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ГРАДСКА И ХРАМОВНА СЛАВА УБА

ПРОСЛАВЉЕН
СПАСОВДАН
У традиционалној литији централним убским улицама
учестовао је велики број грађана свих генерација
Убљани су, 6.јуна, обележили празник Вазнесења
Господњег, у народу познат као Спасовдан, који је градска и
слава саборног храма Христа Спаситеља. Свечаност, у
организацији Црквене општине Уб, започела је у јутарњим
сатима светом архијерејском литургијом, коју су служили.
Његово Преосвештенство Епископ ваљевски господин
Милутин и Његово Преосвештенство Епископ аустралијсконовозеландски господин Силуан, уз саслужење клирика
Ваљевске и Шумадијске епархије и Аустралијсконовозеландске митрополије. Овом приликом, Епископ
Милутин је у чин ипођакона рукопроизвео вероучитеља
Стефана Радовановића из Уба.

Спасовданска литија убским улицама
По завршетку богослужења у цркви, уследила је
традиционална Спасовданска литија, у којој је учествовао
велики број грађана свих генерација. Свечана поворка
прошетала је улицама Краља Петра Првог и Вука Караџића,
док је у храмовној порти обављен чин освећења жита и
резања славског колача. У сали убског црквеног дома за госте
је спремљена трпеза љубави, а овогодишњу Спасовданску
награду добио је Александар Ненадовић из Совљака.

Ломљење славског колача у општини Уб
И општина Уб је прославила своју славу - Спасовдан. Уз
присуство свих запослених и општинског руководства,
славски колач је пресечен у свечаној сали, а овогодишњи
домаћини славе биле су Марија Новаковић, Слађана Теодосић
и Вера Грујичић из канцеларије 013. Наредне године улогу
домаћина преузеће канцеларија 014 у којој раде Марија Ђокић,
Анђелка Леонтијевић и Милица Ранковић
М.М.М.
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сторија света нема пуно примера
праведних поступака великих
сила. Колонизаторске државе,
које су вршиле отворен геноцид над покореним народима и слале на амерички континент,
по казни - проститутке, робијаше и беспризорне типове, сада покушавају да управљају светом по
својим изопаченим правилима. Недавно је
објављено признање, додуше непроверено, али
врло вероватно, једног од агената британске тајне
службе. Принцеза Дајана, Леди Ди, је убијена у
исценираној саобраћајној несрећи... Тада је
промењен ток историје, као што је и убиство
премијера Ђинђића променило ток историје на
Балкану, па и шире. Сличних примера има превише
у свима временима и у свим деловима света.
Е, сад! Недавна прослава Дана Д, годишњица
искрцавања америчких трупа у Нормандији, на коју
нису позвани Руси, показала је сву лицемерност
оних који воде велике силе представљајући се као
борци против тероризма, а за превагу ‘’новог
светског поретка’’, предвођеног великим банкарским магнатима, међународним фондовима и
енглеском краљевском круном у позадини. То више
нису теорије завере у које су веровали само
губитници оковани ланцима банкарских кредита,
оних светских банака које су, својевремено, имале
своје плаћенике и у Србији (како, иначе, објаснити
гашење моћне Беобанке, Службе друштеноиг
књиговодства и продају - упропашћавање низа
домаћих банака?) која, и поред свеколиких
притисака и тајне трговинске завере притив Кине и
Русије, упркос свему, остварује напредак у односу
на претходни период. Колико ће ово стање трајати,
када ћемо ући, бар, у предворје Европске уније - то,
изгледа сви знају (никад!), али, из неких разлога,
тактизира се са јаким и, вероватно, пресудним
разлозима (сви их имају).
Скуп поводом годишњице Дана Д, после оног скупа
у, касније изгорелој, цркви Нотрдам у Паризу,
показао је и то да су, ондашњи савезници, само
привидно победили у Другом светском рату. Све је
очигледније да су, тада, победили интереси
тадашњих (а и садашњих) светских сила.
Залуђивање је била и фанатична борба Америке
против комунизма. У центру свега су увек били
интереси главних играча са Вол Стрита и из
Бакингемске палате. Србија им никада није била
‘’близу срца’’ јер није прихватала, после турског
јарма, нови јарам светског колонијализма...
Ту негде су одговори и на питања о неправедној
подршци такозваној држави Косово, толерисању
планова за формирање Велике Албаније и много
тога другог.
А, иначе, има и код нас људи склоних фалсификовању историје. Чак и овде, ове наше, локалне.
Међутим, они су толико минорни да је и овај пасус
превелики простор за критику њихових покушаја
да буду хроничари ‘’ нашег малог места’’.

АКТУЕЛНО
НА НОВОМ ОБЈЕКТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ УБ

РАДОВИ
У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ
Почетком септембра биће завршено 2.900
квадрата за 250 малишана
Изградња нове зграде Предшколске установе, као што је
и планирано, приводи се крају. Ова најзначајна инвестиција у
општини, за коју је држава обезбедила око два милиона евра,
омогућиће упис деце које постојећи објекти нису могли да
приме. Нових 2.900 квадрата за 250 малишана биће завршени
почетком септембра, најавио је председник општине Уб Дарко
Глишић приликом обиласка градилишта, изразивши том
приликом и задовољаство што ће наш град добити вртић
пројектован, изграђен и опремљен у складу са најсавре-
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У ТОКУ ЈЕ ИЗГРАДЊА ДВА НОВА ПАРКА
НА НЕКАДАШЊЕМ ВАШАРИШТУ

КОМПЛЕТИРАЊЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ЦЕНТРА
И са једне и са друге стране улице
Немање Матића кренули су радови који
ће значајно улепшати овај део града
Почетком јуна започети су радови на изградњи два
парка, који ће коначно заокружити читаву целину некадашњег убског Вашаришта, а данас административног центра
Уба. Радови на обе локације, које изводи убско предузеће
„Леон”, са стабилизацијом времена изводе се планираном
динамиком. Завршетак се очекује у року од три месеца, што
значи да ће будући станари стамбене зграде у близини, као и
посетиоци убског Хотела, већ у септембру имати прилику да
уживају у модерно уређеној оази у свом окружењу.
- И са једне и са друге стране улице Немање Матића
кренули су радови који ће значајно улепшати овај део града.
До пре две године овде је била само ливада, док је данас то
најлепши део нашег града. Одвојили смо 33,8 милиона
динара да ове паркове урадимо по најсавременијим
стандардима, по угледу на неке европске градове. Поред
тога, и приватна инвестиција у виду два стамбена објекта, од
којих је један у завршној фази радова, употпуниће леп и
модеран изглед целог овог простора- истакао је Дарко
Глишић током отварања радова на Вашаришту.

Будући парк код стамбених објеката
Председник општине Уб Дарко Глишић
са сином Данилом у обиласку радова
менијим стандардима који се прописују у тој области. Такође
је истакао да се завршетком овог објекта укидају листе чекања, чиме се додатно потврђује политика улагања у образовање.
„Лоше временске прилике мало успоравају радове, али
готово је извесно да ће рокови бити испоштовани, како би
Вртић већ 1. септембра примио малишане. Тиме ћемо решити
многе проблеме, пошто ћемо имати нови објекат са довољно
места за сву децу, који ће им омогућити да године пред школу

Већ се назире модеран изглед новог убског Вртића
проведу на најквалитетнији начин. Зато смо направили тако
велики објекат, да у времену које долази никада не кубуримо
са капацитетом и да, без обзира да ли родитељи испуњавају
услов или не, могу своје дете да упишу у обданиште. Сваки
родитељ жели свом детету најбоље услове за раст и развој,
па тако и деца из околних села често похађају убски вртић,
иако имају предшколску наставу у свом селу. Потпуно их
разумем, јер ова установа пружа најбоље могуће услове, што
за децу у предшколском развоју није могуће у сваком селу.
Можда ће се због тога угасити неко издвојено одељење али
ништа битније се неће променити, нити ће људи који су на тим
местима радили остати без посла, већ ће радити овде у
вртићу“, навео је први човек општине.
Само опремање нове зграде коштало је 40 милиона
динара што, према Глишићевим речима, говори да ће нови
убски вртић бити „један од најлепших, најмодернијих и,
свакако, најстандардизованијих у Србији за децу предшколског узраста“.
Д.Н.

Будући парк поред убског хотела

Према његовим речима, у непосредној близини
будућег парка, који ће се налазити поред Хотела „Уб” ускоро
ће бити започета изградња отвореног базена са пратећим
објектима који ће радити у склопу овог угоститељског
објекта. Будући паркови ће, по угледу на већ постојећи који
носи име Раће Петровића, бити опремљени са модерним
клупама, мобилијаром, воденим оазама и дрвећем. М.М.М.
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БАЛЕТСКИ СТУДИО „АТЕНА“

УСПЕШНИХ ДВАДЕСЕТ ГОДИНА
Подељене захвалнице за дугогодишње сараднике, чланове и истакнуте родитеље.
На концерту, који је трајао два сата, изведено 25 плесних тачака.
Великим годишњим концертом, у сали Дома
културе, обележено је 20 година постојања Балетског студија „Атена“. На самом почетку концерта,
бивша чланица Наталија Поповић, у улози конферансијеа, прочитала је историјат Студија, након
чега су подељене захвалнице дугогодишњим
сарадницима, бившим члановима и истакнутим
родитељима. На половини концерта, који је трајао
скоро два сата, додељене су дипломе за чланство
у периоду од пет до десет, десет до петнаест и од
петнаест до двадесет година.
Балетски студио „Атена“, некадашњи балетски клуб, почео је са радом 1. септембра 1999.
године. Покренула га је плесни кореограф Александра Стојановић са визијом да Студио постане
оно што је данас. Осамнаест година педагог и
кореограф је била Јасмина Стајчић Костић која је,
због одласка у Шведску, вођење Студија препустила
Јелени Благојевић (у клубу од оснивања, а у 2017. години
је постала Јасминин асистент).
- Поред свог знања и умећа, Јаца нам је пружила много
љубави, маште и искрене вере у нас. Нажалост, вечерас
није присутна, али знамо да мисли на нас, као и ми на њу, и
неизмерно нам недостаје. Све што данас знамо и сваки
успех, у протеклих двадесет година, је и њен успех – речено
је у конферанси.
За 20 година, кроз „Атену“ је прошао велики број деце.
Ове године, број чланова је близу 80, узраста од четири до
22 године. Подстаћи креативност, речено је, био је основни
циљ постојања, као и стварање тимског духа, рада и
љубави према покрету, музици и игри. На међународној
сцени, „Атена“ се први пут појавила 2002. године. У
Немачкој, 2003. године на Светском првенству, освојили су
седмо место, у дечијем узрасту у конкуренцији 28 клубова
из целог света. Већ 2006. године, чланови „Атене“ постају
прваци Југоисточне Европе, а на Европском првенству у
модерном плесу у Москви, 2007. године, заузимају друго
место. Наредних година, тежња ка вишим циљевима се
наставља, па тако постају учесници на реномираним
фестивалима игре интернационалног и домаћег карактера.
Прошле године, забележен је велики успех на Међународном такмичењу у Шпанији, где од девет наступа, узимају седам првих и два друга места, а затим следе још два
успешна такмичења, крајем 2018. године у Чешкој и
почетком 2019. године у Бечу. Са сваког такмичења,
вратили су се са бар 15 до 20 медаља. Показатељ успеха,
свакако је и 90 пехара, које су донелу у свој град.
- Хвала вам за дивну децу, аплаузе, критике, сузе
радоснице. Хвала вам за сваки испраћај у нашу уметничку
битку, као и за сваки радостан, насмејан и поносан дочек.
Искористићемо наш двадесети рођендан да се, бар на неки
начин, одужимо свима који су били уз нас и уручимо им
захвалнице – рекла је Јелена Благојевић у свом саопштењу
на коцерту.

Поздрав за многобројну публику након концерта

Лепота покрета: старија група БС „Атена”

И млађи освајају вредне награде
Захвалнице су примиле дугогодишње чланице, сада већ
студенти: Јелена Јовић, Јована Радојчић, Тамара Миличић и Ана
Цонић. Захвалнице добили и Дарко Глишић, Верка Лукић,
Милован Миловановић („Глас Тамнаве“), Драган Белајац (RTV
„City“ Уб), Радован Пулетић и Тања Пеладић (Установа за културу и спорт), Фото „Пани“ и Фото „Гама“, СЗР „Атеље“ – Оливера, Нађа и Јелена, књиговођа Мића Јовић, Немања Јовановић
(за тон, светло, завесе). Упућена је и захвалност свим родитељима, али посебно: Предрагу Буци Илићу, Љиљани Николић,
Ивани Станојловић, Жељки Станојевић, Роси Ракић и Мирјани
Дринчевић.
Д.Капларевић

ОБРАЗОВАЊЕ
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ЗАВРШНЕ ПРИРЕДБЕ ПРЕДШКОЛАЦА

РАСТАНАК ОД ВРТИЋА
На овим својеврсним мини матурама учествовало је 138 малишана из припремних предшколских
група, који су се опростили од обданишта, места сигурног, здравог и безбрижног одрастања
Током претходне две недеље, будући прваци одржали су завршне приредбе
у Дому културе, где су показали шта су
све научили у Предшколској установи.
Дуго и брижљиво припремали су своје
наступе, које су идејно осмислили и режирали њихови васпитачи: Наташа
Бановић и Гордана Стајчић, Јелена Урошевић и Гордана Јаковљевић, Верица
Матић и Мирјана Дринчевић, Жељко Ранисављевић, као и Татјана Спасојевић.
На овим својеврсним мини матурама учествовало је 138 малишана из
припремних предшколских група, који су
се опростили од вртића, места сигурног,
здравог и безбрижног одрастања. А
опростили су се на најбољи могући начин. Разиграни, распевани и пуни животне радости, из дана у дан, испуњавали
су Дом културе чистим емоцијама, смехом, узбуђењем и неописивом енергијом. Пред увек пуном салом родитеља,
браће, сестара, дека, бака, рођака, али и
комшија, пријатеља и суграђана, пред-

Група Верице Матић и Мирјане Дринчевић

Група Јелене Урошевић и Гордане Јаковљевић

школци су се представили са пет
занимљивих, садржајих, лепо осмишљених и веселих приредби. На сцени
су били: Љубав је...; Од вртића до школе;
Кад моје уши чују музику на струју, тад
моје срце бије у ритму мелодије; Змајевци и; Завршна приредба. У костимима
специјално израђеним за ту прилику,
плесали су, певали, играли, глумили и
рецитовали, а својим талентима, знањем
и вештинама, измамили најискреније
аплаузе, велико одушевљење, широке
осмехе и по неку родитељску сузу.
Будући да су ово биле последње
приредбе предшколаца у Вртићу, јер су
стасали за „праву школу“ и од јесени
крећу у нове животне изазове, емотиван
је био и њихов опроштај од васпитача,
који су им несебично пружали љубав,
пажњу и топлину.
Завршне приредбе одржане су и у
десет сеоских Издвојених одељења
убског Вртића, где припремни предшколски програм похађа 93 деце.
Д.Н.

Група Наташе Бановић и Гордане Стајчић

Група Жељка Ранисављевића
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ОДРЖАНЕ МАЛЕ И ВЕЛИКЕ МАТУРЕ

МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ ЗА ПАМЋЕЊЕ
Средњу школу завршиле генерације 2000/2001, а основну 2004. годиште
Окупљањем матураната код фонтане на
Градском тргу и традиционалним фотографисањем од 19 часова, са својим родитељима,
наставницима и пријатељима, започеле су
прославе матурских вечери ОШ „Милан Муњас“
и Гимназије „Бранислав Петронијевић“.
Техничка школа „Уб“ прославу велике
матуре одржала је на убској „Фазанерији“, у петак
31. маја, испред које су се окупљени матуранти
претходно фотографисали. Гимназија „Бранислав Петронијевић“, матурско вече обележила је
у ресторану „Школарац“, у среду 5. јуна, уз бенд
„К'о лепи сан“, са којим су наступали певачица
Кристина Бојичић и убски певач Марко Радаковић. Одељења IV/a и IV/b после вечере, изненадили су своје разредне Драгицу Ј. Маркош
Радивојевић и Радмилу Тодоровић пригодним
поклоном, а најдирљивија сцена је била, када су
ученици IV/a Александар Грујичић и Јана
Миловановић прочитали песму посвећену
разредној Драгици Маркош Радивојевић,
базирану на истинитим догађајима доживљеним
у току четвoрогодишњег школовања у Гимназији.
У дефилеу, који је претходио одласку до „Школарца“, учествовала је и Александра Новаковић,
која је уз помоћ другова, самостално пешачила до
ресторана, на шта је посебно поносна њена мајка
Слађана.
ОШ „Милан Муњас“ другарско вече
прославила је у уторак, 4. јуна, а гост вечери, као
изненађење које ће се дуго препричавати, био је
поп-фолк певач Аца Лукас. На почетку вечери уз
ди-џеј Ђуку (музички уредник ТВ „Пинк“) и ди-џеј
Кумбу, мали матуранти ђускали су до поноћи.
Пред крај вечери играло се коло, након чега је
пуштена композиција за растанак, групе „Mr.
Black“ - „Ноћас се растајемо сви“.
Прослави Техничке школе „Уб“ присуствовао је велики број професора, који су, уз „Адриа
бенд“ Радета Радивојевића и певаче Марка
Радаковића и Данијелу Живковић, играли у колу,
певали и веселили се. Изненађење вечери приредио је професор Милан Киселчић, отпевавши
неколико народних песама, а почетку прославе
претходио је говор директора Зорана Бабића,
проткан саветима, да матуранти остану и у
будућности добри и успешни људи, као што су
били у току школовања.
Д.Капларевић

ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН
ЗА УБСКЕ ОСМАКЕ

ВЕСЕЛО УЗ ТРУБАЧЕ
Ученици осмог разреда ОШ „Милан Муњас“
последњи дан редовне наставе, 31. мај, прославили су, за разлику од претходних генерација,
уз оркестар трубача. Жељно ишчекујући пети
школски час у поподневној смени, када им је у
холу школе приређена журка, претходно су, у
оквиру одељења, исписивали своја имена на
мајицама и заставама Србије.
Емоције су се смењивале од тужних
осећања и по које сузе, па све до усхићења, јер су
завршили основно образовање. Бујица енергије,
преточена је у ђускање уз музику са школског
разгласа, са којег су се чули рок и поп хитови, али
и народно коло, као и Бајагина песма „Моји су
другови“, која је покренула „возић“ разнобојних
мајица око 170 ученика осмог разреда.
Управа школе је, после петог часа, изашла у
сусрет жељама осмака, генерације 2004. годиште,
да на полигону иза школе, крај редовне наставе
заврше несвакидашњом музичком пратњом –
живом свирком лимених дувача, за које су
осмаци издвајали џепарац претходних дана. Д.К.

Аца Лукас пева за убске осмаке

Фотографисање малих матураната на Градском тргу

Дефиле матураната убске Гимназије

Матурско вече Техничке школе „Уб”

Трубачи у ОШ „Милан Муњас”

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ УБ
ОД 21. ДО 23. ЈУНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ЗЛАТНИ ДАН“

ДЕЧЈИ ПРОГРАМИ
И САША МАТИЋ
Мношто тродневних забавних и културних
садржаја ове године обједињено је под истим,
старим и препознатљивим називом
Културно-забавна манифестација Златни дан овога лета
биће и разноврснија и атрактивнија и већа него икада до сада.
Наиме, програми седме по реду убске феште, уместо досадашњег једног, трајаће чак три дана, са мноштвом догађаја
обједињених под истим, старим називом. Златни дан почиње
21. јуна, када ће, као и ранијих година, Градски трг, Главна
улица и плато испред Дома културе од 18 часова, још једном,
постати центар доброг провода за најмлађе, где ће средишње
место у шареном програму заузети бројни уметници и
забављачи (кловнови, жонглери, акробате, аниматори,
играчи, глумци, музичари свих генарација и жанрова, сликари,...). Концепцијски, све оно по чему је ова специфична
улична забава препознатљива, остаје исто, напомиње директорка Установе за културу и спорт Тања Мимић.
- Пошто је Златни дан
превасходно намењен деци,
програм за петак, 21. јун је, као
и раније, базиран на комбинацији забавних и културних
садржаја за најмлађе. Међутим, с обзиром на то да је манифестација заживела и прерасла у традицију, те да привлачи не само Убљане, него и
посетиоце из окружења, одлучили смо да ове године програме продужимо и за викенд.
Концепција од три дана је
првенствено зато што се, на
неки начин, можда и спонтано
десило да у недељу Општина
Тања Мимић
Уб организује велики концерт,
као поклон грађанима, а онда
смо ми осмислили и програм за суботу, 23. јун, под називом
„Деца деци“, који ће се одржати у сали Дома културе. Осим
представе памбуковачких ученика, имаћемо и промоцију
књиге јутјуберке Лее Станковић. То је нешто што је популарно
и што представља нове трендове, деца то желе, па смо имали
слуха да им изађемо у сусрет“, каже о програмима Тања
Мимић, уз напомену да је покровитељ седмог издања Златног
дана локална самоуправа, која је за његову реализацију
издвојила 700.000 динара.

