стати на
овоме, наш план је да Мионица и даље ради на развоју спорта
и постане место где ће се припремати наши најбољи спортисти-рекао је овом приликом први човек општине Мионица
Бобан Јанковић.
А.Ковачевић

Мионица одличан домаћин

УБСКИ АТЛЕТИЧАР ВРАЋА СЕ
ПОСЛЕ ТЕШКИХ ПОВРЕДА

МИТРОВИЋ БЕЗ ПРЕМЦА
У БЕОГРАДУ И ТИРАНИ
После невиђених малера који су га задесили у претходне
две године, Убљанин Милан Митровић (рођен 1994.) се у
великом стилу вратио на стазу. У оквиру трке "Београдских
21", није имао праву конкуренцију на 10 километара и
тријумфовао је са рекордом стазе- 33:13. Момак који трчи под
заставом Слободе из Ужица уз надзор славног тренера
Славка Кузмановића, а у друштву Оливере Јевтић, верује да
су повреде иза њега:
- Нисам још ни близу топ-форме, али када се сетим шта
сам све преживео- пресрећан сам што сам поново на стази.
Трка је била тренинг за Балканско првенство у Румунији 4.
новембра и Европско првенство у Холандији 9. новембра где
ћу трчати 10 километара крос, а пре тога ме очекују улична
трка у Загребу. Моја права дисциплина је 3.000 метара стиплчез где сам 2015. био 6. на Европском за млађе сениоре, а
уколико све буде ишло по плану- надам се да Олимпијада у
Токију 2020. године може бити остварење мог сна, будући да
сам већ испунио олимпијску норму- пун је оптимизма
вишеструки првак Балкана и Србије.

УБСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБОВИ ПОЧИЊУ СЕЗОНУ

ИСКОРАК У ОДНОСУ
НА ПРЕТХОДНУ СЕЗОНУ
После промена у руководству, на
клупи и приличног реновирања тима,
КК Уб улази у нову сезону са амбицијом
да поправи утисак из претходне сезоне
за заборав. Тренер Саша Рајић имаће
своју другу епизоду на клупи Уба,
пристигли су нови момци попут Жељка
Јевтића, Лекића, Петровића, Ракчевића..., а у "генералци" пред првенство
Раднички из Обреновца савладао је
Убљане 69:58. Већ у суботу чека их увек
"вруће" гостовање у Крупњу, а наредног викенда на убски паркет стиже
један од фаворита лиге Лозница.
Много стабилнија ситуација је у
млађем убском клубу, у првом колу
Младост ће бити слободна, а у другом
дочекује Студент из Ваљева. Управо су
"студенти" били последњи ривал у
припремном периоду, "младосташи" су
славили 89:86, а од неколико новајлија
утисак је да ће на игру највише утицати
искусни Ваљевац Бранислав Глушац.
Сигурно је да ће "кухиња" тренера Владимира Урошевића
представити "неке нове клинце", а за очекивати је да ће
Младост у овој сезони кројити врх табеле ДРМЛ "Запад"...

Милан Митровић на највишем степенику
победничког постоља у Београду
А да се Митровић полако, али сигурно враћа на европски
ниво- потврдила је и улична трка у Тирани. Овога пута је
"додао гас" у много јачој конкуренцији, ишао 10 километара за
30 минута и убедљиво славио у престоници Албаније. Убски
репрезентативац заслужује и све комплименте за хуманост,
будући да се, заједно са Оливером Јевтић, одрекао
београдске награде за прво место и рекорд стазе у корист
истраживачког центра "Петница", а део награде из Тиране
уплатиће на рачун ужичког Црвеног крста и за реновирање
болнице. Још једна сјајна вест за атлетичара Младостипотписан је уговор по којем ћемо нашег средњепругаша
гледати у наредној Дијамантској лиги, а први наступ имаће 1.
Б.Матић
маја наредне године у Дохи.

