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УБСКИ ХРАМОВНИ
„РАЈСКИ ВРТ”

TADING

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

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

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

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

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ЕПС, ОГРАНАК РБ „КОЛУБАРА”

СТАЛНО ЗАПОСЛЕЊЕ
ЗА УБЉАНЕ
Радни однос на неодређено време засновало
133 радника са територије општине Уб
ЈП „Електропривреда Србије”, огранак РБ „Колубара”,
примио је, 2.септембра, на стално запослење укупно 133
радника са територије општине Уб, који су некада били
ангажовани од стране „Колубара-Услуга”, а касније у
„Колубари” на одређено време. Како сазнајемо од Дарка
Глишића, председника општине Уб, ово се може сматрати
највећим запошљавањем Убљана у РБ „Колубара” у
последњих десет година, где је раније прешло још 54
радника, што у укупном збиру износи 187.
- Захваљујући Влади
Републике Србије, и разумевању премијера Вучића,
радници који су раније
били примљени на такозване двогодишње уговоре, коначно су, 2.септембра, како је и обећано,
добили решења на неодређено време. Дакле, постали
су радници са сталним
радним односом у ЕПС, у
огранку РБ Колубара. У
целокупном броју радника,
велики је број Убљана и ја
сам веома срећан што су
вишегодишњи проблеми
наших суграђана, који су
јако дуго чекали да реше то
своје питање, коначно
Потписивање уговора
решени. Многи од њих су
о сталном радном
били више година на уговорима и то се некако продуодносу у „Колубари”
жавало, развлачило, носило неизвесност... Сада су ти њихови проблеми завршени, а
ја им од срца желим пуно среће и честитам на коначном
решењу кључног егзистенцијалног питања, а то је сталан
посао- истакао је Глишић за „Глас Тамнаве”, најављујући
да ће општина Уб, и у наредном периоду, бринути о својим
суграђанима где год да раде, у државној или приватној
фирми.
- То смо радили и свих претходних година, а то ћемо
радити и у будуће. Ви данас, када погледате, имате много
више Убљана који имају свој посао него што је то био
случај у неким годинама иза нас. На нама је да стварамо
услове, да их и даље образујемо и припремамо, да будемо
довољно јаки да их запослимо, како код нас, тако и негде
другде, где постоји потреба за одговарајућим кадром и
вредним људима које ми овде школујемо и припремамо за
улазак у живот- поручио је први човек општине Уб.
Милован Миловановић
CIP- Каталогизација у публикацији
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НЕЋЕМО РАТ