13.јун 2019.г.
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Понедељак, 17. јун у 20 h, Галерија „Свети Лука“

ИЗЛОЖБА
ДИГИТАЛНИХ ПРИНТОВА
После дуже паузе, Галерија „Свети Лука“ 17. јуна
отвара своја врата изложбом дигиталних принтова
академских уметница Иване Видић и Бојане Јоановић.
Видић ће се представити серијом графика под називом
„Колажи“, насталим као последица експериментисања са
одређеним текстурама ручно рађених папира, на којима су
вршене додатне интервенције. Коришћене фотографије су
„дорађене“ у компјутеру, да би комбинацијом свега
наведеног настали колажи, који су касније уобличени у
компјутерске графике. Названа „Басна“, поставка Бојане
Јоановић у смислу уметничког концепта представља
целину од седам радова тематски заснованих на идеји о
седам смртних грехова. Они су метафорички приказани
кроз ликовни израз надахнут причама за децу, где се
приказују животиње у људским улогама. Радови су
прављени као дигитални принтови, а коришћена је техника
колажа дигиталне фотографије, где су аплицирани и ручно
писани калиграфски наслови. Свечано отварање изложбе
заказано је за 20 часова.

Петак, 21. јун од 18 h, Градски трг

ЗЛАТНИ ДАН
Седма по реду шарена манифестација Златни дан
обиловаће различитим културним и забавним садржајима
за, пре свега, најмлађе. Од 18 часова, Градски трг поново
ће „окупирати“ кловнови, мађионичари, жонглери, ходачи
на штулама, костиминирани цртани јунаци, жонглери, УВ
денсери,.. Биће ту и кутак са дворцима и зидом за пењање,
луткарске представе, сликарске радионице за децу, боди
арт. У програму учествују и КУД „Тамнава“, хор ОШ „Милан
Муњас“, НУРДОР, Ансамбл „Libertа“, убски музичари,
Удружење „Спектар“...

Субота, 22. јун од 19 h, Сала Дома културе

ДЕЧЈА ПРЕДСТАВА
И ЈУТЈУБЕРКА ЛЕА СТАНКОВИЋ
У оквиру програма под заједничким називом „Деца
деци“, најпре ће у 19 часова ученици ОШ „Свети Сава“ из
Памбуковице извести представу „Ко то тамо пева“,
насталу по култном комаду Душана Ковачевића, у режији
наставника српског језика Душана Смоловића. У другом
делу, који почиње у 20 сати, гостује тинејџ јутјуб звезда Леа
Станковић, која ће представити своју књигу „Изгради свој
стил – Мали савети“ и дружити се са фановима.

Недеља, 23. јун у 21h , Плато Дома културе

КОНЦЕРТ САШЕ МАТИЋА
Тродневни „Златни дан”
Велико финале тродневне манифестације донеће
недеља, 23. јуна, када ће на Летњој сцени Дома културе
наступити популарни певач Саша Матић.
И традиционални летњи фестивал - Убске вечери, који
почиње 12. јула, такође ће обиловати низом квалитетних и
разноврсних садржаја, а тежиште је на музичким. Тако,
публику очекују концерти Данице Крстић, група Легенде и
Ортодокс келтс, трубача, као и Леонтине и хора Чаролија. У
оквиру ове традиционалне манифестације биће приређено и
„Културно лето у Бањанима“, где ће наступити сеоски фолклорни ансамбл и тамбурашки оркестар, а првак Народног
позоришта из Београда Зоран Ћосић извести монодраму
„Приповетке једног каплара“. Дешавања се настављају и у
септембру, када ће први пут на Убу бити организован „Витешки дан“.
Д.Недељковић
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ИНФРАСТРУКТУРА

НОВИ ПУТЕВИ У УБСКИМ СЕЛИМА

ГЛИШИЋ АСФАЛТИРА - И БУКВАЛНО
У протекле две недеље, у сарадњи са Путевима Србије, на територији убске општине асфалтирано је
пет локалних путних праваца, два у Совљаку и по један у Такову, Памбуковици и Кршној Глави.
Машине за асфалтирање ПЗП Ваљево биле су изузетно
активне у првој половина јуна месеца. Репортери „Гласа
Тамнаве”, заједно са општинским руковоством, готово свакодневно обилазе нове путне правце. Од почетка године у
убској општини уређено је укупно 17 деоница, а са стабилизацијом временских прилика очекују се нови километри локалне путне мреже у још неколико села како би до краја овогодишње грађевинске сезоне свака месна заједница добила
бар један нови асфалтни пут.
- До краја године ћемо урадити преко 60 путева, али се
увек појави неки нови, нешто што је ургентно и што накнадно
убацимо. Тренутно радимо на припреми документације за
реконструкцију пута у Врховинама, од скретања са ваљевског пута ка каменолому, који је јако оштећен и више га није
могуће користити. Зато тражимо брзо решење, а први предрачун је да ће нам за то требати око 12-13 милиона динара.
Надамо се да ћемо за месец дана кренути да га радимо како
би омогућили нормално функционисање људима тог дела
Совљак, пут за Лукиће
наше општине- рекао је за „Глас Тамнаве” први човек
општине Уб Дарко Глишић током обиласка последњег у низу
путева који су урађени у Такову. - Настављамо даље и захваТАКОВО
љујући Путевима Србије из године у годину померамо граУ Такову је урађена деоница дужине 500 метара која
нице и унапређујемо нашу општину. Некада су одређена села
пролази поред школе и дечијег игралишта. Машину за
чекала и по неколико година, па и деценија, да добију нов
асфалтирање, том приликом, симболично је „провозао” и
асфалтни пут. Данас, ми на годишњем нивоу радимо око 40
председник општине Уб Дарко Глишић, што је овековечено и
километара асфалта, а ове године можда и више.
на насловној страни овог издања „Гласа Тамнаве” под
насловом „Глишић асфалтира - и буквално”. Велики број
СОВЉАК
мештана Такова изашао је да поздрави општину делегацију и
Совљак је, у року од само неколико дана, добио две да им се захвали за све оно што је у протеклих неколико
асфалтне деонице. Нејпре је уређен пут у Ненадовића крају, година урађено у овом селу.
познат и под називом „ртови”, који је последњих година правио велике проблеме многобројим домаћинствима, јер је
киша са брда односила сав камен којим је насипан.
- Све што наспемо сливало се у канал поред пута. Сада
када је пут прекривен асфалтом, тај проблем ће бити трајно
решен и мештани овог засеока више неће бити под водом и
моћи ће нормално да се крећу до својих кућа, посебно када
су зимски услови. Пут је већ рађен са супротне стране, па је
преостало негде око 600 метара да се комплетно споји асфалтом и повеже два регионална пута у нашем селу, ка Памбуковици и ка Трлићу. Једина препрека да то урадимо је корито
Грачице, али се надам да ћемо и то успети да решимо. У овом
Таково, Глишић асфалтира - и буквално
крају живи доста фамилија Симићи, Ненадовићи, Лазићи,
Срећковићи, Ђокићи и за њих је овај пут од посебног значаја- Овај пут је од изузетног значаја за мештане нашег села,
истиче је Горан Перишић, председник Савета МЗ Совљак.
првенствено због тога што у овом крају има доста деце и преко
20 домаћинстава. Ми смо познати по томе што стално организујемо неке акције и сами радимо припреме за асфалт. У претходном периоду рађени су путеви у другим деловима села, а
данас је дошао на ред пут код сеоске школе који даље наставља ка Јошеви. Има још 500 метара ове деонице који, такође,
треба прекрити асфалтом да би цео овај крај био решен. Надам се да ћемо, у договору са локалном самоуправом, и то
успети у неком наредном периоду. Већина путева у Такову је
већ прекривена асфалтом, тако да смо све ближи нашем коначном циљу да добијмо село без макадамских путева- казао је
Божидар Макисмовић, члан Савета МЗ Таково и један од
покретача многих акција мештана који сами уређују своје село.

Совљак, пут у Ненадовића крају
Друга деоница која је асфалтирана у овом селу налази
се у засеоку Лукићи, на самом изаласку из Уба, и наслања се
на регионални пут Уб - Коцељева. Према речима Продана
Милосављевића, одборника у СО Уб, у овом делу села има
око двадесетак домаћинстава која имају доста деце. Овај пут
им доста значи, што су и показали када су се окупили у
великом броју како би поздравили општинско руководство
на челу са председником Дарком Глишићем.
- Оволики број људи јасно показује колико му верујемо
и колико смо му захвални за сав труд учињен за наше село.
Један крај овога пута води до најплоднијих њива у Совљаку,
док други кружно повезује Милосављевиће и излази на главни пут преко Грачице. С обзиром да Грачица нема мост,
када стигну веће воде ова деоница нам је једина алетрнатива- нагласио је Милосављевић.

Глишић у разговору са мештанима Такова
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ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
АМБУЛАНТЕ У БАЊАНИМА

НОВИ СЈАЈ
СТАРЕ ЗГРАДЕ
Асфалтирање у Памбуковици

ПАМБУКОВИЦА
Пут који је, почетком јуна, урађен у Памбуковици
повезује Васиљевиће и Грујичиће и води даље према
Чучугама. Асфалтом је прекривено 500 метара, а преостало
је још око 700 метара како би се заокружила целокупна ова
деоница. Жељко Вукосављевић, председник Савета МЗ
Памбуковица, истиче да су мештани овог села изузетно
задовољни сарадњом са руководством општине, а посебно
због тога што су сви засеоци подједнако заступљени.
- Следећи по плану је засеок Авала у дужини од 500
метара, који је јако критичан и одвојен од села, јер је јако
неприступачан и морамо обилазити по пет-шест километара како би дошли до њега. То је већ у процедури и мислим
да ћемо га у овој години завршити.

Договор путеве гради:
Глишић у Памбуковици

КРШНА ГЛАВА
У Кршној Глави је урађено 520 метара деонице пута
који ово село повезује са Докмиром. Велики број мештана
који се окупио приликом извођења радова на овом путу
добио је обећање председника Глишића да ће асфалтирање на овом потезу наставити како би овај пут био коначно
спојен, иако је у питању брдовит и неприступачан терен.
Некада заборављено село, од 2012.године до данас, добило
је неколико асфалтних деоница, што посебно жели да
нагласи Милан Матић, председник Савета МЗ Кршна Глава.
- Асфалт је за наше село некада био мисаона именица, док је данас све другачије. Ова деоница покрива 12
домаћинстава, где живе млади људи и деца која свакодневно иду у школу, чиме је важност пута вишеструко већа.
У нашем селу је било доста неожењених момака, али се то
стање знатно променило. Од када смо добили боље путеве
и живот у селу је постао лагоднији, тако да се могу похвалити да се већ неколико њих оженило и добило своју децуистакао је Матић.

Радови у вредности од 15 милиона динара
обухватали су комплетно унутрашње
и спољашње уређење
После пет месеци од почетка радова, Здравствена
амбуланта у Бањанима добила је освежен изглед и засијала
у свом пуном сјају. Све просторије у приземљу и подруму
комплетно су реновиране, а завршено је и спољашње
уређење овог важног објекта примарне здравствене
заштите, у коме се лечи преко хиљаду мештана тог и околних
села. Реконструкција у вредности од 15 милиона динара
обухватала је замену кровног покривача, подова, столарије,
канализационих, електро и водоводних инсталација,
санацију санитарних чворова, малтерисање и кречење.
Уведено је грејање на пелет, урађена нова хидрантска мрежа,
изграђене су стазе и прилазна рампе за инвалиде, док је
енергетска ефикасност унапређена кроз обнову фасаде.
Овим радовима није мењан спољашњи изглед једне од
најлепших зграда у убској општини, саграђене 1930. године,
јер се налази под заштитом државе.

Амбуланта у Бањанима
Поводом завршетка реконструкције, председник
општине Уб Дарко Глишић је са сарадницима обишао
Амбуланту у Бањанима и истакао да ће грађани овог краја
имати бољу и квалитетнију здравствену услугу.
„Пре радова, објекат је био у катастрофалном стању, а
сада изгледа репрезентативно. Веома сам поносан што смо
успели да га завршимо, како би наши грађани имали
функционалну и сређену здравствену установу, у којој могу
да добију здравствену заштиту какву заслужују“, рекао је
Дарко Глишић, захваливши се Канцеларији за јавна улагања
Владе Србије што је финансирала пројекат реконструкције.
Такође је обећао да ће у наредном периоду бити асфалтиран
прилазни део Амбуланти, сређен паркинг, а двориште
оплемењено зеленилом и цвећем.

Општинско руководство, представници Дома здравља Уб
и извођачи радова у обиласку објекта
Разговор са председницима месних заједница
Кршна Глава и Докмир
Асфалтне машине ПЗП Ваљево преселиће се, ових
дана, за Врело и остала села у том делу општине. Како
ствари стоје, топле летње дане у убској општини додатно ће
подгрејати и врелина свежег асфалта, који ће се радити и на
регионалним путевима у Бргулама, затим у Мајеровој улици, Трњацима и Стубленици, као и на обилазници од београдске раскрснице до „Вучијака”. Милован Миловановић

С обзиром на то да је зграда реновирана од темеља до
крова, услови за рад биће неупоредиво бољи у односу на
ранији период, истакла је др Биљана Николић, директорка
убског Дома здравља, у чијем саставу је Амбулата у
Бањанима.
Новим изгледом ове здравствене установе задовољан
је и председник Месне заједнице Бањани Александар Лазић,
који сматра да „такве зграде нема у околини“. Како је
најављено, бањанска Амбулата за пацијнте ће бити отворена
најкасније до половине јуна, а радиће свакoг дана пре подне,
осим четвртком.
Д.Недељковић
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НАСТАВЉАЈУ СЕ РАДОВИ НА НИСКОНАПОНСКОЈ МРЕЖИ ШИРОМ УБСКЕ ОПШТИНЕ

БОЉА СТРУЈА У ТРИ СЕЛА
- У овој летњој сезони у плану је постављање 30 километара нових каблова са већим пресеком проводника
и око 400 бетонских бандера. - Завршена реконструкција у Новацима, Бањанима и Стубленици.
Радови на уређењу и модернизовању нисконапонске
мреже у сеоским срединама убске општине извођени су,
током прошле недеље, у Новацима, Бањанима и Стубленици.
Општина Уб је за ову летњу сезону, уз помоћ Електропривреде Србије, обезбедила значајне количине електроматеријала и преко 400 бетонских бандера којима ће се
извршити реконструкција око 30 километара нисконапонске
мреже у убским селима.
- Захвалан сам ЕПС-у и свима који су нам помогли да
коначно решимо проблеме са нисконапонском мрежом у
неколико убских села. Можда се мало дуже чекало због репроматеријала, али сада идемо `пуним гасом` како би што
пре обрадовали наше суграђане који већ деценијама чекају
квалитетнију електричну енергију у својим домаћинствима. У
овом тренутку у сваком делу наше општине изводе се радови- казао је током обиласка радова у три убска села председник општине Уб Дарко Глишић.

Бањани
Савета МЗ Новаци, који се захвалио локалној самоуправи и
Електродистрибуцији на разумевању и коначном решавању
овог дугогодишњег проблема.
Са готово идентичним недаћама борили су се и
становници Бањана, у крају Брђани у којем живе Илићи и
Радојичићи. На потезу дужине око два километра постављени
су нови проводници и 45 бетонских стубова, а вредност
радова износила је 4,9 милиона динара. Према речима председника Савета МЗ Бањани Александра Лазића, коначно је
решен проблем за око 20 домаћинстава која живе у овом крају.

Новаци
У Новацима је, у крају у којем живе Тешићи, Крстићи,
Марјановићи и Миливојевићи, реконструисано око 3,5 километара нисконапонске мреже, а електромонтажни радови
подразумевали су повећање пресека проводника и постављање укупно 65 бетонских стубова који су заменили досадашње дрвене бандере. На тај начин решено је питање
снабдевања електричном енергијом више од 30 домаћинстава.
- Ови радови су за нас од непроцењивог значаја. И
најмање временске неприлике стварале су нам велике проблеме и ометале нормално снабдевање струјом. Кварови су
били толико чести да смо досадили и људима у Електродистибуцији на Убу свакодневним позивима за помоћ. Увек је
фалила та једна фаза, тако да ћемо са новим кабловима и
стубоваима коначно имати стабилну електричну енергију у
овом делу села- истакао је Мико Урошевић, председник

Стубленица
У Стубленици је саниран део дотрајале елетромреже
која се налази у непосредној близини цркве у крају који
мештани називају Ђоковац. Комплетно уређена мрежа са
стубовима и новим кабловима решиће питање снабдевања
струјом око 25 домаћинстава, која убудуће неће морати да
страхују после сваког ветра и кише.
Милован Миловановић

УСКОРО ПРВИ РАДОВИ НА ДЕПОНИЈИ „КАЛЕНИЋ“

ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА ДО КРАЈА ГОДИНЕ
Почетком јуна, у Лајковцу је одржана осма седница
Скупштине Привредног друштва Регионалног центра за
управљање отпадом „Еко – Тамнава”, на којој су усвојени
извештаји о реализацији Плана пословања и финансијски
извештај за прошлу годину. Скупштина је једногласно
подржала и иницијативу града Лознице и општина Мали
Зворник, Љубовија и Крупањ да се придруже Привредном
друштву, јер тиме, како је оцењено, депонија у Каленићу
додатно добија на значају, пошто би, практично, цела
Западна Србија била укључена у тај капитални пројекат. У
наредном периоду преостаје да се, у сарадњи са Министарством заштите животне средине, реше техничка питања о
начину спровођења ове иницијативе.
Присутни су упознати и са свим детаљима везаним за
комплетирање документације, неопходне за почетак радова
на локацији у Каленићу.
„Пројекат за приступну саобраћајницу будућој депонији, у дужини од 650 метара је завршен и очекујемо да до
20. јуна добијемо и грађевинску дозволу, док би саобра-

Детаљ са седнице у Лајковцу
ћајница са припадајућом инфраструктуром требало да буде
изграђена до краја године. Што се тиче пројекта за грађевинску дозволу санитарне депоније, рок за његову израду је
август месец, а сами радови на телу депоније могли би
започети првих месеци наредне године“, навео је Зоран
Петровић, директор „Еко Тамнаве“.
Средства за израду пројекта за грађевинску дозволу
санитарне депоније, у износу од око 55 милиона динара,
обезбедило је ресорно министарство, које ће финансирати и
изградњу приступне саобраћајнице.
Д.Недељковић

ОКО НАС
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ИЗГРАДЊА АУТОПУТА КРОЗ УБСКУ ОПШТИНУ

’’БИЋЕ ГАЋЕ,
АЛ` НЕ ЗНАМ КА` ЋЕ’’
Динамика којом се врши санација неколико
километара пропале „Мркоњићеве деонице”
ни близу није оној која је потребна да би се
радови могли ускоро завршити.
Министарка инфраструктура Зорана Михајловић
најавила је пре извесног времена, што је пренео и „Глас
Тамнаве” (на насловној страни), да ће деоница Коридора
11 од Обрановца до Љига, преко Уба и Лајковца, бити
пуштена до лета. Међутим, многи се са разлогом питају:
„Којег лета?” Јер, до почетка најтоплијег годишњег доба
остало је још само неколико дана, а радови на траси УбЛајковац, који се изнова раде због пропуста и неодговорности извођача, надзора и тадашњих вршиоца функција
власти, не обећавају скорији завршетак. У Руклади се, у
последње време, ради даноноћно, чак и викендом. Ипак,
динамика којом се врши санација неколико километара
пропале „Мркоњићеве деонице” (никад није пуштена у
саобраћај) ни близу није оној која је потребна да би се
радови могли ускоро завршити.

