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ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

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

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

10 godina
sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
014/412-212

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ДЕЛЕГАЦИЈА КИНЕСКОГ ГРАДА ХУАИНАН
ПОСЕТИЛА ОПШТИНУ УБ

ПОТВРДА ДОБРЕ
САРАДЊЕ
На састанку, у убском Дому културе, најављене
су међусобне посете делегација као и
свеопшта сарадња из неколико области,
посебно на пољу културе и туризма
Висока делегација пријатељског града Хуаинан, из
кинеске покрајине Анхуеј, посетила је општину Уб у
недељу, 10.октобра. Том приликом, са представницима
наше локалне самоуправе, одржан је састанак о
потенцијалној сарадњи из различитих области, међу
којима се посебно истиче култура, која је започета
прошлогодишњим наступом кинеског плесног ансамбла на
убском Златном дану.

Резмена поклона са кинеском делегацијом,
међу којима се нашао и нови бренд
нашег града - „Убско пиво”
- Уб има велику част да буде домаћин делегацији из
нашег пријатељског града са којим смо већ две године у
побратимљеним односима. За то време боравио сам у
Кини два пута и они други пут долазе код нас. Очекујемо да
ћемо ускоро бити у прилици да организујемо одлазак
нашег културно-уметничког ансамбла или неког спортског
колектива у Кину. Позив нам је упућен, а на нама је да се
организујемо да и у осталим сегментима развијамо нашу
сарадњу. Видећемо да ли можемо нешто да договоримо у
области образовања, да реализујемо пројекте који чекају
неке наше законске регулативе. Више пута смо истицали
да, када се са неким братимимо и када успостављамо те
специјалне односе, то не радимо да би смо их имали на
папиру, већ их конкретизујемо- истакао је председник
општине Уб Дарко Глишић, додавши да је најбољи пример
добрих односа данашња посета делегације из Хуаинана,
која је, пре посете Москви, одвојила време и дошла да
обиђе свој братски град у Србији.
Након састанка у убском Дому културе, делегације
два града обишле су неколико локација на Убу: Храм
Христа Спаситеља, комплекс фазанерије и ловачку кућу,
СРЦ „Школарац” и Спортску халу.
Милован Миловановић
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СЕНЗАЦИОНАЛНО?

О

ни који редовно прате ову колумну
повремено ми се јаве, СМС поруком
или директно, са разним коментарима, питањима или предлозима... То
ми је подстицај и знак да оно што радим има одјека и да
некоме нешто значи. На крају радног века, а ево, трећа је
година како сам обележио ‘’пола века новинарства’’
(први објављени текст је био у ваљевском Напреду
давне 1963.године), свако би био задовољан кад види
да је иза себе, својим радом, оставио видљиве трагове,
поготову када потврде, са разних страна, и даље стижу.
Е, сад! Умео сам, за ових педесетак година, да се
замерим некима - оштрином свог пера (а водио сам,
неких година, на локалном радију и емисију ’’Тамнавски
дневник’’). Био сам у опозицији у она ‘’вунена времена’’,
лично се уверио у све обмане ДОС-ових поштењачина,
трудио се да се професионално поставим у свакој
ситуацији... Али, било је и случајева када сам савијао
кичму... Признајем. Али, било је то увек због других и
увек да бих помогао да се постигне нешто за шта сам
сматрао да је важније од мене и мог рада.
Радио сам доста. Поред свега, издао сам збирку песама
’’Тамнава у срцу’’, монографије ’’Прича о Фаљи’’ и ’’Уб и
Убљани’’... Најновија је књига о
коцељевачким
каратистима... У припреми су ’’Убски графити’’...
У међувремену, доживео сам животне бродоломе, било
је кривичних пријава за злоупотребу положаја у
петооктобарском рушењу власти, а после, покушаја чак
и да ми се навуче лудачка кошуља, да будем маркиран
као социопата, насилник, мргуд који је опасан и по
најближу околину...
Ето, на једној страни, они који су ме упознали преко ове
колумне и других новинских текстова, а на другој они
који су се нашли на мети мојих критика. То - јавно. А на
личном плану (не бих да износим свој прљав веш)
изостала је подршка оних од којих сам је највише
очекивао. Колико се моје јавно деловање, кроз време,
мешало са приватним, понекад препознам по неким
животним фрагментима који се случајно и ненадано
сами открију. Судбина ме није штедела, а томе је
допринела и моја наивност у односима са најближима.
Неки пријатељи су ме напустили, на пример, због
ситних слова у прилозима које сам им објавио на
странама овог гласила. Други су ме тешили да ‘’онај ко
је могао да престане да буде пријатељ никада то није ни
био’’. Такође, онај ко је, кажу, стварно волео, није то
могао да престане, ма какве разлоге имао. Или - никада
и није истински волео.
Живот, који пише романе, се наставља... И - без лажних
пријатеља и лажних љубави. Има разлога да се човек
бори против депресије, а увек ми је, изнад главе,
висило то фатално ментално стање за које је разлога
било у изобиљу. Па, неколико колумни, у последње
време, је деловало депресивно јер су им теме биле у
вези велике опасности од ратних разарања на Балкану,
Европи и шире. Али, свет неће спасити депресивни,
безвољни, намргођени... Ако имамо будућност, а лично
верујем да је имамо - бар верујем да је имају ове младе,
паметне и лепе генерације, онда је сигурно да ће бити
довољно оних који ће се, попут
‘’деце цвећа’’,
шесдесетих година, изборити за мирнији и лепши свет
унапређен свим овим (и будућим) великим технолошким достигнућима.
Порука овог текста није у ламентирању над превртљивом судбином, нити је то порука пријатељима, непријатељима, а још мање љубавним промашајима...Сви
имамо неке животне приче. Мање или више - тужне.
Сензационализам у дневним новинама, које читамо уз
јутарњу кафу, има исту поруку. Како то не схватамо? Па,
све је пролазно. А живот - један тренутак у бескрају
времена и простора. Зато, најаве апокалипсе не треба
да схватимо озбиљно. Нешто мора да прода новине!

АКТУЕЛНО

13.октобар 2016.г.

3

ЈЕДАНАЕСТА „ЛОВАЧКА ГУЛАШИЈАДА” НА УБУ

УРБАНИЗАЦИЈА НЕКАДАШЊЕГ ВАШАРИШТА

НА НОВОЈ ЛОКАЦИЈИ
- ПОРЕД ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ

У ПЛАНУ
ИЗГРАДЊА ХОТЕЛА

Тамнавски ловци и њихови гости окупиће се,
15.октобра, на некадашњем вашаришту. Ове
године неће бити ограничења везаних за број
екипа, а за учешће се могу пријавити сви
грађани, без обзира да ли су ловци или не.

Простор бившег сточног пијаца, наредне
године требало би да поприми потпуно
другачији- урбанији изглед. Будући
административни центар Уба, појавом
заинтересованог инвеститора, употпуниће
и изградња модерног хотела.

Ловачко удружење „Тамнава” одлучило је, ових дана,
да се традиционална манифестација „Ловачка гулашијада”
одржи на новој локацији- некадашњем убском вашаришту,
поред нове зграде Полицијске станице Уб. Окупљање
тамнавских ловаца и њихових гостију заказано је за суботу,
15.октобар, од осам часова ујутру. По већ устаљеној пракси,
котлићи ће бити распоређени дуж улице Ивана Миловановића, спремање гулаша ће почети у девет часова, док је
проглашење победника заказано за 12.30 часова.
- Због ограниченог простора
у главној улици на Убу, где смо се
последњих година окупљали,
одлучили смо да променимо локацију убске гулашијаде, како бисмо
омогућили свим заинтересованим
екипама да учествују и како би
добили на масовности саме
манифестације. Очекујемо учешће
четрдесетак екипа из Уба и околине, те позивамо што већи број
грађана да нам се придружи у
спремању или, бар, дегустацији
гулаша. И ове године посебно ћемо
спремати гулаш за грађанство, док
ћемо за екипе обезбедити одређене количине срнећег меса.
Пријављивање екипа вршићемо
до 13.октобра у канцеларији ловачког удружења, а за учешће се могу
пријавити сви грађани, без обзира
да ли су ловци или не- истакао је за
„Глас Тамнаве” Зоран Марковић, председник ЛУ „Тамнава”,
и додао да ове године, због ширег простора, неће бити ограничења у погледу броја екипа, које ће учествовати на
једанаестој смотри убских ловаца, a која је, уједно, најава
почетка ловачке сезоне, 16.октобра.
М.М.М.

16.ОКТОБАР

ПОЧЕТАК
ЛОВНЕ
СЕЗОНЕ
Главна ловна сезона, ове
јесени, на ловиштима убске
општине почиње 15.октобра.
Према плану и програму предвиђено је тринаест недеља
лова на фазана и четири недеЗоран Марковић
ље лова на зеца, који се према
правилнику, на нивоу Србије, може ловити само до краја
новембра.
- У протеклом периоду имали смо изузетно добру ловну
сезону на срнећу дивљач, где смо имали неколико трофејних срдаћа и ту смо инкасирали значајна финансијска
средства. Очекујемо одстрел срна, иако их нерадо одстрањујемо, то ћемо морати извршити бар што се тиче старије
дивљачи- каже за „Глас Тамнаве” Зоран Марковић,
председник ЛУ „Тамнава”.
У ловну сезону улази око 850 убских ловаца. По
његовим речима, природа је ове сезоне била веома
издашна и приметан је велики број дивљачи на терену. По
окончању ловне сезоне, 2.јануара, у плану је редовни
одстрел штеточина. Ловцима ће се плаћати за сваку
донешену лисицу, куну, јастреба и осталих предатора, како
би се смањио њихов број до прихватљивих граница. М.М.М.

Паркинг на некадашњем Вашаришту, поред нове зграде
Полицијске станице Уб,ових дана, пресвучен је новом
асфалтном подлогом. Ови радови би, по речима председника општине Уб Дарка Глишића, симболично требало да
представљају почетак једне велике акције уређења и
урбанизације целокупног простора у том делу града, на којем
се некада налазила сточна пијаца.
- Надам се да ћемо ускоро моћи да забележимо и привођење крају радова на објекту зграде солидарне стамбене
изградње, где је при крају прва фаза радова, то јест стављање столарије и уређење објекта изнутра. Надам се, такође,
да би, већ наредне године, могли све јавне службе ту да

Зграда у којој ће убудуће бити смештене
убске јавне службе
уселимо. Планом генералне регулације, који би требао да
буде усвојен до краја ове године, кренућемо у изградњу и
једног хотела, тачно преко пута спортске хале код станице
полиције- најављује Глишић и додаје:
- Инвеститора за поменути објекат смо већ обезбедили
и са њим смо обавили неколико састанака, што је потврдило
његову вољу и чврсту решеност да на том месту изгради
хотел. Нама, сада, преостаје да одрадимо админстративни
део посла и планом генералне регулације то омогућимо, а
радови би требало да крену у рано пролеће. Паралелно са
тим, трудићемо се да попунимо и остатак тог простора,
одговарајућим парком који би био у централном делу, како би
квалитетно уредили тај део града, улепшали га и дали му на
значају. То је још једна од битнијих ствари које смо планирали
и обећали, а искрено се надамо да ћемо је завршити током
наредне године.

Асфалтирани паркинзи
у улици Ивана Миловановића
У оквиру новог административног центра Уба налази се
и нова зграда општинске управе, чија је изградња у завршној
фази.
- Пошто је градња ишла у три партије, једна ће бити
завршена ове године, а друге две ће морати да се помере за
наредну годину. Не бих сада улазио у детаље ко је крив због
одређених пропуста приликом саме тендерске документације и каснијих неспоразума између људи који су требали
да буду извођачи. То је сада апсолутно небитно, јер ми ћемо,
свакако, тај посао завршити одмах после Нове године. То су
унутрашњи радови и захтевају неке посебне временске
прилике, у смислу да треба да буде лепо време и одређена
температура. Наравно, може се изводити и у зимском периоду и ми ћемо то убрзо и решити. Прва фаза је већ готова и ми
смо је готово целу исплатили- закључио је први човек
општине Уб.
Милован Миловановић
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МАКСЕНБАЛ УБСКОГ ВРТИЋА

Под будним оком васпитачица

Пажљиво...

Анђелчићи, спајдермени, вештице...

Снимак за успомену

Успеле креације за маскенбал

Најлепши украси Уба. Неке је тешко препознати, али лепота и овог пута доминира

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УБ
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ
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„ХОЋУ ДА
СЕ ИГРАМ”
Реализована посета Градској
библиотеци, Музичкој школи,
Дому културе, ОШ „Љубомир
Аћимовић“ и вртићу „Звончица“
у Стублинама. Исказали
креативност маскембалом и
осликавањем улица.
Прве недеље октобра, традиционално се обележава Дечја недеља, која
је за овогодишњи слоган, у први план
истакла жељу, право и потребу сваког
детета да се игра. Од 3. до 9. октобра, у
свим предшколским и школским установама, под слоганом „Нећу да бригам,
хоћу да се играм“, одржано је низ активности у којима су, осим деце, њихових
васпитача и наставника, учествовали и
родитељи.
Предшколска установа „Уб“, понудила је својим малишанима различите
садржаје, па су у понедељак, 3. октобра,
три старије групе посетиле Градску
библиотеку „Божидар Кнежевић“, група
припремног четворочасовног програма
из Уба отишла у госте Музичкој школи
„Петар Стојановић“, а предшколске групе целодневног боравка у Основну
школу „Љубомир Аћимовић“.

Дечији свет маште:
Принцезе, вештице, доктори...
Упркос најавама о лошим временским условима праћеним кишом, малишане је у уторак, 4. октобра, дочекао
сунчан и ведар дан, па су са радошћу на
маскембалу показали своју и креативност родитиља, а учешће су узеле и
јаслене групе, које су изашле испред
вртића, заједно са малишанима из млађих група. Остале групе, у шареним
костимима, са добро осмишљеним маскама, прошетале су главним улицама
града, предвођене припадницима саобраћајне полиције, који су обезбеђивали
несметано кретање колоне.
Среда, 5. октобар, била је посвећена спортском дану и посети Вртићу
„Звончица“ у Стублинама, а у четвртак,
6. октобра, одржана је позоришна представа за децу, која похађају целодневни
боравак и другаре из ОШ „Љубомир
Аћимовић“.
У петак, 7. октобра, деца су својим
цртежима улепшала тротоаре и плочнике испред Предшколске установе
„Уб“, Матичне службе и зграде oпштине
Уб, али и на Градском тргу.
Дечја недеља, која се на нашим
просторима обележава од 1934. године,
Законом о друштвеној бризи o деци, уведена је 1987. године, на иницијативу
организације Пријатељи деце Србије. Д.К.

Уметнички програм приликом посете специјалном одељењу
за децу са посебним потребама ОШ „Љубомир Аћиновић”

Упознавање са инструментима
у Музичкој школи „Петар Стојановић” Уб

Час гитаре
за убске предшколце

Дечји цртежи
на плочнику испред Матичне службе

Учесници модне ревије

Најмлађе групе убског Вртића

Позирање
пред камером
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ПРОСЛАВА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ У ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ОД ИГРЕ ДО МАСКЕНБАЛА
У среду, за ниже разреде, општина Уб је
обезбедила извођење представе „Маша и медвед“.
Четвртак је био спортски дан, а у петак су
четвртаци одржали маскембал
ОШ „Милан Муњас“ прикључила се обележавању Дечје
недеље, уз богат садржај и активности, у којима су учествовали ученици, наставници и родитељи, углавном ученика
нижих разреда.
Ученицима првог и трећег разреда у преподневној смени,
а другог и четвртог у поподневној смени, општина Уб поклонила је представу „Маша и медвед“, коју су извели у среду, 5.
октобра, у холу школе, апсолвенти Факултета драмских

3.ОКТОБРА

ОБЕЛЕЖЕН ДАН УБА
Полагањем венаца и цвећа на споменике жртвама
фашизма и на бисте народних хероја на Градском тргу, и овог
3. октобра, обележен је Дан ослобођења Уба, који је уједно и
Дан општине. Поводом 72-огодишњице ослобођења града у
Другом светском рату, у име локалне самоуправе почаст је
одао заменик председника општине Уб Александар Јовановић Џајић, потом представници ОО СУБНОР-а, ПУПС-а и СПСа. Венце и цвеће на спомен обележја палим борцима и жртвама из Народноослободилачке борбе, положила је и делегација Прве пролетерске бригаде, која је учествовала у
ослобађању Уба, као и Удружења „20 децембар“ из Вранића.
Поводом 3. октобра, Општинска организација бораца одржала је и свечану седницу у проширеном саставу, на којој је
прочитан реферат о ослобађању Уба, једном од најзначајнијих догађаја у историји града и општине.

Маскенбал ученика ОШ „Милан Муњас” на градском тргу на Убу
уметности из Београда - Душан Ранковић и Дуња Жикић.Ова
представа, током летњих месеци је била врло посећена на
црногорском приморју, сада и широм Србије, а младог глумца
Душана Ранковића, имаћемо прилике да гледамо са убским
глумцем Душаном Савковићем, у новим епизодама серије
„Војна академија“.
Четвртак је реализован као спортски дан, па су ученици
непарне смене играли „Између две ватре“ на школском полигону, а ученици парне смене, искористили су лепо време и
своје активности, извели на теренима Спортског центра
„Школарац“. Организовале су се игре попут скакања у џаковима и ношења лоптице на тањиру, a при крају лепог дружења,
четвртаци су између својих разреда, такође одиграли „Између
две ватре“.
У петак, 7. октобра, своје, ручно прављене, добро осмишљене костиме и маске, ученици пет одељења четвртог разреда, показали су прошетавши се главном улицом, а завршно
фотографисање обавили су на почетку Градског трга, где су,
после дефилеа, својим цртежима осликавали плочнике. Дечји
цртежи, као и костими, указивали су на безбрижно детињство
које имају, али које је потпуно, само ако у њему има довољно
времена за игру, као што каже и овогодишњи слоган Дечје
недеље „Нећу да бригам, хоћу да се играм“.
Током недеље, ученицима су подељени приручници
„Пажљивкова правила у саобраћају“, које су добили на поклон
од Агенције за безбедностсаобраћаја РС и Министарства
просвете.
Д.Капларевић

У САРАДЊИ СА РУКОМЕТНИМ САВЕЗОМ СРБИЈЕ

ПОПУЛАРИЗАЦИЈА
МИНИ РУКОМЕТА НА УБУ
Рукометни клуб Уб организовао је, 5.октобра, у
Спортској хали Уб и ОШ „Милан Муњас” промоцију мини
рукомета. Координирани рад тренера Љубомира Марковића и људи из Рукометног Савеза Србије, имали су за
циљ упознавање малишана са мини рукометом и
његовим правилима.
Поред тога, радило се и на популарисању рукометне
игре и такмичарског духа али не по сваку цену, јер је акценат стављен на правилан рад и развој деце, у периоду
одрастања и развоја у психо-физичком погледу. Тренеру
су у раду, тога дана, помагали малишани који тренирају
већ од раније и такмиче се, као и новоформирана секција
женског дела клуба, односно девојчице које, такође,
играју мини рукомет.
„Упис деце на мини рукомет траје и даље, суботом и
недељом од девет до 11 часова у Спортској хали Уб. Овом
приликом их позивамо да дођу и пробају. Захваљујемо се
Мишелу Капларевићу и осталима из хале, јер су нам
омогућени врхунски услови за рад“, речи су тренера
Љубомира Марковића.