Н

ароди Балкана, судећи по написима и многима реаговањима на
профилима на Фејсбуку и налозима на Твитеру и другим друштвеним
мрежама, су масовно изразили противљење онима
који, звецкањем оружја, намеравају да докажу свој
патриотизам. То је, истиче се, готово јединствено,
лажни патриотизам већ виђен на овим просторима, а
коштао је, поред материјалних добара, много и у
људским жртвама. Србија је, опет, највише платила делом у грађанским ратовима почетком деведесетих, а
делом у НАТО бомбардовању, који је назван (гле,
ироније!) ’’Милосрдни анђео’’. А, ето, недавно, и неки
генерал ове ратоборне војне алијансе, даде изјаву да
би требало ратом решити спорове и неспоразуме
којима се, неки Хрвати и неки Бошњаци, увек баве кад
желе да привуку подршку (бираче) у својим етничким
групацијама.
Е, сад! Мораћемо, изгледа, опет на улице. Али, овог
пута, не против актуелних власти - већ да изразимо
гласну подршку напорима које јасно и недвосмислено
улаже премијер Вучић не би ли сачувао мир на
Балкану. Верујем да ће Србија остати ван сукоба и да
неће доживети ратна разарања, али се не бих заклео да
Република српска, а са њом и цела Босна и
Херцеговина (са већим делом Хрватске) неће ући у
немирне воде спорадичних, такозваних, терористичких акција од којих ће НАТО да пере руке, али ће разни
борци за ОВО или ОНО, потписивати саопштења у
којима ће бити признавана одговорност за терориризам у име неких високих патриотских циљева. И
тако, делови Балкана ће бити потпаљени (или ће се,
бар, чинити озбиљни покушаји). Међутим, лично
верујем у искреност Вучићевих напора. Уосталом, ово
је једина земља за коју се вреди борити...па и погинути.
То је прави патриотизам, а не оно што смо слушали од
‘’шаке јада’’ Зорана Милановића, са комплексом
српског порекла (свеједно да ли јесте или није - човек
је очигледно оптерећен).
Е, камо среће да су сви народи (и народности), кад је
почело растурање Југославије, изашли на улице и
моткама отерали све оне велике вође, који су
омогућили каснији развој догађаја. Југа би сада била
један од лидера Трећег блока, Несврстаних, и питала
би се за много тога у свету... Али, по ко зна још када
опробаном систему ‘’завади па владај’’ светски
моћници су расцепкали моћну државу (четврту силу у
Европи, а касније - вероватно и прву), кренуле су
избегличке колоне, доказивање ко је којих више побио,
растерао, унесрећио... А пензионисани амерички
генерали су јавно радили за главешине ’’домовинског
рата’’, амерички авиони бомбардовали напуштене
војне положаје око Книна, тукли по избегличким
колонама... Они су увек на располагању као
оспособљени стручњаци за ратна разарања и, у
сарадњи са домаћом (и страном) сортом ’’јунака’’
познатих под називом ‘’пси рата’’, могли би, опет... Е,
зато сам, верујем, добро разумео поруку премијера
Вучића пре поласка у Вашингтон у госте код
Клинтонових. Колико год изгледало провидно (па,
тако, јасно и Клинтоновима) разумео сам то као
‘’сламку спаса’’, али и решеност да Он, лично, пренесе
поруку народа Балкана (не само Србије): НЕЋЕМО РАТ!
И, уместо да сви стану иза овог јасног дипломатског
потеза, који је изражен и на многим јавним скуповима
ових дана, опозиоционе странке су објавиле своја
тумачења. Као, Вучић враћа некакав дуг Клинтоновима
и америчкој Демократској странци (?).
Шта закључити? Ујединила се, или не, опозиција у
Србији, нарочито она коју финансира Сорош, тешко да
ће, икада, освојити довољно бирача...
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ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

УСВОЈЕН ДРУГИ
РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Постојећи оквири буџета нису мењани,
средства су остала иста, само је
извршена прерасподела позиција
Одборници Скупштине општине Уб су на трећој седници
локалног парламента, одржаној 16.септембра, усвојили други
ребаланс овогодишњег буџета који је, практично, технички, јер
није мењана висина расхода и прихода у општинској каси, већ
је само извршена прерасподела средстава.
Како је образложио председник општине Дарко Глишић,
разлог за ребаланс је то што је на појединим позицијама остало
новца, док је на другима потрошен.
- Планирани обим средстава, као и након првог ребаланса,
остаје исти – 781 милион динара, а не мењамо ни износ и
оквире који су предвиђени за јавна предузећа и установе. Од
њих, само је Установа за културу и спорт имала једну благу
корекцију унутар својих прихода, док код осталих корисника
није било никаквих промена, а општинска управа је због
уштеде имала неколико корекција. Уштедели смо на неколико
тендера који су били мањи од онога што смо предвидели и по
том основу остало је неутрошено 12 милиона динара. На
позицији експропријације остала су два милиона, јер је у том
обиму до краја године неће бити, од такси ка предузећу
Србијаводе остала су четири милиона динара која не можемо
да реализујемо до краја године, а по ПЗФ 2,7 милиона динара.
На текућим поправкама уштедели смо пет милиона, док због
тендера који ће морати да се понови за завршну фазу
изградње нове зграде општине, уштедели смо, не нашом
вољом, 15 милиона динара. Било је још неких ситнијих уштеда,
са мањим износима средстава, и то смо прерасподелили на
друге позиције где нам је новац потребан, навео је Глишић.