Радови у Руклади
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УБЉАНКА НЕВЕНКА ДРАГИЋЕВИЋ
ДОБИТНИЦА ПРЕСТИЖНЕ НАГРАДЕ

НАЈБОЉА МЕДИЦИНСКА
СЕСТРА У СРБИЈИ
Ласкаву титулу доделио јој је републички
Савез удружења медицинских сестара
предшколских установа
Медицинска сестра у убском Вртићу, Невенка Драгићевић добитница је признања за најбољу медицинску сестру
у 2018. години у предшколским установама Србије. Ту ласкаву
титулу доделио јој је републички Савез удружења медицинских сестара ПУ, а награда је стигла на предлог њеног
колектива и Министарства здравља – Одсек за санитарни
надзор Ваљево. Престижно признање добило је још шест
медицинских сестара васпитача, али је Драгићевић једина
„нај сестра“ на превентивној здравственој заштити. Непроцењиво искуство у тој области стекла је током једнодеценијског рада на Универзитетској клиници у Тиршовој,
које је пренела у ПУ „Уб“, где је запослена од 2012. године. Уз
константно стручно усавршавање и несебично залагање, у
својој установи покренула је акцију превентивних ортопедских, стоматошких и офтамолошких прегледа, иницирала
је формирање Тима за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања, као и интерног упута Дома здравља
за децу код које се примети промена здравственог стања у
току дана. У време три едипемије морбила на Убу, у марту и
априлу прошле године, својом доследношћу у спровођењу
противепидемијских мера, са колегама и родитељима је
успела да обезбеди да у Вртићу нема оболеле деце. Активно
учествује у реализацији пројекта „Азбука добрих навика“
Фондације Новака Ђоковића, у сарадњи са релевантним
институцијама организује стручне трибине и скупове за
родитеље, а на предлог републичког санитарног инспектора
и семинаре за колеге из Округа.
„У раду свакодневно прати и проширује стручна знања и
вештине, што је чини препознатљивом, а Установу у којој
ради издваја од других. Њени планови рада, евиденције и
анализе могу се користити као практичан модел за превентиву у установама за децу“, образложила је др сци. мед.
Бранка Михољчић, шеф Одсека за санитарни надзор Ваљево,
свој предлог да се награда додели тридедесетдеветогодишњој Невенки Драгићевић. Имајући у виду наведено,

Наш народ у оваквим ситуацијама има једну познату
изреку „Биће гаће, ал` не знам ка` ће”. Како се радило и
колико се „штедело на материјалу”, односно ко и колико
руку се уграђивало у изградњу убско-лајковачке деонице
вероватно никада нећемо сазнати. Као ни то ко је
одговоран за „споменик лоше градње” у виду надвожњака
у Руклади који све више тоне, представља претњу свим
учесницима у саобраћају и ускоро, како ствари стоје,
прелаз преко њега неће бити могућ уколико не возите џип
или неко теренско возило..
Милован Миловановић

УБСКИ БАЗЕНИ ОТВОРИЛИ КАПИЈЕ

ЧЕСТЕ КИШЕ ПОКВАРИЛЕ
СТАРТ СЕЗОНЕ
Убски Градски базени отворили су своје капије, како
је и најављено, у суботу 1.јуна, Ипак, нестабилне
временске прилике у првој недељи сезоне условиле су
изузетно малу посету. Протеклог викенда, тек понеки
купачи осмелили су се да зароне у хладну воду. Ипак, са
стабилизацијом времена и топлим и сунчаним данима,
последњих дана, температура воде је порасла, па се веће
посете „убској воденој оази” могу очекивати већ наредног
викенда.
Базени ће купачима бити на располагању сваког
дана од десет до 19 часова. Цене су исте као и пре десет
година – дневна карта је 150 динара, а омогућена је и
куповина претплатних сезонских картица са неограниченим бројем улазака, које коштају 3.000 динара за ученике и студенте и 3.500 динара за остале посетиоце.

Невенка Драгићевић
са престижним признањем
никако није случајно што је струковно удружење, након
анализе животних и радних биографија многих кандидата,
једино њој уручило признање за најбољу медицинску сестру
на превентивној заштити, и то за изузетан допринос професији у делатности предшколског васпитања и образовања.
„Заиста је привилегија добити такво признање од
струке, јер су критеријуми високи, тако да сам веома ганута.
Целог живота сам се безусловно давала деци, често и на
своју штету, али сам знала за кога радим и они су мој
подстицај. Због тога, ово признање је посвећено деци, а
припада Предшколској установи Уб, јер без несебичне
помоћи и подршке свих запослених, на челу са директорком
Горданом Милосављевић Марковић, сама не бих успела да
унапредим превентивну здравствену заштиту, а самим тим и
квалитет рада Предшколске установе, која је, као и наш град, у
години узлета“, рекла је поводом награде Убљанка и „нај
сестра“ Србије Невенка Драгићевић.
Д.Недељковић
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СВЕТЛОСТ
Прочитао сам да је Тесла рекао како смрт, у ствари, не
постоји, и како се (драги) људи кад умру претворе у светлост.
Једноставно, промене енергетски облик. Промене ниво
аутопројекције. Промене форму присутности. Читам да је
рекао како су сви који су се икада родили – одувек ту, с тим да
их ми овако телесни не осећамо. И да ће се једног сутра, када
научимо то што не знамо данас, вратити у пређашње стање у
ком су руковање и загрљаји могући. Можда су то празне
приче. Али, од – веровања у светлост, не знам боље решење
спрам тврдње да после живота следи бескрајан вечни мрак.
Првих сати смрт изгледа опозиво. Најпре, као „непроверена гласина“ док чекамо одговор на телефонско питање
„Је ли, јел истина да је...“. Онда му дође као неслана шала
„покојника“ који ће да бане иза ћошка и, смејући се, прстом
покаже где је скривена камера. Све док, на крају, одлазећи са
гробља и размишљајући о прошлим временима, не схватимо
да повлачимо везу на чијој другој страни, од јуче, нема никога.
Тада нас све једнако погађа: и оно што је било јер није било
боље, и оно што смо одлагали мислећи да има времена. Из
ледене дубине додирне нас истина да је за све добро што смо
хтели да учинимо или кажемо – касно, и да следеће прилике
неће бити. Дође нам да клекнемо и молимо за милост због
сваке мрве сопствене недостојности која израста у планину
пред спознајом да је ово што јесмо тако мало и тако крто. И да
се већ у следећем секунду може расточити у немушто беспуће. Дође нам да жмурећи раширимо руке и опростимо свима
све, јер је то једини начин да не будемо апсолутни губитници
пред пролазношћу за коју не постоје изузеци. Чак ни
редослед.
Стварно, понекад, јутарње сунце или ноћни бљесак
уличног осветљења пронађу моје замандаљено срце. Стану
пред њега и шапћу му нешто „што вреди много а не кошта
ништа“. И када год то учине ја, будала, прекорим себе зато
што поверујем у немогуће.
Међутим, ако је један родоначелник светлости заиста
рекао да се људи које волимо у светлост претварају, ко сам ја
да сумњам. Ето, када следећи пут тај племенити сјај стане
пред закључана врата моје вере у вечни живот, пустићу га
унутра. Шта више, чим покуца – знаћу ко је и зашто је дошао.
P.S.
Посвећено Милошу Ковачевићу и Звездану Ивковићу са
којима сам играо фудбал.

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

TMD Install

Мија Ранковић,
Брезовица

065/65-11-533

НАШИ АУТОРИ / КУЛТУРА
ДРАГАН ЂЕРМАНОВИЋ ЂЕЛЕ

ИМАЈТЕ СНАГЕ
Чини се да у две задње речи литерарног првенца
Драгана Ђермановића ‘’Сетидис’’ стаје суштина
данашњице, иако се радња романа односи на
деведесете године - ‘’Имајте снаге’’
Промоција са, нажалост,
малим бројем публике, уз најаву
Тање Мимић, директорке Установе за културу,одржана је у уторак, 4.јуна, на малој сцени убског
Дома културе. О аутору су говорили Коцељевац Верољуб Бабић и Убљанин Милан Миловановић. Речено је оно главно: да
Ђермановић није само дипломирани правник, већ и хроничар
своје вароши, да је главни сарадник ‘’Коцељевачких новости’’,
да је написао веома вредан роман, који је, поред литерарне
Корице романа
вредности, веран документ који
сведочи о времену у којем смо се нашли, некако
заглављени, али из којег се мора кренути даље - упркос
свим ранама и ожиљцима...
- Роман је изузетно тешко написати. То је нешто толико загонетно, садржајно... Ушао сам у посао за који нисам
знао како изгледа, али, на крају, веома сам задовољан. Овај
роман нисам написао ни за критичаре ни за награде, нисам
смео на то ни да помислим. Желео да искажем своја осећања, своје доживљаје и доживљаје других људи- рекао је
Драган који се у ратном вихору, на почетку деведесетих
година прошлог века, обрео на ратишту као добровољац.

Детаљ са промоције у убском Дому културе,
Бабић, Ђермановић, Миловановић и Тања Мимић
„Сетидис“ нас враћа у не тако давну прошлост, у ратне
деведесете. Говори о синдрому „лудила лудих“ са обе
стране, о нашим деобама. То је прича о Вуковару у ратним
данима и породици Петровић, сасвим обичној, о њиховим
страховима, немоћи и нади.
‘ -Срби имају велику ману, а то је да брзо заборављамо. Сада не знамо тачно ни шта учимо о четницима и
партизанима. Тужно је да заборавимо 1990-`91. годину.
Желим да подсетим на време које смо проживели, какво
год оно доживљавано од стране појединаца, нагласио је
аутор и додао да је рат ружна ствар коју не би смели никада
више да доживмо... Он се, како каже, први пут остварио у
улози писца још као основац, у седмом разреду, када је
његова песма награђена. Годину дана касније написао је и
првонаграђени литерарни рад.
- Као учитељско дете, одрастао сам у мирису књига,
дневника, лектира,- открио је Ђермановић и додао да је
роман почео да пише пре 15 година, након књижевне вечери коју је, тада, у Коцељеви одржала Љиљана Хабјановић.
- Она је рекла да пише женске романе. Ја сам одлучио
да напишем мушки роман и успео сам да га завршим пре
две године- истакао је аутор. Говорећи о даљим плановима
напоменуо је да ће дати времена, пре свега, публици да
каже свој суд о првом роману који на крају нема ни тачку, ни
три тачке.
- Ова књига наишла је на добар пријем. Најстарији
читалац мог романа има 95 година, а најмлађи 17. Када ми
је, преко улице, пришла старија жена да изрази захвалност
за ‘’Сетидис’’, одлучио сам да напишем и други роман. Сада
сам у фази ангажовања лектора и потраге за тиражнијим
издавачем, а надам се да ће изаћи из штампе до јесенипоручио је Драган Ђермановић, који, поред посла саветника у НСЗ Шабац у Коцељеви, пише за „Коцељевачке новости“ и сарађује са другим локалним гласилима.
С.Б.

КУЛТУРА
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НА ФЕСТИВАЛУ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

УБЉАНИ АПСОЛУТНИ ПОБЕДНИЦИ
Награде за најбољу представу, режију, костим, колективну игру и мушку епизодну улогу додељене
„Представи Хамлета у селу Мрдуша Доња“. – Убско позориште гостује у Звездара театру 14. јуна
Са пет освојених награда, „Представа Хамлета у селу Мрдуша доња“ по текст у Иве
Брешана и у извођењу Позоришта „Раша Плаовић“ апсолутни је победник недавно завршеног
Деветог фестивала аматерских позоришта
Западне Србије у Пријепољу. Осим што је
„Хамлет“ проглашен за најбоље остварење у
целини, Душко Ашковић награђен је за режију и
костим, цео ансамбл за колективну игру, док је
Александру Тадићу додељена награда за најбољу
мушку епизодну улогу. Одлуку о наградама донео
је селектор фестивала Александар Саша Волић,
који је био у прилици да у Пријепољу погледа пет
представа аматерских трупа са подручја Мачванског, Колубарског и Златиборског округа. У образложењу разлога којима се руководио приликом
Ансамбл „Представе Хамлета у селу Мрдуша Доња”
доношења одлуке да убског „Хамлета” прогласи
најбољим, Волић је навео:
„Тематски кругови властољубивости, похлепе, лоповлука и примитивизма у инвентивном редитељском читању ПОЗОРИШТЕ „РАША ПЛАОВИЋ“
Душка Ашковића аутентично су проговорили језиком истине, готово документарном глумачком игром. Комад је
педантно и стручно актуелизован измештањем простора –
места и времена догађања. Главни лик Мате Букара, у игри
Владимира Тадића постаје локални моћник који супериорно
и бескрупулозно спроводи свој животни кредо „У се, на се и
Прошле недеље, полазници Школе глуме Позоришта
пода се“. Његови помоћници су Мачак (Александсар Петро- „Раша Плаовић“ приказали су резултате вишемесечог рада
вић), Миле (Жикица Милошевић), Шипурина (Воја Раонић) и на Јавном часу, одржаном у сали Дома културе. Пред
Мара (Славица Малетић). Вредна је епизода Тиосава, сељака бројном публиком, њих тридесетак је на „даскама које
који је увек „антипротиван“ - опозиционар у души - њега је живот значе“ донело своје глумачке креације, са којима су
сочно играо Александар Тадић. Целокупни глумачки анса- измамили аплаузе и симпатије присутних. Млађа група
мбл (у представи је ангажовано преко двадесет глумаца) представила се драматизованим стиховима Љубивоја
играо је складно и посвећено, те је и Жири публике и селе- Ршумовића, док је старија група извела представу „Ко се
ктор доделио награду за колективну игру.“
боји вука још“, за коју сами потписују текст, музику и коИако победник регионалне смотре, „Хамлет“ неће стиме. На крају програма, полазницима су уручене и диплоучествовати на Републичком фестивалу аматерских ме за успешан завршетак прве године Школе глуме, под
позоришта Србије у Кули, јер је селектор погледао још три менторством Душка Ашковића, Мирјане Симић и Алексанпредставе аматерских ансамбала који нису имали средстава дра Тадића.
да допутују у Пријепоље, али су биле на
репертоару. По Волићевом мишљењу,
„Псеће срце“ Градског позоришта из
Ваљева најбоља је од свих представа које
су се надметале, а његов предлог да поред
те и „Хамлет“ путује у Кулу, није прихваћен у
Савезу аматера Србије.
Директор Позоришта „Раша Плаовић“
Владимир Тадић истиче да је, због такве
одлуке, победа у Пријепољу „са доста
горчине“, али и поносно додаје да „Хамлет“
успешно наставља свој богат фестивалски и
репертоарски живот. Пред убском публиком
наћи ће се, по четврти пут,12. јуна, два дана
касније гостује у Звездара театру у БеоПодела диплома за успешан завршетак
граду, а потом и на сценама широм Србије,
прве године Школе глуме
али и региона.
Д.Недељковић

ЈАВНИ ЧАС
ШКОЛЕ ГЛУМЕ

Школа глуме наставља са радом на јесен, а основни
циљ овог пројекта је да се деца заинтересују за позоришну
уметност и развију своје таленте.

Наступ млађе групе
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АЛЕКСА МИЛИЋЕВИЋ - АЦА СКАЛЕ

ОНА ВРЕМЕНА
Знају га сви Убљани, највише по надимку Аца Скале,
а он чува сећање на ‘’она времена’’ кад су милицајци,
неколицина њих, водили бригу о миру и јавном реду у
вароши. Прво возило био је ‘’Фића’’, крајем седамдесетих,
јер су Саобраћајно одељење, до тада, водили Ваљевци...
У ‘’Полицијском Гласнику’’ из 2003.
године oбјављен је текст ‘’Са Скалетом о
минулим временима’’. На самом почетку,
аутори Милан Илић и Жикица Митровић,
кажу да иза Милићевића стоји богато
полицијско искуство. Он памти и она
времена када је народ милиоционере,
једноставније, звао милицајци, а тек са
новијим временима термин полицајац је
прихваћен - после званичне промене
назива Станице милиције у Полицијске
станице са полицајцима и другим изразима који се користе у савременом свету
у области јавне безбедности.
После Учитељске школе на Убу је
радио пар година у просвети, а затим је,
1963.године, започео каријеру оперативног радника у Државној безбедности,
да би, после дипломирања на Вишој школи унутрашњих послова у Земуну, 1974те, после четири године - 1978, постављен
на функцију начелника СУП-а Уб.

таљигама’’ јер му је ‘’дешњак’’ био већи
од ‘’левака’’, а и рогови им нису били у
складу са прописима (!).
Служба се обављала пешице, са
пушком о рамену, са бициклима и
обавезом јављања на одређеним
местима на терену (због контроле).
Памтим и службу затвора, ревносних чувара Рајка, Топлавића, Дељанина... Неки од њих су, када је затвор
премештен у Ваљево, остали да служе
као милицајци. Тада се баш тако
говорило- служили, јер је тај посао био
као војна обавеза са бенефицираним
радним стажом.
У мојој другој фази рада у Служби,
од 1970. до 1978.године отворен СУП на
Убу. Комадир је остао Сајић, док је Станица премештена у зграду до убског
интерната.
У то време чешће су се дешавала
дела крађе стоке, пољопривредних

Одмор после поподневне шетње:
Скале (десно) са пријатељем доктором Драгом Никодијевићем
Своју полицијску каријеру поделио
је на три дела: Период од 1963. до
седамдесете; Време од 1970 до постављења за начелника СУП-а Уб - 1978. и
Период до 1992. године.
- Командир убске милицијске станице био је Радиша Сајић- данас се сећа
Милићевић. - Станица је била на месту
садашње Музичке школе и имала је само
три просторије. У једној су били командир и његов заменик, у другој сви
милицајци, опрема, оружје и остало, а
сећам се да су у трећој соби били неожењени припадници Службе. Неки су одатле отишли у пензију, као што је Средоје
Шљукић Шљука, кога се и данас сећају
најстарији Убљани.
Уначе, милиција је била организована у три службе: дежурну, позорничку и
патролну. Препричаване су згоде и
незгоде које су моје колеге доживљавале
у патролама. Нисам затекао Дишу Дупљака, али остала је његова догодовштина,
претворена у виц, када је зауставио и
‘’казнио сељака сатљиком из сламе у

производа из домаћинстава и провала
сеоских и варошких продавница...
- Стална позорничка служба је била најважнији облик деловања полиције тог времена. Па, и ја сам се трудио,
као начелник до одласка у пензију, да
одржавам позорнике јер је у томе била
велика предност, почев од превентиве
до директног спречавања извршења
прекршаја, па и кривичних дела.

Алекса Милићевић,
некадашњи начелник СУП-а Уб
Од 1978. до 1992.године Милићевић
је обављао дужност начелника СУП-а Уб.
У том периоду знатно је повећан број
милиционера, добијен је савремени
телекс, прво возило ‘’Фића’’, а касније и
‘’Фијат 1300’’. Уводи се саобраћајно
одељење које је, до тада, припадало
ваљевском подручју. Почиње да ради
криминалистичка служба са поделом на
општи и привредни криминал, добија се
савремена техника за истраге у области
криминала, а прелази се и у зграду у којој
су биле интересне заједнице, КИЦ, а још
касније ‘’Ђунис’’ и Центар за социјални
рад...
- Тих година, са повећањем стандарда, долази и до већег броја кривичних
дела, убистава, саобраћајних незгода са
виновницима који беже са места удеса,
расте и привредни криминал- сећа се
Милићевић. - Из тог времена вредно је
поменути секторске раднике Новака,
Шобу, Воју, Рајковића, Давида и Фићу. У
дежурној служби били су Мита, Рајко,
Цане, Божа и Урош, док су, као позорници, у сећању остали Фикрет, Мика,
Милинко, Љубиша, Зоран...
За крај овог кратког подсећања
Милићевић је поручио:
- На младима свет остаје. Али, у
сваком случају, треба ценити старије
генерације, угледати се на неке који су
прешли у легенду - зато што су, својевремено поднели велики терет у Служби.
Лепо је видети младе и школоване
полицајце који су добро опремљени.
Лепо је, кад у новим возилима дају
пример везујући појасеве, не држећи
мобилне телефоне и придржавајужи се
свих саобраћајних прописа. Лепо је кад
се пристојно понашају према свим грађанима... Такве кадрове треба неговати и
давати им пример сопственим понашањем...
М.М.