Учесници презентације мини-рукомета у Спортској хали Уб

НАШЕ ТЕМЕ
ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

13.октобар 2016.г.

СРЦЕ БЕОГРАДА
Дан општине Вождовац - 14.октобар

Професор Доктор Милан Недељковић, Први почасни грађанин општине Уб, изабран је, пре три месеца, за
председнике општине Вождовац и већ
је постигао завидне резултате. У петак,
14.октобра, на Дан општине, на свечаној академији у позоришној сали ЈДПа, он ће поднети реферат о досадашњем раду, а затим ће бити упри-

личен пригодан кулутурно-уметнички
програм. Наш уредник Милан Миловановић је ангажован да напише сценарио и, заједно са редитељем доц.
Петром Станојевићем, режира трочасовни програм, којим ће бити обележен овај значајни датум за површински
најмању, али најмногољуднију београдску општину.
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НЕМАЊА МАТИЋ
НА ТЕРЕНИМА У ВРЕЛУ

БАСКЕТ
СА ДРУГАРИМА
Најбољи српски фудбалер,
Немања Матић, сваки слободан тренутак користи за опуштање у свом родном Врелу. Недавно смо га, уочи
квалификационих утакмица за Светско
првенство са Молдавијом и Аустријом,
затекли на кошаркашком терену у свом
селу, где игра баскет са другарима из
детињства. Иначе, Немања је прошлог
месеца финансирао уређење спортског игралишта у школском дворишту у
Врелу, где се, поред фудбалског, налази и модеран кошаркашки терен
осветљен рефлекторима.

Радни састанак у Југословенском
драмском позоришту у Београду

„ЂУНИС” НА РАДНO-СПОРТСКИМ СУСРЕТИМА КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

ПУНЕ ТОРБЕ ПЕХАРА ИЗ БЕЧИЋА
Мала фирма међу „великанима” и ове године освојила неколико одличја
К ому н а л н о ј а в н о п р е д узе ћ е
„Ђунис” учествовало је, од 15. до
21.септембра, на двадесетпрвим Радноспортским сусретима радника комунално-стамбене делатности, које су одржане у Бечићима. У конкуренцији 31
комуналног предузећа, од укупно четрнаест спортских дисциплина, Убљани су
се такмичили у десет, док су у раднопроизводним дисциплинама наступали
у седам дисциплина.
Најбољи резултат у спортском
надметању остварили су екипно на
мушком кросу, где су освојили пехар за
друго место (Бошко Лесић, Момчило
Милошевић и Влада Јечменица), док је
Бошко Лесић, у истој дистиплини, у појединачној конкуренцији заузео треће
место. Пехар на Убу донео је и двојац
Слободанка Милутиновић и Марина
Петровић, које су освојиле треће место у
одбојци на песку.
У радно-производним такмичењима, „Ђунис“ је екипно освојио четири
пехара. Снежана Вијетић и Светлана
Пурешевић исткале су се, и ове године,

у „Аранжирању букета цвећа“ и „Аранжирању икебане“, где су освојиле друго
и треће место. Саша Катић и Радоје
Милић заслужили су бронзу у „Изношењу смећа у контејнере”, а исто одличје освојио је и Бошко Лесић у дисциплини „Монтирање водомера са два
вентила и чесмом“.
Председник синдиката „Ђуниса“
Милан Филиповић задовољан је учешћем и пласманом свог колектива на 21.
„РСИК 2016“.
- У односу на број учесника остварили смо одличан пласман. Ипак смо ми
мала екипа од 12 такмичара, па је за нас
ових седам одличја велики успех.
Остале екипе, као што је ГСП „Београд“
имале су и до 100 учесника. У малом
фудбалу смо несрећно испали у четвртфиналу у конкуренцији озбиљних екипа
из великих комуналних предузећа која
запошљавају и неколико хиљада радника- истиче Филиповић, уз напомену
да су за четврто учешће на РСИ такмичари сносили трећину трошкова, док је
остали део платио синдикат.
М.М.М.

Те вечери играло се до дубоко у
ноћ. На изненађење нашег репортера,
његовом техником и добрим баратањем кошаркашке лопте, Немања је
лаконски одговорио: „Не знаш ти нас
Врељане, ми смо као клинци, до шест
сати играли кошарку, а од шест па
надаље фудбал.” Да се, којим случајем, определио за кошарку, сада би,
вероватно, играо у Макабију.
М.М.М.

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka

CERADA - TENDI - ŠATRI
Екипа КЈП „Ђунис” у Бечићима

Obeležavamo vozila
REFLEKTUJUĆIM TRAKAMA
koje su obavezne po novim
odredbama Zakona
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ОКО НАС

УБСКА ПОЛИЦИЈА НАСТАВЉА БОРБУ
СА ДИЛЕРИМА ОПОЈНИХ ДРОГА

У ЛОНЧАНИКУ ИЗГРАЂЕНА ПРВА ПРОТИВГРАДНА СТАНИЦА

СТОП
НАРКОТИЦИМА
Још један Убљанин осумњичен за
производњу и продају марихуане
Припадници убске полиције
запленили су две кесе биљне материјe зелене боје (тежине 1,6 килограма) за коју се основано сумња да
је марихуана, 30 семенки канабиса,
четири стабљике марихуане са
листом и цветом, четири стабљике
без листа и тринаест делова стабљике марихуане са кореном.

Полиција је, по налогу Вишег
јавног тужилаштва из Ваљева, ухапсила и одредила задржавање до 48
часова Г. П. (1980) из Уба, због постојања основа сумње да је извршио
кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет
опојних дрога.
Приликом претреса куће осумњиченог, пронађене су кесе са
сумњивом материјом и семенке, а у
помоћној згради стабљике канабиса.
Убска полиција је, током ове
године, већ спровела неколико
успешних акција на пољу сузбијања
производње и продаје наркотика,
што је постављено као приоритет и
за наредни период.

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА - ВАЉЕВО

ПРОВЕРИТЕ
ДИМЊАКЕ
Досадашња искуства потврдила
су да се, током зимског периода, дешава већи број пожара на стамбеним
објектима, због неисправних димњака. Нередовно чишћење димњака,
доводи до неконтролисаног сагоревања наталожене чађи. Неретко долази до оштећења димњака и продора
димних гасова у простор дрвене кровне конструкције и паљење исте.
Такође, долази до оштећења зидова у
становима и продора дима у боравишне просторије, што чини директан
атак на здравље станара.
У циљу спречавања несрећа,
позивају се грађани да провере исправност својих димњака, да их доведу у
исправно стање и да их редовно
чисте.
Такође се позивају грађани да у
индивидуалним котларницама не
одлажу запаљиви материјал, најчешће, хартију и огрев, у близини ложишта котлова. Испадање жара из ложишта лако може изазвати пожар.

ЗАШТИТА ОД ГРАДА
У циљу унапређења ефикасности рада система одбране,
биће изграђене још две станице у Трлићу и Кожуару
Општина Уб је из својих средстава
финансирала изградњу противградне
станице у Лончанику, прве у овом селу.
Радови су коштали 700.000 динара, док
је мештанин Стаменко Павловић бесплатно уступио своје земљиште за
постављање противградне станице. Да
би систем одбране од града на подручју
Тамнаве у потпуности био комплетиран, у наредном периоду биће пуштене у рад још две станице, као мера

можемо у потпуности да се заштитимо
од елементарних непогода, али можемо
да предупредимо или умањимо евентуалне штете, због чега и унапређујемо
ефикасност рада система одбране од
града на нашем подручју“, рекао је
председник убске општине.
Ј е д н а п р от и в г р а д н а с т а н и ц а
тренутно се гради у У Трлићу, а у плану
је и друга у Кожуару, чијим завршетком
ће бити комплетирана мрежа од од 17
противградних станица на
подручју општине Уб, указао
је Саша Спасић, члан Општинског већа задужен за елементарне непогоде и заменик
начелника Штаба за ванредне ситуације.
„До сада у Лончанику
није постојала противградна
станица, али њеном изградњом нисмо само повећали
укупан број од 17 станица,
него смо изместили ону из
Каленића, која се налази у
зони рударских ископавња и
мора да се исели, па смо
овде нашли најпогоднију
Глишић и Спасић у Лончанику
локацију, јер ће се бранити
генералне превенције од елементарних највећи број села. Противградна станепогода, које би нанеле штету пољо- ница у Лончанику браниће села која се
привредницима, рекао је председник налазе на правцу простирања градоубске општине Дарко Глишић у Лонча- носних облака са Цера - према Бањанику, где је обишао нови објекат.
нима, Такову и Врелу, затим Лончаник,
„Надам се да ће и суседне општине Милорце, Шарбане Бргуле и Каленић,
унапредити своје системе противградне као и суседна обреновачка места
одбране, јер не можете да се браните Трстеницу и Бровић, навео је Спасић.
ако се у ширем појасу не штитите од
Све три противградне станице – у
градоносних облака. Све што је до нас, Лончанику, Кожуару и Трлићу биће у
ми предузимамо, тако да ћемо и наре- функцији од следеће сезоне одбране од
дне године одвојити један део сред- града, која почиње 15. априла и траје до
става за превентивне мере заштите. Не 15. октобра.
Д.Н.

ЗБОГ ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТА - ДО 30.НОВЕМБРА

ЗАТВОРЕН ПУТ У СТУБЛЕНИЦИ
За потребе изградње деонице
ауто-пута од Уба до Обреновца у Стубленици ће се изводити грађевински
радови у пуној ширини коловоза, на
делу државног пута Уб-СтубленицаРадљево и на делу локалног пута Л1006.
Поменути радови условили су да
се целокупан саобраћај на релацији Уб –
Стубленица - Радљево, преусмери на
околне саобраћајнице. Измена постојећег режима саобраћаја, спроводиће се

Стубленица:
Радови на ауто-путу

у две фазе, од 3. октобра до 30. новембра 2016. године.
У првој фази предвиђено је да се
целокупан саобраћај, изузимајући
теретна возила преко осам тона укупне
масе, преусмери на трасу Уб – Липњак језеро Паљуви; Паљуви – Стубленица Радљево. Фаза 1 примењиваће се од 3.
октобра од 17 сати, до 23.новембра до
17 сати.
У оквиру друге фазе, предвиђено
је да се целокупан саобраћај изузимајући теретна возила преко осам тона
укупне масе, преусмери на следећу
трасу: Уб – Липњак - језеро Паљуви –
Виш - Радљево. Фаза 2 перимењиваће
се од 23. новембра од 17 сати, до 30.
новембра до 17 сати. Теретна возила
преко осам тона укупне масе, преусмераваће се од Уба до Радљева и обрнуто
преко Стублина, односно преко Лајковца.
За време извођења радова, биће
дозвољено да зони радова приђу само
интервентна возила и мештани који
живе у зони радова. У случају да дође до
неких других измена, грађани ће бити
благовремено обавештени.

ОКО НАС
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ЦЕНОВНИК ЕНЕРГЕНАТА ПРЕД ГРЕЈНУ СЕЗОНУ

СТРУЈА И УГАЉ ПОСКУПЕЛИ,
ДРВА И ПЕЛЕТ НА ПРОШЛОГОДИШЊЕМ НИВОУ
Чиме и по којој цени ћемо се грејати ове зиме? Због виших цена, струју ће користити само они који
немају другог избора. Убљани се махом опредељују за дрва и угаљ, који је поскупео од 1.октобра.
Одређени број грађана, који поседује централно грејање, инвестирао je у нове котлове и сада троши пелет, који је
нешто економичнији и практичнији за употребу.
За почетак грајне сезоне, и ове
године, нисмо морали да чекамо
15.октобар, који је општеприхваћен као
датум када она званично почиње. Ниске температуре дочекале су нас већ
почетком октобра, па су многа домаћинства неспремно дочекала нову грејну сезону. Тако бар кажу продавци
огрева на Убу, који тек у последњих
неколико дана бележе раст продаје
енергената. Ако до сада нисте набавили огрев за предстојећу грејну сезону, крајње је време да се обезбедите,
јер зима полако куца на врата.
Како ће се грађани Тамнаве грејати и колико ће их то коштати, наравно,
зависи од врсте енергената, али и
неких других параметара - времена
када се енергент троши, изолације... У
односу на прошлу годину, по свему
судећи, неће бити великих промена
када су трошкови за грејање у питању,
иако струја и угаљ бележе благи раст
цена.
Ових дана, обишли смо неколико
убских стоваришта и локација на којима можете набавити огрев. С обзиром
да Уб нема градску топлану, грађани су
усмерени на неколико енергената:
струју, дрва, пелет, угаљ и угљене
брикете.

ДРВА
У Тамнави највећи број домаћинстава за грејање својих кућа користи
дрва, која су, још увек, најисплативија
за грејање. Код слободних продаваца,
за церово црво мораћете да издвојите
4.000 динара, док су јасен, граница и
багрем нешто јефтинији. Цена буковог
дрвета креће од 4.300 до 4.500, али га
има све мање и све теже га је наћи. По
речима Животе Матића из Докмира,
који свакодневно продаје дрва на
раскрсници код “Нисове пумпе“,
продаја дрва је нешто већа последњих
дана али је исплативост посла
прилично мала. Вероватно због тога,
њега смо јединог и затекли на овој
локацији, која је некада окупљала и по

Живота Матић, продавац дрва
код “Нисове пумпе“

неколико продаваца. Како каже, продаја
иде на мање количине, јер људи немају
довољно новца за целу сезону. Од
услуга, поред превоза који је урачунат у
цену, Живота Матић купцима нуди и
сечење дрва, чија је цена 350 динара по
кубном метру.

„ВУЧИЈАК”
Највеће стовариште на Убу, Трговинско предузеће „Вучијак” (код Раке)
већ неколико сезона продаје дрво и
пелет. Цена букових дрва, по кубуку, је
4.500 динара, а како наводи директор
стоваришта Предраг Павловић, потражња за овим енергентом је већа него
претходних година. У понуди, такође,
имају и пелет из Варварина који ће вас
стајати 21.000 динара по тони, или 315
по џаку од 15 килограма. У цену је, углавном, урачунат и превоз. Као новина,
од ове сезоне, на овом стоваришту
можете набавити и угљене брикете из
Мургаша по веома приступачним ценама. Тона брикета кошта 14.000 динара,
док за џак од 12,5 килограма треба
издвојити 170 динара.

„ТАМНАВА-ПРЕВОЗ”
Стовариште „Тамнава-превоз” у
Совљаку (код Техничког прегледа „Милошевић”), власника Дарка Ивковића, у
понуди има угаљ из три рудника. Због
повећања цене угља у „Колубари”, скочиле
су и цене на стовариштима, па тако за тону
сировог угља, од 1.октобра, потребно је
издвојити 6.500 динара, док је сушени
„Колубарац” сада 12.500. Ковински угаљ
(лигнит-дрвени) који је, према Ивковићевим речима, нешто између сировог и
сушеног, на овом стоваришту стајаће вас
8.400 динара, док је мрки угаљ из Пљевље
са превозом 13.000 динара.

„ГРАЂА-ПРОМЕТ”
Стовариште „Грађа-промет”,
на обилазници поред „Кнез-петрола”, у
понуди има угаљ из Колубаре (Вреоцисепатација и Тамнава Западно пољеКаленић). Како сазнајемо на овом
стоваришту, цена сушеног угља износи
12.000 динара, али је неизвесно колико
ће га бити током предствојеће сезоне.
Сирови угаљ стајаће вас 6.500 и његово снабдевање је нешто стабилније.
Превоз у локалу се не наплаћује, док је
за даље дестинације потребно укалкулисати и ову ставку.

ГРЕЈАЊЕ
НА СТРУЈУ
Грејање на струју, сигурно је,
биће скупље јер је, од 1. октобра,
њена цена 3,8 одсто виша. Они који се
греју на електричне пећи и радијаторе
сигурно знају да трошкови зависе од
неколико параметара – врсте потрошача, времена коришћења и потрошње, као и да се значајно увећавају уз
већу потрошњу.
Тако треба рачунати да ће за,
рецимо, 1.200 киловата и исти број
скупих и јефтиних, месечни рачун,
уместо садашњих око 8.300 динара,
бити око 300 динара виши. Међутим,
уколико се пређе у најскупљу, црвену
тарифу, и потроши 1.601 киловат, од
којих је 1.000 скупих, а 601 јефтини,
рачун ће бити око 13.000 динара месечно, док ће уз исти број киловата, али
600 скупих и 1.001 јефтини рачун бити
око 10.000 динара.