ФУДБАЛ
ЈЕДИНСТВО НЕ БЛИСТА ОВЕ ЈЕСЕНИ

ТРЕЋИ КИКС
НА „ЏАЈИНОМ” СТАДИОНУ
- После пожешке Слоге и Шумадије, и Смедеревци однели
цео плен са Шепковца. - Андрић против Прова донео
бодове са играчем мање. - У суботу мегдан :
Мокра гора- Јединство (14.30 часова)
Уз много среће и у игри која
није могла да улије оптимизам,
фудбалери Јединства су савладали комшије из Прова и тако
прекинули серију од четири меча
без победе. Умели су стари ривали
да одиграју много квалитетеније
утакмице, ни једнима ни другима не
цветају руже, па је обострани грч
био донекле и очекиван. Фудбалску
успаванку пресекао је Милан Лукић
из слободног ударца, пројектил са
30 метара био је неухватљив за
Будаковића. Ипак, ни рани гол није
скинуо окове са ногу домаћина, а
да ствар буде гора, Швабић је у
последњим секундама првог дела
недопустиво лако донео егал.
Деловало је да од прекида лоше
Гол за победу против Прова
серије нема ништа у 66. минуту,
у последњим минутима:
Лукић је неопрезно добио другу
јавну опомену, али је меч завршен
Мирко Андрић
хепиендом за Јединство- Андрић је
са 20 метара циљао десни угао, голман гостију се није прославио
рекацијом, па је бројчано слабији ривал стигао до победе. Вреди подвући
изузетну партију повратника Немање Сајића, срчаношћу до крајњих
граница вукао је црвено-бели тим и потврдио да је његово одсуство било
велики хендикеп за Дуканчеву екипу.
Само седам дана касније, црвено-бели су осетили и тамнију страну
фудбала- Убљани су, посебно у наставку, били бољи ривал од
Смедереваца, али је пут до мреже једини нашао снажни везиста гостију
Лепојевић. Издржао је на леђима два играча домаћих и "левицом" са 20
метара послао лопту у десни Јовановићев угао. Слаба утеха су много
боља игра него коло раније и неколико идеалних прилика, а промашаји
Поповића и Милановића остају за рубрику "веровали или не". Поново је
игром и борбеношћу импоновао Немања Сајић, снажни дефанзивац
сматра да нема разлога за панику иако је Јединство већ трећи пут
поражено на домаћем терену:
- Лига је толико уједначена да свака утакмица може бити поправни,
тако доживљавамо меч у Зубином Потоку где ћемо пробати да се искупимо за непланиране киксеве. Имали смо периоде доминације против
Смедерева, и ја сам имао велику прилику почетком другог дела, а сигурно
је да су нам пуно недостајали стрелци против Прова Лукић и Андрић.
Треба нам серија добрих резултата, две-три победе у низу вратиће нас у
горњи део табеле- није клонуо духом срчани штопер.
Б.Матић
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Српска лига "Запад", 8. коло

Јединство (Уб) - Смедерево 1924
0:1 (0:1)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 200. Судија: Иван Никитовић (Чачак). Стрелац: Лепојевић у 33. минуту. Жути картони: Мијатовић,
Н.Радојичић, Сајић, З.Радојичић, Цветковић (Ј),
Матић, Јовковић, Стојановић, Тошески (С).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Цветковић 6,5,
Н.Радојичић 6,5 (од 76. Којић -), Рајовић 7, Сајић
7,5, Томић 7, Поповић 6, Николић 6,5 (од 46.
З.Радојичић 6,5), Стојановић 6,5 (од 61. Милановић 6), Д.Јовановић 6,5, Радивојевић 6.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Алекса Матић (Смедерево)
Српска лига "Запад", 7. коло

Јединство (Уб) - Прово
2:1 (1:1)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 200.
Судија: М.Витић (Ужице). Стрелци: Лукић у 16.
и Андрић у 90. за Јединство, а Швабић у 45+1.
минуту за Прово. Жути картони: Д.Јовановић
(Ј), Адамовић, Ковачевић, Николић, Гудан (П).
Црвени картон: Лукић (Јединство) у 66. минуту.
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 6,5, Цветковић 6,5,
Николић 6,5 (од 57. Н.Радојичић 6,5), Рајовић 7,
Сајић 8, Андрић 7,5, Поповић 6,5 (од 63. Милановић 6,5), Д.Јовановић 6,5, З.Радојичић 6 (од
46. Стојановић 6,5), Лукић 7, Радивојевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Сајић (Јединство)