OBU}AR "[uca"
na Gradskom trgu
064/25-69-951
Ub
- Све врсте поправки
- Израда нове обуће
по наруџбини

Радно време:
радним данима 7-15 h
суботом 7-12 h

ПОЉОПРИВРЕДА - СЕЛО
СОВЉАЧКИ БАШТОВАНИ

ПРОИЗВОДЊА
ВРЕДНА ПАЖЊЕ
За сво поврће, које гајимо, спас су најлони
јер без њих није могуће одржати ништа
од онога што се некада гајило под ведрим
небом- каже Милка Ненадовић из Совљака
У Совљаку, као велики морски таласи, простиру се, у
недоглед, бункери од најлона са тек пристиглим краставцима,
парадајизом, паприком и другим раним поврћем.
- Ове године је закаснило поврће, био је хладан алрил, а
мај, чини се, још хладнији, па, ево, тек сада стиже род оног
поврћа којег је некада било од првих дана маја- почиње своју
причу Милка Ненадовић, по свему, носећи стуб пословања у
совљачкој породици Ненадовић.
На око хектар и по гаји се поврће и све је под пластеницима, а на преoсталих неколико хектара је кукуруз,
пшеница и друге пољопривредне културе. Најстарији члан
породице је Радиша, који више не ради јер се, кажу, у своје 73
године, доста нарадио. А на ово имање се доселио отац
Милкин - Тоша Тешић, који је купио кућицу у Шарбанама и
преселио је на утрину у Совљак.
Милка се удала за Радишу Ненадовића, вредног и
способног момка, са којим је, 1973.године, добила сина
Милана, који се оженио Горданом крајем прошлог века и већ
2001.године добио ћерку Андријану (сада матруранткиња
Медицинске школе), затим Бојану 2003. (сада први разред
гимназије) и сина Вељка 2011.године (сада предшколац).

Ненадовићи на окупу
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ЧИТАОЦИ ПИШУ - АКТУЕЛНОСТИ:

ПРОБЛЕМИ СЕОСКЕ
СВАКОДНЕВНИЦЕ
(Коментар на неке иницијативе из ПУПС-а)
Domovi kulture, ambulante i poшte u selима су,
мање или више, запостављени. Svedoci smo da se broj
stanovnika po selima sve brжe smaњuje. Mladi su
otишli, a stariji umiru. Оstaju prazna domaћinstva. U
ovakvom staњu sela neozbiљno je priчati o renoviraњu
domova kulture, otvaraњu ambulanti i poшte. Selima
fale kapele i prostorije za verske obiчaje, jer sve je
maњe sposobnih љudi da se pokojnik dostojno sahrani.
Pokojnici se drжe po kuћama gde ih noћu чuvaju stariji
љudi, пa ujutru se ne zna ko je mrtav a ko жiv (?) jer i
‘’чuvar’’ ne izgledа много boљe od pokojnika.

СЕОСКЕ АМБУЛАНТЕ
Otvaraњe ambulanti lepo zvuчi, pogotovo za
stariji narod, ali сада ne rade, kako treba, ni domovi
zdravљa po varoшicama. Jevtinije je prevoziti bolesnike do domova zdravљa, nego izdrжavatи ambulantu u
kojoj ћe doktor pовремено да radi.

ДРЖАВНА ПОШТА
Drжavna poшta radi neшto malo viшe послова
nego brze privatne poшte. Postoje zaposleni poшtari
koji opsluжuju po dva-tri sela. Penzionerima nose
penzije a i druge poшiљke. Seoski penzioneri jednom
meseчno idu do Uba da bi uplatili struju na шalteru
Дistribucije koja za taj svoj posao ne uzima proviziju.
Ako ne mogu da odu do Uba, onda bi teшko doшli i do
poшte u svom selu, iz zdravstvenih razloga. Mlaдi imaju
telefone, raчunare, automobile..., tako da im nije teшko
да оду до ubskе poшtе - ako imaju potrebe. U grad se ide
zbog banke, trgovinе, zabave, pijacе, a ponajmaњe se ide
zbog poшte, tako da онe ne bi imale велику funkciju u
seлу, као што стоји у иницијативи ПУПС-а.

КУХИЊЕ ЗА ГЛАДНЕ

Ненадовићи су пример породице за углед. Послови су
јасно распоређени. Милан и Гордана довозе робу на ваљевски пијац, Милка држи тезгу, а свих троје, способних за рад,
код куће, колико ко може и колико стигне, раде под пластеницима (деца су, разуме се, поштеђена због школских
обавеза).
Ове године, кажу, млади лук је донео солидан приход и
тиквица - на почетку, али је цена сада пала на 20 динара. Пуно
се очекује и од парадајза, паприке и другог поврћа које тек
пристиже. А гаји се све, од целера, бораније и тиквица - до
паприке, парадајиза, келерабе, грашка...
- Имамо, сада, и систем заливања ‘’кап по кап’’, имамо
довољно пластеника и пратеће опреме... Сада је много лекше
него што је то некада било- додаје Милка. - Радила сам у
фабрици обуће и са 15 година радног стажа стекла пензију.
Радиша, такође, прима пензију са већим делом радног стажа
стеченог у ‘’Петру Велебиту’’, потоњем ‘’Бостону’’. Сада је све
много лакше. Иза мене је онај тежак период када сам устајала
у четири ујутру, морала да помузем четири краве, намирим и
друге послове и стигнем на време на посао.
Иначе, Ненадовићи нису користили стимулације које је
давала држава, нису ништа узели на кредит и нису добијали
помоћ из донација. Све што имају, стекли су својим радом, а
лепо уређено двориште је пуно зграда. Ту је и потребна
механизација...
- Држали смо стоку, бавили се разним пољопривредним пословима, али сада се готово све свело на ово
баште од око хектара и по, једну краву (због млека за децу) и
остале пољопривредне културе на око седам хектара. Не
тражим ништа од државе јер ни мој отац није тражиозавршила је своју причу Милка Ненадовић из Совљака. М.М.

Све је ozbiљнији problem sa појавом социјално
угрожених. Ovu temu sem PUPS-a i Crvenog krsta, готово
niko ne жeli da pomene. Gladne љude je sramota da kaжu
da чesto nemaju шta da jedu. Svi они koji imaју dovoљno,
bar за храну, ponaшaју se po оној izreci ‘’Сit gladnom ne
veruje’’. Ub ima mnogo penzionera sa penzijama ispod
15.000 dinara, a uz redovne troшkove struje, vode и
одношења smeћa (i tако dаље), skoro da niшta ne ostaje
za hranu. Poшto je to sve stariji narod normalno je dа idu
lekaru, a tek o leчeњu i ceni leчeњa да не говоримо.
Poчeli sу razgovorи sa Цrvenim krstom o organizovaњu neke vrste kuhiњe, gde bi najsiromaшniji mogli
da imaju bar jedan pristojan obrok dnевно.
Malo sloжenija varijanta ide ovim redosledom:
ministarstvo pomogne novoformiranu povrtarsku
Зadrugu ‘’Naшe povrћe’’, Зadruga otvara prodavnicu
‘’Penzioner’’ gde ћe prodavati svoje proizvode po niжim
cenama u odnosu na sve ostale trgovine. U prodavnici se
angaжujу penzioneri (koliko mogu) da ostvare neku dodatnu zaradu. U prodavnici povrћe би mogли да kupују svi
penzioneri уз попуст за чланове оних удружења и свих
других донатора који су организовали овај вид помоћи.

БАРА ЖДРАЛОВИЦА
Moчvara sa neplodnim zemљiшtem od 15 hektara
налази се између села Врело и Брезовица. Ту је мoguћa
izgradњa privredno sportskog objekta. Idejni elaborat
је uraђen, pre desetak godina pojavio se investitor
заинтересован da realizuje ideju, ali, zbog nezainteresovane тадашње lokalne samouprave sve je palo u
vodu. Inaчe, u убскoj opшtini imali смо i ribњak od 150
hektara koji je upropaшћen, вероватно због тадашњих
планера „брзе privatizacije’’. Sada је ту kukuruz, а
познато је да је рибњак био и велики резервоар за вишак
атмосферских падавина. Бара Ждраловица пружа
могућност да буде рибњак, али и туристичко место са
угоститељским и етно садржајима. Зато би требало да,
надлежни, у даљим плановима за развој туризма, имају у
виду и ову могућност.
Милијан Панић
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ДЕФИЛЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
УЛИЦАМА ГРАДА

ПРОБУДИМО
ЕКОЛОШКУ СВЕСТ
Неке од парола су гласиле: „Сва деца Уба
сад дижу глас, хоћемо чист град за нас!“,
„Не прљај, немаш изговор“

НА ТЕРЕНИМА ОШ „ДУШАН ДАНИЛОВИЋ“

ШКОЛСКИ ТУРНИР
У МАЛОМ ФУДБАЛУ
У конкуренцији седам екипа, победнички пехар
освојили ученици осмог разреда убске школе
У организацији Спортског савеза општине Уб и под
покровитељством локалне самоуправе, на теренима ОШ
„Душан Даниловић“ у Радљеву одржан је други по реду
турнир у малом фудбалу за тамнавске основце. После доста
узбудљиве и срчане борбе, праћене ватреним навијањем,
прво место заузела је екипа ученика осмог разреда убске
ОШ „Милан Муњас“, друго Радљевци, док је треће место
припало другом тиму Убљана, ђацима седмог разреда.
Поред победничких екипа, на турниру су се надметали и ученици ОШ „Свети Сава“ Памбуковица, ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани и из Издвојених одељења Тулари и Врело.

Еколошки дефиле убским улицама
У склопу првог Еко феста ОШ „Милан Муњас“, 30.маја,
одржан је дефиле главним улицама града, који је, због лоших
временских услова, претходно одложен. У пратњи полицијске
патроле убског МУП-а, који се бринуо за безбедност ученика
нижих разреда, у преподневним часовима је одржана шетња
под маскама и костимима еколошке садржине, у циљу буђења
и развијања еколошке свести међу грађанима Уба.

Победници турнира:
Осми разред ОШ „Милан Муњас”
Уз помоћ Општине Уб обезбеђени су пехари и медаље
за најбоље, док је школа домаћин добила спортску опрему и
реквизите (струњаче, лопте, вијаче за прескакање, гимнастичке обруче,...). Захваливши се на поклону, директорка
радљевске ОШ „Душан Даниловић“, Светлана Максимовић
рекла је да ће им донирана опрема помоћи да унапреде
часове физичког васпитања и још више омасове учешће
ученика у свим спортским дисциплинама.
Акцентат школских турнира није на самом такмичењу,
већ је њихов циљ дружење, окупљање, промовисање здравих стилова живота и тимског рада, као и укључивање што
већег броја ученика у спортске активности, предочио је Дејан Максимовић, генерални секретар Спортског савеза општине Уб. Како је најавио, до краја године биће одржана још
два турнира у малом фудбалу, а план је да се организују школска такмичења и у другим спортским дисциплинама.
Д.Н.

Еколошке поруке на Градском тргу
Многобројни пролазници и родитељи изашли су да
подрже веселу еколошку колону која се брзим темпом кретала
кроз главну улицу, а затим вратила у улицу Вука Караџића,
одакле је дефиле кренуо. Шетња је завршена окупљањем
учесника код фонтане на Градском тргу, где су учесници
дефилеа извели музичку нумеру „Ласте“ Бранка Коцкице.
- Деца су путем транспарената упутила вапај одраслима,
да сви почнемо да пазимо на смеће које нас затрпава, да
морамо да се освестимо и да водимо рачуна о својој средини.
Данас, у овом сивилу, деца су улепшала град – објаснила је
сврху дефилеа, учитељица Милица Пушоња.
Неке од парола су гласиле: „Сва деца Уба сад дижу глас,
хоћемо чист град за нас!“, „Земља нам је мати. Шта снађе
Земљу, снаћи ће и њену децу“, „Не прљај, немаш изговор!“,
„Сади дрвеће и цвеће, природа то заборавити неће“, „Плаво
небо, шарени гај, улепшаће твој крај“. У организацији дефилеа,
учествовали су чланови Еко тима, учитељи првог и трећег
разреда, управа школе и Полицијска станица „Уб“.
Д.К.

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

Ub

064/47-44-865
Restoran
014/411-989

ПРЕМИЈЕРА ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ „БИЋЕ“

ГИМНАЗИЈАЛЦИ ОДУШЕВИЛИ
- То су фантастична деца. Способна, радна, амбициозна и даровита
– рекла је о младим глумцима професорка Жељка Митровић.
Ученици Гимназије „Бранислав Петронијевић“ премијерно су извели представу „Биће“, у
петак 31. маја, на великој сцени Дома културе.
Сценарио је рађен по роману „Све је у реду“ Јасминке Петровић, који је 2017. године, на Београдском сајму књига, проглашен за најбољи роман
за младе. У режији ученице Таре Митровић и професорке српског језика Жељке Митровић,
осликани су ликови који, иако трагичних судбина, ипак проналазе свој пут ка узвишеним осећањима и спознаји својих мисли и емоција - у виду
љубави.
Исповести младих јунака, проткане су кроз
улоге које је тумачило шеснаест убских гимназијалаца, ученика од прве до четврте године, чланова драмске секције Гимназије. У виду кратких
монолога, публика се упознала са разним социјалним и здравственим проблемима, кроз судбине младих људи и њихових ближњих, а које личе на
животне приче сваког од нас или бар неког кога познајемо.
Посебно се истакла Тара Митровић, која тумачи
Силвану, младу Ромкињу, као и Иван Вилотијевић (у улози
младића Адмира из Босне) и Јанко Хаџић, који тумачи лик
младог хулигана под надимком Црни. Обрађене су још и
судбине девојке оболеле од карцинома (Андријана Арсенић),
која се заљубљује у болничкој постељи у младића сличне
животне драме, као и ликови који су се суочавали са проблемима малолетничке трудноће (Мартина Савић), националне и
верске нетрпељивости, несређених породичних односа.
Иако у представи тежиште није стављено на сценографију и сценски покрет, музика допуњује све оно што није
речено, као и глумачки израз, проткан емоцијама сваког
гимназијалца. Никог од њих није задесила судбина ликова које
су тумачили, али су успешно ушли у срж проблема и представили их онако како су их доживели. Плесну тачку извела је
Ружица Ракић, која је сама осмислила кореографију за нумеру
„Natural“ групе „Imagine Dragons”. У представи су још

У ОКВИРУ РЕПУБЛИЧКЕ ЛИГЕ
ОСНОВНИХ ШКОЛА У АУТОМОДЕЛАРСТВУ

ЗАВРШНО КОЛО
У ВРЕЛУ
На иницијативу Горана Косанића, наставника техничког
и информатичког образовања у бањанској ОШ „Рајко
Михаиловић“, ова школа је, по други пут, била домаћин
завршног кола Републичке лиге аутомоделара Србије.
Овогодишња смотра одржана је у Издвојеном одељењу у
Врелу, уз учешће 40 ђака од петог до осмог разреда из десет
школа, који су се такмичили у две категорије. Прво место
екипно заузела је ОШ „Добросав Радосављевић Народ“ из
Мачванске Митровице, другопласирани су били ђаци матичне
школе „Рајко Михаиловић“, док је треће место припало ИО
Врело. У појединачној конкуренци, убедљиво најбољи били
су ученици из Мачванске Митровице, освојивши прва три
места у обе категорије (пети-шести и седми-осми разред).

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

Uvek sve`a riba ({aran - pastrmka)
Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210
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Снимак за успомену и медије
Ваља поменути да су на претходним такмичењима у
оквиру Републичке лиге основних школа у аутомоделарству,
Бањанци били победници првог кола, као и да је све њихове
Д.Н.
формуле за смотру монтирао ученик ЛазарЛештарић.

Убски гимназијалци на позоришној сцени
глумили: Младен Благојевић, Лука Јовановић, Никола Митровић,
Стефан Марковић, Анастасија Перишић, Ана Максимовић,
Анђелија Јоцић, Огњен Ђурђевић, Невена Јаковљевић и Стефан
Симић. За светла је био задужен Ненад Јеличић, за шминку
Кристина Сокић, а за тон Дамјан Стојановић.
Представа је припремана од почетка школске године
заједничким залагањем професорке Жељке Митровић и ученице
Таре Митровић, чија је жеља била, да се придружи убском
аматерском ансамблу. Одмах након премијере, Тара је добила
понуду да буде део аматерске убске глумачке сцене. Професорка
Жељка није крила емоције након премијере:
- Радили смо дуго на представи, очекивали смо успех и
апсолутно сам задовољна. Одлично знам са каквим ученицима
радим. То су фантастична деца. Способна, радна, амбициозна и
даровита.
Д.Капларевић

УЧЕШЋЕМ НА КОНКУРСУ И ГЛАСАЊЕМ ГРАЂАНА

СТИЖЕ ИНФОРМАТИЧКИ
КАБИНЕТ
ОШ „Милан Муњас“ добила 3.969 гласова
Учешћем у реализацији пројекта Компаније Телеком
Србија - „Стварамо знање“, ОШ „Милан Муњас“ ушла је у трку
за добијање савременог информатичког кабинета. Велики
број школа из целе Србије, подељене у четири географске
области, такмичиле су се, гласањем Фејсбук корисника на
страници МТС-а, за место међу првих пет школа у својој
области. Модерну рачунарску опрему добило је укупно 20
школа са територије целе Србије.

Убска основна школа, припала је београдској области и у
последњем дану гласања, успела да се пласира међу првих
пет основних школа. Гласање је трајало у периоду од 27. маја
до 5. јуна ове године, а многобројни ученици, наставници и
пријатељи подржали су убску школу са 3.969 гласова,
обезбедивши тако ОШ „Милан Муњас” нову рачунарску
опрему. Прва на листи у области Београд убедљиво је била
ОШ „Мајур“ са 9.636 гласова, затим ОШ „Свети Сава“ Попучке
са 5.312 гласова, а иза њих су биле ОШ „Петар Враголић“ из
Љубовије са 5.168 гласова и ОШ „14. октобар“ Барич са 4.563
Д.К.
гласова.
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СОЛОПЕВАЧКА КЛАСА
МШ „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“ УБ

СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ
ОЛИВЕРЕ МАРКОВИЋ
- Поносна сам на оно што сам урадила и
на оно што ме је професорка Теута
научила. Волела бих да се бавим опером,
чак и другим стиловима певања.
После трогодишњег учења солопевачке технике, сопран
Оливера Марковић, уз клавирску сарадњу Дубравке Радовић, одржала је целовечерњи концерт, у уторак, 28. маја, у
сали Музичке школе „Петар Стојановић“. Музичку свестраност, коју је гледала да употпуни кроз школовање, свирањем
на неколико инструмената, заокружила је првим солистичким
концертом, на којем су јој гости били: ученик завршног разреда хармонике Филип Симанић и колегинице из класе: Катарина Лончаревић, Горана Перишић, Катарина Велимировић и
Милица Манојловић.