Дарко Ивковић,
„Тамнава-превоз”

БРИКЕТИ ИЗ МУРГАША
Угљени брикети, као нов енергент на
нашем тржишт у, од прошле године
производе се у фабрици “Best Energy
Briquette“ у Мургашу. Као сировина користи
се угљена прашина из Вреоца, а како
истичу у фабрици, њихова предност је већа
енергетска моћ и практична употреба. Цена
тоне, у натрон врећама, износи 15.500
динара, а за веће поруџбине обезбеђен је и
посебан попуст.
Милован Миловановић

Наиме, приликом грејања на струју
веома је важно водити рачуна о броју
потрошених киловата, али и времену када
се струја троши јер је киловат у црвеној
зони значајно скупљи него у плавој: у тој
зони је око 5,8 динара, а у црвеној око 17,5.
Рачун за струју може бити виши или нижи
и у зависности од времена када се струја
троши јер је цена киловата током дана
четири пута виша него у периоду од 23 до
7 часова.
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ИЗЛОЖБА - ПЕРФОРМАНС САЊЕ КУЗМАНОВИЋ
У КЛУБУ ДОМА КУЛТУРЕ

ЉУДИ КОЈИ
НИСУ НА ПРОДАЈУ
Након књиге „Ствари које нису на продају“ и истоимене
поставке у убској Галерији, професорка српског језика и
списатељица Сања Кузмановић била је и аутор перформанса –изложбе под називом „Људи који нису на продају“. У
препуном Клубу Дома културе, где је одржан овај необичан
догађај, Сања је представила своје пријатеље који су, како је
истакла, њен живот обогатили и оплеменили на
много начина и утицали
да буде таква каква јесте,
али су изнад свега часни и
људи од моралног и професионалног интегритета.
То су Радисав Сретеновић
Таби, некадашњи менаџер
групе Смак, рестауратор,
сликар и дизајнер ентериРадисав Сретеновић Таби
јера, који је дошао из Краи Сања Кузмановић
гујевца, Београђанка Татјана Стаменковић, адвокат, дечји писац и добитница Октобарске награде за књижевност и Латинка Вуловић, правница,
једина жена планинар у експедицији која је ишла путевима
Светога Саве до Кареје и власница агенције за промет
некретнина и правну помоћ у Будви, одакле је стигла на Уб.

КУЛТУРА
НОВА КЛАСА У ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

ВИОЛОНЧЕЛО
- БОГАТСТВО ЗВУКА
Нова класа отворена у септембру.
Уписано седам ученика.
Великом истрајношћу и жељом Музичке школе „Петар
Стојановић“, да употпуни разноликост музичких инструмената и унапреди квалитет музичког образовања на Убу, од
септембра је отворена класа виолончела, гудачког инструмента, који својим пуним, моћним звуком очарао убску децу.
Иако двапут већих димензија од виолине, због чега га је
потребно свирати у седећем ставу, ослоњено на колена,
ножицом о под, вилончело, као барокни инструмент, привукао је девојчице: Тамару Стефановић, Викторију Радаковић, Јовану Ковачевић, Елену Суботић, Касију Ивановић, али
и два дечака Милисава Ранковића и Страхињу Ђурђевића.

Професорка Кристина Димић (у средини)
и ученице Тамара Стефановић и Касија Ивановић

Клуб Дома културе
био је испуњен до последњег места
„Пошто живимо у друштву поремећеног система вредности, где је све што је вредно обезвређено, много шта еротизовано и сексуализовано, где се медији готово утркују у промоцији бесмисла и када је све на продају и све има своју цену,
одлучила сам да после књиге „Ствари које нису на продају“,
направим и ову изложбу са живим „експонатима“, која говори о нечему вишем и много вреднијем, а то су људи који
нису на продају“, рекла је о мотивима организовања овог
догађаја Сања Кузмановић.

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

Задовољна позивом да отвори класу виолончела на
Убу, радо се одазвала професорка Кристина Димић, која је
петнаестогодишње педагошко искуство стицала у музичким
школама у Панчеву и Гроцкој (од 2004. године). Школа је
обезбедила три инструмента, различите величине (осминка
и две трочетвртинке), које млади виолончелисти, по
договору, размењују како би вежбали. Најбоље би било, када
би ученици били у могућности да имају свој инструмент, али
за ту ставку у кућном буџету, потребно је издвојити од 30.000
до 50.000 динара, у зависности од квалитета инструмента.
Недавно, у току Дечје недеље, предшколцима је
представљен овај инструмент, пријатне боје тона, најприближније људском гласу и знатних техничких могућности,
који чини значајан део солистичког, камерног и оркестарског
музицирања, што је Кристину Димић привукло да свира у
саставима који негују камерни звук.Коначно ће школски
оркестар бити појачан богатим тоном нове класе челиста, а
професорка Кристина похвалила је младе убске наде:
- Изненађена сам што су деца добра, послушна и долазе редовно. И ђаци и родитељи су одушевљени, радознали су да што боље упознају инструмент. Мислим да ће на
Убу успети да опстане класа виолончела. Чула сам да је Уб
расадник талената – истакла је професорка виолончела
Кристина Димић.
Д.Капларевић

У УБСКОЈ ГАЛЕРИЈИ

„ЗАЧЕЋЕ” ДЕЈАНА БОГОЈЕВИЋА
Самостална изложба слика Ваљевца Дејана Богојевића
отворена је од 7. октобра у Галерији „Свети Лука“. Мултимедијални уметник, који је у земљи и иностранству излагао
слике, цртеже, стрипове, али и мејл арт, и визуелну поезију,
Убљанима се представља поставком под називом „Зачеће“.
Ово је 55. самостална изложба Дејана Богојевића, који се
поред ликовне уметности, бави и књижевношћу и објавио је
50 књига. Председник је „АРТ групе АКТ” и Светске асоцијације визуелних и експерименталних уметника; главни и
одговорни уредник часописа за књижевност, уметност и
културу „Акт” и оснивач Тријенала визуелне и експерименталне поезије. Члан је Удружења књижевника Србије и
УСУС-а. За своје стваралаштво добио је бројне награде.

Детаљ са отварања изложбе

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
ПРЕДАВАЊЕ ПРИПАДНИКА
САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

БЕЗБЕДНОСТ ПРВАКА
У САОБРАЋАЈУ
Предавање одржано пред 190 ђака првака,
у неколико основних школа
Крајем септембра, припадници саобраћајне полиције
Полицијске станице Уб Милан
Јеремић и Владимир Матијашевић, одржали су ученицима
првог разреда, предавање на
тему безбедног учествовања
првака у саобраћају, на путу од
куће до школе.
Ово важно предавање, које
се традиционално организује на
Милан Јеремић
почетку сваке школске године,
одржано је у неколико основних школа: на Убу, у Радљеву,
Памбуковици, Каленићу, Врелу, Бањанима, Туларима и
Чучугама. Присуствовало је око 190 ђака првака, који су у
разговору са саобраћајним полицајцима одговарали на постављана питања, али и научили на који начин да се безбедно
крећу улицом, као важни учесници у саобраћају.

13.октобар 2016.г.
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН СРЦА

ОСНАЖИ СВОЈ ЖИВОТ
Прегледано тридесетак пацијената.
Осим престанка пушења, важна је
физичка активност, као и здрава исхрана
Дом здравља Уб је обележио Светски дан срца, 29.
септембар, бесплатном акцијом мерења крвног притиска и
шећера у крви. Заинтересовани грађани су испред Градске
библиотеке „Божидар Кнежевић“, где је био постављен
штанд Патронажне службе, имали прилику да, после мерења притиска и гликемије, разговарају са лекаром опште
праксе др Александром Николићем, који давао медицинске

Медицински прегледи у центру Уба

Предавање у ОШ „Милан Муњас”
Током Дечје недеље, у ОШ „Милан Муњас“ првацима су
подељени едукативни приручници „Пажљивкова правила у
саобраћају“, обезбеђена за већину ђака првака у Србији, а које
је за њих припремила Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије.
Директорка школе Живана Баратовић, истакла је вишегодишњу, одличну сарадњу између Полицијске станице Уб и
њихове школе,која се не односи само на предавања, већ и на
обезбеђивање доласка ученика у школу, као и њиховог боравка унутар објеката, провери аутобуса пред полазак на екскурзије и безбедност ученика на различитим спортским и забавД.К.
ним манифестацијама.

савете. Прегледано је тридесетак пацијената, а мерење
шећера у крви обавиле су медицинске сестре Снежана
Ђуричић, Сања Тауз и Гордана Јеремић. Циљ оваквих акција је едукација становништва о факторима ризика за настанак кардиоваскуларних болести и значају превенције, раног
откривања болести и развијање свести о правилном начину живота.
Др Александар Николић упозорио је на факторе
ризика, који се могу на време отклонити и објаснио шта све
утиче на високу стопу обољевања од кардиоваскуларних
болести, као и на то који су симптоми срчаних обољења.
- Јако је битно редовно мерење крвног притиска,
гликемије, холестерола и триглицерида, а након тога, требало би урадити ЕКГ. Ако су видљиве промене, обавезно се
треба јавити кардиологу.
Инфаркт миокарда је један од најчешћих проблема
кодкардиоваскуларних болести, а дневно 47 људи у Србији
доживи инфаркт, од којих га 15 не прживи. Због тога је
Министарство здравља донело одлуку да Институт за
кардиоваскуларне болести "Дедиње" почне да дежура
једном недељно и збрињава пацијенте са акутним
инфарктом миокрада, како би се растеретио Клинички
центар Србије.
Д.Капларевић

ШКОЛИЦА СПОРТА „МАЛЦИ ТАМНАВЦИ“

„МАЛЦИ” ПОНОВО ТРЕНИРАЈУ
После једномесечне паузе, у понедељак 3. октобра,
Школица спорта „Малци Тамнавци“ започела је нову сезону
тренинга, на новој локацији, у малој сали Хале спортова „Уб“.
Школицу спорта, за три узрасне групе и даље воде обучени,
дипломирани професори физичког васпитања: Марија
Тешић, Дејан Младеновић и Драгана Мичев Павловић.
Повремено, тренинге ће водити и помоћни тренери.
Програм је прилагођен за три групе деце, различитог
узраста. У најмлађој групи, уписани су малишани од три до
четири године, средњу групу чине деца од пет до седам
година, а старију групу деца од седам до десет година и
њихов програм ће бити нешто захтевнији.
- Тренинзи ће се одржавати три пута недељно, понедељком, четвртком и суботом, у различитим терминима, у
зависности од узрасне групе. Циљ школе је да код деце
створимо базу моторичких способности, да их „описменимо“ у спортском свету, и научимо да правилно трче, скачу,
окрећу се, како би касније били припремљени за неке друге
спортове – навела је Марија Тешић, тренер Школице спорта.

Отворена нова сезона
Први тренинг је био бесплатан, а заинтересовани
родитељи могу и даље поменутим данима уписивати своју
децу у „Малце Тамнавце“ и обезбедити свом детету квалитетну физичку активност кроз занимљиве игре и дружења.
Школицу већ похађа 30 деце. Иако мали, „Малци Тамнавци“
се врло брзо адаптирају на игре и тренинге и успешно
савладавају сваки постављени задатак.
Д.К.
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ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ТАМНАВА”
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ВИЊАК
Ценим да је почетком ове године сиротињска забава
однела победу над електронским облицима разбибриге. До тог
закључка дошао сам захваљујући прошлонедељним учесталим
позивима пријатеља да прославимо принову. Богу хвала, из
ноћи у ноћ морао сам да изнова и изнова на питање конобара:
„Дал' си пивски ил' ракијски?“ дајем исти одговор: „Вињак!“.
Није да би одбио ново „Убско“ пиво (тренутно се појављује
у ограниченим серијама), приклонио бих се у нужди и „Ваљевачком“, поштујем ја и шљивов продукт „веселе машине“ који је
провео завидан број лета у 'растовом бурету ал' ништа без
Рубиновог „Вињака“ ( у даљем тексту без наводника и великог
„В“).
Сматрам да емотивна веза Убљана и вињака траје од 1933.
године када га је Драгољуб Марковић из Шљивове Жупе први
пут под тим називом пустио у комерцијалну употребу. Сасвим
сам сигуран да је неки од тадашњих убских трговаца успео да га
убеди да да сандук-два на пробу, кол'ко да се прими међу вечито
знатижељним тамнавцима.
Можда га је и знаменити Алекса Алексић служио својим
уваженим гостима у паузи разгледања угледног имања, образлажући технологију прављења коњака и финесе које га раздвајају од „обичног“ вињака. Вински дестилат француског ђака
из александровачког краја био би коњак да је прављен у региону
Бордоа, у департману Шарант, око вароши Коњак од посебних
сорти грожђа. У недостатку свега наведеног остао је ракија од
вина, укратко вињак. Између два цуга, загледан са терасе своје
виле у поље на коме ће пар деценија касније нићи силос, млин,
пекара, млекара, није могао да наслути да ће му судбину запечатити острашћени суграђани, оглашавајући га баш као и оца
српског вињака за непријатеља народа и државе уз одузимање
целокупне имовине, а то је већ нека друга, тужна прича.
Убска легенда каже да прави инжењер мора у свечаним и
осталим приликама пити вињак као аперитив, уз главно јело и за
крај. Није важно дал' се пије на кило, метар ил' туру, битно је пити
са ставом и одати пошту времену које је ова течност боје сирупа
за искашљавање марке „Мукодин“ провела у „Рубиновом“
петстолитарском бурету. И зидови убског хотела су, захваљујући њему, чули многе мудре изјаве. Једном давно, после
продуженог боравка одабраног друштва у сали ресторана,
конобар је, за крај, понудио госте: „ Људи, 'оћете ли нешто за
дезерт?“. Домаћин дружења ( идентитет из оправданих разлога
не наводим, ближе податке о личности зна само уредник
„Гласа“, поменути конобар и остатак убске чаршије) кратко је
констатовао: „Сине, ја ти вињака више немогу попити!“ и
одсвирао разлаз.
Разлога за забринутост у конзумирању нема док си са
вињаком на ви. Муке почињу кад омиљено пиће поручиш као
„тињак“, јер међу вама више нема тајни. Са њим раскидаш без
претходне најаве, кад у себе саспеш количину од које без
прекоморског путовања бродом сутрадан научиш како изгледа
„морска болест“.
Ја сам се вињаку приклањао постепено, под теретом
несхваћене кривице. Тата Тика га је увек одбијао, одмахујући
главом уз констатацију: „Не пијем га од кад се Блашко родио!“.
Помињ'о је неко јануарско славље у Љубинићу код Жике Транђе
у продавници, вињак-чокањ и Бипову оранжаду, а мени ништа
није било јасно, још мање у чему је моја кривица.
Ово је био чланак комерцијалне природе, спонзорисан
од стране „Рубин“ а.д Крушевац, забрањен за млађе од 18
година.

ПРОСЛАВИЛО
КРСНУ СЛАВУ
У плану изградња новог Ловачког дома, на
месту садашњег, у главној улици на Убу
У друштву бројних гостију и званица, Ловачко удружење „Тамнава” је, 3. октобра, прославило крсну славу,
Светог Евстатија, заштитника лова и ловаца. Након резања славског колача и освећења славског жита у просторијама Ловачког дома, уследило је дружење уз богату
славску трпезу. Домаћин овогодишње славе била је
стручна служба убског ловачког удружења, на челу са
Маријом Максимовић, управником ловишта.

Резање славског колача у Ловачком дому
Свечаност је била прилика да тамнавски ловци поразговарају о плановима за наредни период, међу којима је
и изградња новог Ловачког дома на месту садашњег, који
се налази у главној улици (преко пута музичке школе).
- За наредну годину планирамо озбиљан инфраструктурни подухват који ће подразумевати изгрању
новог Ловачког дома, јер садашњи тешко одолева „зубу
времана”. Локација је, као што знате, једна од најбољих на
Убу, излази на две улице, тако да би у будућности могли
да добијемо једну функционалну зграду са канцеларијама
и још неким неопходним садржајима. Садашња зграда је у
власништу ЛУ „Тамнава”, градња на овом простору је
дозвољена, а остаје нам да се побринемо за финансијска
средства како би нашим ловцима обезбедили дом какав
заслужују- истиче Зоран Марковић, председник ЛУ
„Тамнава”.
М.М.М.

Sve vrste gotovih jela,
jela sa roštilja i još puno toga !
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KOD NAS MOŽETE PORUČITI
SVA OSTALA JELA PO VAŠOJ ŽELJI
KAO I KOMPLETAN PROGRAM ZA SLAVLJA,
SVADBE I ROĐENDANE,
KAO I ROĐENDANSKE TORTE.

Ul. Svete Popovića 3, Ub (Autobuska stanica)
KUĆNA DOSTAVA ZA NARUDŽBINE PREKO 600 din !!!

MI SMO BROJ
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НЕКАДАШЊИ ТЕРМОЕЛЕКТРО

ЕКОЛОШКИ
БРИКЕТИ ЛЕП САН (?)
Ништа, бар за сада, од
екололошких брикета у некадашњој хали „Термоелектра” на
Убу. Помпезно најављивана
фабрика, која је требало да, у
првој фази, упосли педесетак
радника, престала је са радом, а
заправо, никада није ни почела.
Свечано отварање, које је својевремено обављено, како се
показало, било је само генерална проба за једно будуће
отварање овог капацитета, чија
производња је најављивана као
велики привредни бум убске
општине са унапред откупљеном производњом и то за инострано тржиште(?).
Проблем је, прво, био са
опремом која је увезена из Кине,
али је контејнер неко време
лутао док није стигао на одредиште у Београд, односно у халу
убског „Термолектра”. Затим је
инжењер из Кине постављао
постројење и уводио руковаоце
у посао, па је, пред почетак
производње, избио неспоразум
око сировине (угљене прашине
из „Колубаре”) за коју је требало
изградити прилазни пут и бетонске утврде ...
Неспоразуми су, чини
се, упорно пратили почетак
рада ове фабрике у коју су
многи полагали велике наде.
Ипак, део радника је, практично,
примљен на радна места, али
почетак производње је одлаган
из разних разлога. Главном
инжењеру, који је тврдио да
поседује нову технологију (за
коју су му Немци, наводно,
нудили три милиона евра), никако није полазило за руком да
ухода раднике и пусти производну траку.
Крајем септембра, радници су обавештени да, до
даљњег, не долазе на посао, а
неко је пронео гласину да је
фабрика, заправо, коришћена за
такозвано специфично прање
новца. За то нема доказа, али,
већина радника је, ипак, коначно, нашла ухлабљење у ваљевском „Крушику”, а „Термоелектро”, упркос уметнички
уређеном простору на самом
улазу у послоповни простор, делује сабласно - односно, празно
и очигледно напуштено.
Покушаји нашег новинара да дође до више информација нису успели јер је директор
престао да се јавља на позиве, а
нико из локалне самоуправе
није овлашћен да даје информације о овом привредном
капацитету, који је, како је забележено, био веома актуелан у
време изборне кампање (?).
Надајмо се да ће јавност, ипак, бити обавештена о
разлозима за престанак, односно, одустајање од запошљавања 50 (а у перспектоиви још
толико) радника у хали која
сада, како се каже, зврји празна.
М.М.
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ДА ЛИ ПОДРЖАВАТЕ РЕСТРИКТИВНЕ МЕРЕ КАЖЊАВАЊА
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА У ЦЕНТРУ УБА ?
Љиљана Илић, предузетник из Уба:
- Лично не подржавам овакве мере кажњавања возача, јер им ова
општина ништа није пружила да би од њих тражила да буду дисциплиновани. Не можете тражити од возача да се паркира правилно, ако му
нисте обезбедили место за то. На Убу недостаје паркинг места а и оно
што има, неправилно је распоређено. Такође, постојао је предлог да се
места обележе косим линијама, како би више аутомобила нашло своје
место а и лакше је за паркирање. То није прихваћено. Не знам само
коме то не одговара, а дефинитивно стоји иза свега овога. Бахатих
возача је увек било, али морате прво пружити људима услове за
нормално паркирање, па онда тражити да се понашају правилно.