Најдужа расправа под тачком „разно”

ГЛИШИЋ САТ ВРЕМЕНА
ОДГОВАРАО НА ПИТАЊА ОДБОРНИКА
Након сат и по времена, колико је седница трајала, где је
и преосталих 16 тачака дневног реда изгласано без примедби и расправе, председник општине Уб је под тачком
„разно” још сат времена одговарао на питања одборника.
Пошто су се питања углавном односила на изградњу
сеоских путева и реконструкцију нисконапонске мреже по
селима, Глишић је саветовао одборницима да до 1.
децембра направе листе приоритета по месним заједницама
и припреме пројекте, како би се наредне године конкурисало
за средства из републичког буџета.
„Није реално да се уради све што се достави из неке
месне заједнице, али увек може бар нешто. Један део
средстава и сада смо могли да добијемо од државе,
међутим, проблем је то што немамо пројекте, па, не можемо
да добијемо ни паре. Не може хајдучки да се ради. Да бисмо
прошли на конкурсима, од изузетне је важности да имамо
ваљане пројекте и испуњавамо прописане услове. Ми већ
пету годину нисмо пали ни на једном конкурсу, а трудићемо
се да тако и остане, па ћемо не мањим интензитетом и
наредне године да радимо на побољшању инфраструктуре”,
поручио је Глишић.

Детаљ са треће седнице СО Уб

ДОДАТНО СМАЊЕЊЕ
БУЏЕТА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

СКУПА ЈАВНА РАСВЕТА
Плаћање јавне расвете из општинске касе је велики
проблем о коме ће Скупштина морати да заузме став,
истакнуто је на трећној седници. У оквиру ребаланса буџета за
ову намену опредељено је још додатних дванаест милиона
динара, јер су планирана средства потрошена још у августу, а
рачуни, који су уредно плаћани, и даље стижу.
- Рачуни за јавну расвету готово да достижу три милиона
динара месечно, док су у неком претходном период били
између 800.000 и 900.000 динара. Ја знам да сви воле да им сија
на путу испред куће, али воле и да им целу ноћ обасјава и њиву
и шуму, што не знам колико је целисходно, а мора да се плати.
Мораћемо то или да временски ограничимо на неко пристојно
доба или да укинемо, јер је немогуће плаћати. У наредној
години имаћемо од 35 милиона, па навише, трошкове за јавну
расвету. То је огроман новац и не можемо себи да га
приуштимо. А имамо превише тога, пошто општина ноћу сија
као божићма јелка”, рекао је Глишић.
Одборници Драган Милосављевић, Никола Томић и
Томислав Јуришић изнели су предлоге како смањити рачуне за
јавну расвету. Суштина је да се јавна расвета коригује, односно
смањи број сијаличних места, као и да се поставе тајмери и
постојеће сијалице замене ЛЕД расветом. Јуришић сматра и да
претходно треба извршити контролу целокупног јавног
осветљења, пошто има много нелегалних прикључака на
приватним кућама и имањима, док је Милосављевић
мишљења да средства која се буду уштедела од јавне расвете
треба усмерити на куповину протиградних ракета и друге
превентивне мере од елементарних непогода.

„До данас, реализовали смо 450 милиона динара, а
очекујемо да укупна реализација буџета до краја године
буде између 80 и 83 процента, што је на нивоу претходних
година. Свакако нас очекује и додатно смањење буџета,
најмање десет посто у односу на буџет који смо имали за
ову годину. То је око 700 милиона, чиме би се наш
дефицит смањио на испод десет посто, односно
реализација би била успешнија”, казао је Глишић.
Према његовим речима, при Канцеларији за јавна
улагања Владе Србије до краја године биће основан фонд за
изградњу водовода и канализационе мреже, који ће бити на
располагању од 1. јануара, тако да општина већ сада
припрема неопходну документацију за веће инвестиције.