КУЛТУРА
ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ МИОМИРА ПЕТРОВИЋА

„BLACK LIGHT“
Дело је изузетно филмично и од њега би
могао да настане и неки холивудски
блокбастер или телевизијска серија,
што је и ауторова жеља
У организацији Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“ Уб, 30. маја, у сали Музичке школе „Петар
Стојановић“ одржана је промоција књиге „Black light“ драматурга, писца и педагога Миомира Петровића. Овај нови
роман, у издању „Лагуне“, био је међу најтраженијим
књигама на протеклом Сајму књига у Београду.
„Black light“ је роман који предвиђа апокалипсу у
Београду, у будућности, по којем тумарају милиони
емиграната свих раса и вера и у којем ред спроводи
неколико милицијских и војних јединица Поретка. Град је
подељен на квартове међу којима нема праве комуникације,
Европа је распарчана у кантоне, а њом управља централизована светска влада. Овај роман писан је две године, али
са прекидима.
– Придржавам се рецепта великог Гетеа, да треба
писати три стране дневно. Не више, не мање. Када вам не
иде, пишите на силу три стране, па ћете лако бацити оно што
не ваља, а када вам иде, још је важније прекинути после
треће стране, јер можете да се занесете. Роман је настајао
док сам чекао на семафору у аутомобилу, јер некад уочим
нешто што је дискрепантно, нелогично, као на пример да
елегантан човек копа по контејнеру, или човек који изгледа
да ће умрети од глади држи политички митинг – објашњава
писац Миомир Петровић на који начин је долазио до
инспирације.

Музичка свестраност: И поред тога што свира на неколико
инструмената, Оливера се пронашла у оперском певању
Иако има тек 18 година, Оливера открива музичку сцену,
на којој блиста, сигурношћу једне оперске диве. Музиком се
бави од најранијег детињства, па зато не чуди чињеница да је
у музичку школу примљена у узрасту од четири и по године,
на Одсеку за виолину. Након годину дана прелази на Одесек
за клавир. Своју аутентичност проналази на Солопевачком
одсеку, у класи професора Светозара Вујића, са којим остварује Прву награду на Међународном фестивалу у музичкој
школи на Убу. Вокално образовање наставља у класи професорке Теуте Аслани Ђурђевић, у чијој класи успешно ниже
бројне награде и завршава основно музичко образовање.
- Гитару сам научила сама. Клавир кроз школу, мало
сама, виолину сам свирала када сам била мала, а у певању
сам се пронашла. Соло певање ми је баш легло, глас ми је
створен за оперско певање. У почетку је било теже, због
поставке гласа и технике дисања, али од друге године је све
боље. Певање висина ми је увек лепо ишло. Професор Светозар је увек говорио, да мени најтеже ствари најлакше иду –
рекла је Оливера Марковић после солистичког концерта.
Осим бројних награда на убском фестивалу, Оливера
осваја Прву награду у Младеновцу на такмичењу „Српска
соло песма“. У Бијељини, на Интернационалном фестивалу
„Примавера“ у марту ове године, осваја Другу награду, а у
априлу и Другу награду на Републичком такмичењу у
Београду, као и Прву награду на Републичком фестивалу у
Параћину, у мају месецу.
На солистичком концерту је присуствовала Оливерина
породица која је свесрдно подржава, пријатељи и колеге из
класе, као и њени професори из Техничке школе „Уб“.
- Заиста сам поносна на оно што сам урадила и на оно
што ме је професорка Теута научила. Прошла сам добру школу и много ми је драго што сам, као свој последњи концерт,
направила солистички концерт, да поздравим Уб, с обзиром
да ћу наставити школовање у Београду. Волела бих да се
бавим опером, чак и другим стиловима певања, није битно,
само да је музика у питању – највећа је Оливерина жеља.
На крају концерта, после композиција старих мајстора и
домаћих композитора, и Оливериног пијанистичког извођења Шопеновог „Прелудијума“ , она је, уз подршку „Теутиних славуја“, колегиница из класе, одсвирала на гитари медли Бајагиних песама, а на бис извела познату поп песму на
Д.Капларевић
француском језику „Je veux“, певачице Заз.

Миомир Петровић на убској промоцији новог романа
За своје ново дело, Миомир Петровић каже да је
футуристичко, па га је у поднаслову именовао као „либрето
за фантастичну оперу“. Роману „Black light“ претходило је
преко 20 романа и драмских текстова, између осталог и
романи „Архипелаг“, „Бакарни бубњеви“ и „Кућа од соли“.
Сматра да на књижевној сцени има доста историјских или
параисторијских романа, у којима се и сам опробао, па се
одлучио да промени врсту књижевног дела и окрене се
фантастици и дистопији. Дело је изузетно филмично и од
њега би могао да настане и неки холивудски блокбастер или
телевизијска серија, што је и ауторова жеља.
Д.К.

МИОНИЧКИ И ВРУЈАЧКИ БАЗЕНИ

АКВА ПАРК СТАРТУЈЕ
КРАЈЕМ ЈУНА
Сви базени у мионичкој општини су у потпуности
спремни за почетак летње сезоне. Базени „Спортског
центра Мионица“ почињу са радом овог викенда. Цена
дневне карте за улазак на ове базене за одрасле је 200, а за
децу 100 динара, док су поподневне карте 100 динара за
одрасле и 50 динара за децу.
Када је реч о базенском комплексу хотела „Врујци“
цена улазнице до 30. јуна за одрасле ће бити 300 динара, а
за децу 200 динара. Тренутно радно време базена је од 8 до
18 часова.
Улаз на базене „Нове Бање Врујци“ за одрасле кошта
500 динара, а за децу узраста од 5 до 12 година 300 динара,
док су цене полудневних карата 350 и 200 динара. Новина
је Аква парк „Нове Бање Врујци“ који ће почети са радом у
последњој недељи јуна.

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

У ЛАЈКОВЦУ ОДРЖАНА ЗАВРШНА ПРИРЕДБА ПРЕДШКОЛАЦА

„ЛЕПО НАМ ЈЕ У ВРТИЋУ БИЛО”
- На приредби је учествовало око 300 деце, у оквиру десет тачака програма. - Ово је прва генерација
лајковчана која је завршила предшколски програм у новоизграђеном објекту.
Традиционална завршна приредба лајковачких
предшколаца “Лепо нам је у вртићу било” одржана је у петак,
7. јуна, у сјајном амбијенту препуне Спортске хале. На
приредби је учествовало око 300 деце, у оквиру десет тачака
програма. Отворили су је најмлађи учесници, деца јасленог
узраста, прошетавши са родитељима и возећи се у
колицима, уз пригодне музичке нумере “Неки нови клинци” и
“Време је за бебе”, што је имало вишеструку симболику и
послало је снажну поруку подршке рађању.

Креативни и занимљиви наступи

Најмлађи учесници приредбе са својим родитељима

Директорка “Лептирића” Мила Митровић Лончар
поздравила је присутну децу, родитеље, представнике
локалне самоуправе и Министарства просвете:
”Данашњу приредбу поводом завршетка припремног
предшколског програма 157 предшколаца свечано и на
најлепши могући начин шетњом отворила су деца јасленог
узраста и њихови родитељи. Установа је дала предност
управо њима, да на тај начин популаришемо рађање, радост
здравог одрастања, као и лепоту коју доноси родитељство. А
док ове бебе не стасају у предшколце, садашњој генерацији
честитам успешно завршен припремно предшколски програм
и да и у школи наставе да буду успешни као у вртићу.

Две тачке лајковачка публика могла је видети на
Фестивалу музичко-сценског стваралаштва одржаном 24.
маја у Лајковцу. Остале тачке су премијерно изведене пред
родитељима и публиком, али неке од њих су могле бити
виђене на „Бејби Егзиту“ у Новом Саду, Фестивалу музичког
и драмског стваралаштва у Смедереву, као и на Фестивалу
традиционалних игара и модерног плеса у Пожаревцу.

КОНЦЕРТ ТРИЈА
„MiSS” ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ
У “Лептирићу” је одржан концертни програм трија
„MiSS“, под називом „Расвирани вртић“, за сву децу која
су завршила припремно предшколски програм, њих 157.
Циљ овог концерта је упознавање најмлађе популације са уметничком музиком кроз интерпретацију
најпопу-ларнијих дела овог жанра и развијање музичког
доживљаја код детета. Поред интерпретације наведених
композиција, овај концерт садржи и причу између
извођења, кроз коју се деца упознају са основним елементима музике (мелодија, хармонија, ритам, артикулација, динамика, агогика).

Наступ трија „Miss” у лајковачком вртићу
Након концерта, деци су свечано уручена Уверења о
завршеном припремно предшколском програму.

Лајковачки предшколци пред наступ
Како је том приликом нагласила, ово је прва генерација
која је завршила предшколски програм у новоизграђеном
објекту.
- Захвални смо им на представљању установе широм
Србије и ван њених граница. Васпитачима честитам на
педагошком умећу које су уткали у ову генерацију, спремајући
их за школу. Захваљујем се родитељима на сарадњи и желим
да им деца буду здрава, срећна, успешна у школи, а касније и у
животу- поручила је Мила Митровић Лончар.
Поред директорке вртића, присутне је поздравио и
Андрија Живковић, који је малишанима пригодним порукама
честитао успешно завршен предшколски програм и пожелео
успешне школске дане, подсетивши да је “Спектакл
традиционалне Завршне приредбе предшколаца у Спортској
хали својеврсна круна континуираног улагања локалне
самоуправе у организовану бриге о деци, која је у лајковачкој
општини на завидном нивоу.”
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ЗАСЕДАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
У ЛАЈКОВЦУ

ПРИПРЕМЕ
ЗА РЕБАЛАНС
Одржана је 95. седница Општинског
већа, која је протекла у знаку припрема за
предстојеће заседање локалног парламента, планираног за 14. јун. Након
седнице медијима се обратио Живорад
Бојичић, начелник Општинске управе, који
је рекао да је по календару Закона о
буџетском систему неопходно усвојити
Завршни рачун буџета за претходну
годину најкасније до 15. јуна.
- На дневном реду ове седнице
нашле су се и тачке које ће директно
утицати на ребаланс буџета. Прва од њих
су Измене Програма уређивања грађевинског земљишта (када је у питању коришћење средстава од екологије) и друга када је
у питању коришћење средстава од надокнаде за коришћење минералне сировине,
популарно названо ренте. Ова два програма аутоматски и директно иду на
неопходну сагласност ресорном министарству, након чега постају део првих
измена овогодишњег општинског буџета.
Највећи део средстава планиран ребалансом буџета односи се на коришћење
средстава буџетског Фонда за заштиту
животне средине, на наше комунално
предузеће, на уређење јавних површина и
односи се на коначни завршетак и коначно
стављање тачке у овој години када је у
питању правно–техничка документација
Постројења за пречишћавање отпадних
вода. Што се тиче ренте, ту такође има
измена које се односе на рехабилитацију
сеоских путева, што ће конкретно и бити
дефинисано на наредној седници.

Живорад Бојичић, начелник
Општинске управе Лајковац
Бојичић је нагласио да и остале тачке
дневног реда имају директне и индиректне
везе са предстојећим ребалансом буџета,
а једна од њих је План одбране од
поплава, који је неопходно још дорадити.
-Такође, битна одлука се односи на
стварање правног и финансијског основа
за расписивање Конкурса за пријем
приправника за стручно оспособљавање
на годину дана, а све у склопу Локалног
акционог плана за запошљавање који
спроводимо за ову годину, што је једна од
мера којом утичемо на решавање проблема незапослености на територији
општине Лајковац. Конкурсом за приправнике обухваћена су занимања из редова
редовних оперативних послова попут,
дипломираних економиста, правника,
агронома…

НАЈВЕЋЕ СЕЛО ЛАЈКОВАЧКЕ ОПШТИНЕ
ОВОГ ЛЕТА ДОБИЈА 15 КИЛОМЕТАРА НОВОГ АСФАЛТА

Завршетак читаве деонице до краја јуна
саобраћаја на тој деоници како би све било урађено
што брже, тако да можемо очекивати да до краја јуна
читава деоница од Паљува до Милановића рампе
буде завршена. Након тога следи реконструкција пута
који води од Лајковца, односно од „РР аута“ до
Скобаља, познатијег као “обреновачка пруга”- каже
Живковић
Према његовим речима, ова година ће бити
рекордна по питању асфалтирања.
- Надам се да ћемо заједно са Путевима Србије и
Републиком Србијом урадити преко 40 километара
новог асфалта, што је незапамћено за територију
лајковачке општине. Само од Путева Србије добили
смо за асфалтирање регионалних и локалних путева
370 милиона динара.

АСФАЛТИРАН ПУТ ЗА ТОМИЋЕ
Пут за Томиће у Старом селу у Јабучју,
асфалтиран је током прошле недеље, у дужини од
850 метара. У питању је веома значајна деоница која
мештане овог краја (Томиће, Ранковиће, Миливојевиће...) повезује са центром села, као и са регионалним путем Уб -Лајковац и спаја Старо село са
Горњим крајем. Почетку асфалтирања ове важне и
дуго очекиване деонице, која је у време падавина
правила велике проблема мештанима Јабучја, присуствовао је председник општине Лајковац Андрија
Живковић:
- Овај пут је припреман за асфалт још пре
десетак година и тада, а ни у међувремену није
урађен. Није добро што се приликом промена власти
одустаје од планираних и започетих радова, што
сликовито показује и пример пута за Томиће.
Мештани овог засеока чекали су дуго и на њихову
радост и на инсистирање председника месне
заједнице и мештана Месне заједнице Јабучје, овај
пут је дошао на ред и ми то сада реализујемонагласио је Живковић.
Асфалтирање ове деонице финансирала је
општина Лајковац, кроз рехабилитацију сеоских путева, а вредност радова је око пет милиона динара.
- Очекујемо да у другој половини године крене и
асфалтирање пута за Негиће. Ребалансом смо
одвојили додатних 20 милиона динара за рехабилитацију путева на територији општине, међу којима
су и поједини путеви на подручју Јабучја, попут пута
за Ђориће у Доњем крају – рекао је Живковић.
Миломир Негић из Јабучја, иначе члан
Општинског већа, посебно је истакао важност овог
путног правца:
- Ово је јако битан пут који повезује Старо Село
са Горњим крајем, на којем смо имали пуно
проблема, посебно током падавина. Водотокови су
се кратели самим путем, јер су приликом обилнијих
падавина канали и пропусти затрпавани каменом
којим је пут насипан. Чишћењем канала и пропуста и
асфалтирањем пута, то смо коначно елиминисали и
трајно решили.
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МИЛАДИНУ ПЕТРОВИЋУ ДОДЕЉЕНА УЛИЦА

ЈАБУЧЈЕ - ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ
Радови на асфалтирању регионалног пута
који пролази кроз центар Јабучја, затим кроз
Шеринку, Старо село, Горњи крај, и готово све
делове овог села, и даље се наставља све до језера
Паљуви на територији убске општине интезнивно
се изводе последњих дана. Као један од
највиталнијих путева који везује Уб и Лајковац у
дужини од девет километара, од раскрснице у Вишу
до Милановића рампе, ова деоница има изузетан
значај како за становнике Јабучја, тако и за саму
варош и остала села која гравитирају на овом
подручју.
- Пут је био јако оштећен, поготово део поред
школе, што је представљало ругло села, док ће
сада сам центар села добити много лепшу слику. У
најлошијем стању налазио се центар села у дужини
око 3,5 километра, као и Шеринка, где се
постављају шахте. Пут од Савића у Шеринци до
Милановића рампе у Јабучју, биће затворен за
саобраћај од 10. до 20.јуна, како би радови могли
што квалитеније да се одраде, а мештани су о томе
на време обавештени- истиче Миломир Негић из
Јабучја,иначе члан Општинског већа, Лајковац.
Реконструкцију овог изузетно значајног пута
за све становнике овог села обишао је и
председник општине Лајковац, Андрија Живковић.
- Асфалтирање прве деонице је у току, а
очекујемо да ови радови буду завршени до 20. јуна,
јер ће део кроз Шеринку и кроз Милановиће имати
доста радова, радиће се ископи од једног метра и
нове шахте, тако да ће то мало успорити посао. У
наредном периоду очекујемо и обустављање
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Живковић у обиласку радова

ПАМТЕ ЛИ ГА НЕПРИЧАВЦИ
Готово пало у заборав да је у селу Непричава рођен борац који је
на Палату „Албанија“ истакао тобојницу
„Албанија је била неосвојива, Миладин је
сам затражио од команданата да уђе у зграду
и подигне заставу“ – сведочио је др Слободан
Ристановић, првоборац и публициста.
У селу Непричава код Лајковца рођен је
Миладин Петровић, који је 19. октобра 1944.
године, док су још трајале жестоке борбе за
ослобођење Београда, на врх Палате
„Албанија“, тада највише зграде у престоници,
истакао југословенску заставу. Када се чинило
да су његови земљаци на Миладина потпуно
заборавили, Комисија за доделу назива улица
на територији општине Лајковац предложила је
да једна улица у Непричави носи име овог
ратника.
Једино обележје које у Непричави
подсећа на Миладина Петровића је заједничка
спомен-плоча у сеоској школи повећана палим
борцима, на којој је уклесано и његово име. У
Београду, међутим, о подвигу
храброг
Непричавца сведочи мермерна плоча на
Палати „Албанија“. Улица у Непричави која ће
понети његово име спречиће да у заборав
падне прича о неустрашивом Непричавцу,
поготово што је његова родна кућа, прављена
пре стотину година, подлегла зубу времена.
Када је Немачка напала Југославију, он је у
Ваљеву учио столарски занат. Никада се није
мирио са капитулацијом. Одмах се јавио на
мобилизацију, али је одбијен, јер још није био
служио војску. Ухапшен је у Ужицу, одакле је
одведен у Немачку у заробљеништво. Одакле
је пуштен због смрти мајке. Затекао се потом у
фабрици вагона у Краљеву, а у септембру 1944.
године као добровољац се прикључио Осмој
црногорској бригади и био међу најбољим
митраљесцима.
„Заставу је негде између Славије и
Калемегдана Миладину дала скојевка Мирјана
Митровић, а Миладин јој обећао да ће је истаћи
на највишу зграду у Београду. Те ноћи, 19.
октобра, чете ослободилаца су се пробијале до
сусдних зграда, али Албанија је била
неосвојива. Миладин је од команданата сам
затражио да у зграду уђе са пет добровољаца и
истакне заставу“, сведочио је првоборац и
публициста др Слободан Ристановић. До врха
зграде стигао је само Миладин и бомбама
уништио митраљеско гнездо. Био је и рањен,
али тробојку је подигао. Догодило се то на

Београд, 20. октобар 1944: Црвеноармејци
испред палате Албанија (Фото Танјуг)
Миладин Петровић је погинуо на
Сремском фронту, код салаша Каишевац у
селу Миклушевци надомак Вуковара. Убрзо
гине и његов брат Јордан, а трећег брата им
потом демобилишу. Из ове фамилије у борби
је било још погинулих и рањених.
његов 22. рођендан. Само неколико месеци
касније Миладин Петровић погинуо је на
Сремском фронту. „За њега је знао и генерал
Пеко Дапчевић, који је записао – „Имена не
памтим, али име Миладина Петровића, толико је
помињано да га нисам могао заборавити“.
М.Ранковић

НА СТАЗИ ДУГОЈ 28 КИЛОМЕТАРА ОДРЖАНА

ЛАЈКОВАЧКА БИЦИКЛИЈАДА
Пут за Томиће у Јабучју

У организацији ПСД Ћира из Лајковца и
Канцеларије за младе, а под покровитељством
општине Лајковац, 9.јуна је одржана традиционална "Бициклијада", која је окупила око
130 бициклиста свих узраста. На стази дугој 28
километара, на релацији Лајковац – Маркова
Црква – Лајковац, нашао се велики број
најмлађих, а било је и примера комплетних

породица. Једино што је изостало било је
организовано учешће школа.
Да све протекне у најбољем реду, побринула су се бројна лајковачка јавна предузећа и
установе. Учесници манифестације су у Маркову
Цркву стигли на беспрекорно припремљен и
очишћен терен, који је уредило лајковачко
комунално предузеће.

ИСПЛАЋЕНА
ПОМОЋ ПЕНЗИОНЕРИМА
Општинска Управа општине Лајковац обавештава пензионере са најнижим примањима, који
имају пребивалиште на подручју општине Лајковац,
да је 06. јуна2019. године извршила уплату износа од
по 4.000,00 динара на текуће рачуне, на име првог
квартала из 2019. године. Уплата је извршена на
текуће рачуне 652 пензионера у укупном износу од
2.528.000,00 динара.