Мирјана Митровић, текстилни радник из Уба:
- Подржавам ове мере и мислим да треба да буду још ригорозније.
Људи се на Убу паркирају где год им падне на памет. Највише су
угрожене жене са малом децом, јер не могу да пређу улицу од несавесних возача. Ако се на минут паркираш на место прописано за то а
не платиш паркирање, одмах ти комуналци пишу казну. Паралелно са
тим местом, може да стане ко хоће и неће бити кажњен, још ће затворити и друго возило да не може да изађе. То су такве нелогичности, да
је то страшно. Људи су једноставно навикли да аутом скоро па уђу у
радњу. Ово је катастрофа и лично мислим да су досадашње казне
преблаге. Србина само можеш преваспитати, ако га удариш по џепу.

Звонко Ковачевић, молер из Уба:
- На Убу је то уобичајена појава, да се паркира ко где хоће. Можда
је то проблем малих места, али има доста пропуста и у регулисању
места за паркирање. Прво што упада у очи сваком учеснику у саобраћају, јесте пребрза вожња појединаца кроз главну улицу, а знамо да се
пешаци и мајке са малом децом ту најчешће крећу. У том смислу треба
кажњавати бахате возаче и скретати им пажњу на такво понашање
свакодневно. Вероватно би повећање казни донело одређени резултат. Исто тако, мора се неминовно повећати број паркинг места, како
би сви Убљани нашли своје место у одговарајућем тренутку. Свакако,
сви морамо бити мало телерантнији, и све ће доћи на своје.

Душан Младеновић, пољопривреденик из Новака:
- На Убу је систем кажњавања за непрописно паркирање јако
специфичан, за многе готово неразумљив. Углавном се кажњавају
аута слабије снаге као што су: Југо, Застава 101 и 128, док су „Мерцедеси” и „БМВ-ови” недодирљиви. Једноставно, човек који има новац,
има и моћ, а они сиромашни ће плаћати цех за све њих. По мом скромном мишљењу, то је нереално. Ако се уводе ригорозне казне, оне
треба да важе за све бахате возаче, а не само за појединце. Таквих
возача, било је и биће увек и њих треба кажњавати, само што њих на
Убу нема ко да кажњава...

Сузана Табаковић, предузетник Уб:
- Свакако да подржавам мере кажњавања несавесних возача на
Убу. И не само то, мислим да их треба још пооштрити да би старији
људи а и жене са децом у колицима, могли несметано да се крећу овим
градом. Ово је благи ужас. Кроз главну улицу, појединци возе преко 50
км на час, тако да је постало ризично шетати или бити у ауту, јер сваког
часа неки бахати возач може да вас закачи. Друго, паркинг места нису
добро обележена, места где је забрањено паркирање такође. Онда
полиција кад слика непрописно паркирана возила, да добро обрати
пажњу шта и кога слика, а не само да “одради посао”. Пропуста има
колико хоћете, али не само код возача.

Владимир Јојкић, пензионер из Уба:
- Немам замерку за регулисање саобраћаја на главној улици. Али,
што се тиче Првомајске улице у горњем делу где живим, постоји пуно
нелогичности. На самом почетку улице постављен је знак за забрањено паркирање. Одмах испод тога, исцртана су места за паркирање.
Шта је од тога исправно? Како возач да зна да ли треба или не да се
паркира на том месту. Кад је пијачни дан, и самим тим повећан број
возила, полиција их редовно слика и наравно казне су неизбежне. Ко
је у тој целокупној ситуацији у праву? На то питање ја не знам одговор,
а не верујем да га зна ни већина других учесника у саобраћају. Иначе,
има и насавесних возача који своје возило паркирају где стигну и њих,
свакако, треба кажњавати.

Жељко Јеврић, пољопривредник из Врела:
- Проблем паркирања на Убу је много дубљи него што на први
поглед изгледа. Прво, много више возила је у саобраћају у самом
граду, у односу на број места предвиђених за паркирање. Друго, и то
што је обележено као паркинг место, јако је лоше и непрецизно урађено. Као возач, сматрам да је у овом граду јако тешко наћи место где
оставити ауто, макар и на кратко, да завршиш неки посао, а да притом
ниси направио бар један прекршај. Доста тога треба да се уради у
смислу корекције саобраћајне сигнализације, па тек онда кажњавати
возаче. Знате, то је најлакше, а да ли је и исправно, то је питање за неке
више инстанце.

13.октобар 2016.г.
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КРОЗ ЗАСЕЛАК ПОТОК У ВРЕЛУ

НОВА ДЕОНИЦА
Асфалтиран макадамски део пута
у дужини од 530 метара
Јавно предузеће „Путеви Србије” обезбедилo je
средства за асфалтирање дела макадамског пута у дужини од
530 метара кроз Поток, један од пет заселака у Врелу, највећем
селу у убској општини, које има преко 800 домаћинстава и 110
километара дугу мрежу локалних путева. Међутим, према
речима одборника из Врела Зорана Вићентића, свега пет,
шест километара је под асфалтом.
„Не кажем да треба све асфалтирати, али барем десетак
километара за које имамо спремне пројекте и покушаћемо да
за њих дођемо до средства где год будемо могли да
конкуришемо. Овде су углавном макадамски путеви, који су
далеко скупљи за одржавање, пошто се сваке године морају
пресипати, док је асфалт трајније решење. Поред путне јер имамо изузетно велики проблем отпадних вода, поготово у
инфраструктуре, треба још да се ради и реконструкција последње време када се због обилних киша изливају септичке
нисконапонске мреже, као и канализација кроз центар села, јаме. То пре 20, 30 година није представљало проблем, али у
данашње време је велики проблем који ћемо заједно покушати да
решимо са општином,” набраја инфраструктурне приоритете у
Врелу одборник Зоран Вићентић.
Председник општине Уб Дарко Глишић, који је присуствовао
радовима на постављању асфалта, обећао је да ће локална
самоуправа изаћи у сусрет потребама Врељана.
„Пре шест месеци смо мештанима обећали да ћемо тада
започети посао на асфалтирању локалних путева наставити и то
смо испунили. Овде је била моја реч на тесту. Сада смо стигли до
урбанијег дела, где има много кућа, али нећемо се зауставити. Све
што Месна заједница буде преточила у конкретан предлог и
доставила нам, ми ћемо решавати у наредном периоду, тако да ће
у селу бити још асфалтирања, али и других радова“, обећао је
Асфалтирање у Врелу
Глишић мештанима Врела.
Д.Н.

У РАДУШИ

КОНАЧНО АСФАЛТ
КРОЗ ЗАБРЂАНЕ
Новоизграђена деоница повезује школу
и центар села са главним локалним путем
Мештани засеока Забрђани у Радуши коначно су добили
асфалтни пут, чију је изградњу финансирало ЈП „Путеви
Србије”. На деоници кроз тај крај, дугој 475 метара, постављен је асфалтни коловоз ширине три метра, који повезује
школу и центар села са главним локалним путем. Поред ове
саобраћајнице налази се дванаест домаћинства.
Отварање новоизграђене деонице мештани једног од
најмањих тамнавских села, са свега осамдесетак домаћинстава, обележили су свечано, а Милан Петровић из засеока
Забрђани је у име својих комшија изразио задовољство што
су након више деценија коначно дочекали да и поред њихових кућа прође асфалт.
„Пут је био у веома лошем стању и запуштен, поготово
једна страна од осамдесетак метара, где ни у летњем периоду
нисмо могли да прођемо. Можете мислити како је тек било
зими. Због тога нам асфалт много значи, јер ће нам умногоме
олакшати живот. У Забрђанима живи и седам, осам момака,
који су одлучили да остану на селу, што је за сваку похвалу, а
надамо се да ће их бити још и више”, рекао је Милан Петровић.
Тек асфалтирану деоницу кроз Радушу обишао је председник општине Уб Дарко Глишић са својим сарадницима и
најавио нова улагања у ово инфраструктурно запостављено
село.
„Веома сам задовољан изгледом новог пута, пошто је у
питању врло захтеван правац, с обзиром на то да је стрм, да
су обале прилично сузиле пут, односно да су усеци били врло
компликовани за извођење радова. У овом моменту могли
смо да урадимо деоницу кроз Забрђане од 475 метара и
нисам желео да чекамо наредну годину, како бисмо тада
могли да урадимо нешто друго. Следећи задатак је да
урадимо пут ка гробљу, након чега ћемо видети који још заселачки пут треба асфалтирати. У Радуши је коначно конституисана Месна заједница, коју су грађани изабрали директно
на изборима, тако да сада можемо тесно да сарађујемо и
договарамо се око даљих планова“, најавио је Глишић приликом обиласка Радуше.
Д.Недељковић

Председник општине Уб са мештанима Радуше

САНИТАРНИ МОКРИ
ЧВОР У ШКОЛИ
У Радуши је завршена још једној инвестицији. Из средстава
буџета општине, у Издвојеном одељењу ОШ „Свети Сава“
изграђен је санитарни мокри чвор, чиме је решен један од
највећих проблема ове школе и њених ученика, који су
користили пољски тоалет.
„Санитарна инспекција наложила је да се морају побољшати услови по питању мокрог чвора. Пошто нисмо могли да
дозволимо да се школа затвори, било колико ђака да има,
одлучили смо да је оспособимо по свим стандардима и изградимо мокри чвор, који ће омогућити да школа и даље функционише. Када побољшамо инфраструктуру и средимо школску
зграду, обезбедићемо услове за нормалан живот и рад у селу, па
се надам да ће и деце бити више у Радуши“, рекао је председник
убске општине Дарко Глишић.
Школа у Радуши има само три ђака, па млада учитељица
Наташа Вујић са много ентузијазма и љубави према учитељском
позиву успева да превазиђе све проблеме и недостатке рада у
једној малој сеоској школи.

Пратите нас на:

facebook.com/glastamnave

13.октобар 2016.г.
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СРЕДСТВИМА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

ЧЕТИРИ АСФАЛТНЕ
ДЕОНИЦЕ У ТРИ СЕЛА
Завршени радови на изградњи дела локалних путева у
Лончанику, Бргулама и Трлићу, укупне дужине два километра
Захваљујући средствима које је
општина Уб обезбедила од Електропрувреде Србије, у три тамнавска села
обновљена је путна мрежа у укупној
дужини од два километра.
У Бргулама је завршено асфалтирање 500 метара кроз Колубару, засеок са
55 домаћинстава, где ће ускоро почети
радови на још једној деоници. Како смо
сазнали од Николе Томића, одборника из
овог села, у питању је правац од Колубаре

љима оставити за крај, пошто су захтевнији и потребно је више времена да се
припреми терен за асфалтирање. У сваком случају, мој план је да током овог
мандата, а најраније у наредне две
године, до сваког сеоског гробља у нашој
о п ш т и н и н а п р а в и мо п у т н у и н ф р а структуру, а да их онда заједно са месним
заједницама и одржавамо, да не буду
више тако запуштена“, рекао је Глишић, уз
опаску да у општини није приметио

Засеок Колубара, Бргуле

Обилазак радова у Трлићу

Асфалтирање у Трлићу

ка Каленићу и центру Бргула, чију ће
реконструкцију такође финансирати ЕПС,
односно огранак ТЕНТ- а „Железнички
транспорт“.
Друго село које је добило асфалт, и
то на два дела пута, јесте Лончаник. Новоизграђене деонице, чија је укупна дужина
600 метара, спајају Лончаник са Јошевом
и обреновачким селом Трстеница.
У Трлићу је асфалтирано 900 метара
пута, који од регионалног правца УбКоцељева води ка сеоском гробљу. То је
први у низу путева изграђених према
сеоском гробљу, објаснио је председник
убске општине Дарко Глишић. Према

Глишић са мештанима Лончаника

САОПШТЕЊЕ ИЗ БРЕЗОВИЦЕ

ПОРУКА ЗА ПРЕДСЕДНИКА
Асфалтирање у Лончанику
његовим речима, у наредном периоду ће
се интензивно радити на решавању
проблема прилазних путева до гробаља у
свим тамнавским селима.
- Овај план ћемо реализовати уз
помоћ „Путева Србије“, а део средстава
ћемо обезбедити након потписивања новог уговора са ЕПС-ом. Најпре ћемо
радити краће правце, оне између 500
метра и једног километра, док ћемо дуже
и неприступачније путеве према гроб-

ниједан асфалтиран прилазни пут
ка гробљу.
Председник убске општине
истакао је да ће се на обнови путне
мреже ове године радити све док
временске прилике буде дозвољавале, а најавио је и коначан завршетак акције „Општина Уб без дрвених бандера“, у оквиру које ће бити
реконструисана нисконапонска
мрежа у преосталих неколико села.

Како сте у Вашем броју 174, од
29.09.2016.године, објавили чланак, у ком је
председник општине Уб Дарко Глишић одговарао на питања одборнка, приметили смо
да је у том тексту рекао: „Један део средстава смо могли и сада да добијемо од државе. Међутим, проблем је што немамо пројекте, па не можемо да добијемо ни паре.“
Желимо овим путем да упознамо
Председника Глишића, да ми имамо урађен
пројекат који чека на реализацију већ 10
година, можда он то не зна! Ради се о деоници пута у Брезовици дугој 600 метара, од
игралишта према Врелу: Кузмановића, Сокића и Ивановића засеок. У нади да ћете га
коначно уврстити у приоритет, унапред се
захваљујемо!
Мештани засеока Кузмановићи,
Сокићи и Ивановићи из Брезовице

ЛАЈКОВАЦ
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Lajkova~ka panorama
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ОПШТИНА ПОДЕЛИЛА 50 АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

ЛАЈКОВАЦ МИСЛИ
НА ПОТОМСТВО
Средства за набавку ауто-седишта су обезбеђена од
дела новца од наплате саобраћајних прекршаја који се
враћа општини.

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

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

Председник Општине Андрија Живковић са сарадницима, уједно
члановима Савета за безбедност саобраћаја, поделио је суграђанима, у
четвртак 6.октобра, 50 ауто седишта за децу. Средства су издвојена по
конкурсу за расподелу буџетских средстава Општине Лајковац за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине за
2016. годину. У питању је део новца од наплате саобраћајних прекршаја
који се враћа општини. Укупна вредност седишта је 500 хиљада динара.
Од преосталог новца 200.000 је опредељено за пројектовање зона безбедности око школа и 40.000 за саобраћајно огледало на углу улица војводе
Мишића и Цвијићеве.

ПРИЈЕМ КОД
ПРЕДСЕДНИКА
У оквиру дечије недеље, која се ове
године одвија под слоганом ''Нећу да бригам,
хоћу да се играм'', малишани припремне групе
Предшколске установе ''Лептирић'' Лајковац
посетили су председника општине који им је,
том приликом, уручио вредне поклоне.
Поред бројних играчака, малишани су
добили три лаптопа и то за потребе предшколских група у Врачевићу и Јабучју. Председник
је посетио и основне школе у Лајковцу и
Јабучју. Вредни поклони али и оно што деца
највише воле играчке и слаткиши улепшали су
малишанима предшколске установе ''Лептирић'' посету општини Лајковац. За узврат,
поред колекције својих цртежа, деца су председнику поклонила и сувенире Лајковца, као и
мајицу вртића са слоганом ''Друг није мета''.
Посета је завршена уз рецитације као и
занимљива питања за председника.

Поклони за председника
Андрију Живковића
Малишани су нестрпљиви да се уселе у
нову зграду вртића, али и да им стигне нови
намештај и играчке, као и мобилијар за
двориште ове установе. Поред општине
Лајковац малишани су посетили библиотеку,
зграду СУП-а и фестивал науке у ОШ ''Миле
Дубљевић''. Ни ове године нису изостали
бројни програми који су прошлој недељи дали
посебан значај.
Председник општине Андрија Живковић
је најавио да ће до краја године бити пуштена у
рад нова школа у Јабучју, а током наредне
године и нова зграда вртића у Лајковцу.

Безбедност деце је на првом месту
Председник Живковић је најавио да ће Општина следеће године,
преко Савета за безбедност саобраћаја, спровести низ акција које ће,
такође, бити усмерене ка најмлађима као најосетљивијем делу становништва. Члан Савета, саобраћајни инжењер Предраг Мирковић из
Дирекције за уређење и изградњу Лајковца, истакао је да ће према смерницама ресорног министарства убудуће новац од казни бити утрошен на
пројекте попут овог данас, односно на едукацију становништва, заштиту
најугроженијих категорија, образовање свих учесника у саобраћају и
слично. Члан Савета и директор Предшколске установе „Лептирић“ Мила
Митровић овом приликом је изразила задовољство што се акција дешава
баш у Дечјој недељи, када је фокус свих на деци, популацији која је свима
нама најбитнија.