9.коло (субота, 13.10- 14:30ч ):
Мокра Гора - Јединство (Уб)
10.коло (субота, 20.10- 14:30ч ):
Јединство (Уб) - ФАП (Прибој)
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ ПОЧЕЛИ СЕЗОНУ ПО ПЛАНУ

ГУЧЕВО ЗА
ЗАГРЕВАЊЕ
По завршетку регуларног дела, следи формирање
нове групе са по два најбоља тима са "Београда"
и "Дунава" уз преношење бодова
Није било дилеме у дуелу са скромном екипом из Бање
Ковиљаче, убски рукометаши су одрадили лакши тренинг на
премијери, а прва постава није се задржала на паркету више
од 10 минута. Голобради Лукићеви момци су озбиљно
схватили ривала, константно повећавали предност и
освојили прве бодове у новој сезони.
Друга лига "Центар" група Београд, 1. коло

Уб- Гучево 38:18 (20:8)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 100. Судије: Милица
Дондић, Александра Милошевић (Београд). Искључења:
Уб 6, Гучево 8 минута. Седмерци: Уб 4 (2), Гучево 4 (1).
УБ: Матић, Петрић, Пантић 6, Старчевић 5, Милинковић 4,
Вилотијевић 10, Драгишић, Мандић 6, Богићевић, Стокић
1, Вукосављевић 2, Рогић, Ранковић 1, Миловановић 1,
Милекић, Пајовић 2.
Оно што упада у очи када уђете на сајт Рукометног
савеза Београда, јесте податак да ће само пет клубова
учествовати у овој групи- осим Гучева које вероватно неће
освојити ни бод, за прва два места бориће се Барич,
Вождовац, Лазаревац и наравно Уб који има амбиције да се
"ишчупа" из овог друштва. По завршетку регуларног дела,
следи формирање нове групе са по два најбоља тима са
"Београда" и "Дунава" уз преношење бодова, након минилиге два првопласирана избориће статус прволигаша:
- Праву процену наших снага имаћемо након дербија у
Београду са Вождовцем (одигран у уторак увече), битно је да
су појачања Пантић, Милинковић и Новак Старчевић
показали да смо добро бирали, а мали број утакмица у

јесењем делу надокнадићемо пријатељским мечева до
децембра. Такође, славили смо у Купу против Гучева још
убедљивијим резултатом, па ћемо и у том такмичењу тражити
који меч више. На том мечу дебитантске голове постигли су
недавно прикључени првом тиму Цонић и Максимовић, а вреди
истаћи да 14. октобра почиње и ЛМК "Београд" у којој
наступамо са селекцијом 2003. - рапортира млади тренер
убских рукометаша Дејан Лукић.
Б.Матић

ОДБОЈКА
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ НЕ МЕЊАЈУ НАВИКЕ НИ У ЕЛИТНОМ РАНГУ

СИЛОВИТ
СУПЕРЛИГАШКИ СТАРТ
- Убљанке пред камерама РТС-а максималним резултатом
савладале Клек. - На суперлигашком дебију донет цео плен
из Суботице. - Куп са ТЕНТ-ом померен за 23. октобар,
следи гостовање у Старој Пазови.
Прва два кола суперлигашког
каравана дала су јасан одговор на питање
да ли ће Убљанке имати конкурентан тим
за елиту. Сигурне и убедиве победе
лансирале су убску екипу у врх табеле,
донеле тоне самопоуздања реновираном
саставу тренера Дејана Стојковића, па је
направљен снажан први корак ка главном
циљу- опстанку у Суперлиги Србије.
Трема од суперлигашког дебија на
домаћем паркету и камера РТС-а трајала
је до вођства гошћи од 5:1 у првом сету.
После тајм-аута Стојковића, стаблизован
је пријем, одмах је искусна Зорица
Живановић почела да шање употребљиве лопте на крајеве мреже, а средњи
блокер Александра Петровић је брзо
потврдила рејтинг највећег појачања.
Ипак, жилаве Клечанке стижу до 21:21,
али је Бојана Мартиновић са два смеча
решила судбину првог сета.
Други сет је донео још сигурнију игру
домаћих, распуцале су се Миљана
Трајковић и Кристина Бјелић, а прорадио
је и блок Убљанки. Није било праве
неизвесности у финишу другог сета, као
ни у трећем, где су убске шампионке већ
на техничком тајм-ауту имале предност
12:6. Соња Каришик је сервисима на
девети метар терорисала примаче Клека,
чак ни повреда лакта Александре Петровић није успорила домаће, а импоновала
је борбеношћу либеро Ирена Дробњак.
На крају, убедљивих 3:0 и разумљиво
задовољство тренера Дејана Стојковића:
- Много важна победа, ривал је
сличних квалитета као ми, па смо у
нашим плановима пројектовали ове
бодове као врло битне за опстанак у лиги.