ЈУРИШИЋ И ДИМИТРИЈЕВИЋ (СПС)
НОВИ ОДБОРНИЦИ
На трећој седници СОе Уб донете су одлуке о
престанку мандата одборника Благоја Цонића и
Александре Трифуновић
(СПС) који су поднели
писане оставке на место
одборника у локалном парламенту. Њихова места у
одборничким клупама преузели су Томислав Јуришић
из Калиновца и Душан
Димитријевић из Бањана.

Душан Димитријевић
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УБСКИ ХРАМОВНИ
РАЈСКИ ВРТ
После Литургије, уприличен пригодан
културно-уметнички програм, који су извели
професори и ученици убских школа, као и
чланови хорова и фолклорног ансамбла
У недељу, 18.септембра, после свете архијерејске
Литургије, уприличена је прослава поводом петогодишњице
освећења Храма Христа Спаситеља на Убу, једном од најлепших црквених здања у Србији. Светој Литургији, на којој је, уз
хор убске цркве „Пресвета Богородица Тројеручица“, певао и
гостујући хор Маркове цркве „Деспот Стефан Лазаревић“ из
Београда, присуствовали су епископ ваљевски владика Милутин и новоизабрани епископ аустралијско-новозеландски
Силуан.
Програм је, после благослова владике Милутина, почео
молитвом Господњом и композицијом „Оче наш“ у којој су
учествовали професори и ученици Музичке школе „Петар
Стојановић“ са Уба и чланови убског црквеног хора, којим је
дириговала Николина Нинић из Ваљева. Рециталом, који су
читали ученици убске Гимназије и Техничке школе, а припремио професор веронауке Александар Мандарић, присутни су
имали прилику да се подсете и науче податке из историје
постојања убске цркве. У програму су учешће узели и чланови
ансамбла „Кир Стефан Србин“ као и чланови старијег дечјег
ансамбла КУД-а „Тамнава“ представивши се играма из Шумадије, праћени члановима оркестра Мише Живића. Као солисти
певачи наступали су професор певања Светозар Вујић, тенор
Даријан Макијев и сопран Миона Живановић. Звуцима гитаре и
својим гласом представио се Благомир Тешић, а рецитал и
поједине композиције праћене су звуцима фрулице. Извођене
су старе духовне и народне песме.

Света литургија поводом
петогодишњице убског Храма
Старешина убског Храма о. Драган Алимпијевић захвалио се свим верницима који су помагали и помажу постојање
овог велелепног здања:
– Могу рећи да, захваљујући народу Тамнаве, али и из
свих крајева, а највише господину Станку Суботићу, који је
одвојио огромна средства, ово велелепно здање овако лепо
сјаји. Постоји преко 140 приложника који су давали износе