Лајковачки родитељи: Поклон од општине вредан пажње

СРЕДЊА ШКОЛА „17.СЕПТЕМБАР” ЛАЈКОВАЦ

НЕДЕЉА ПРОГРАМИРАЊА
На позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
по трећи пут лајковачка Средња техничка школа “17. септембар”учествује у обележавању Европске недеље програмирања(15.-23.
октобра), низом занимљивих догађаја: Како научити програмирање,
Писање алгоритама са цикличном структуром, Креирање сајта у
Дреамwеавер-у, Развој мобилних Андроид апликација...
Организатори позивају све заинтересоване ученике, наставнике и
остале грађане да им се придруже. Заинтересовани за учешће у
обележавању Европске недеље програмирања могу се јавити на
адресу: petrovicmilijana3@gmail.com.
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КРОЗ ЛАЈКОВАЦ
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЛАЈКОВАЦ

ОДРЖАНА 35. ИЗЛОЖБА КРАВА У ЛАЈКОВЦУ

СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА
ИМА БУДУЋНОСТ
Шампионка 35. изложбе крава Фрида
Пољопривредне школе Ваљево
Шампионка јубиларне 35. изложбе приплодних говеда
сименталске расе одржане у Лајковцу је крава Фрида,
власништво Пољопривредне школе са домом ученика
Ваљево. Млечност грла у другој лактацији је 6.609 литара са
3,82 одсто млечне масти. То је друга узастопна победа
Пољопривредне школе, која доказује да је досегла изузетан
квалитет у гајењу приплодних говеда. На изложби је преко 40
сточара представило 132 приплодна грла. У категорији крава за
најбоље грло проглашена је Мира власника Видосава
Читаковића из мионичког села Горњи Мушић, најквалитетнија
првотелка је грло Лара Милана Милаковића из Мратишића, док
је шампионка међу јуницама Јана Славољуба Ћатића из
Јабучја. Најбољу колекцију крава извео је Видосав Читаковић,
док је најквалитетнија колекција јуница Милана Милаковића из
Мратишића.
Признање за апсолутног шампиона изложбе, уведено ове
године, припало је Марку Милосављевићу из Дучића, чувеном
одгајивачу сименталца, вишеструком победнику Новосадског

Шампионски пехар
за Пољопривредну школу Ваљево

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
ДАНИЦЕ ЂУРИЋ
Изложба крава у Лајковцу

У великој Сали Градске куће у
Лајковцу, 6.октобра, одржана је
промоција романа Данице Ђурић „Цвет
из камена“ и „По вјери и крви“ и збирке
песама „Песме за Звездану“. Промоцију
је организовала Градска библиотека
Лајковац.
Роман „Цвет из камена“ Даница
Ђурић написла је још пре две године а
свестлост дана ово дело угледало је у
мају ове године. Убрзо затим ауторка
објављује још један роман. „По вјери и
крви“. Роман који је, по сопственом
признању, био готов за недељу дана.

Оба романа су обичне, топле
људске приче, приче из живота у којима
се сваки читалац може пронаћи. Ауторка
истиче да је веома задовољна реакцијом
читалаца. Поред романа, Даница Ђурић
се Лајковчанима представила и збирком
песама „Песме за Звездану“. Ова збирка
посвећена је младој Нишлијки Ани Илић,
која болује од изузетно ретке болести,
Фридрајхове атаксије.
О књигама Данице Ђурић на промоцији су говорили историчар Рајко Сарић,
Ненад Плавшић, а текстове су читале
Весна Јовановић и Светлана Панић.

сајма и учеснику свих 35 изложби у Лајковцу. Посебно признање за
развој сточарства добио је Милош Јанић из Пепељевца, учесник
свих 35 изложби и некадашњи апсолутни шампион Новосадског
сајма. Центар за пољопривреду специјалну плакету је уручио
Живораду Бојичићу, председнику СО Лајковац и овогодишњем
председнику Организационог одбора, за изузетан дугогодишњи
допринос организацији изложбе. Најлепша слика виђена је пре
проглашења победника, када је организатор најмлађим
члановима породица фармера-сталних излагача доделио мале
статуе говечета, чиме је симболично показао да сточарска
производња има будућност у колубарском крају.
Изложбу је отворио председник Општине Лајковац Андрија
Живковић, председник Комисије за оцењивање грла био је др
Радивоје Ђурђевић из Сточарско-ветеринарског центра Велика
Плана, а Центар за пољопривреду Лајковац предвођен Николом
Радуловићем још једном се показао као врстан организатор. Б.П.

ОБНОВА МОСТОВА НА КОЛУБАРИ
Мост у Пепељевцу реконструише се такође средствима
Канцеларије за јавна улагања Републике Србије. Средствима
Општине Лајковац од три милиона динара санира се и познати
стари мост на Колубари у Ћелијама, у месту познатом као Бели
брод. Ова јединствена грађевина први пут је подигнута крајем 19.
и почетком 20. века, служила је истовремено за железнички и
колски саобраћај, више пута рушена и обнављана, последњи пут
одмах после Првог светског рата средствима ратне одштете. У
току је замена дрвених прагова, следи пескарење и
антикорозивна заштита. Након обнове, овај мост ће служити
искључиво као пешачки и бициклистички пут, а верујемо да ће
многима бити и туристичка атракција.
Б.П.

Л-3

ПРОГРАМ
КЦ „ХАЏИ РУВИМ”
20.10.2016. године у 18.00 и
20.00 часова у сали биоскопа
КЦ "Хаџи Рувим" биће
приказана филм

ЈЕСЕН САМУРАЈА

21.10.2016. године у 19.30
часова у Галерији КЦ "Хаџи
Рувим" биће отворена

Мале статуе говечета за најмлађе чланове
породица фармера- сталних излагача

СРЕДСТВИМА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Општина Лајковац реализује велику акцију обнављања
гвоздених мостова на Колубари. Управо је завршена
реконструкција моста на путу Словац-Ратковац, који је
оштећен у поплавама 2014. године. Мост спаја регионални
пут Ваљево-Лајковац са насељеним местима Словац,
Маркова Црква, Ратковац, Придворица и даље са селима
мионичке општине. Обновљен је средствима Канцеларије за
јавна улагања РС, а вредност радова је била 17 милиона
динара. Саобраћај је дозвољен 12. септембра, док су финални радови завршени у петак. Интересантно је да је ово један
од најстаријих мостова на Колубари –изградили су га мајстори из Будимпеште као ратну репарацију 1934. (грађен од 1931)
године и од тада му је ово прва темељна реконструкција!
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ИЗЛОЖБА
СТЕВАНА
СМИЉАНИЋА
Са промоције романа Данице Ђурић

ПРОМОЦИЈА РОМАНА ЈЕЛЕНЕ БАЧИЋ АЛИМПИЋ

МОЛИТВА ЗА ОПРОШТАЈ
У Великој сали Општине Лајковац
одржано је књижевно вече и промоција
књиге "Казна за грех - молитва за
опроштај" ауторке Јелене Бачић Алимпић.
„Молитва за опроштај“ је велико
финале трилогије "Казна за грех". Ово је
роман о преломним годинама, прећуткиваним истинама, лажима и греховима,
али и љубави као последњем уточишту.
Замишљена као трилогија, „Казна за
грех“ је узбудљива сага о судбини две
породице с почетка 20. века, сталешкој
подели, варошким и властелинским
судбинама и тајнама необичних ликова
чије се судбине преплићу и сударају.
Јелена Бачић Алимпић је рођена
Фотографисање и посвета
1969. у Новом Саду. Школовала се у
Карловачкој гимназији у Сремским
Карловцима и на Филозофском факул- хрватски језик. Добитница је многих
тету у Новом Саду, на Катедри за награда за телевизијско стваралаштво и
југословенске књижевности и српско- новинарство у земљи и региону.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ЛАЈКОВАЦ

Рођен је 1954.године у Ваљеву.
Цртањем и сликањем се бави од
детињства. Од 1999.године активно се
бави сликањем. На његовим сликама
доминирају коњи њихове динамичне
кретње, до мирних тренутака лаганог
корака. У опусу, поред коња, су и слике
мртве природе и женски ликови.
Технике које користи у свом раду су уље
на платну, суви пастел и акрилик. До
сада је имао осам самосталних изложби
као и учешће на ликовним колонијама.

26.10.2016. године у 20.00
часова у сали биоскопа КЦ
„Хаџи Рувим“ Лајковац биће
изведена позоришна представа

ДЕРВИШ И СМРТ
Главна улога Слободан Ћустић.

29.10.2016. године у 18.00
часова у сали биоскопа КЦ
„Хаџи Рувим“ Лајковац
одржаће традиционални
концерт фолклора

КОЛУБАРСКИ ВЕЗ

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ МАТИЈЕ БЕЋКОВИЋА

Мост у Ратковцу

Мост у Ћелијама

Градска библиотека Лајковац
организује „Књижевно вече Матије
Бећковића” у четвртак 13. октобра.
Академик и један од најпознатијих
српских књижевника гостоваће у
великој сали Градске куће од 18 сати. О
Матији и његовом делу говориће
Радован Бели Марковић, док ће у
музичком програму учествовати лајковачки хор „Хаџи Рувим“.
Поштовање које Лајковац указује
писцима је вредно пажње, а књижевно
вече Матије Бећковића лајковчани
очекују са посебним нестрпљењем.

Поред КУД „Хаџи Рувим“
наступиће и гостујући КУД-ови.

Л-4
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ЖЕЛЕЗНИЧАР ИЗ ЛАЈКОВЦА ПРЕКИНУО ПОСТ НА ДОМАЋЕМ ТЕРЕНУ

НАЈАВА БОЉИХ ДАНА
Коначно је грануло сунце и на
стадиону крај пруге- после три
нерешена меча на свом терену, пулени
Драгана Грчића су заиграли у складу са
очекивањима и убедљиво савладали
новајлију из Чајетине.
Пут ка првој победи пред својим
навијачима, трасирао је штопер Симић.
Софронић је идеално извео корнер са
леве стране, а дефанзивац домаћих
демонстрирао осличан тајминг за скок
и погодио главом са "петерца". Дало је
то крила "дизелки", Небојша Марковић
је спојио са голом Плећића, а после
дуела са Анђелковићем арбитар је
показао на "белу тачку". Софронић је
рутински реализовао пенал, а све
дилеме (ако их је и било) решене су
средином другог дела- Матић је
повратном нашао Небојшу Марковића,
а искусни голгетер је са десет метара
крунисао своју добру партију. Златибор блед и безопасан, поразом се
преселио на претпоследњу позицију
српсколигашког каравана, док су
Лајковчани добили снажан "ветар у
леђа" за финиш јесени. Здравствени
билтен и даље неповољан за плавобеле, Илић, Радивојевић и Шалипур
већ дуго паузирају, Грчић се нада да ће
бар један ускоро на терен...

Српска лига "Запад", 9. коло

Железничар- Златибор
3:0 (2:0)
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 300.
Судија: Милош Петровић (Смедеревска Паланка). Стрелци: Симић у 28.,
Софронић у 38. из пенала и Н.Марковић у 64. минуту. Жути картони:
Томић, Дељанин (Ж), Лазовић, Анђелковић (З).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Анђелковић 7, Јеремић
7, Томић 7,5, Симић 8, Ђукетић 7,
Обрадовић 7, М.Марковић 7 (Павловић
-), Н.Марковић 8, Дељанин 7 (Матић 7),
Плећић 7,5 (Мустафи -), Софронић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Небојша Симић (Железничар)
Српска лига "Запад", 8. коло

Небојша Марковић прославља
трећи гол против Златибора
Заслужила је екипа Железничара
више и на "Лагатору", пад концентрације голмана Танасијевића и 30 секунди кошмара било је довољно да
лукави стрелац Ђурић реши судбину
меча већ у раној фази. Добра игра гостију остаје слаба утеха, најближи голу
били су након шута Дељанина и сјајне
одбране Радукића...
Б.М.

ЗАДРУГАР У СВЕ БОЉОЈ ФОРМИ

НА РЕДУ ДЕРБИ
СА УБЉАНИМА
Лајковачки зонаш је у узлазној путањи, у дуелима са два јака
ривала Пакићева екипа је укњижила 4 бода и сместила се у средину
табеле. Задругар игра ефикасно и допадљиво, разумљиво је што је
"ватрогасац" на клупи Лајковчана Александар Пакић задовољан
формом екипе:
- Одиграли смо одличан меч са Ваљевцима, публика је могла да
ужива у отвореној игри, а сматрам да смо за тај гол били бољи од
Радничког. У Осечини смо два пута водили, захваљујући мајсторсту
Недељковића домаћин је дошао до бода, али је и то можда реалан исход
меча. Остали смо без Новаковића за дерби са Јединством, али се
спремамо да одиграмо квалитетан меч против кандидата за виши ранг.
Најаве су да ће и трибине бити спремне за гледаоце, тако да у недељу
очекујем прави фудбалски празник- радује се Пакић дербију 10. кола
Зоне "Дрина".
Б.М.
Зона "Дрина", 9. коло

Осечина- Задругар 2:2 (1:1)
Стадион у Осечини. Гледалаца: 250. Судија: Вељко Давидовић
(Ваљево). Стрелци: Недељковић у 20. и 75. за Осечину, а Бранковић у
14. и Спасојевић у 69. минуту за Задругар. Жути картони: Павловић,
Петровић, Николић (О), Јеринић, Бранковић, Митровић (З). Црвени
картон: Новаковић (Задругар) у 80. минуту.
ЗАДРУГАР; С.Марковић 6,5, Симеуновић 6,5, Новаковић 7,Митровић
6,5, Ашковић 7, Ник.Марковић 7,5, Гајић 7 (Нем.Марковић -),
Бранковић 7,5, Јеринић 7, Спасојевић 7, Стејанић 6,5 (Бојчић)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Недељковић (Осечина)
Зона "Дрина", 8. коло

Задругар- Раднички (ВА) 3:2 (1:1)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 250. Судија: Амер
Солаковић (Бродарево). Стрелци: Јеринић у 6., Симеуновић у 61. и
Митровић из пенала у 78. за Задругар, а Ђукић у 29. и Петрашевић у 66.
минуту за Раднички.
ЗАДРУГАР: С.Марковић 7, Симеуновић 7,5, Новаковић 7,5, Митровић
7,5, Ашковић 7,5, Н.Марковић 7,5, Гајић 7 (Бојичић 7), Бранковић 7,5,
Јеринић 7,5 (Спасић -), Спасојевић 7,5, Стејанић 7 (Мићић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Јеринић (Задругар)

Лозница- Железничар
2:0 (2:0)
Стадион "Лагатор" у Лозници. Гледалаца: 500. Судија: Милош Витић
(Ужице). Стрелац: Ђурић у 20. и 21.
минуту. Жути картони: Ђурић (Л),
Дељанин (Ж)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6, Јеремић
7, Ђукетић 7, М.Марковић 6,5 (Гуџић 7),
Симић 7, Плећић 6,5 (Матић -), Дељанин
6 Н.Марковић 7), Обрадовић 7,
Павловић 6,5, Софронић 7, Томић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ненад Ђурић (Лозница)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Radni~ki 1923
2.[apine
3.Budu}nost (V)
4.Sloga (P)
5.Smederevo 1924
6.Loznica
7.Mokra Gora
8.FAP (Priboj)
9.Polet (Q)
10.Kara|or|e (T)
11.Jedinstvo Put.
12.Mihajlovac
13.Jo{anica
14.@elezni~ar (L)
15.Zlatibor (^)
16.[umadija (A)

6
6
5
4
4
4
3
4
3
3
3
1
1
2
2
1

3
2
1
4
2
2
3
0
2
1
1
7
6
3
2
1

0
2
2
1
3
3
3
5
4
5
5
1
2
4
5
7

11 : 4
15 : 11
9: 8
11 : 7
12 : 4
7: 6
5: 6
11 : 15
7: 8
16 : 14
10 : 10
7: 7
5: 5
8: 7
8: 8
7: 7

21
19
17
16
14
14
12
12
11
10
10
10
9
9
8
4

РАСПОРЕД ФК ЖЕЛЕЗНИЧАР
ДО КРАЈА ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА СЕЗОНЕ
10.коло (15.октобар- 14.30 ч):
Будућност Крушик (В) - ЖЕЛЕЗНИЧАР(Л)
11.коло (23.октобар - 13.30 ч):
ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) - Полет (Љ)
12.коло (30.октобар - 13.30 ч):
Михајловац 1934 - ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л)
13.коло (6.новембар - 13.30 ч):
ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) - РадниЧки 1923
14.коло (12.новембар - 13.00 ч):
Шапине - ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л)
15.коло (20.новембар - 13.00 ч):
ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) - Смедерево 1924
РАСПОРЕД ФК ЗАДРУГАР
ДО КРАЈА ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА СЕЗОНЕ
10 (16.10.2016): Задругар - Јединство (Уб)
11 (23.10.2016): Слога (С) - Задругар
12 (30.10.2016): Задругар - Рибница
13 (06.11.2016): Дрина - Задругар
14 (13.11.2016): Задругар - Радјевац
15 (19.11.2016): Спартак 1924 - Задругар
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ПОСЕТА АМБАСАДОРКЕ ФРАНЦУСКЕ

ПОДРШКА МИОНИЦИ
Мионицу је недавно посетила амбасадорка
Француске у Србији Кристин Моро у пратњи војног аташеа
Анрија Лакаја. Уважене госте је дочекао председник Општине
Бобан Јанковић, а амбасадорка је боравак у мионичком крају
искористила за обилазак родне куће војводе Живојина Мишића у Струганику изразивши велико поштовање према лику
и делу славног војсковође и војног стратега војводе Мишића.
Моро се домаћинима захвалила на срдачном пријему и
нагласила да ће подржати изнете предлоге за будућу институционалну сарадњу у области културе и привреде.

Кристин Моро у посети
родној кући Живојина Мишића

МИОНИЦА
МИОНИЦА ОБЕЛЕЖИЛА 140 ГОДИНА
ОД РОЂЕЊА ВЕЛИКОГ ПЕСНИКА

У ЧАСТ
МИЛАНА РАКИЋА
Поводом 140. годишњице од рођења великог песника
Милана Ракића, који је најчувенији изданак познате мионичке
породице потекле од устаничког кнеза Раке Тешића, у препуном фоајеу Основне школе у Мионици, која од 2002. године
носи име славног поете, 30. септембра је одржано вече
посвећено Милану Ракићу.
На овом скупу председник општине Мионица Бобан
Јанковић је обелоданио две значајне иницијативе које је у част Милана Ракића покренула мионичка локална самоуправа.
- Инспирисани ликом и делом Милана Ракића планирамо да убудуће сваке године 30. септембар, дан рођења
нашег славног песника, обележимо организовањем манифестације ''Дани поезије Милана Ракића''. Манифестација ће
бити намењена свим генерацијама. Најмлађи ће учествовати
у литерарним конкурсима, а биће приређени и наступи познатих књижевника, као и добитника традиционалне песничке
награде Удружења књижевника Србије ''Милан Ракић'' којем
ће се ово престижно признање уручивати у Мионици – саопштио је Јанковић и додао да је покренута и иницијатива да се
чувеном уметнику и дипломати подигне споменик на будућем малом тргу испред основне школе која носи његово име.
Председник Удружења књижевника Србије песник
Радомир Андрић је присутнима потврдио пуну подршку
Удружења иницијативи Мионичана, изразивши задовољство
што ће се у Ракићевом завичају убудуће уручивати песничка
награда.
- Милан Ракић је, уз Јована Дучића, Симу Пандуровића и
друге, био утемељитељ српске модерне поезије. Он је предводник струјања која су српску поезију од традиционалног
преокренула ка модерном духу. Иако му дело по обиму није
велико, по ономе што је написао је изузетно значајно-рекао је
Андрић.