Резултат мало заварава, уопште није
било тако лако као што пише на
семафору, али су девојке контролисале меч и показале висок ниво
борбености. Лоше смо почињали
сетове, то нам се дешавало и у
Суботици, али је ово искусна екипа
којој 4-5 поена заостатка не представља разлог за панику. Уживали смо
у овом амбијенту, навијачи су нас
носили ка победи, а мени лично је ово
вероватно најдража победа откако
сам на кормилу Уба.
На премијери у Суботици многи
су у неверици примили вест да је први
сет припао Убљанкама 25:13, домаћин
је узвратио у другом сету, али до краја

Суперлига Србије, 2. коло:

Уб- Клек МД Зрењанин 3:0
(25:22, 25:19, 25:18)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 500.
Судије: Рогић (Београд), Симоновић
(Крагујевац).
УБ: Петровић 5 (1 блок, 1ас), Живановић 1, Бјелић 13 (2 аса, 1 блок), Мартиновић 10 (1 ас), Каришик 7 (2 аса, 1
блок), Трајковић 18 (2 блока, 1 ас),
Стојковић 1, Јелић, Дробњак (либеро).
Нису играле: Иванковић, Јаблан, Јаковљевић (либеро 2)
Суперлига Србије, 1. коло:

Спартак (Суботица)- Уб 1:3
(13:25, 25:20, 20:25, 22:25)

Двојни блок
Петровић - Трајковић

Две победе за врх табеле

КОМШИЈСКИ ДЕРБИ
Уторак, 16.октобар- 19h - Спортска хала Уб

ЖОК Уб
Железничар (Лајковац)

Кристина Бјелић у нападу

меча није се постављало
питање победника. Агресивним сервисом, гошће су
потпуно разбиле пријем
Спартака, средином трећег и
четвртог сета правиле одлучујућу предност, а једина
лоша вест у историјској
победи била је повреда
колена коректора Ана Марије
Митровић.
Наредно искушење
екипа Дејана Стојковића имаће у Старој Пазови против
Јединства (субота), па нас у
ванредном 4. колу чека прави
спектакл у убској хали- дерби
са комшијама из Лајковца
(уторак, 19 часова). Купутакмица са ТЕНТ-ом, предвиђена за 10.октобар, биће
померена за две недеље, што
је одлична вест за убски
табор с обзиром на здравствени билтен који није
идеалан на почетку сезоне.
Б.Матић

Хала "Дудова шума" у Суботици.
Гледалаца: 250. Судије: Станислава
Симић (Обреновац), Роберт Леко
(Нови Сад)
УБ: Петровић 12 (2 блока), Живановић
3 (2 аса), Мартиновић 16 (2 блока),
Стојковић 4, Никић 10 (2 аса), Трајковић 7 (1 блок), Дробњак (либеро),
Митровић 3, Каришик 9 (3 блока). Нису
играле: Иванковић, Бјелић, Јелић,
Јаблан, Јаковљевић (либеро 2)

Наредне утакмице ЖОК „Уб”
3.коло (петак, 12.октобар):
Јединство (СП)- Уб
4.коло (уторак, 16.октобар- 18:00ч):
Уб - Железничар (Л)
5.коло (петак, 19.октобар):
Црвена звезда - Уб (19.октобар)

6.000,00 din.