Учествовало око 130 бициклиста

ГТ-4
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ЛАЈКОВАЦ

ЖЕЛЕЗНИЧАР НИЈЕ ИЗДРЖАО ТРКУ СА МАЧВОМ

НАДЕ УГАШЕНЕ НА
МАТИЋЕВОМ „ВЕШТАКУ”

ЗАДРУГАР ПОРАЖЕН У СУДИЈСКОЈ РЕЖИЈИ

ПОБЕДА НАД КОМШИЈАМА
КАО „ШЛАГ НА ТОРТУ”

Екипа Александра Лазаревића није
Изузетно пролеће за екипу Дејана
успела да оствари шампионске амбиције,
Спасића- после јесењег "кашљуцања",
пораз од Врело спорта био је и теоретски крај
Задругар је оправдао рејтинг стечен
надања, мада ни други исход тог меча не би
годинама уназад и завршио на високој 4.
променио много. Мачва је, захваљујући
позицији. Сезона је окончана на најлепши
бољем међусобном скору, држала судбину у
могући начин- победом над првим
својим рукама, сада још више боле промашаји
комшијама, а креатор победе био је
везиста Немања Бранковић.
из Богатића који би сигурно
Бивши играч Јединства који је
Колубарско-мачванска зона, 30. коло
донели другачији расплет...
био шутерски расположен
Нема се шта много замерити
Железничар- Задругар 0:1 (0:0)
играчима "дизелке" за утак- Стадион Железничара. Судија: Александар Јаковљевић током читавог пролећа, и овога
мицу на терену породице (Шабац). Стрелац: Бранковић у 63. минуту. Жути пута је са 20 метара демонстриМатић- Јовић је већ на старту картони: Симић, Стевановић (Ж), Новаковић, рао снагу и прецизност ударца
имао колосалну прилику, Бранковић, Томић, Павловић, Рафаиловић (З). Црвени и натерао Ранковића да само
погледом испрати пут лопте у
Софронић уздрмао пречку, а картон: Вуковић (Железничар) у 87. минуту.
потом га је осујетио и Ракић у ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Стевановић 7, Вуковић 7, мрежу.
Није свој дан имао први
идеалној позицији. Гол Ђурђе- Спасојевић 7, Симић 7,5, Бркић 7, Јовић 6 (Гајић 6),
голгетер Владимир Јеринић,
вића у последњим секундама Прокић 7,5, Лукић 7, Марковић 7 (Ракић -), Софронић 7,5
првог дела био је наговештај ЗАДРУГАР: Рафаиловић 7,5, Новаковић 7, Петровић 7, промашивао је "зицере" које
да Лајковчане не чека ништа Н.Павловић 7, Ашковић 8, М.Павловић 7, Мустафи 7 обично реализује и затворених
добро, а у наставку је уследио (Јовановић 7), Бранковић 8, В.Јеринић 6,5, У.Јеринић очију. На другој страни, оквир
гола је спречио Марковића и
нови фестивал промашаја. 7,5, Томић 7,5 (Васиљевић -)
Гајића да се упишу у стрелце,
Љубиша Ракић је до очајања ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Бранковић (Задругар)
али треба похвалити Рафаилодоводио Лукића, Станојевић
вића који је у оба наврата
са "петерца" промашио гол, а то је искористио на другој
врховима прстију послао лопту
страни Радовановић и свирао крај шампионске трке...
до пречке, односно стативе.
У комшијском дербију било је видно да су домаћи тешко
Десетковани састав
поднели неуспешан крај сезоне, издала их је и спортска срећа
Задругара је седам дана раније
(Марковић и Гајић погодили оквир гола), а за други везани
савладао Шапчане у допапораз побринуо се Немања Бранковић прецизним ударцем са
дљивој утакмици, Влада
20 метара.
Б.М.
Јеринић је продужио голгетерски рафал (19 голова у
У СУСРЕТ МЕЂУНАРОДНОМ СЛЕТУ ПЛАНИНАРА
сезни, 97 откако носи дрес
Задругара!), а у стрелце се
уписао и Немања Павловић
главом. Мустафи је изборио
пенал почетком другог дела, а
расположени Томић са 11
метара донео победу коју је
Немања
Планинарско смучарско друштво „Ћира“ из Лајковца од
Пантић само ублажио у фини21. до 23. јуна на планини Рајац организације Пети
Бранковић
Б.М.
шу.
међународни слет железни-чких планинарских друштва. Око
250 учесника из Србије, Словеније, Мађарске, Хрватске и
Републике Српске имаће прилику да се опроба на три пешачке Колубарско-мачванска зона, 29. коло
стазе различите тежине.
Задругар- Раднички Шабачки 3:2 (2:1)
Скок у даљ, бацање камена са рамена, надвлачење Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 100. Судија:
конопца и такмичење у испијању пива додано ће анимирати Јован Раковић (Ваљево). Стрелци: В.Јеринић у 10.,
рекреативце.
Н.Павловић у 40. и Томић у 55. из пенала за Задругар, а
„Овакви скупови добра су прилика за развијање сарадње Јовичић у 23. и Пантић у 83. миуту за Раднички. Жути
и учвршћивање веза међу планинарским друштвима. Отвара картони: Мићић, Томић (З), Пантић (Р)
се могућност и нових познанстава и размене искустава с ЗАДРУГАР: Рафаиловић 8, Јовановић 7,5, Петровић 7,5
новим друштвима из земље и иностранства“ – каже Влада (Ж.Павловић -), Новаковић 8, Мићић 7,5, М.Павловић 7,5,
Јаковљевић, председник ПСД „Ћира“.
Мустафи 7,5 (Словић -), Н.Павловић 8, В.Јеринић 8,
Планинари ће бити смештени у објектима „Колубара Д.Павловић 7,5 (Васиљевић -), Томић 8
угоститељства“, а у културно-забавном програму наступиће и ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Драган Томић (Задругар)
Фолклорни ансамбл КЦ „Хаџи Рувим“ из Лајковца.

ЛАЈКОВАЧКИ „ЋИРА”
НА РАЈЦУ

НА 13. КАРАТЕ-ДО КУПУ
СЕНСЕИ 2019.

УСПЕХ ЖЕЉИНИХ
ПИОНИРА
Јелена и Лука Јовановић,
пионири Карате клуба "Железничар" из Лајковца, на
недавно
одржаном тринаестом Карате-До
купу Сенсеи 2019. освојили су прва
места у својој категорији. Такмичење је одржано у Барајеву, а
главни организатор био је Савез
каратеа Србије. Јеленин и Лукин
тренер, познати каратиста Рамиз
Шабић не крије задовољство што
наследнике има и међу најмлађим
Лајковчанима.

МИОНИЦА
ТЕКУ ПРИПРЕМЕ ЗА 59. МЕЂУНАРОДНУ
БИЦИКЛИСТИЧКУ ТРКУ „КРОЗ СРБИЈУ“

МИОНИЦА ПОНОВО
ДОМАЋИН ЕТАПЕ
- Очекује се прави бициклистички спектакл,
са 150 бициклиста из 20 светских земаља.
- Мионица постаје један од центара српског бициклизма.
Mионица ће и други пут бити домаћин етапе Међународне бициклистичке трке „Кроз Србију“, поручено је са
састанка председника општине Мионица Бобана Јанковића
и директора Трке Владимира Куваље.
-Мионицу очекује прави бициклистички спектакл, са
150 бициклиста из 20 светских земаља. Трка „Кроз Србију“ је
међународни спортски бренд, а Мионица постаје један од
центара српског бициклизма. Ове године ћемо подићи
организацију на још виши ниво и потврдити епитет доброг
домаћина. Очекујемо још већи број посетилаца, као и домаћих и иностраних медија који ће се упознати са свим прелепим пределима и туристичким потенцијалима Мионице и
Бање Врујци – рекао је Јанковић.
Према речима директора трке Владимира Куваље, ове
године владало је велико интересовање међу градовима за
домаћинство етапе
- Циљ нам је да на најбољи могући начин промовишемо природне лепоте овога краја и туристичке потенцијале читаве регије, јер Мионица је то заслужила. Велики број
страних и домаћих медија који прате спорт и туризам пратиће овогодишње издање трке „Кроз Србију“ и биће ово
одлична прилика да пошаљемо лепу слику свих крајева
Србије и Републике Српске у читав свет. - истакао је Куваља.
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АРНО ГУЈОН ГОСТ ЕДУКАТИВНЕ ТРИБИНЕ

О КУЛТУРИ ГОВОРА
Општина Мионица и Удружење за развој културе јавног
говора „Изражајност“ организовали су 5. јуна у Културном
центру бесплатну едукативну трибину о унапређењу културе
говора која се реализује у оквиру пројекта „Каравана културе
говора“. Поред мастера комуникологије Слободана Роксандића и професора дикције др Радована Кнежевића, на трибини је говорио и познати хуманитарац Арно Гујон.
- Данас сам по први пут у Мионици. Драго ми је због тога
имајући у виду да је управо овде рођен војвода Живојин
Мишић, велики херој и војсковођа. „Караван културе говора“
водимо у оквиру националне кампање „Негујмо српски језик“
са циљем да подстакнемо људе да се баве својим матерњим
језиком, поготову у усменој форми. Говоримо о томе како правилно да говоримо и на који начин можемо значајно да побољшамо своје изражавање кроз рад који је свакодневан, али
није преобиман. Речник српског језика је прелеп и изразито
богат и зато треба да га негујемо - рекао је Арно Гујон.

Бобан Јанковић и Арно Гујон

У циљу популаризације бициклизма међу најмлађима,
на улицама Мионице ће и ове године бити организоване
трке за најмлађе. Педесет девета по реду „Трка кроз Србију“
креће из Републике Српске, односно из Источног Сарајева
29. јула, одакле ће бициклисти кренути путем Прибоја, преко
Златибора, све до Мионице и Пожаревца, где је и овогодишњи циљ.
А.Ковачевић

САРАДЊА СА УНОПС НА УНАПРЕЂЕЊУ
РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ
Председник општине Мионица Бобан Јанковић је
испред мионичке локалне самоуправе потписао
Меморандум о разумевању у области доброг управљања
са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге
(УНОПС). Меморандум представља део активности
програма „Swiss PRO“ који подржава Влада Швајцарске у
циљу успостављања трајних ресурса у општинама за
унапређење рада локалних администрација у складу са
принципима доброг управљања и побољшања квалитета
пружања услуга за све грађане.
Општина Мионица ће овим Меморандумом
обезбедити оснивање Стручног центра за добро
управљање (СЦДУ) у оквиру постојећих ресурса, затим
изградњу капацитета и вештина именованог кадра СЦДУ
кроз професионално спроведен циклус обука и процес
сертификације, као и увођење, израду и развој система еУправе, протокола, процедура и услуга. Такође, планиран је
и развој и примена одрживог механизма периодичног
испитивања задовољства грађана јавном управом и
квалитетом и пружањем јавних услуга, као и локалних
политика и процедура.
А.К.

Током трибине Гујон је говорио о искуствима током свог
хуманитарног рада на Косову и Метохији, као и о томе како је
за релативно кратко време успео да научи српски језик. Он је
истакао да је, из угла једног Француза који до пре десет година
није знао ни једну реч српског језика, у српском језику
најлепша његова мелодичност и милозвучност и глаголски
систем који је веома богат.
- Велика је част што је Мионица након великих градова
као што су Београд, Нови Сад, Крагујевац и Пожаревац
домаћин Каравана културе говора, али и добар знак да
сигурно корачамо уз велике градове и да можемо да им
успешно парирамо када су културни и образовни догађаји у
питању. Ово је прилика да дамо мали допринос очувању
културе говора, језика и писма. Много је важно да наша деца и
млади стекну сигурност у себе и вештину да на прави начин
представе своје идеје и пошаљу јасну поруку. Српски народ
треба да буде поносан на своју традицију и свој језик. Такође,
импонује ми што смо угостили хуманитарца који је много
учинио за Србе и Србију. Арно Гујон је неко ко је за веома
кратко време савладао српски језик и небројено пута показао
своју љубав према Србима и Србији – рекао је председник
општине Мионица Бобан Јанковић.
Поред едукативне трибине намењене широј јавности,
одржане су и и радионице за основце и средњошколце у
оквиру којих је тим стручњака кроз практичне вежбе упутио
децу како сами да наставе да раде на развијању културе
говора. Током дводневних предавања, која су садржала
теоријски и практични део, основци и средњошколци су
имали прилику да вежбају дикцију, изражајност,правилно
дисање и да се припремају за јавни наступ.
А.Ковачевић

Заједнчика фотографија са потписивања
Меморандума са УНОПС
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
ДРУГА ЕКОНОМСКА
ШКОЛА У ШАПЦУ
ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
IV степен

Техничар обезбеђења

IV степен

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

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

тел. школе: 015/348-829
моб: 065/69-57-196

www.sepsab.edu.rs
Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин
Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 11 до 18 h
од 10 до 14 h
- Редовно школовање
- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа и 2 године радног искуства

Школа је основана решењем
Министарства просвете Србије
По завршетку ове средње школе можете наставити студије:
1.на државном и приватним факултетима;
2.на високим школама;
3.на полицијској и војној академији
По завршетку ове средње школе можете се
запослити или сачувати посао у полицији, војсци,
пошти, банци, царини, општини, државним службама,
у приватним и државним предузећима, електранама,
топланама, сервисима, техничким прегледима,
хотелима као и у иностранству.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
8.јун 1980 - 8.јун 2019

13.јун 2019.г.
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1.06.2019.г. преминуо је
мој вољени син јединац

ЗВЕЗДАН
ИВКОВИЋ ЗЕКА
(15.11.1963 – 1.06.2019)

МИЛЕНА ПАУНОВИЋ
(1945-1980)
Деценије нису умањиле сећање на
племенитост и твој анђеоски лик
Мишко, Милован и Маја
са породицама

До гроба неутешна
мајка Злата...
Последњи поздрав
вољеном сестрићу и брату

ЈЕЛА ВЕСЕЛИНОВИЋ
(1944 - 2019) из Новака
Хвала ти на свему чему си нас
научила,васпитала и створила од
нас људе какви смо данас. Нама
остаје да сами научимо како да
живимо с огромним болом и
празнином коју си оставила
својим одласком.
С љубављу и поштовањем
синови Драган и Бобан

ЗВЕЗДАНУ ЗЕКИ
ИВКОВИЋУ
из Уба
(1963 – 2019)
Заувек у срцима
тетке Олге и брата Горана
са породицом
19.06.2019. г. навршава се
шест месеци од како није
са нама наш драги

МИЛОВАН
ТЕОДОСИЈЕВИЋ
(1948 – 2018)
Са поносом и поштовањем
чувамо сећање на тебе...
Твоја супруга Оливера,
ћерка Славица, зет Драган,
унук Никола и унука
Александра
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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12. јуна 2019.г. навршава се
година од преране смрти
нашег драгог

12. јуна 2019.г. навршава се
година од преране смрти нашег
драгог

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА
(1966 – 2018)
Тешки су дани ови, тешко је без
тебе бити,
тешко је своју бол крити
а насмејан бити.
Душа ће увек патити и срце ће
заувек болети,
а ми ћемо те, сине Гаго,
заувек волети...

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА
(1966 – 2018)
Дан за даном иде, а ни један без
сећања на тебе.Премало је речи
а превише туге, да ти кажем
колико недостајеш

Твоји тата Мирослав
и мајка Живана

Твој брат Милан

Захвални за сву љубав коју си
нам пружио

12. јуна 2019.г. навршава се
година од преране смрти нашег
драгог

ДРАГАН ГАГА
ЖИВАНОВИЋ
(1966 – 2018)
Био си и остао наш свет,
све што јесмо и верујемо
да можемо бити дугујемо теби.
Осећање поноса брани нас од
туге јер толико је тога што нико
није умео и могао као ти.
Сваки наш наредни дан
биће теби повећен и у твоје име

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА
(1966 – 2018)
Напустио нас је пре годину дана
а био је наш понос, наша
подршка и несебична љубав,
наш анђео чувар...
Твоји: синовац Влада
и синовица Рада
12. јуна 2019.г. навршава се
година од преране смрти
нашег драгог

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА
(1966 – 2018)
Твоја доброта и велико срце,
заслужују да те вечно памтимо
и чувамо од заборава
Породица Близањац

Твоја ћерка Слађа и син Марко
12. јуна 2019.г. навршава се
година oд преране смрти
нашег драгог

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА
(1966 – 2018)

12.06.2019. г. навршава се тужна
година од изненадног и тихог одласка
нашег

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА
(1966 – 2018)

Утехе нема, заборав не постоји за оне
који те искрено воле...За нас постоје
Љубав и сећање на тебе део су
само сузе, туга и неизбрисив бол...
наших живота у којем заувек
Докле год живимо, живећеш са нама. остајеш и неизмерно недостајеш...
Твој брат Милан, снајка Гоца,
синовица Рада и синовац Влада

Твоји Буки, Љиља,
Зоки и Анка

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
12. јуна 2019.г.навршава се година
од преране смрти нашег драгог

13.јун 2019.г.
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1.јула 2019.г. навршава се пет година
од како није са нама наш драги

СЛОБОДАН
КОСТИЋ
ШОЈА
(1953 - 2014)

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА
(1966 – 2018)
Твој дух и сећање на тебе, остаје
заувек у нама. Бићеш вољен и
незаборављен, наш „Гаги“
Твоји: стрина Снежа, сестра Љуба
и брат Дракче са породицама
12.јуна 2019.г. навршава се година
од преране смрти нашег драгог

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА
(1966 – 2018)
Био си наш понос и дика,
наша срећа, наш херој.
Остаћеш у нашим срцима
незаборављен и непрежаљен...
Твоји: синовица Цеца,зет Ђоле, унуке
Тамара и Теодора и прија Гоца

Чуваћемо успомену на
твој драги лик и вечно
га носити у
нашим срцима
Супруга Верица,
син Срђан са породицом и
ћерка Славица са породицом
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МОФЛ Колубара "Исток", 26. коло

Полет (Таково)- Шарбане
2:0 (2:0)
25.коло (01/02.06.2019):
Шарбане - Јошева
Чучуге - Полет (Т)
Полет (ДЛ) - ОФК Паљуви
Врело - Рудар (Р)
Гуњевац - Црвена Јабука
Каленић - Младост (Д)
Памбуковица - Дим.Туцовић

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

26.коло (08/09.06.2019):
Јошева - Памбуковица
Димитрије Туцовић - Каленић
Младост (В) - Гуњевац
Црвена Јабука - Врело
Рудар (Р) - Полет (ДЛ)
ОФК Паљуви - Чучуге
Полет (Т) - Шарбане

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

КОНАЧНА ТАБЕЛА
1.D.Tucovi} 23
2.OFK Paquvi 23
3.^u~uge
18
4.Polet (DL) 14
5.Polet (T)
13
6.[arbane
9
7.Rudar (R)
9
8.C.Jabuka
9
9.Kaleni}
9
10.Jo{eva
7
11.Mladost (V) 8
12.Pambukovica 8
13.Guwevac
4
14.Vrelo
3

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

1
2
4
8
9
11
12
13
14
13
15
16
19
19

79 :11
83 :13
61 :19
66 :45
58 :46
37 :39
52 :54
50 :44
31 :31
29 :29
31 :31
42 :42
25 :25
15 :15

71
70
58
46
43
33
32
31
30
27
27
26
15
11

OP[TINSKA LIGA
“UB”
Најава 25.кола (1/2.јун 2019):
Звиздар - Бргуле
4:1
Слога (В) - Колубара (ЛП)
2:5
Вукона - Мургаш
1:3
Јединство (М) - Стубленица
2:3
Докмир - Будућност (С)
1:0
Слободни: Омладинац и ОФК Таково
Најава 26.кола (9.јун 2019):
Будућност (С) - Јединство (М)
ОФК Стубленица - Вукона
Мургаш - Слога (В)
Колубара (ЛП) - ОФК Таково
Бргуле - Омладинац (К)
Слободни: Звиздар и Докмир

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

КОНАЧНА ТАБЕЛА
1.Zvizdar
18
2.Omladinac 14
3.Dokmir
12
4.Stublenica 9
5.Murga{
10
6.Budu}nost(S) 8
7.Kolubara LP 7
8.OFK Takovo 8
9.Jedinstvo -1 7
10.Sloga (V)
5
11.Vukona
4
12.Brgule
5

2
5
5
7
3
7
7
1
3
3
5
2

2
3
5
6
9
7
8
13
12
14
13
15

59 :20
51 :19
45 :37
40 :31
45 :36
29 :29
34 :26
36 :58
39 :57
35 :56
25 :41
28 :56

56
47
41
34
33
31
28
25
24
18
17
17

Стадион у Такову. Гледалаца: 50.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: М.Илић у 11. и М.Живановић у
13. минуту. Није било картона.
ПОЛЕТ: Радовановић -, С.Илић 7,
Миличић 7, Стефановић 7, М.Илић 7,5,
М.Живановић 7,5, Ж.Живановић 7,
Новаковић 7, Гајић 7, Јечменица (Јанковић 7), Јовић 7,5 (Глишић -)
ШАРБАНЕ: Адамовић 6,5, Павловић 6,
С.Миловановић 6, Симић 6,5, Илић 6,
Аврамовић 6,5, Н.Миловановић 7,
Радовановић 6, Рашић 7, Шишовић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Мирко Илић (Полет)
Није било много ватре по јаком
јунском сунцу, гости су стигли са 10
играча и нису имали снаге за јачи отпор.
У домаћем тиму Марко Радовановић се
опробао у улози голмана, а први гол је
пао у продукцији браће Илић- Срећко и
Мирко су разменили дупли пас, да би
овај други прецизним ударцем матирао
Адамовића. И други гол је пао по
сличном шаблону само два минута
касније, овога пута је Мирко Илић
асистент, а улогу егзекутора преузео је
Марко Живановић.
Домаћин је био бољи и у наставку,
најзрелију прилику пропустио је Гајић,
а неколико пута је без успеха претио из
"слободњака" Марко Новаковић. Гости
су најближи голу преко Стефана
Рашића, али је нападач Шарбана био
непрецизан из повољне позиције.