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА САОБРАЋАЈНИЦАМА
У РИБНИЦИ И БРЕЖЂУ

САНИРАНА КЛИЗИШТА
Ових дана су завршени радови на санацији
клизишта у Рибници на прилазном путу манастиру Светих
апостола Петра и Павла и Рибничкој пећини и у Брежђу на
путу Миловановића брдо-Козомор, финансирани из
средстава које је обезбедила Канцеларија за јавна улагања
Републике Србије . Радове у Рибници је извела ваљевска
''Ерозија'', санација клизишта је обављена постављањем
габиона на бетонску подлогу, а поред обнове оштећене
асфалтне подлоге на овом делу пута су изграђени и бетонски канали за одвођење воде ван зоне клизишта. Прилазним путем за једини манастир у Општини се већ одвија
саобраћај, као и на асфалтној деоници Миловановића
брдо-Козомор која спаја два регионална пута и неколико
мионичких села. Радове на санацији пет клизишта на овој
саобраћајници у уговореној вредности од око 12,3 милиона
динара без ПДВ-а је извело Предузеће за путеве ''Ваљево''.

Вече посвећено песнику Милану Ракићу
у фоајеу основне школе у Миониици
Поред Радомира Андрића, гости Мионице су били
песници Душан Стојковић и Миљурко Вукадиновић и аутор
будућег споменичког обележја Милану Ракићу у Мионици
академски вајар Зоран Ивановић, док је у уметничком делу
програма наступио ''Трио Аморосо'' из Ваљева. У улози
модератора био је позоришни редитељ Мирослав Трифуновић, који је говорио стихове најпознатијих Ракићевих песама ''Симонида'', ''На Газиместану'', ''Јефимија'' и других.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

ПОКЛОНИ ЗА НАЈМЛАЂЕ
Поводом ''Дечије недеље'', коју су током прве октобарске седмице на подручју мионичке општине обележили
бројни занимљиви програми под слоганом „Нећу да
бригам, хоћу да се играм“, председник општине Мионица
Бобан Јанковић је посетио Предшколску установу „Невен“.
Председник Општине је малишанима пожелео да детињство проведу што срећније и безбрижније и истакао да се
локална самоуправа кроз бројне привредне и културне
активности труди да створи што боље и квалитетније
услове за најмлађе суграђане. Јанковић је Предшколској
установи поклонио це-де плејер са озвучењем, а сваком
малишану по бојанку. Најмлађи Мионичани су председнику
узвратили сликом коју су насликали уз помоћ својих
васпитача.
А.К.

Председник Јанковић је уручио
поклоне мионичким малишанима

КОЦЕЉЕВА / ВЛАДИМИРЦИ
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ОДРЖАН ОСМИ „ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ” У КОЦЕЉЕВИ

НАЈМАСОВНИЈИ ДО САДА
И ове године оборени су рекорди по бројности излагача (190), посетилаца (15.000)
и котлића ловачког гулаша (189)
Одржан је Осми фестивал зимнице у Коцељеви, са
највише излагача до сада. А било је за свакога по нешто. Али,
пођимо редом.
Организациони одбор коцељевачке општине на челу са
Славицом Ранковић, ове године није ништа препустио случају
и скоро двомесечне припреме Фестивала су се показале
успешним. Најбоља потрвда тога је 15.000 посетилаца
манифестације, који су се прошлог викенда из Коцељеве
вратили и пуног стомака, и пуних торби разних ђаконија за
наредне зимске дане. Не заборавимо и право летње време све
време Фестивала, тако да је провод био комплетан.
Задовољи су излагачи, којих је ове године било 190,
највише до сада. Због промета а и због бројних наруџбина, за
њих ће Фестивал потрајати све док има сировина.

Биљана Чкојић из Свилеуве,
четврту годину за редом побеђује у прављењу ајвара

Рекордних 189 котлића. Најмасовнија манифестација у Србији по бројности ловачког гулаша
Фестивал зимнице из ваздуха

Да је Република Србија схватила значај овог Фестивала а
и развоја села, сведоче и речи министра пољопривреде
Бранислава Недимовића, који је отворио Фестивал: „Желим
да чујем шта је то што мучи произвођаче. Један од мојих
задатака у наредне две-три године биће, да вратимо један
прерађивачки центар у Коцељеву, а изаћи ће и пакет мера за
повољну набавку механизације“.

Такмичење у припремању ловачког гулаша се приближило магичној бројци од 200 котлића, која ће наредне године
вероватно бити надмашена, јер се ове године зауставила на
189. Предеседник жирија Милорад Аћимовић, члан УО Кулинарске федерације Србије, истакао је да је ово највећа манифестација у Србији, што се тиче ловачког гулаша. Подвлачи,
да сваке године пробањем гулаша едукују куваре указујући
им на грешке, па се ове године 170 гулаша сматра добрим, а
најбоље су биле екипе: „СТАРИ ГРАД” из Шапца и Коцељеве,
„БРКИНИ” из Коцељеве и „ЕКОС ГРЕЈ”, такође из Коцељеве.
Најбољи ајвар, четврту годину за редом направила је
Биљана Чкојић из Свилеуве, која истиче да је тајна доброг
ајвара у једноставности припреме и наравно у квалитету састојака. Друго место припало је Невени Ђурђевић из Шапца, а
треће Милану Петковићу из Власотинаца.
Најбоље џемове и сирупе имала је Милена Васић – Јула
из Коцељеве, радница некадашњег Воћара. Иза ње у категорији џемова, били су: домаћинства Грујичић из Шапца и
Газда Аграрко из Свилеуве, а код сирупа: Зоран Јанковић из
Дружетића и Ђорђе Лазаревић из Крагујевца.
На крају треба поменути предиван маскенбал, у коме је
учествовало преко 500 коцељевачке деце, веома успелу
сликарску колонију, изложбу ручних радова и икона, изложбу
у част Јанку Веселиновићу и о Косову, тениски турнир...
Фестивал је завршен веома посећеним концертом Маринка Роквића и предивним ветрометом.
Верољуб Бабић

ВЛАДИМИРЦИ - КОАЛИЦИОНА ВЛАСТ ФУНКЦИОНИШЕ

Са седнице од 30. септембра

САРАДЊА ЗА ДОБРОБИТ
У Владимирцима је 30.септембра, коначно, формирана
стабилна скупштинска већина (НС, СПС и ЈС)
На Четвртој редовној Скупштини
општине Владимирци, одржаној 30.
септембра, коначно је окончан неспоразум око већине у локалном парламенту, а тиме и спор око руководећих
функција.
Нови коалициони споразум је
склопљен између Српске напредне
странке, која има 12 одборника и Социјалистичке партије Србија, са три одборничка мандата, којима се су се прикључила и два одборника Јединствене
Србије, тако се дошло до стабилне
већине.
Дотадашњи председник СО-е Владимир Милошевић поднео је оставку, а

на то место је изабран Драган
Симеуновић (СПС).
На овој седници је потврђен
мандат одборници Драгици Дрочић из Крнића, а са одборничке
листе Јединствена Србија.
Милорад Милићевић је и даље
председник општине, а за његовог
заменика је постављен Марјан Мијаиловић, док је за заменика председника
Скупштине општине изабран Небојша
Цветковић.
Нови чканови Комисије за кадровска, административна питања радне
односе, признања и награде су: Драган
Симеуновић, председник, Милорад

Милинковић, члан, Маријан Мијаиловић,
члан, Савић др Драгољуб, члан, и Небојша Светковић, члан. За новог директора
Дирекције за пољопривреду је именован
Ратко Драгојевић. Три нова члана Општинског већа су: Радован Ћосић (село
Владимирци), Предраг Павловић (Владимирци) и Дејан Марковић (Мровска).
Сада, како сазнајемо, власт у овој
општини добро функционише.

18

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

13.октобар 2016.г.

8.10.2016.г. навршило се десет
година од смрти нашег драгог

24.09.2016.г. преминула је наша мајка, бака и прабака

МИРКА
МИЛОВАНОВИЋ
(1928 - 2016)
из Гвозденовића

НИКОЛЕ ПАРИПОВИЋА
ДОЦЕ

Чуваћемо те у лепој
успомени

У срцима чувамо
успомену на твој драги
лик

Син Милијан Бата,
ћерка Мика са породицом
и остала родбина

Твоји најмилији
Дана 14.10.2016. године
навршиће се 40 дана од смрти

С Е Ћ А Њ Е
(2014 - 2016)

ЖИВАНКА
МИЛИЧИЋ
ЉИЉАНЕ
ГАВРИЛОВИЋ

Две година без тебе...
Сећање ће бити вечно.
Несагледиво смо поносни
што смо те имали.

матичара
(1965 – 2016)
С поштовањем и љубављу
Супруг Живорад, ћерка Жељка,
син Марко и сестра Гордана

Заувек захвална породица

6. октобра 2016. г. навршило се шест месеци од преране
смрти наше драге

ОЛИВЕРЕ
РИСТИВОЈЕВИЋ
(1964 - 2016)
Никада те нећемо
заборавити

Вечно ожалошћени:
мајка Милица,
браћа Милан и Бранко
са породицама

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
16.октобра 2016.г. навршава се пола
године од како није са нама наш драги

13.октобар 2016.г.
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24.10.2015.г. навршава се пет година од смрти нашег

ДРАГАНА
МИРОСЛАВ
МИРЕ ИЛИЋ

Вечно ће се сећати
и жалити

(1947 - 2016)
Колико год времена да прође, ову
празнину у нашим срцима нико не
може да измени, а наше сузе не могу
испрати твој драги лик.Увек ћеш бити
међу нама и с`љубављу ћемо чувати
успомену на тебе.
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији

7.октобра 2016.г. преминуо је
наш драги

Твоји:
мајка Живка (Ружа)
и брат Драгосав
са породицом
24.10.2015.г. навршава се пет година од смрти нашег

ДРАГАНА
МАКСИМОВИЋА
С љубављу
и поштовањем
чувамо успомену
на тебе.

СЛОБОДАН БОБАН
ПАВЛОВИЋ
(1963 - 2016)
У срцима ћемо чувати
његов драги лик

Славица, Катарина и
Предраг са породицом

Супруга Маргита, ћерка Данијела,
син Дарко и остала родбина

17.октобра 2016.г. навршава се шест месеци од смрти
мог оца, а 30.октобра 40 дана од смрти моје мајке

МИЛАДИНКА
НИНКОВИЋ

ЈОРДАН
НИНКОВИЋ

(1930 - 2016)

(1930 - 2016)

Vaшa plemenita duшa, veliko srce,чastan i poшten жivot,
koji ste zajedno proveli 64 godine, zasluжuju da vas
doжivotno pamtimo i volimo ...
Veчno zahvalni : ћerka Dragica, unuka Lela и
unuk Saшa sa porodicama
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ОКО НАС
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УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ УБ

У ИШЧЕКИВАЊУ СИРОВОГ УГЉА
Сушени угаљ испоручен је пензионерима још у августу месецу, али
се на 300 тона сировог угља још увек чека, због застоја у „Колубари”
Удружење пензионера општине Уб
и ове године, поред осталих послова,
приоритет је дало набавци сировог и
сушеног угља за своје чланове, преко
РБ „Колубара“ Лазаревац. Удружење је
сушени угаљ од 593 тоне, уплатило авансно „Колубари“ Лазаревац и у августу
успоручило пензионерима на кућне адресе, преко превозника „Грађа-промет”
из Уба. Сирови угаљ, од уплаћених 1.741
тону, „Колубара” је до 30.септембра
испоручила 1,436 тона, те је остало још
300 тона чија се испорука очекује до
1.новембра.
- Удружење од 2009. године угаљ
за потребе својих чланова директно
уплаћује Колубари, а превозник „Грађапромет” из Уба врши превоз сировог и
сушеног угља од рудника до стоваришта на Убу, и по списковима доста-

вља пензионерима на кућне адресе по
Убу и свим селима на територији општине Уб. Сав наручени угаљ, укупно
2.334 тоне, је авансно уплаћен до краја
јула 2016. године, а требао је бити испоручен до краја августа, како је потписано
у Уговору са „Колубаром“ Лазаревац.
Почетком августа обавештени смо од
„Колубаре“, да нису у могућности да
нам сав угаљ испоруче до краја августа,
већ ће га испоручивати до 1. новембра
2016. године, због неких својих проблема. Уколико производња буде
нормализована како треба, и ако будемо
добијали диспозицију сваки дан у октобру, испоруку сировог угља можемо да
завршимо за 20 дана. Све зависи од
Колубаре, а не од Удружења пензионера
Уб- каже за „Глас Тамнаве” Драгослав
Јовановић, председник Удружења

пензионера општине Уб и позива све
пензионере, који нису добили сирови
угаљ, да се мало стрпе, јер по обећању
„Колубаре”, сви ће угаљ добити до 1.новембра 2016. гоодине.
Из овог удружења посебно позивају
све пензионере, који нису исплатили сав
сирови и сушени угаљ, да га исплате до
краја месеца, да не би подносили тужбе
за наплату и стварали им додатне трошкове. Поред сировог и сушеног угља,
преко Удружења пензионера општине Уб
може се набавити и пелет по цени од
19.200 динара, уплатом на рате и превозом до куће. До сада је уписано преко
30 тона, а пелет је из Стругаре „Кузмановић” из Јошеве, провереног квалитета,
поручује Јовановић.
М.М.М.

ОПШТИНСКА УПРАВА УБ
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ
На основу Закона о озакоњењу
објеката („Службени гласник РС“
95/16), грађевинска инспекција општинске управе Уб у наредном периоду
вршиће попис свих грађевинских
објеката.
Обавештавају се грађани општине Уб – власници грађевиснких
објеката, да припреме и дају на увид
пописној комисији одговарајућу дозволу на основу које су изградили објекат.
Такође, Законом о озакоњењу
објеката је прописано да власници
незаконито изграђених објеката могу
обавестити грађевинску инспекцију да
имају незаконито изграђени објекат, у
канцеларији општинске управе Уб на III
(трећем) спрату, канцеларија 306,
телефон 014-415-978, сваког радног
дана од 7 – 15 сати.

За купљену опрему у нашој радњи добићете
БЕСПЛАТНО поворку до гробног места и израду умрлица.

ФУДБАЛ

13.октобар 2016.г.
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Општинска лига Уба "Запад", 5. коло

Бргуле- ОФК Таково
0:0
Резултати 4.кола (2.октобар):
Памбуковица - Докмир
1:0
Шарбане - Звиздар
4:2
Мургаш - Чучуге
0:1
Слободна Слога (Врховине)

Резултати 4.кола (1/2.октобар):
ОФК Таково - Колубара (ЛП) 4:1
Омладинац (К) - Вукона
1:0
Врело - Стрелац (Кожуар)
3:0
Јединство (М) - Бргуле
1:5

Резултати 5.кола (8/9.октобар):
Звиздар - Мургаш 2012
0:4
Докмир - Шарбане
1:1
Слога (В) - Памбуковица
1:3
Слободне Чучуге

Резултати 5.кола (8/9.октобар):
Бргуле - ОФК Таково
0:0
Стрелац (К) - Јединство (М) 5:5
Вукона - Врело
2:3
Колубара - Омладинац (К)
3:4

Најава 6.кола (15/16.октобар):
Шарбане - Слога (В)
Мургаш 2012 - Докмир
Чучуге - Звиздар 2012
Слободна Памбуковица
Најава 7.кола (22/23.октобар):
Докмир - Чучуге
Слога (В) - Мургаш 2012
Памбуковица - Шарбане
Слободан Звиздар 2012

Најава 6.кола (15/16.октобар):
ОФК Таково - Омладинац (К)
Врело - Колубара (ЛП)
Јединство (М) - Вукона
Бргуле - Стрелац (К)
Најава 7.кола (22/23.октобар):
Стрелац (К) - ОФК Таково
Вукона - Бргуле
Колубара (ЛП) - Јединство (М)
Омладинац (К) - Врело

Општинска лига Уба "Исток", 4. коло

Памбуковица- Докмир
1:0 (1:0)
Стадион у Памбуковици. Гледалаца:
50. Судија: Мирко Ћургуз (Уб).
Стрелац: И.Балиновац у 44. минуту.
Жути картони: Митровић, Богићевић,
Ненадовић (П), Спасојевић (Д).
Црвени картон: Ђукић (Памбуковица)
у 54. минуту.
ПАМБУКОВИЦА: Ђенић 7, Глишић 7
(Гавриловић -), Капетановић 7,
Милошевић 7 (Нинковић -), Митровић
7,5, Богићевић - (Јовановић 7), Ђукић
7, Исић 7, И.Балиновац 8, Ненадовић
7,5, Ј.Балиновац 7
ДОКМИР: Обрадовић 7,5, Вишић 6,5
(Ђорђевић 7), Влајковић 7, Симић 7,
Пејић 7,5, Спасојевић 7, Миливојевић
7, Нешковић 7 (Срећковић -), Ђермановић 6,5, М.Јовић 6,5 (З.Јовић 7),
Несторовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Балиновац (Памбуковица)
Комшијски дерби је решио
спектакуларним поготком Иван Балиновац- нанизао је неколико препрека и
са 30 метара скинуо "паучину" на голу
Обрадовића. Голман Докмираца је
био централна фигура у гостујућем
тиму, у првом делу је у три наврата
спречио домаће играче да серадују.
Искључењем Ђукића променио се
однос снага на терену, Ђермановић
два пута и Несторовић су имали
идеалне прилике за поравнање, али је
мрежа Ђенића остала нетакнута.авом
поставио ипак праведан исход.