Културно-уметнички програм у порти
Храма Христа Спаситеља на Убу

ИСТОРИЈАТ УБСКЕ ЦРКВЕ
Постојање убске цркве датира још из 19. века, па је у
списима проте Љубе Костића забележено да је убска црква једна од најстаријих у ваљевском округу. По предању,
прва црква била је дрвена и шиндром покривена, а у
књизи Јоакима Вујића постоји податак да је храм довршен
августа 1922. године. Нова открића, пронађена 1998.
године у темељима старе цркве, наговестила су, да је
садашња црква четврта по реду на том месту. Црквени
сабор, средином 1997. године, донео је одлуку да се
започне са изградњом нове цркве, јер је претходна црква
била саграђена од лошег материјала, у барокном стилу,
склона урушавању. Садашњи Храм рађен је по угледу на
две косовско-метохијске светиње: Храм Светих Архангела и Богородицу Љевишку. Реализација пројекта поверена је проф. др Предрагу Ристићу, црквеном архитекти
који је пројектовао преко 100 цркава.
У изузетно тешким економским и друштвено-политичким условима, градња је протицала споро. Убљанин
Станко Суботић допринео је изградњи и завршетку овог
велелепног Храма, приложивши 1.950.000 евра, што је
највећи дар једног Србина својој цркви, после Другог
светског рата. На стотине грађана Уба и околних места,уписани су као дародавци. Укупна вредност донација,
износила је 3.150.000 евра. Унутрашњост Храма урађена је
по идеји знаменитих руских пројектаната, у племенитој
ораховини, камену и мермеру.
Освећење Храма обављено је 2011. године, у мају, уз
присуство Владике Милутина, на дан Епархије ваљевске
и петогодишњицу устоличења њеног обнављања.
преко 1.000, 5.000 или 10.000 евра и сва њихова имена су
уписана у спомен плочи која се налази на галерији. За све
дародавце, једно велико хвала! За њихова уздарја нека
Господ подари стотину пута више, у здрављу, срећи, изобиљу небеских и земаљских благослова. Желим да се
захвалим и присутним епископима, архимандритима, хоровима.... Нас, Хришћане, обавезује да не осећамо Христа само
у овом световном Храму, већ да Христа у срцу носимо
стално.
Д.Капларевић
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УБСКА ПОЛИЦИЈА РАДИ „ПУНОМ ПАРОМ”

ПАЗИТЕ
ГДЕ ПАРКИРАТЕ
На удару непрописно паркирана
возила у центру града. Циљ увођење
саобраћајног и комуналног реда
Током августа и септембра, радници паркинг сервиса
КЈП „Ђунис” и припадници саобраћајне полиције Полицијске станице Уб спровели су заједничку акцију чији је циљ
увођење реда у области мирујућег саобраћаја у централним
улицама Уба, која ће бити практикована и убудуће.
Током ових акција запажено је појачано присуство
припадника саобраћајне полиције у улицима Краља Петра
Првог, Вука Караџића, Првог маја, Карађорђевој, Школској и
Душана Даниловића. Како сазнајемо, убски саобраћајци по
уоченом прекршају врше фотографисање непрописно
паркираних возила, а након тога на кућну адресу власника
возила стиже позив о изјашњавању ко је управљао возилом
и починио прекршај непрописног паркирања. По утврђивању одговорности, возачу следи новчана казна предвиђена Законом о безбедности саобраћаја у износу од 5.000
динара или 2.500 динара, ако се уплати у временском року
од осам дана.
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БРЗОМ РЕАКЦИЈОМ УБСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

ПРОНАЂЕН ВОЗАЧ
КОЈИ ЈЕ УСМРТИО
ПЕШАКА У ЈОШЕВИ
Беживотно тело одраслог мушкарца пронађено је,
10.септембра, у раним јутарњим сатима, у селу Јошева поред
пута Милорци-Јошева. Увиђајем, који су извршили припадници Полицијске станице Уб, утврђено је да се ради о
саобраћајној несрећи у којој је једно лице трагично настрадало.
Наиме, ради се о Зорану Машићу (1960) из Јошеве, који
се кобног дана кретао путем и којег је возилом ударио и
усмртио возач који се, након удеса, удаљио са лица места.
Након извршеног увиђаја, и захваљујући брзој интервенцији
убске полиције, пронађен је возач Р. Д. из Љубинића, који је
изазвао несрећу управљајући возилом марке „Мицубиши
Колт”. Након заплене његовог возила, на којем су јасно
видљиви трагови ударца и оштећења, он је задржан и
смештен у КЗП Ваљево, а након тога је предат Основном
јавном тужилаштву у Убу.

„Мицубиши Колт”
који је ударио
настрадалог Машића

Осумљичен је власник
возила Р.Д. из Љубинића

АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У КАЛЕНИЋУ
Саобраћајни колапс на Убу
Како смо најавили у претходним издањима „Гласа
Тамнаве”, појачана контрола ће се наставити и у наредном
периоду, уз апел возачима да своја возила паркирају на за
то предвиђена места, јер сва непрописно паркирана возила
биће фотографисана и њихови власници могу очекивати
позив од стране Полицијске станице у Убу.
М.М.М.