МОФЛ Колубара "Исток", 26. коло

Јошева- Памбуковица
4:6 (3:4)

Стадион у Јошеви. Гледалаца: 80.
Судија: Дарко Тодоровић (Доњи
Лајковац). Стрелци: Тадић у 30., 32. и 35.
и Радојичић у 72. из пенала за Јошеву, а
Митровић у 10. и 13., Р.Балиновац у 19. и
40., Башовић у 80. и Гавриловић у 85.
минуту за Памбуковицу. Жути картони:
Јовановић, Нинковић (Ј), Митровић,
Аговић (П).
ЈОШЕВА: Николић 6, С.Кузмановић 6,
В.Тешић 6, Јовановић 6,5, Н.Тешић 6,5,
Петровић 6, Јеверица 7 (М.Кузмановић
7,5), Нинковић 6,5, Мијаиловић 6,
Радојичић 7,5, Тадић 8
ПАМБУКОВИЦА: Аговић 6,5, Мијаиловић 7, Глишић 6 (Нинковић 7),
М.Балиновац 7, Марковић - (Ђорђевић
6,5), Митровић 8,5, Башовић 8,5,
Жарковић 7,5 (Л.Ненадовић 7), Жерајић
7,5, С.Ненадовић 7, Р.Балиновац 8
(Гавриловић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Башовић (Памбуковица)
Гоелада за крај сезоне, а да ће бити
ватромета најавио је изузетним
ударцем са 25 метара Митровић.
Расположени Башовић је асистенцијама омогућио убедљивих 3:0, али се
онда пробудио брзоноги Тадић и за
само 5 минута поравнао резултат!
Одлично се снашао Раша Балиновац
после корнера и пред паузу вратио
предност Памбуковици, да би Аговић
скривио пенал који је Радојичић претворио у ново изједначење. Одлични
Општинска лига Уба, 26. коло
Башовић је прецизним ударцем са 18
метара постигао пети гол за ПамбуМургаш 2012- Слога
ковицу, да би Гавриловић на другој
(Врховине) 3:1 (1:1)
Стадион у Мургашу. Гледалаца: 50. стативи "оверио" победу бољег риСудија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци: вала.
Стефан Мишић у 29. и 47. и Ђурић у 46.
за Мургаш 2012, а Бошковић у 36. Општинска лига Уба, 26. коло
Стубленица- Вукона
минуту за Слогу. Жути картони: Н.Тодоровић, Б.Тодоровић (М), Ненадовић (С).
2:0 (0:0)
МУРГАШ: Павловић 6, Спасојевић 7,5, Стадион у Стубленици. Гледалаца: 50.
Маринковић 7, Радојевић 7,5, Слободан Судија: Иван Даниловић (Уб). Стрелци:
Мишић 7,5, Ђурић 7,5 (Вучићевић -), Митровић у 65. и Аврамовић у 75.
Цветојевић 8, Савић 7,5 (Ћираковић -), минуту. Жути картони: Јовановић (С),
Стефан Мишић 8,5, Б.Тодоровић 6,5, Лукић (В).
Н.Тодоровић 7
СТУБЛЕНИЦА: Новаковић 7, Лекић 6,5,
СЛОГА: Симић 6,5, Д.Ђурић 6 (Трифу- Рафаиловић 7, Ивановић 7, Негић 7,5,
новић -), Арсенијевић 6,5, Теодосић 6,5, Митровић 7,5, Перишић 7, Аврамовић 7,
Бошковић 7, Танасић 7,5, Ненадовић 6, Неговановић 7, Јовановић 7, Матић 7
Мирковић 6,5, Мићић 6, М.Ђурић 6,5, (Поповић 7)
Марковић 6,5
ВУКОНА: Лукић 6,5, М.Димитријевић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
(Илић 6), Пантелић 6 (Суботић 6),
Стефан Мишић (Мургаш 2012)
Аћимовић 6, З.Димитријевић 6, Ђ.АнтоМургаш је заслужено славио у нић 6 (Срећковић 6), Бојић 6, Марковић
комшијском дербију, а први гол је пао 7, Секулић 6 (Јовановић 6), М.Антонић 7,
после асистенције Цветојевића и Кузмановић 6
одличног ударца главом Стефана Ми- ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
шића. Изједначили су гости практично Милош Митровић (Стубленица)
са центра терена, Милан Бошковић је
Домаћи би много раније "откључали
упутио шут који је збунио Павловића и браву" гостију да Матић није био
одсео у мрежи.
несебичан у првом минуту и упослио
Одлука је пала на самом старту Аврамовића који је био у офсајду.
другог дела, за само 60 секунди Мургаш Одолевали су гости дуго, све док
је постигао два гола на идентичан Милош Митровић није унео лопту са
начин- дуге лопте са центра у дубину, леве стране и прецизним ударцем са 20
индолентна одбрана гостију и лака метара погодио доњи леви угао. Умало
реализација Мишића и Ђурића за да атлетичар у редовима Стубленице
сигуран тријумф домаћих...
дуплира учинак који минут касније, али
се зато радовао млади Аврамовић чији
се ударац од леве стативе одбио у
мрежу Лукића.
Гости су се углавном бранили, а
остаје им да жале за шансом Милоша
Антонића који је из идеалне позиције
шутирао поред гола.

СВЕ О УБСКОМ РУКОМЕТУ
НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

www.rkub.rs
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Окружна лига Колубаре, 30. коло

Трлић- Искра 6:1
(3:1)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 80.
Судија: Немања Ћећез (Боговађа).
Стрелци: Јовановић у 3., Савић у 12.,
Радојчић у 25. и 55., Лазић у 57. и
Давидовић у 74. за Трлић, а Јаковљевић у 8. минуту за Искру. Жути картони: Цвијић (Т), Павловић (И).
ТРЛИЋ: Видаковић 7,5, Шимшић 7,5
(Цвијић 7), Лазић 7 (Давидовић 7,5),
Раичевић 7, Кандић 7, Ђорић 8, Маринковић 7, Поповић 7,5, Савић 8, Јовановић 7,5, Радојчић 8 (Живановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Савић (Трлић)
Трлић је убедљивом победом
стигао до позиције 3, а добро издање
домаћих најавио је Раша Јовановић
који је левом ногом са 20 метара донео
рану предност "месарима". Капитен
гостију Јаковљевић је казнио непажњу
домаће одбране, да би ствари на своје
место брзо вратио ефектним поготком
Савић.
До краја је постојао само један
тим, корпулентни Радојчић је искористио прилику да поправи свој голгетерски салдо, а "петарда" је пукла
после прецизног ударца Лазића.
Никола Давидовић је ушао са клупе и у
првом контакту са лоптом лобовцао
голмана Пешановића и на најлепши
начин заокружио још једну успешну
сезоне екипе тренера Жељка Карића...
Окружна лига Колубаре

Тулари- Бањани
7:0 (5:0)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 200.
Судија: Горан Миловановић (Лајковац). Стрелци: Јеремић у 14., Вићентић у 20., 28., 44. и 50., Крстић у 25. и
Зујаловић у 74. минуту. Жути картони: Брдаревић (Т), Ђорђевић (Б).
ТУЛАРИ: Бојић 7,5, Зујаловић 8,
Милановић 8, Марјановић 8, Брдаревић 7,5, Адамовић 8, Дробњак 8,
Николић 9, Вићентић 10, Јеремић 8
(Теодосић -)
БАЊАНИ: Тимотић 5, Костадиновић
5, Ненадовић 5, Симић 5, Софранић
5 (Петковић 5), Ђорђевић 5, Милојевић 5, Ранитовић 5, Илић 5, Миличић
5, Гајић 5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Срђан Вићентић (Тулари)
Ни најстарији навијачи Тулара не
памте "седмицу" у овом рангу, а још
више их радује што се десила у
комшијском дербију дуге традиције!
Вероватно би Бањанци боље прошли да је Гајић искористио шансу на
почетку меча, после тога све је била
једносмерна улица за гостујући
тим...
Расположени Иван Николић је био
иницијатор готово свих опасних
акција домаћина, у продукцији са
Вићентићем омогућио је Јеремићу
лаку реализацију. Преузео је потом
Срђан Вићентић диригентску палицу, демонстрирао прецизност и
снагу шута, али је најлепши гол дело
искусног везисте Крстића који је
искоса са леве стране "убио паука"
на голу Тимотића.
Мало су Туларци смањили гас у
наставку, гости су безуспешно
покушавали да дођу барем до почасног гола, а крај голеаде означио је
Зујаловић који је након гужве погодио из непосредне близине.
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Бањани- Тврдојевац
1:1 (1:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 50.
Судија: Никола Ђуровић (Ваљево).
Стрелци: Гајић у 32. за Бањане, а
Јовановић у 75. минуту за Тврдојевац.
Жути картони: Петковић, Гајић,
Ђорђевић, Симић (Б), Салашки (Т).
БАЊАНИ: Тимотић 7, Петковић 7
(Костадиновић -), Ненадовић 7 (Димитријевић -), Симић 7,5, Софранић 7,
Ђорђевић 7,5, Милојевић 6,5, Ранитовић 7, Илић 6,5, Миличић 6,5, Гајић
7,5
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 8, Васић
6,5, Миловановић 6,5, Јовановић 7,5,
Мирковић 7, Салашки 6,5, Илић 7,5,
Ашковић 7, Ракић 7, Новаковић 6,5
(Јелић 7, Милетић -), Симић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Радовановић (Тврдојевац)
Исход утакмице задовољио је обе
екипе, мада су домаћи бии ближи
победи. Изузетно расположен био је
голман гостију, у неколико наврата
осујетио је Илића, Гајића и Софранића, а вероватно би спречио и вођство Бањана да лопта након шута није
закачила Салашког и променила смер.
Тврдојевац је боље одиграо у
наставку, уласком Јелића у игру
Јовановић је прекомандован на своје
природно место и то је дало резултатРакић је лепо убацио лопту са десне
стране, а Јовановић прецизним ударцем донео вредан бод Тврдојевцу.

29.коло (01/02.06.2019):
Искра - ЗСК
Совљак - Трлић
ОФК Брђанац - ОФК Јабучје
Пепељевац - Радник
Тврдојевац - Младост (Д)
Тулари - Бањани
Тешњар - Рибникар
Колубара 2 - Рубрибреза

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

Последње 30.коло (08.06.2019):
ЗСК - Колубара 2
Рубрибреза - Тешњар
Рибникар - Тулари
Бањани - Тврдојевац
Младост (Д) - Пепељевац
Радник - ОФК Брђанац прекид
ОФК Јабучје - Совљак
Трлић - Искра

5:2
7:4
0:2
1:1
2:1
5:0
4:2
6:1

1.Mladost (D)
2.Rubribreza
3.Trli}
4.Radnik (Ub)
5.ZSK
6.Br|anac
7.Kolubara 2
8.OFK Jabu~je
9.Tulari
10.Bawani (-1)
11.Pepeqevac
12.Tvrdojevac
13.Iskra
14.Sovqak (-1)
15.Te{war
16.Ribnikar

23
20
16
15
14
14
14
13
11
13
12
12
9
9
4
3

4
3
2
5
6
5
5
6
9
4
5
5
5
3
6
3

3 66 : 25
7 62 : 40
12 63 : 39
10 65 : 51
10 59 : 54
11 53 : 44
11 48 : 40
11 53 : 47
10 37 : 40
13 47 : 54
13 63 : 53
13 52 : 58
16 58 : 68
18 43 : 70
20 38 : 73
24 17 : 68

73
63
50
50
48
47
47
45
42
42
41
41
32
29
18
12

Окружна лига Колубаре, 29. коло

Пепељевац- Радник 3:4 (0:1)
Стадион у Пепељевцу. Гледалаца: 100. Судија: Илија Ковачевић (Ваљево). Стрелци:
Драгиша Савковић у 58. из пенала, 65. и 71. за Пепељевац, а Хаџић у 26., Луковић у
51., Бабић у 62. и Ракић у 82. минуту из пенала за Радник. Жути картони: Бојичић,
Лукић (Б), Јовић (Р).
ПЕПЕЉЕВАЦ: Глигоријевић 7,5, Ковачевић 7, Лукић 6,5, Живковић 7, Д.Савковић 8,5,
Милићевић 6,5, Средојевић 7, Продановић 7, Вукашиновић 6,5 (Бојичић 7), Красић 7,
А.Савковић 7
РАДНИК: Тодорић 7,5, Јовић 8, Угреновић 8,5, Петровић 7,5, Јоцић 7,5, Ф.Илић 7,5,
Лесић 7 (Живковић 7), Луковић 8, Хаџић 9, Ракић 7,5, Бабић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Хаџић (Радник)
Ефикасна и допадљива утакмица на одличном терену у Пепељевцу, киша као
да је додатно мотивисала актере, а победу је заслужено однео Радник који је имао
велики број прилика за гол.
Када је расположен Никола Хаџић- мало ко у овој лиги може да рачуна бодове
против Радника. У првом делу је сачекао ничију лопту после интервенције голмана
домаћих и након "лажњака" лако погодио мрежу, да би у наставку преузео улогу
асистента. Милошу Луковићу је омогућио да са два метра убаци лопту у мрежу,
Бабићу да демонстрира добар шут главом, а за крај је изнудио пенал који је решио
меч. Парирао му је на другој страни Драгиша Савковић, изнудио је и реализовао
пенал за повратак домаћих у игру, а потом захваљујући брзини и снази довео
Пепељевац на корак до бода. Ипак, Ракић је био сконцентрисан са 11 метара и
спаковао три бода за Уб...

Одлично четврто место на крају сезоне за ФК Радник
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ZONA KOLUBARSKO-MA^VANSKA

ВРЕЛО СПОРТ СРУШИЛО "ДИЗЕЛКУ”
Врељани су у најбољем могућем
тренутку заблистали и бацили на колена
доскорашњег кандидата за прво место,
истовремено и означили почетак
српсколигашког славља у Богатићу!
Заборавили су пулени Милоша Гаврића
све пролећне муке, храбро стали "на
црту" фавориту и извојевали победу
која је пореметила планове свим
кандидатима у борби за опстанак.
Улоге јунака су преузели
неухватљиви Александар Радовановић
и несавладиви Љубиша Ракић, али је
Колубарско-мачванска зона, 29. коло

Врело спорт- Железничар
(Лајковац) 2:0 (1:0)
Стадион СЦ "Матић" са вештачком
подлогом. Гледалаца: 150. Судија:
Никола Ђорђевић (Аранђеловац).
Стрелци: Ђурђевић у 45. и Радовановић у 80. минуту. Жути картони:
Д.Матић, Леонтијевић, И.Матић,
Шајиновић (В), Софронић, Радовановић (В).
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 8,5, Симић 8,
Леонтијевић 8, Ђорђевић 8, Д.Матић
8, Јолачић 7,5, У.Ракић 8 (од 88.
Јевтић -), И.Матић 7,5, Ђурђевић 7,5
(од 67. Шајиновић -), Анђић 7,5 (од 56.
Стаменковић 8), Радовановић 8,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
А. Радовановић (Врело спорт)
Колубарско-мачванска зона, 30. коло

Осечина- Врело спорт
0:4 (0:1)
Стадион у Осечини. Гледалаца: 50.
Судија: Лазар Тодоровић (Лозница).
Стрелци: Анђић у 35., Ђурђевић 50. и
80. и Јечменица у 84. минуту. Жути
картони: Милошевић, У.Ракић (В).
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 7,5, Симић 7,
Леонтијевић 7, Ђорђевић 7, Стаменковић 7,5, Јолачић 7,5, У.Ракић 7,
Милошевић 7, Ђурђевић 8 (од 84.
Обрадовић -), Анђић 8 (од 71. Шаиновић 7), Радовановић 7 (од 82.
Јечменица 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Ђурђевић (Врело спорт)

Јунак победе над Жељом:
Љубиша Ракић (Врело спорт)
исправније рећи да су Врељани
награђени за фанатичну борбеност и
тимски дух који је лебдео над вештачком подлогом терена СЦ "Матић".
Радовановић је "измислио" први гол
за Ђурђевића, потом је њему на исти
начин Дејан Стаменковић омогућио да
се упише у листу стрелаца, а присуство Немање Матића учинило је да
победа буде још слађа домаћима...
У Осечини није било дилеме,
мада је "седмица" домаћих Павић
уздрмао пречку Љубише Ракића у 31.
минуту код резултата 0:0. Врло брзо је
прорадила продукција Анђић- Ђурђевић, дебитантски гол је уписао и Лазар
Јечменица, па су у Подгорини Врељани и званично прославили опстанак...
Брезовица је мало раније отишла
на летњи распуст, али се тим Драгише
Остојића побринуо да се победом
опрости од својих навијача. Последњи
меч је обележио "бонус" Стефан
Поповић, за мање од 25 минута два
пута је затресао мрежу Борца и
преломио меч. Павић је демонстрирао
одличну игру главом на самом старту,
гости из Лешнице са "креча" поравнали, али су домаћи одличним финишом заокружили успешну сезону... Б.М.

25.коло (01/02.06.2019):
Врело Спорт - Железничар (Л)
Борац (Л) - ОФК Осечина
Раднички Стобекс - Брезовица
Рађевац - Рибница
(М)
ОФК Дивци - Спартак (Љ)
Мачва (Б) - Раднички (В)
Задругар (Л) - Раднички Шаб.