Пратите нас на:
facebook.com/glastamnave

Општинска лига Уба "Исток", 5. коло

Звиздар- Мургаш
0:4 (0:4)
Стадион у Звиздару. Гледалаца: 30.
Судија: Миломир Мирковић (Тврдојевац).
Стрелци: Перишић у 2., 7. и 11. и
Радојевић у 29. минуту из пенала. Жути
картон: П.Перић (З).
ЗВИЗДАР: Јевтић 6,5, Давидовић 6,
Ђурђевић 6, Радовановић 6, П.Перић 6,
Лукић 6,5, Живковић 6, Симић 6, Н.Перић
6 (Игњатовић 6), Ракић 6, Илић 6,5
МУРГАШ: Павловић - (Мир.Јаковљевић
7), Мил.Јаковљевић 7, Д.Јаковљевић 7,
Перишић 8, Ђокић - (Дишић 7, Лежаја 7),
А.Јаковљевић 7, Ћираковић 7,5, Милић 7
(Филиповић 7), Милошевић 7, Вучићевић
7,5, Радојевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Боривој Перишић (Мургаш)
Брзопотезном минијатуром Перишића
решен је меч у Звиздару, десетак минута
требало је одличном нападачу да
постигне хет-трик! Нешто касније, изборио је и једанаестерац који је реализовао
Радојевић, домаћин је био близу почасног гола, али се у неколико наврата истакао резервни голман Мирко Јаковљевић..

Стадион у Бргулама. Гледалаца: 50.
Судија: Слободан Ђурић (Уб). Није
било картона.
БРГУЛЕ: Николић 7, Павловић 6,
М.Петровић 6, Ракић 6, Миладиновић
6 (Спасојевић 6), Ђорђевић 6, Илић 6,
А.Петровић 6,5, Јовановић 6, Васић 6,
Бајић 6,5
ОФК ТАКОВО: Стефановић 7, М.Илић
6,5, Јеремић 6,5, Тодоровић 6,5,
Ранковић 6,5, Танасић 6 (Савић 6),
С.Илић 7, Петковић 6,5, Максимовић
6,5, Глишић 6,5, Павловић 7
(Велимировић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Радоје Стефановић (ОФК Таково)
Бргуле нису оправдале лидерску
позицију, чак је гост био ближи
тријумфу. Таковчани су имали две
велике прилике, преко Павловића и
Савића, а вреди истаћи и неколико
одличних интервенција Раше Стефановића, иначе изразитог нападача
који је силом прилика стао између
статива.
Општинска лига Уба "Запад", 4. коло

Омладинац (Калиновац)Вукона 1:0 (0:0)
Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 50.
Судија: Мирослав Петровић (Уб).
Стрелац: Ђукић у 87. минуту. Жути
картони: Николић, И.Савић, М.Тимотић, Д.Савић (О), М.Димитријевић,
Младеновић (В).
ОМЛАДИНАЦ: Д.Стефановић 7,
И.Тимотић 7, М.Тимотић 7, С.Стефановић 7, Д.Савић 7, И.Савић 7, Ма.Ивановић 7,5, Чолић 6,5, Ми.Ивановић 6,5,
Николић 7, Ђукић 7,5
ВУКОНА: Младеновић 6,5, М.Димитријевић 6,5, Ранковић 6,5, Ђ.Антонић
7, З.Димитријевић 6,5, М.Антонић 6,5
(Лукић -), Марковић 7, Гајић 6,5
(Пантелић -), Досковић 6,5 (Бојић -),
Филиповић 7,5, Срећковић 6,5 (Суботић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Ђукић (Омладинац)
Омладинац је вредну победу
"ишчупао" у самом финишу- Живан
Николић је извео корнер, а Ђукић
надвисио у скоку голмана Младеновића и решио меч. Сматрали су
гости да је било и фаула, ипак за
Петровића није било дилема- гол је
регуларан.
Оба ривала су имали добре
прилике пре одлучујућег детаља, а за
Омладинац најбољу је пропустио
Милош Ивановић. На другој страни,
близу гола је био Милош Антонић,
добром интервенцијом истакао се
Дарко Стефановић.

ФК Вукона
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ФУДБАЛ

13.октобар 2016.г.
7. коло

Резултати 6.кола (01/02.10.2016):
Младост (В) - Стубленица
1:2
Дим.Туцовић - Рудар (Р)
0:2
Колубара (Ј) - Пролетер
0:1
Врело Спорт - Полет (Т)
5:1
Рубрибреза - ОФК Паљуви 1:1
Каленић - Црвена Јабука
3:2
Полет (ДЛ) - Гуњевац
4:0
Резултати 7.кола (08/09.10.2016):
Гуњевац - Младост(В)
5:0
Црвена Јабука - Полет (ДЛ) 3:4
ОФК Паљуви - Каленић
3:2
Полет (Т) - Рубрибреза
0:2
Пролетер (Б) - Врело Спорт 1:2
Рудар (Р) - Колубара
3:0
Стубленица - Дим. Туцовић 2:2

Пролетер (Бајевац)- Врело
Спорт 1:2 (1:2)

Стадион у Такову. Гледалаца: 50.
Судија: Дарко Тодоровић (Доњи
Лајковац). Стрелац: Ивановић у 55. и 80.
минуту. Жути картони: Крстић, В.Стефановић (П), Радивојевић, Хартман (Р).
ПОЛЕТ: Станчић 6,5, Јовичић 6,5
(Гавриловић 6,5), Радовановић 6,5,
Крстић 6,5, Павловић 6,5 (Живановић
6,5), Бранковић 6,5, М.Стефановић 7,
Јанковић 6,5, М.Илић 6,5, В.Стефановић 6,5, Пантић 6,5 (С.Илић 6,5)
РУБРИБРЕЗА: Радованчевић 7,5,
Радивојевић 7 (Лакић -), Живковић 7,
Шепељ 7, Бокић 7, Хартман 7, Томић 7,
Марковић 7 (Стефановић 7), Пецић 7,
Ивановић 8, Царанов 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Ивановић (Рубрибреза)
Гости су до нових бодова стигли
захваљујући брзим контранападима и
вештини Милоша Ивановића. Први пут
је Станчић одбранио његов покушај,
али је "десетка" Рубрибрезе сачекао
одбитак и донео предност "кујанима".
Живановић је имао велику прилику за
домаће, али се голман гостију истакао
сјајном интервенцијом. Севнула је још
једна контра у финишу, Царанов је
лепо упослио Ивановића који је
рутински дуплирао свој учинак.

Стадион у Бајевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Марко Ранковић (Уб). Стрелци:
Јевтић у 42. за Пролетер, а Анђић у 5. и
Симеуновић у 23. минуту за Врело
Спорт. Жути картони: Д.Петровић,
Јевтић, А.Петровић (П), Ристовски (В).
ПРОЛЕТЕР: Мартић 7, Јованчић 7,
Бојичић 6,5, Живановић 7, А.Петровић
6,5, Берановић 6,5, Д.Петровић 7,
Н.Петровић 6,5 (Радовановић -), Јевтић
7, Максимовић 7,5, Угриновић 7
ВРЕЛО СПОРТ: Обрадовић 7, Симић 7,
Леонтијевић 7, Ристовски 6,5, Николић
6,5, Ђорђевић 7, Новаковић 6,5, Маринковић 6,5, Симеуновић 7,5 (Т.Јевтић -),
Анђић 7,5 (Шаиновић 6,5), Арамбашић
6,5 (М.Јевтић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Филип Симеуновић (Врело Спорт)
Бајевчани су пружили врло јак
отпор фавориту, мада почетак меча
није наговештавао неизвесност. Најпре
је Жарко Анђић лепо искористио
убачену лопту Леонтијевића, а потом је
и Симић са друге стране асистирао
Симеуно-вићу.
Опуштање у игри лидера вешто је
казнио Јевтић пред паузу, у наставку је
Мартић зауставио неколико опасних
напада гостију, док Пролетер, и поред
велике борбености, није могао више од
часног пораза.

МОФЛ Колубара "Исток”

Димитрије Туцовић (Ћелије)Рудар (Радљево) 0:2 (0:1)
8.коло (15/16.10.2016- 14.30ч):
Младост (В) - Димитрије Туцовић
Колубара (Ј) - ОФК Стубленица
Врело Спорт - Рудар (Р)
Рубрибреза - Пролетер
Каленић - Полет (Т)
Полет (ДЛ) - ОФК Паљуви
Гуњевац - Црвена Јабука
9.коло (22/23.10.2016- 13.30):
Црвена Јабука - Младост (В)
ОФК Паљуви - Гуњевац
Полет (Т) - Полет (ДЛ)
Пролетер - Каленић
Рудар (Р) - Рубрибреза
ОФК Стубленица - Врело Спорт
Димитрије Туцовић - Колубара (Ј)

„Глас ТАМНАВЕ”
МАРКЕТИНГ И ОГЛАСИ

064/2180-588

ФК Димитрије Туцовић (Ћелије)

7. коло

Полет (Таково)- Рубрибреза
0:2 (0:0)

Стадион у Ћелијама. Гледалаца: 100.
Судија: Александар Николић (Стрмово). Стрелци: Јанковић у 28. и Страхињић у 89. минуту. Жути картони:
Марковић (ДТ), Јанковић, Петровић,
Симић (Р).
Д.ТУЦОВИЋ: В.Јевтић 6,5, Марковић 6,
Симић 6, М.Павловић 6, Ђенисић 6,
Милошевић 7, Станојловић 6 (Мићић -),
Д.Јевтић 6 (Молеровић -), Миловановић 6,5, Арсенијевић 6 (Јевтовић -),
Д.Павловић 7
РУДАР 1945: Јовановић 7,5, Петровић
7, Радић 7,5, Ракић 7,5, Шишовић 7,5,
Страхињић 8, Пантелић 7,5, Симић 7,5
(Давидовић -), Радовић 7, Павловић 7,
Јанковић 7 (Теодосијевић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Страхињић (Рудар 1945)
Радљевци су однели вредне бодове
из Ћелија, тренер Симеуновић се
одлучио да домаћину препусти
иницијативу, а све битно се дешавало
пред голом Јевтића. Радовић је
асистирао Јанковићу за вођство Рудара. Симић је уклизавањем спречио
једину праву прилику домаћих, а
одлука је пала након соло-минијатуре
и прецизног ударца Страхињића.

МОФЛ Колубаре "Исток", 6. коло

Каленић- Црвена Јабука
3:2 (2:1)

Стадион у Каленићу. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
А.Ранковић у 3. и 30. и Ђорђевић у 51. за
Каленић, а Теодосић у 8. и Илић у 89.
минуту за Црвену Јабуку. Жути картони:
А.Ранковић, Вучетић (К), Лесић,
Теодосић, Стеванов (ЦЈ). Црвени картони: Иванковић и Јовановић (обојица
Каленић) у 55. минуту.
КАЛЕНИЋ: Иванковић 7, Марковић 6,
Мијатовић 7, М.Ранковић 7, Живановић
6,5 (Хаџић 7), Вучетић 7, Јовановић 5,
Ђорђевић 7,5, Новаковић 7, Радовановић 7,5, А.Ранковић 8
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Г.Вујић 7, Стеванов 7,
Стефановић 6, Илић 7, З.Вујић 6,
Кузмановић 6 (Петровић 6), Дамњановић 6, Лесић 6, Теодосић 7, Јовићевић 6,5, Лукић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Ранковић (Каленић)
Каленић је славио у необичном мечупредност од 3:1 домаћи су морали да
бране са два играча мање, с обзиром да
је у 55. минту дошло до сукоба
Иванковића (голмана) и Јовановића
(играча), после кога су обојица морала
пут свлачионице. Јабучани су се
прилично обрукали у том периоду,
само почасни гол Владе Илића у
финишу је премало за толику бројчану
предност, а чак је Новаковић пропустио
најбољу прилику за 4:1.
У првом делу много боља утакмица,
шанси је било на обе стране, а истакао
се капитен Ранковић који је два пута
матирао Горана Вујића.

ФУДБАЛ

13.октобар 2016.г.
9. коло

9. коло

Резултати 8.кола (01/02.10.2016):
Јуниор НН - Бањани
1:0
Брезовица - Пепељевац
2:2
Младост (Д) - Искра
2:2
Тулари - ОФК Јабучје
1:2
Качер - Радник
2:1
Тешњар - Јошева
7:0
Трлић - ЗСК
2:1
Совљак - Тврдојевац
3:0
Резултати 9.кола (08/09.10.2016):
Тврдојевац - Јуниор НН
0:2
ЗСК - Совљак
0:5
Јошева - Трлић
0:1
Радник - Тешњар
1:1
ОФК Јабучје - Качер
1:1
Искра - Тулари
5:2
Пепељевац - Младост (Д)
1:0
Бањани - Брезовица
1:3
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Јошева- Трлић 0:1
(0:0)

Бањани- Брезовица
1:3 (0:1)

Стадион у Јошеви. Гледалаца: 50.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелац: Поповић у 80. минуту. Жути
картон: Н.Тешић (Ј).
ЈОШЕВА: Јовичић 7, Стојанов 6 (Вујић
6,5), В.Тешић 6,5, Васиљевић 7, Николић
6,5, Н.Тешић 6, Поповић 6, Кузмановић 6
(Бошковић -), Богуновић 6,5, Миљановић 6, Б.Тешић 6,5
ТРЛИЋ: Ракић 7, Танасијевић 7, Гаврић (Новаковић 7), Ђурић 6,5, Иконић 6,5,
Кандић 6,5, Савић 6,5, Поповић 7,5,
Бојић 6,5 (Живановић 6,5), Стевановић
6,5, Цвијић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Поповић (Трлић)
Јошева је била на корак до првог
бода, али им је наде угасио Дејан
Поповић- Цвијић је добро центрирао, а
везиста Трлића главом закуцао лопту у
мрежу. Фаворизовани гост врло слаб у
првом делу, а најбољу шансу имао је за
домаће Богуновић, шутирао је поред
гола из идеалне позиције.
У наставку је ипак квалитет "месара"
дошао до изражаја, чак три пута су
Трлићани погађали оквир гола, а
Јовичић је одличном одбраном зауставио Савића у мат-позицији.

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 150.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Илић у 47. за Бањане, а
Величковић у 15. и Филиповић у 67. из
пенала и 87. минуту за Брезовицу. Жути
картони: Лештарић, Ђорђевић, Миливојевић (Бњ), Младеновић, Танасијевић, Филиповић, Величковић (Бр)
БАЊАНИ: Даниловић 7, Ненадовић 6
(Гајић 6,5), Марковић 7, Ђорђевић 6,5,
Симић 6, Лештарић 7 Милојевић 6,5,
Ранитовић 6,5, Илић 7, Леонтијевић 6,5,
Бабић 6,5
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7,5, Вуканић
7, Младеновић 7, Петковић 7,5, Симић
7,5, Руменић 7, Тешић 7 (Гајчић -),
Прибаковић 7 (Павловић -), Танасијевић 7,5, Величковић 7,5, Анђелић 7
(Филиповић 8)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Филиповић (Брезовица)
Гости су до предности стигли луцидним потезом Величковића, Даниловић је одбранио шут Анђелићу, а
везиста Брезовице вратио одбитак
одмереним лобом у мрежу. Домаћин је
пропустио неколико прилика до паузе
да се врати у игру, Илић и Леонтијевић
су уздрмали Цветиновићеву пречку, а
голман гостију је сјајно зауставио шут
Бабића.

8. коло

Качер- Радник
2:1 (0:0)

10.коло (15/16.10.2016- 14.30ч):
Јуниор Ново Насеље - Брезовица
Младост (В) - Бањани
Тулари - Пепељевац
Качер - Искра
Тешњар - ОФК Јабучје
Трлић - Радник
Совљак - Јошева
Тврдојевац - ЗСК
11.коло (22/23.10.2016- 13.30ч):
ЗСК - Јуниор Ново Насеље
Јошева - Тврдојевац
Радник - Совљак
ОФК Јабучје - Трлић
Искра - Тешњар
Пепељевац - Качер
Бањани - Тулари
Брезовица - Младост (В)

www.glastamnave.com

Стадион у Белановици. Гледалаца: 100.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Прерад у 69. и Средојевић у
81. за Качер, а Ф.Луковић из пенала у 61.
минуту за Радник. Жути картони:
Јовичић, Радовановић, Миловановић
(К), М.Луковић (Р). Црвени картон:
Петровић (Радник) у 28. минуту.
РАДНИК: Михајловић 7, Петровић 6
(Живковић 6,5), Јовић 6,5, Граховац 7,
Јоцић 6,5, Ранковић 7, Ђурђевић 6,
М.Луковић 7 (Софронић -), Хаџић 7,5
(Давидовић -), Ф.Луковић 7, Лазић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дарко Средојевић
(Качер)
Радник је преписао сценарио из меча
са Младошћу из Драчића, доминирао и
стварао шансе, а на крају остао кратких
рукава. Бар пет колосалних прилика
имали су Убљани пре вођства, највише
Ђурђевић, а гол је пао са "беле тачке"
након прекршаја над Хаџићем.
Лидер није клонуо духом после
примљеног гола, чекали су своје
прилике и дочекали по истом принципуубачене лопте на ивицу петерца,
успавана реакција одбране Радника и
два поготка главом за незаслужену
победу домаћина.

8. коло

Совљак - Тврдојевац 3:0 (1:0)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 100. Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Обрадовић у 13. и 60. и Маслаковић у 89. минуту. Жути картон: Љубомировић (Т).
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 7, Миленковић 7, Јовановић 7,5, Маслаковић 8,
Важић 7,5, Марјановић 7, Прља 7,5, Стојковић 7, Сиљановски 7, Ракић 7
(Мехинагић -), Обрадовић 7,5
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 7, Милетић 6, Јелић 6,5, Д.Ранковић 6,5, Милић 6,
Мирковић 7, Ракић 6, Богданов 6, Дамњановић 6 (М.Ранковић 6), Љубомировић 6
(Милутиновић -), С.Ранковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Маслаковић (Совљак)
И поред неубедљиве партије, домаћин је оправдао улогу фаворита. Обрадовић
је рано начео госте након доброг проигравања Прље, а Тврдојевац је најбољу
прилику имао преко Мирковића који је из даљине погодио пречку.
Све дилеме је решио добром реакцијом на "петерцу" Обрадовић, а Маслаковић
је своју добру партију крунисао голом из слободног ударца у финишу.

Анђелић (Брезовица)
Изгледало је да ће гол Илића донети
потпун преокрет, али је Прибаковић
изнудио пенал који је искористио
Филиповић. Нападач Брезовице је
решио све дилеме, од центра је сам
себи створио простор и рутински
решио ситуацију један-на-један.