ОПРЕЗ !

МОБИЛНА ПРЕВАРА
Не потписујте уговоре са непознатим и
сумњивим људима и фирмама које вам
нуде „повољније услове”
Како сазнајемо од наших суграђана, на Убу су поново актуелни позиви
сумњивих представника једног мобилног оператера који грађанима нуде
“повољније услове“, како би потписали
некакве уговоре, а који их обавезују “на
верност“ и више година. Грађани, како
кажу упућени, сумња се да ли су у питању прави представници мобилних оператера јер, када се упореди њихова понуда са оном у пословницама оператера, добијају се
далеко „бољи услови”, што није реално. Због тога, пре
склапања било каквог уговора пажљиво прочитајте на шта
се обавезујете или се, најпре, обратите овлашћеној пословници мобилног оператера, где ћете, вероватно добити
боље услове. На Убу постоје пословнице сва три мобилна
оператера и, како би били сигурни у оно шта добијате, сигурније је да се обратите њима него да скапате уговоре са непознатим и сумњивим људима и фирмама, а на своју штету.

МАРИХУАНА
МЕЂУ КУКУРУЗОМ
Након опсежне
акције полицијских
службеника Полицијске станице Уб,
13.септембра, у Каленићу је пронађен засад стабљика марихуане који се налазио
у њиви, међу засејаним кукурузом. Власник њиве И.Л. из
Илустрација
Каленића задржан је
у притвору, а након тога је, уз кривичну пријаву, предат
Основном јавном тужилашту у Убу.
М.М.М.

Proizvodnja i popravka

CERADA
TENDI
8.marta br.20, Ub
014 411 975 062 1391 519 ŠATRI
www.mikaceradeub.rs
Obeležavamo vozila REFLEKTUJUĆIM TRAKAMA
koje su obavezne po novim odredbama Zakona
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ОПШТИНА УБ

КРОЗ ЕУ ПРОЈЕКАТ „ЗА БОЉИ ЖИВОТ“

НОВИ ДОМОВИ
ЗА ДВАНАЕСТ ПОРОДИЦА
Поред осам интерно расељених породица
са Косова, кров над главом добиле и две
убске социјално угрожене породице
У насељу Сандића имање у нове станове усељено је
десет интерно расељених породица са Косова, које су живеле у неформалном колективном центру ТЕ ТО „Колубара” у
Каленићу и две социјално најугроженије убске породице.
Њима су, на општинском плацу, додељене четири монтажне
куће и осам станова у згради за социјално становање у
заштићеним условима, чију је изградњу, у сарадњи са
локалном самоуправом и Комесаријатом за избеглице и
миграције Републике Србије, финансирала ЕУ у оквиру
пројекта подршке побољшању услова живота присилних

Корисници стамбене зграде
са представницима општине и донатора

УОЧИ ИЗБОРА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ОРГАНИЗОВАН
ПРЕВОЗ СА УБА
Позивају се грађани са ове стране Дрине
да изађу на локалне изборе, 2.октобра
Представници Срба из Републике Српске, на челу са
Драгићем Глишићем, одборником у општини Сребреница,
посетили су Уб, 13.септембра. Повод њиховог доласка је
анимирање расељених Срба, који су се настанили у општини
Уб, да изађу на локалне изборе у Републици Српској, који ће
се одржати 2.октобра.
Нарочито је специфична
ситуација у општини Сребреница, где се за начелника
сребреничке општине кандидују Младен Грујичић, као
заједнички кандидат свих српских странака у овој општини,
затим Ћамил Дураковић, као
кандидат бошњачких партија и
Десница Радивојевић, као независни кандидат.
Први пут после рата Срби
у Сребреници имају само једног кандидата за начелника и
Младен Грујичић,
око њега су јединствени. Пошто
су српске странке постигле кандидат за начелника
јединство, Бошњаци, како
општине Сребреница
сазнајемо из медија, на терену
раде све како би обезбедили што више гласова. Не презају ни
од куповине гласова. Нуди се новац, обећавају куле и
градови.
Због свега тога, изузетно је важно да и Срби са ове
стране Дрине, који су расељени током пређашњих ратова и
имају право гласа, изађу на изборе у Републици Српској и
гласају за њено очување и очување Сребренице у њеним
оквирима, поручио је на Убу Драгић Глишић, уз поруку да ће
за све гласаче са простора убске и обреновачке општине
М.М.М.
бити организован превоз на дан избора.