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

26.коло (08/09.06.2019):
Железничар (Л) - Задругар (Л)
Раднички Шабачки - Мачва (Б)
Раднички (В) - ОФК Дивци
Спартак (Љ) - Рађевац
Рибница (М) - Раднички Стоб.
Брезовица - Борац (Л)
ОФК Осечина - Врело Спорт

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

21
1.Ma~va (B)
2.@elezni~ar 18
3.Radni~ki(V) 13
4.Zadrugar (L) 13
5.Spartak (Q) 11
6.Brezovica 10
7.Ribnica (M) 10
8.Vrelo sport 10
10
9.Ra|evac
10.Radni~ki [. 10
11.Radni~ki S. 10
9
12.Borac (L)
13.OFK Divci 8
4
14.Ose~ina

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

3 71 : 20
3 46 : 16
7 39 : 25
9 41 : 36
11 33 : 36
11 33 : 31
12 26 : 31
12 32 : 39
12 39 : 37
14 38 : 49
14 33 : 48
13 32 : 33
15 22 : 36
21 19 : 37

65
59
45
43
37
35
34
34
34
32
32
31
27
11

Колубарско-мачванска зона, 30. коло

Брезовица- Борац (Лешница)
3:1 (1:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 150.
Судија: Александар Стајић (Шабац).
Стрелци: Павић у 8. и Поповић у 72. и
79. за Брезовицу, а Николић у 67. минуту
из пенала за Борац. Жути картони:
Јанковић (Бз), Николић, Игњатовић
(Бр).
БРЕЗОВИЦА; Крсмановић 7, Шошкић 7,
Павић 7,5, Марјановић 7,5, Радосављевић 7,5, Ситарица 7, Ђурђевић 7,5,
Гошић 7 (од 67. Поповић 8), Љубичић 7,
Јанковић 7 (од 67. Руменић 7), Лукић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Поповић (Брезовица)

МЛАЂЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ЈЕДИНСТВА НА ЛЕТЊЕМ РАСПУСТУ

ПОДВИГ УБСКИХ
КАДЕТА
На опроштају од елите у Путинцима крај Инђије,
пулени Мирослава Билића су пропустили велики број
прилика да победом окончају сезону која је, и поред
испадања, донела и донеће пуно користи убском фудбалу.
По свему приказаном у пролећном делу сезоне, Убљани су
показали да им је место међу најбољим екипама Србије, на
жалост заостатак из јесењег дела и превише "чудних"
резултата ривала из "доњег дома" кумовали су испадањем
Јединства у Прву омладинску лигу ФС РЗС.
Кадети предвођени тренером Радованом Тадићем
остварили су "немогућу" мисију, фуриозним пролећним
играма оставили су иза себе Слогу (Краљево), Млади
радник и Јавор, а победа у последњем колу у Пожеги (2:0,
стрелци Павловић и Радовановић) била је пресудна да
црвено-бели сачувају статус члана Прве кадетске лиге ФС
РЗС. Тренер Тадић је остварио изузетан резултат и са
пионирима, дечаци рођени 2004. и 2005. били су трећи иза
Мачве и Шапца уз 21 победу и пет пораза.

Подвиг кадетске селекције Јединства
"Петлићи" Срђана Ристића су после три шампионске
сезоне препустили примат Будућност-Крушику, али су
капитен Ракић, Бркић, Лазић, Киселчић, Иконић, Грујић,
голман Велимировић... најавили да се не треба бринути за
будућност убског фудбала.
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ЈЕДИНСТВО ОСТВАРИЛО ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ НА СРПСКОЛИГАШКОМ "ЗАПАДУ”

ТРЕЋЕ МЕСТО ЗА ПОНОС
- Највећи успех у новијој историји клуба. - Један од најбољих играча ове сезоне Виктор
Живојиновић каријеру наставља у Вождовцу. - Меч против "фењераша" био је идеална прилика
да своје умеће покажу убски клинци- Бошковић, Јолаћић, Арсовић, Ђурић и голман Петровић.
Велики успех за младу црвенобелу чету и тренера Милоша Обрадовића, Убљани су се овог пролећа
чак десет пута радовали на 15 мечева
и за то награђени једним од највећих
успеха у новијој историји клубатреће место у Српској лиги "Запад".
Изузетну пролећну форму,
фудбалери Јединства потврдили су
и у Тутину у директном обрачуну за
треће место. Кренули су Убљани
мотивисано по не баш погодном
терену за игру, први је запретио
Никола Радојичић, а потом је голмана
Ђорђевића на искушење ставио
Поповић. Изгледало је да је чувар
мреже Тутина одбранио своју мрежу
после ударца Живојиновића, али је у
наставку акције капитен Радивојевић
приземним ударцем са 25 метара
донео предност Јединству.
У наставку је домаћин дошао до
даха, почео озбиљније да прети, али
је и Обрадовићев тим био опасан.
Могао је Игор Милановић после
контре да дуплира предност, такође и
главом после корнера, а најозбиљније искушење Иван Јовановић је
имао у последњем минуту утакмице.
Цветковић је шутирао из пуног трка
са седам-осам метара, а најбољи
српско-лигашки голман бацио у
очајање присталице домаћег тима.
Последњи меч сезоне био је
емотиван за Виктора Живојиновића,
најбољи стрелац Јединства понео је

Српска лига "Запад", 30. коло

Јединство (Уб)- Полет (Љубић)
6:1 (4:1)

Одлични резултати рада
младог убског стратега:
Милош Обрадовић

Српска лига "Запад", 29. коло

Тутин- Јединство 0:1
(0:1)
Градски стадион у Тутину. Гледалаца: 200.
Судија: Филип Мирковић (Горњи Милановац).
Стрелац: Радивојевић у 29. минуту. Жути
картони: Дедеић (Т), Радивојевић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 8, Мијатовић 7,5,
Рајовић 7,5, Томић 7, Андрић 7, Радивојевић 8,
Милановић 8 (од 90. Арсовић -), Н.Радојичић 7,
Поповић 7,5 (од 72. З.Радојичић 7), Ђокић 7 (од
90. Јолачић -), Живојиновић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Лука Радивојевић (Јединство)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
Виктор Живојиновић
испраћен овацијама

Високи лет Поповића
који је претходио другом голу

Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 300.
Судија: Дејан Димитријевић (Смедерево).
Стрелци: Живојиновић у 29. из пенала,
Поповић у 35. и 40., Ђокић у 42., Јолачић у 53. и
Арсовић у 70. за Јединство, а Мартаћ у 41.
минуту за Полет. Жути картони: Филиповић,
Бошковић, Јолачић (Ј), Поповић (П).
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7, Бошковић 8, Рајовић
8, Томић 8, Андрић 7 (од 46. Филиповић 7,5),
Н.Радојичић 7,5, Милановић 7,5, Јолачић 8,
Поповић 8 (од 48. Арсовић 7,5), Ђокић 8,
Живојиновић 7,5 (од 43. Ђурић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Синиша Јолачић (Јединство)

капитенску траку на опроштају од
црвено-белог дреса, при том
постигао и десети првенствени
гол. Сјајним играма, вихорни
крилни нападач је заслужио позив
супер-лигаша Вождовца, а убска
публика је свог љубимца поздравила овацијама приликом изласка
са терена у 43. минуту. Меч против
"фењераша" био је идеална
прилика да своје умеће покажу
убски клинци- Бошковић, Јолаћић,
Арсовић, Ђурић и голман Петровић, а "шестица" против нејаких
гостију на најлепши начин је спустила завесу на изузетно успешну
сезону...
Б.М.

1.Smederevo 1924
2.Sloga (P`)
3.Jedinstvo (Ub)
4.Tutin
5.Jo{anica
6.Mladi radnik
7.[umadija (A)
8.Budu}nost (V)
9.Mokra Gora
10.Sloga 33 (PM)
11.Provo
12.Loznica
13.Drina (Q)
14.Proleter Mihaj.
15.FAP
16.Polet (Q)

19
17
16
15
13
10
11
10
11
11
9
9
6
7
5
3

8
9
6
8
8
13
10
12
7
5
10
10
12
9
5
4

3
4
8
7
9
7
9
8
12
14
11
11
12
14
20
23

46 : 18
42 : 17
46 : 21
43 : 21
37 : 33
31 : 18
33 : 23
30 : 24
38 : 33
39 : 37
30 : 35
31 : 37
23 : 34
27 : 47
14 : 62
20 : 70

www.glastamnave.com

64
60
54
53
47
43
43
42
40
38
37
37
30
30
20
13
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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ОБРАДОВАО СВЕ ФУДБАЛСКЕ КЛУБОВЕ У УБСКОЈ ОПШТИНИ

ВРЕДАН ПОКЛОН ЗА УБСКИ ФУДБАЛ
Немања Матић звао у госте, Савез донирао опрему.
Делегацију Фудбалског савеза
Србије угостио је српски репрезентативац Немања Матић, а повод је био
више него леп- додела спортске опреме
свим фудбалским клубовима у убској
општини. Посредством аса Манчестер
Јунајтеда, убски крај је укључен у акцију
која траје већ две године, а која је
обрадовала чак 34 фудбалска клуба на
овој територији- српсколигаша Јединство, зонаше Врело спорт и Брезовицу,
седам окружних лигаша, 11 међуопштинских и 13 клубова општинске лиге.
На прелепом објекту СЦ "Матић",
гости су били водећи људи из ФССпредседник Славиша Кокеза, потпредседник Марко Пантелић, генерални
секретар Јован Шурбатовић и председник ФС РЗС Слободан Илић, а домаћин
их је поздравио у име представника
клубова и исказао велику захвалност за
донацију квалитетне спортске опреме:
- Ова донација је од немерљивог
значаја за фудбалске клубове чије
преживљавање често зависи од
ентузијазма људи и њихове спремности
да завуку руку у сопствени џеп. Сви смо
потекли из малих средина, знамо колико
је помоћ овакве врсте неопходна за
клубове нижих рангова, због тога се
искрено захваљујем Фудбалском савезу
савезу Србије што нису заборавили наш
крај у овој акцији која је за сваку
похвалу. Фудбал је у убском крају увек
био плодно тло за таленте, побољшањем инфраструкуре повећаћемо
шансе да клинци из овог краја досегну
фудбалске звезде- рекао је Немања

Представници ФСС и убских клубова
са домаћином Немањом Матићем
Матић приликом доделе Пумине
спортске опреме.
Челницима ФСС било је јако
пријатно у гостима код Немање Матића,
потврђују то и речи председника
Славише Кокезе:
- Драго ми је да смо данас овде на
позив великог фудбалера и човека,
знамо да је овај крај дао пуно српском
фудбалу и наша помоћ се неће
зауставити на овој донацији. Видећемо
шта још можемо да урадимо за вас,
надам се да ће вам опрема добро доћи,
а ја с поносом кажем да сте сада на
листи од већ две хиљаде клубова које
смо на овај начин обрадовали- рекао је
председник ФСС.
Б.Матић

Ub - Murgaš 066 447 477 - 063 71 83 474
- Novi i polovni delovi
- Servis i punjenje auto-klima
- Ultrazvučno čišćenje dizni
Ugradnja i reparacija
vetrobranskih stakala

Клубoви кoјимa је дoнирaнa
oпремa у СЦ „Мaтић“:
Јединствo Уб, Врелo спoрт, Брезoвицa, Рaдник, Трлић, Бaњaни, Сoвљaк, Тврдoјевaц, Тулaри, Пaљуви,
Чучуге, Јoшевa, Кaленић, Шaрбaне,
Црвенa Јaбукa, Пaмбукoвицa, Врелo,
Гуњевaц, Рудaр Рaдљевo, Пoлет
Тaкoвo, Звиздaр, Омлaдинaц Кaлинoвaц, Дoкмир, Будућнoст Слaтинa,
ОФК Тaкoвo, Стубленицa, Мургaш,
Јединствo Милoрци, Кoлубaрa Лисo
Пoље, Слoгa Врхoвине, Вукoнa, Бргуле, Стрелaц Кoжуaр и Слoгa Лoнчaник.
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ЗАВРШЕНЕ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

ДОМИНАЦИЈА ПОЛИЦАЈАЦА
- Припадници органа реда у финалу, после бољег извођења пенала, савладали Зимпу АД.
- Петар Милутиновић је најбољи играч турнира, најбољи голман је Драган Кузмановић, а само је
Бошко Лесић из Ђуниса са 12 голова "окрњио" савршен учинак Полицијске станице.
Традиционалну смотру радника
убске општине обележили су припадници
Полицијске станице Уб и однели безмало
све награде са Радничких спортских
игара. У финалу турнира у малом фудбалу
намерили су се на одличну екипу АД
Зимпе, у регуларном току било је 2:2, али
су захваљујући најбољем голману
турнира Драгану Кузмановићу подигли
победнички пехар након извођења
седмераца, први пут откако се такмиче у
конкуренцији убских радних организација.
Расположени Влада Мирковић је са
два пројектила у финалу претио да
растужи бројније навијаче полиције, али је
Крстић вешто поравнао неколико минута
пред крај- 2:2. Промашај Симића и
одбрана Кузмановића били су сигнал за велико славље убског
СУП-а, а и појединачне награде су потврдиле њихову
доминацију. Петар Милутиновић је најбољи играч турнира, уз
већ поменутог голмана Кузмановића, а само је Бошко Лесић из
Ђуниса са 12 голова "окрњио" савршен учинак Полицијске
станице. И у надвлачењу конопца није било дилеме, полицајци су потврдили вишегодишњу доминацију и надјачали
раднике КЈП Ђунис, док је треће место припало Вивексу.

У ОПШТИНСКОМ РАНГУ

ЗВИЗДАР
БЕЗ ПРЕМЦА

Финалисти: Полицијска станица Уб и Зимпа АД
У полуфиналу је
заустављен двоструки
узастопни победник ЗЗ
Трлић, припадници органа реда савладали су их
са 3:1 и скинули са трона,
а Зимпа је искористила
некомплетност фаворита
Електродистрибуције и
на пенале изборила пласман у финале. Председник Већа савеза самосталних синдиката општине Уб Милан Филиповић је био веома задовољан на крају турнира:

Најбољи голман,
стрелац и играч турнира

Убедљиво и надмоћно, Звиздар је изборио улазак у
Међуопштинску лигу Колубаре и потврдио да је добра
организација предуслов резултатског успеха. Ренесанса
клуба настала је повратком легенди Звиздара Марка-Ћеле
Максимовића (тренер) и Јована Тодоровића (председник),
а породична атмосфера уз неспорно квалитетан играчки
кадар лишили су борбу за 1. место било какве неизвесности.

За треће место: Трлић и Електродистрибуција

ФК Звиздар
Клуб је прославио улазак како доликује, а у склопу
славља одиграна је утакмица ветерана Звиздара и Лука из
Воћњака чиме је продубљено пријатељство које траје већ
22 године. Најбољи стрелац екипе је Вељко Радовановић
са 14 погодака, а одскочила је група играча предвођена
капитеном Максимовићем, Ранковићем, браћом Берановић, Шкорићем... Најваљено је већ 4-5 појачања за виши
ранг, инфраструктура је јача из дана у дан, остало је, према
речима председника Тодоровића, да се доврше радови на
санацији крова. Засијали су и рефлектори у спортском
центру "Рудник", тако да Звиздар поново постаје снажан
фудбалски центар на путу да се врати у славне дане с краја
деведесетих...
Б.Матић

- Мало нам се одужио турнир, али верујем да то публици
није сметало и да су уживали. Практично цео програм смо
извели у спортској хали, један дан смо играли на Школарцу
који због реновирања није могао да угости такмичаре у
атлетским дисциплинама. Честитке Полицији на заслуженој
победи, играли су са највише енергије и заслужено узели
пехар. Велику захвалност дугујем убским судијама Поповићу,
Ковачевићу, Ђорђевићу и Ранковићу, а за следећу годину
могу да најавим много ригорознији критеријум за учешће
актера на играма. Били смо болећиви да бисмо свима изашли
у сусрет, неки су то злоупотребљавали, тако да нас догодине
чека вероватно мање екипа, али искључиво са играчима
својих предузећа.
Б.Матић
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СКЛОПЉЕН ТИМ ЗА НОВУ СЕЗОНУ
Стигла појачања за наредну сезону: Александра Глигорић (Клек), Катарина Лукић (ТЕНТ),
Јелена Вулин (Јединство СП), Аница Кутлешић (Железничар) и Сања Ђурђевић (Динамо).
Већ по традицији, управа ЖОК Уба је
организовала завршну прославу која је окупила
играчице, стручни кадар, медије и пријатеље
клуба, а тренер Маријана Боричић је и званично
послала екипу на одмор који ће трајати до 5.
августа. Иза Убљанки је дебитантска сезона у
елити, циљ је остварен кроз две убедљиве
победе у баражу, а да управа клуба вредно ради
потврђују и речи селектора кадетске репрезентације Србије:
- Готово да смо склопили све коцкице за
другу суперлигашку сезону, једина непознаница
је примач Милица Безаревић. Чекамо је да се
изјасни у вези са продужетком сарадње, ако
одговор буде негативан- потражићемо појачање
на тој позицији. Извесно је да нас напушта Ирена
Дробњак која одлази на студије у САД, а нисмо
продужили сарадњу са Миљаном Трајковић и Бранкицом Никић. Због повреде
нас је напустила Александра Петровић, питање је да
ли ће сјајни средњи блокер
бити у могућности да настави каријеру...
Списак појачања је
прилично дугачак и, што је
много битније, респектабилан:
- Средњи блокер Клека
Александра Глигорић биће
велико појачање на мрежи,
а на место техничара стигла
је Катарина Лукић из ТЕНТа, рођена 1998. године. Из
Старе Пазове довели смо
коректора Јелену Вулин
која је ове године играла
финале Суперлиге, а из
редова шампионки Железничара појачање је Аница
Најзвучније појачање:
Кутлешић, средњи блокер.
Александра Глигорић
На позицији "либера" имаћемо Сању Ђурђевић, Лазаревчанку која је играла за
панчевачки Динамо, тако да ћемо, уз староседеоце, имати
врло пристојан играчки фонд. Нећемо се залетати у
прогнозама, наравно да су амбиције да се барем за
степеник резултатски подигнемо у наредној сезони, тако да
верујем да је борба за опстанак наша прошлост- рекла је
Обреновчанка на клупи ЖОК Уба.
Б.Матић

Са прославе ЖОК Уб

УБСКИ РУКОМЕТАШИ ПОНОВО
У ПРВОЛИГАШКОМ РАНГУ

ПАЛАНЧАНИ
ПОКВАРИЛИ СЛАВЉЕ
Убљани од јесени поново у много
престижнијем друштву ваљевског Металца,
Синђелића, Радничког из Обреновца, ПКБ-а...
Све је било спремно за прославу, убска публика се
окупила да поздрави своје шампионе и ужива још 60
минута у добром рукомету, али се на паркету нису
појавили противници из Смедеревске Паланке! И на
симболичан начин се потврдило да РК Уб својим

РК Уб у новим дресовима за наредну сезону

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
КАРТИЦАМА „БАНКА ИНТЕСЕ”
ДО 12 РАТА БЕЗ КАМАТЕ

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

квалитетом и озбиљношћу не припада овој лиги, па ће
пулени Дејана Лукића од јесени поново у много
престижније друштво ваљевског Металца, Синђелића,
Раковице, Радничког из Обреновца, ПКБ-а, Смедерева,
Рекреатива, Металопластике 2, Новог Београда...
- После три сезоне враћамо се у прволигашко друштво
где нам је, по свим критеријумима, и место. Ове сезоне смо
победили 11 од 14 утакмица, два пораза доживели смо од
младог тима Црвене звезде који је јуниорски првак државе
и чији играчи већ имају суперлигашко и репрезентативно
искуство. Иако смо плеј-оф почели без бодова, надмоћно
смо остварили жељени циљ са 4 победе, а играчима
искрено честитам на великом труду и резултатском успеху.
Незаобилазан фактор била је и наша верна публика која
одлично познаје рукомет, прволигашки рукомет им је
награда за велику подршку. Нећемо много мењати екипу у
вишем рангу, ови момци апсолутно заслужују шансу, а у
плану је да доведемо два-три играча, врло вероватно
Убљане са суперлигашким и иностраним искуствомзаголицао је машту навијача РК Уба Дејан Лукић. Б.Матић
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SALON KERAMIKE
014/410-403 064/222-43-43 064/8160-740

Ul. Drinskih divizija br.12 (na obilaznici u sklopu Stovarišta „Kovačević”)
„Domis enterijeri” je trenutno jedna od vodećih srpskih firmi u prodaji:
- svih vrsta keramike (domaće, italijanske, španske, kineske...)
- kvalitetnih uvoznih granita
- gazišta za stepeništa
- kada, tuševa, tuš kabina...
- kupatilske galanterije (bojlera, wc šolja, bidea...)

Sve za vaša kupatila, kuhinje, terase, staze...