Услужно
бушење
и
чишћење
бунара
Мија Ранковић,
Брезовица

014/463-213
064/160-71-60
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УБЉАНИ НА ДЕОБИ ПРВЕ ПОЗИЦИЈЕ ЧЕКАЈУ ЈЕСЕЊИ ФИНИШ

ГРАНИТНА ОДБРАНА ВОДИ КА ТРОНУ
- Тврд "реми" без голова на Петом Пуку. - Лака победа над Севојном, Симић већ на коти 6.
- Мрежа мирује још од меча Петог кола са Дрином - Везано гостовање у Лајковцу, Задругар
домаћин у недељу од 14.30 часова
Фудбалери Јединства су у претходна два кола увећали
салдо за 4 бода, па у јесењи финиш улазе са деобе прве
позиције. Према очекивањима, Раднички је био незгодан
домаћин, а чак и они који претендују на највећа достигнућаУправа ФК "Јединство" са Уба донела је одлуку
могу бити задовољни трећином плена у Ваљеву.
да
реновирани
стадион под Шепковцем у најкраћем
Све бољи Никола Ристовски је на самом старту
комшијског дербија био близу гола, одлично одмерен ударац могућем року понесе име највећег убског и
са 18 метара завршио је на пречки Симићевог гола. Раднички југословенског фудбалера свих времена- Драгана
је махом претио из прекида, из једног таквог Петровић је Џајића- Џаје! Свечано отварање коме ће присуставио на озбиљна искушења Ракића, али је и на овом мечу ствовати и легендарни фудбалер и председник
убска одбрана показала изузетну сигурност и уиграност. Црвене звезде, заказано је за крај текуће сезоне,
Марјановић, Гавриловић и Ћесаровић су одржали час из односно за половину 2017. године.
одговорне и пожртвоване игре у одбрани, па је голману
Јединства остало да покупи оно мало лопти што је стигло до
И у наставку се слика није
њега. Снагу своје "левице" демонстрирао је Никола
Радојичић са 30 метара, а штета је што Ситарица није био мењала, ривали су са приметним респектом све више
одлучнији након идеалног проигравања Ристовског.
размишљали о боду, а штета је
што једно лепо проигравање
Зона "Дрина", 9. коло
Љубичића у финишу Ристовски
Раднички (Ваљево)- Јединство (Уб) 0:0 није претворио у гол за победу.
Стадион на Петом Пуку. Гледалаца: 500. Судија: Ненад На крају, пријатељки стисак
Јевтић (Богатић). Жути картони: Ђукић, Стојанац (Р), руке тренера Жарка Анђића и
Срђана Јовановића и заједниПанић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7, Љубичић 6,5, Панић 6,5, Марјановић чка оцена да је резултат реалан:
- Очекивано тежак меч,
7,5, Гавриловић 7,5, Ћесаровић 7,5, Ристовски 7,5 (од 87.
Радовановић -), Јовановић 6,5, Ситарица 6,5 (од 70. З. мало нам је планове поремеРадојичић -), Симић 6,5 (од 90. Милошевић -),Н.Радојичић 7 тила болест Андрића пред сам
меч, али не могу да будем
ИГРАЧ УТАКМоИЦЕ: Слбодан Ћесаровић (Јединство)
незадовољан. Уз бољи терен,
сигурно би била и квалитетнија
Зона "Дрина", 8. коло
утакмица, а ми се већ окрећемо
Јединство (Уб) - Севојно 3:0 (3:0)
наредном гостовању. Задругар
Стадион Јединства. Гледалаца: 500. Судија: Марко Мићић делује много боље повратком
(Шабац). Стрелци: Ситарица у 3. и Симић у 8. и 14. минуту. Пакића на клупу, очекујем
Жути картон: Врањевац (С).
утакмицу сличне тежине као и
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић -, Љубичић 7,5, Андрић 7, са Радничким, надам се и нашој
Марјановић 7, Гавриловић 7,5, Ћесаровић 7, Ристовски 8, ефикаснијој игри- рекао је
Слободан Ћесаровић
Д.Јовановић 7,5 (Блажић 7), Ситарица 8 (З.Радојичић 7), после меча тренер Јединства.
Симић 8,5 (Милошевић 7), Н.Радојичић 8
После неколико стресних утакмица под Шепковцем, меч
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Симић (Јединство)
са Севојном је био право уживање за навијаче домаћих, с
обзиром да је питање победника решено већ после 14 минута.
Ситарице је већ у 3. минуту умакао одбрани гостију и
елегантно реализовао прву шансу на утакмици. Рани гол је
скинуо све окове са ногу Убљана, врло брзо је Љубичић
идеално послужио Симића, а најбољи стрелац Јединства је
неумољив са десетак метара. Најлепша акција виђена је који
минут касније- Гавриловић дијагоналом налази Ситарицу,
нападач је главом прослеђује до Симића, а који секунд касније
"десетка" домаћих је прослављао шести гол у сезони.
Није деловало да ће то бити коначан резултат, а за то су
најзаслужнији оба голмана Севојна (посебно "резервиста"
Лазић). Ситарица, Симић, Зоран Радојичић, Никола
Ристовски... имали су прилике да поправе гол-разлику
Убљана, а вреди истаћи и прве минуте ове јесени за весзисте
Вукашина Милошевића и Немању Блажића који је, на жалост,
доживео непријатну повреду зглоба.
Б.Матић

СТАДИОН „ДРАГАН ЏАЈИЋ”

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA
Недеља, 16.октобар - 14.30 h

ЗАДРУГАР (ЛАЈКОВАЦ)ЈЕДИНСТВО (Уб)
Недеља, 23.октобар - 13.30 h

ЈЕДИНСТВО (Уб) РИБНИЦА (МИОНИЦА)
Дођите на стадион и подржите убске црвено-беле !

novo!
- IZRADA FOTOGRAFIJA VELIKOG FORMATA
- IZRADA FOTOGRAFIJA NA KANVAS PLATNU SVIH DIMENZIJA
- IZRADA REKLAMA NA PVC FOLIJAMA I CIRADNOM PLATNU
- IZRADA TAPETA (reljefne, peskarene...)
- [TAPMANJE CRTE@A VELIKIH FORMATA NA PAPIRU
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ЈОШ ЈЕДАН УБЉАНИН НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ

СТАНОЈЕВИЋ ПО
МУСЛИНОВОМ УКУСУ
Везиста нишког Радничког дебитовао за „Б” репрезентацију Србије
Још једно велико признање за
убски фудбал, а пре свега за младог
везисту богатог српсколигашког искуства- Милоша Станојевића (22)! Везиста
који је недавно обукао дрес нишког
Радничког, заслужио је позив Славољуба Муслина за "Б" репрезентацију
Србије, а и поред убедљивог пораза од
Катара (3:0 за домаћина), Станојевић је
оставио одличан утисак на стадиону Ал
Сад у Дохи:
- Ушао сам на полувремену када
смо губили већ 3:0, у наставку смо
доминирали и пропустили неколико
прилика да ублажимо пораз, а након
меча сам добио похвале од селектора за
игру. Ово је велико признање за мене и
огроман мотив да наставим са још
жешћим радом, а први утисак говори да
ћу на Чаиру имати одличне услове за
напредак- каже бивши играч Вождовца,
Рада, Напретка и лучанске Младости.
Станојевић је Муслинову пажњу
привукао баш против некадашњих
саиграча са Душановца, а у Нишу га је
сачекао још један изузетан суперлигашки стручњак- Милан Раставац.
После кратког одмора у родном крају,
Станојевић је са својим клубом
отпутовао у Белорусију на пријатељску
утакмицу, а већ за викенд "Реал са
Нишаве" дочекује Бачку:
- Иако смо поражени у Новом
Пазару, налазимо се на високом 4. месту
иза неприкосновених "вечитих ривала"
и Војводине. Неће нас опустити што је
Бачка новајлија који је у доњем делу
табеле, посебно што су добили
Вождовац у прошлом колу. Очекујем да
се изборимо за плеј-оф, а ја сам за сада

Милош Станојевић
у репрезентативном дресу
презадовољан почетком нове суперлигашке странице у каријери. Изборио
сам се за статус првотимца, брзо се
уклопио у нову средину и после
турбулентног лета у ком сам једном
тренутку био "ни на небу ни на земљи"сматрам да сам направио прави потез
доласком у Ниш- не крије задовољство
везни фудбалер Радничког.
Б.Матић

Sportska hala Ub
- ponedeljak, sreda i petak (od 18 do 20h)

UGRADNJA I REPARACIJA
VETROBRANSKIH STAKALA

066 447 477
063 71 83 474

SERVIS I PUNJENJE AUTO-KLIMA

КК МЛАДОСТ 014 (УБ)

ШАБАЦ ПАО
У „ГЕНЕРАЛЦИ”
К о ш а р к а ш и М л а д ос т и 0 1 4
показали су да спремни и конкурентни
улазе у ново првенство Друге регионалне лиге "Запад". Пулени Владимира Урошевића савладали су у
последњој провери српсколигаша из
Шапца резултатом 66:62, иако је тај
тест пропустио болесни капитен Ђорђе Васиљевић. Убској публици
представила су се појачања за нову
сезону, од којих је искусни Ваљевац
Благојевић одмах показао да ће
донети квалитет више, а на списку
новајлија налазе се и бек Гавриловић,
као и три висока играча- Новаковић,
Анђелковић и Томић. Велики плус за
Урошевића је останак прекаљених
играча под таблом Јанковића и Жељка
Јевтића, а добра минутажа чека и
Драксимовић, Кекића, Милуровића,
Ивковића, Тешића...Двојица играча из
Колубаре на двојној заокружују причу
о врло стабилној ситуацији у најмлађем убском клубу:
- Спремни смо да ове године
направимо корак више, односно да
успешну дебитантску сезону надоградимо још бољим резултатима. Први
меч у сезони заказан је за суботу 29.
октобар када ћемо у убској хали угостити Железничар из Лајковца, док у
другом колу домаћин ће нам бити
МИКС-015. У односу на прошлу сезону
напустили су нас искусни Ћирковић и
млади Пантелић и Миливојевић који су
појачали Уб, а каријеру је окончао
Милош-Зека Јевтић. То је човек који је
оставио посебан траг у овом граду,
имали смо сјајну сарадњу и у КК Убу,
тако да ћемо се побринути да му
организујемо опроштајну утакмицурекао нам је тренер Младости 014
Владимир Урошевић.
Б.М.
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РУКОМЕТАШИ УБА ЈОШ УВЕК БЕЗ РАДОСТИ

НЕУИГРАНОСТ
ВОДИ У ПОРАЗЕ
Иако су рукометаши Уба доживели пораз од Београда у
првом мечу на домаћем паркету, тренер Душан Видић није
био незадовољан партијом својих пулена:
- У поређењу са утакмицом у Лазаревцу, однос према игри је
био много бољи и из тог угла момци апсолутно заслужују
похвале. Играли смо против спремне екипе која има
амбиције да нападне виши ранг, а неуиграност и снага су
једини разлози који су нас коштали барем бода. Стигли смо
средином другог дела до 16:16, али је то био наш максимум.
Похвалио бих одличног голмана Милекића, али и истакао да
су сви који су добили минуте на паркету оправдали
поверење и дали ми наду да ће доћи и победе- каже млади
стручњак на клупи Уба.

Детаљ са утакмице Уб-Београд:
Ранковић са лоптом
У Шапцу је други тим Металопластике оправдао улогу
фаворита и кандидата за виши ранг, опет су Убљани пружали
добар отпор до резултата 16:15, а онда је серијом 7:0
домаћин преломио меч већ до паузе. У наредном колу, прве
бодове убски рукометаши тражиће у дуелу са Паланком
(највероватније петак).
Друга лига "Центар", 4. коло

Металопластика 2- Уб 40:30 (23:15)
Хала Гимназије у Шапцу. Гледалаца: 100. Судије: Петровић
(Ваљево), Живојиновић (Ваљево). Искључења: Металопластика 8, Уб 8 минута. Седмерци: Металопластика 2(1),
Уб 4(4).
УБ: Филиповић, Вукосављевић 1, Видић 2, С.Милошевић
2, Драгишић 2, Дамњановић, Симић 3, Марковић, Рогић 16
(4), Цветановић, Ранковић 4, И.Милошевић.
Друга лига "Центар", 3. коло

Уб- Београд 19:22 (9:10)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100. Судије: Денић,
Ранковић (Београд). Искључења: Уб 10, Београд 6 минута.
Седмерци: Уб 3(0), Београд 7(3).
УБ: Миливојевић, Филиповић, Вукосављевић 5, Видић,
Милошевић 3, Петрић, Драгишић 5, Дамњановић, Симић,
Марковић, Рогић 3, Ђуричић, Цветановић, Милекић,
Ранковић 2, Јовичић 1 .
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ПОРАЗ КОШАРКАША НА СТАРТУ ПРВЕНСТВА

НАЈАВА ТЕШКЕ
СЕЗОНЕ
Није било чуда на премијери у Крагујевцу, тим који је
некад играо Јадранску лигу није имао већих проблема са,
барем за сада, слабашним тимом Убљана. Пре само
неколико месеци, убски кошаркаши су се у срцу Шумадије
борили за улазак у Прву-Б лигу, а летње турбуленције су
утицале да на први меч нове сезоне отпутује само 8 играча...
Нема се шта пуно замерити момцима који су се
супротставили једном од кандидата за виши ранг. Четири
минута је трајала илузија да је могућ јачи отпор, након тога је
све била једносмерна улица за госте. Иван Поповић је играо
симултанку, често у ситуацијама "један на пет" креирао
поене за Уб, а треба похвалити и голобрадог Андрију
Пантелића који се храбро носио са бековима Радничког.
Добар деби је имао и центар Миловановић са "дабл-даблом",
пристојан учинак имао је и Давидовић, али је јасно да се
овако малим бројем играча, чак и да су много квалитетнији,
тешко може изборити опстанак...
Због тога, чека се исход допунског прелазног рока, са
три појачања, уз евентуални повратак Веселиновића- могао
би то да буде тим за очување српсколигашког статуса.
Распоред не иде на руку, већ у недељу од 19 часова стиже
чачански Железничар, подршка навијача потребнија
вероватно него икад у новијој историји клуба...
Прва српска лига "Запад", 1. коло

Раднички (Крагујевац)- Уб 124:77
(27:16, 34:19, 34:25, 29:17)
Хала "Језеро" у Крагујевцу. Гледалаца: 500. Судије:
Глигоријевић, Томашевић (Краљево)
УБ: Пантелић 12 (6 ас.), Пећинар, Поповић 30 (6 ск.),
Мојсиловић 4, Миливојевић 2, Давидовић 13, Милутиновић,
Миловановић 16 (10 ск.)

ОДБОЈКАШИЦЕ УБА ОСТВАРИЛЕ ВЕЛИКИ УСПЕХ НА ПОЧЕТКУ СЕЗОНЕ

ПЕХАР КУПА
УВЕРТИРА ЗА ПРВЕНСТВО
- Убљанке савладале Спартак из Љига у одлучујућем мечу за трофеј са 3:0.
- Појачања донела квалитет. -У суботу почиње првенство Прве-Б лиге,
од 19 часова гост на убском паркету Миленијум из Ниша.
Иако им то није била примарна амбиција, одбојкашице
Уба су се већ радовале првом трофеју у сезони! То је епилог
такмичења Купа Централне Србије у чијем је финалном мечу
убски тим максималном победом стигао до највећег успеха у
својој историји. Екипа Марине Петровић је тако изборила
прилика да на домаћем паркету угости једног суперлигаша у
осмини финала, а ако је судити по посети против Љижанкинема сумње да ће хала бити дупке пуна у окршају са неком од
најбољих српских екипа.
Да би избориле борбу за пехар, Убљанке су редом
побеђивале Мали Зворник, Стерију, Роду и Шумадију, а
ривал у одлучујућем мечу била им је врло спремна и
утренирана екипа Спартака. Почетак меча био је уобичајено
спорији за домаћу екипу, али је квалитет почео брзо да се
оцртава на убском паркету. Гошће су наизглед биле у игри, у
суштини о судбини меча питао се само један тим.
Повратница у дрес Уба Ана Марија Митровић је давала сјајан
ритам и смечом и сервисом, тандем средњих блокера
Петровић-Вуловић лако решавао све компликоване

Подршка са трибина

ЖОК Уб: Највећи успех у клупској историји

Одличан старт сезоне
ФИНАЛЕ КУПА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

ЖОК Уб- ЖОК Спартак (Љиг)
3:0 (25:20, 25:16, 25:23)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 350. Судије: Гајић,
Марковић (Београд)
УБ: Лазић, Марковић, Дробњак, Петровић,
Киселчић, Јелић, Митровић, Каришик, Поповић,
Вуловић, Јаблан, Глишић

ситуације, а било је приметно да су се појачања Ана Поповић
(техничар) и Ирена Дробњак (примач) брзо уклопиле у систем
Марине Петровић. Није било потребе за много ротације,
стартна постава са "либером" Аном Лазић стигла је до глатке и
сигурне победе:
- Искористиле смо куп-мечеве за уигравање екипе, утисак
је да смо доста убрзали игру са новим техничаром, а пехар
Купа је одличан подстицај пред нову сезону. Било је милина
играти у сјајном амбијенту, пуно би нам значило ако би нас
навијачи овако подржали и на премијери против Миленијума
15. октобра у 19 часова. Након Купа имали смо и спаринговање
са ТЕНТ-ом у Обреновцу, а последњи тест пред првенство имали смо у Ваљеву против Србијанке. Близу смо праве форме,
ако нас здравље послужи- биће доста радости за наше
навијаче- каже тренер ЖОК Уба Марине Петровић.
Не залеће се, ипак, тренер-играч Уба у прогнозама, свесна
да је Прва-Б лига непознаница за њену екипу:
- Мислим да можемо да се изборимо за место у средини
табеле, све преко тога био би врхунски резултат. Пробали смо
да са појачањима добијемо "свежу крв", будући да имамо врло
искусну екипу, за сада делује да смо на добром путу. Треба нам
још снаге и кондиције, уигравамо се у ходу, тако да се у суботу
надам доброј игри и победи- закључила је Марина Петровић. Б.М.
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BRZO, LAKO, EFIKASNO...

NAJPOVOLJNIJI KURS
ZA SVE VALUTE !!!
USKORO - PLATNI PROMET
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