Нови стамбени објекти на Сандића имању
миграната и затварање колективних центара „За бољи живот”.
Свих 12 стамбених јединица је опремљено основним намештајем и уређајима.
На свечаној церемонији, новим станарима су протеклог
уторка кључеве уручили председник општине Уб Дарко Глишић, Иван Гергинов, помоћник комесара за избеглице и миграције и програм менаџер Делегације ЕУ у Србији Бригите Кухар,
која је најавила да ће, током наредних месеци, још 19 породица
са територије убске општине бити стамбено обезбеђено у
оквиру програма „За бољи живот”. Како је истакла, пола милиона евра је вредност пројекта намењеног општини, кроз који ће
31 породица бити збринута.
Зграда за социјално становање у заштићеним условима,
изграђена на Сандића имању, прва је такве врсте не само на
територији убске општине, већ и у Колубарском округу. Власник зграде је општина Уб, а управљање је у надлежности
Центра за социјални рад, који је одговоран за нaменско коришћење и унапређење услова и положаја корисника станова.
Поред шест интерно расељених породица са Косова, у објекат
су смештене и две убске социјално угрожене породице,
самохране мајке. Једна породица је са двоје, а друга са троје
деце, од којих је једно инвалид. Корисници ове услуге немају
права на откуп добијених стамбених јединица.
Д.Н.

НОВИ СПОТ „НЕВЕРНИХ БЕБА”

ПРЕЛЕПИ КАДРОВИ
СА УБА
Предивни убски крајолик, прошаран свим бојама лета,
нашао се у новом споту „Неверних беба“ за песму „Обала
блуза“. Већина кадрова снимана је крајем јуна на убској
Фазанерији, на чијем језеру су се чланови бенда возили
чамцем, а флору и фауну употпуњавали прелепи бели и
црни лабудови, као и пловке, уз житна поља убског села.
За месец дана емитовања на „You tube“ каналу, спот је
имао око 60.000 прегледа, а осим Фазанерије, снимано је и
на убском Тргу, расаднику ружа „Флора плус“ у Звиздару,
Совљаку, лајковачком каменолому „Ива-aграр“ и Кафеу „С“
на Кошутњаку, у Београду.

Детаљ из спота
са убске Фазанерије
Спот је режирао Мирослав Миловановић, за реализацију је заслужна АС МЕДИЈА из Ваљева, а све су осмислили
чланови групе „Неверне бебе“. Група се посебно захвалила
особама које су директно или индирекно учествовале у
стварању спота: Дарку Глишићу, Горану и Зорану Марковићу, породици Јанковић из Совљака, Драгану Јосиповићу,
Верану Ђукићу, члановима КУД-а „Тамнава“ који су учествовали у снимању спота, Срби Аврамовићу, Радију „С“, зип
лајновцима са Аде Цингалије и модној кући „Мона“. Посебна захвалност упућена је фановима и пријатељима који су
увек уз њих.
Д.К.

ОБРАЗОВАЊЕ
ОШ „СВЕТИ САВА“
ПАМБУКОВИЦА

ВЕЋИ БРОЈ
ПРВАКА
Више ђака првака него прошле
године. Новина – енглески језик
као први страни језик
ОШ „Свети Сава“ из Памбуковице,
у школској 2016/2017. години има 141 ђака. Претходне школске године, осми разред је завршило 17 ученика, који су у
првом уписном року уписали жељене
школе.
У овој школској години, први разред похађа 20 ученика, што је за шест
више у односу на прошлу годину. У
Памбуковици је 12 првака, Чучугама четворо, Докмиру троје, док је у Слатини
само двоје ђака првака, за разлику од
Радуше, где у првом разреду нема ни
једног уписаног ученика.

Ђаци-прваци из Памбуковице
Ученици у Чучугама, часове поново похађају у својој школи, а планови су,
да се у наредном периоду, отвори школа
и у Докмиру, било као монтажни објекат
или реновирана, посредством општине
Уб. Већина деце из тог краја, наставу
похађа у Бранковини.
Новина у ОШ „Свети Сава“ од ове
школске године је увођење енглеског
језика, који ће се водити као први страни
језик. До сада је први страни језик био
руски.
Д.К.

У СУСРЕТ ДЕЧЈОЈ НЕДЕЉИ

НЕЋУ ДА
БРИГАМ
Низом пригодних активности, у
периоду од 3. до 9. октобра, у школским и предшколским установама
широм Србије, па и на Убу, биће
обележена Дечја недеља. Овогодишњи слоган Дечје недеље, која се у
Србији обележава од 1934. Године, је:
„Нећу да бригам, хоћу да се играм!'’
За убске малишане, у Предшколској установи биће организовани
разни културно-уметнички програми,
едукативне и креативне радионице, а
најлепши део Дечје недеље биће, као и
сваке године, маскембал којем се
радују, не само деца, већ и њихови
родитељи.
Општи циљеви Дечје недеље су
указивање пажње на права и потребе
деце и одговорности коју породица и
држава треба да обезбеде сваком
детету како би имало срећно детињство и правилан психо-физички
развој.
Д.К.
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ШКОЛА У РАДУШИ

У КЛУПАМА ТРИ ЂАКА
Недостају мокри чвор, компјутер и дидактичка средства.
Ангажованошћу учитељице Наташе Вујић, омогућена
савременија настава
Издвојено одељење у Радуши,
селу удаљеном од Уба 20 километара,
има само три ђака. Ову малу сеоску
школу, која још увек нема мокри чвор,
већ ученици и наставно особље користе пољски тоалет, похађају Анђела
Божић (ученица четвртог разреда) и
брат и сестра Петар и Милица Јокић
(други и трећи разред).
Млада учитељица Наташа Вујић,
која је своје прво радно искуство стекла у школи у Бргулама, труди се да
надомести све недостатке са којима се
суочава. Иако у Радуши не постоји
интернет веза, Наташа доноси свој
лаптоп са меморисаним презентацијама, како би ово троје ђака било у
току са савременим начинима едукације. За сваког од њих, Наташа је сачинила индивидуални план рада, па
често Анђела која је четврти разред,
обнавља градиво својих другара из
трећег и другог разреда, а Петар који је
други разред, има могућност да унапред научи лекције, слушајући предавања из другог и трећег разреда.
Иако се настава обавља у топлим
учионицама, услови у сеоским школама нису на завидном нивоу. Недостају
многа дидактичка средства, компјутер,
савременија школска табла, рељфна
карта, а у зимским условима, када је
потребно водити рачуна о грејању,
одлазак до пољског тоалета је отежан.
Добили су обећање да ће овај проблем
бити решен до краја октобра.

Учитељица Наташа Вујић
са своја три ученика
Милица и Петар до школе прелазе
500 метара пута, а Анђела пешачи километар. Када су временски услови лоши,
отежано је и извођење физичког васпитања, јер сеоске школе немају фискултурну салу. Петар, Милица и Анђела,
изразили су жељу да их учитељица Наташа научи да изведу стој на рукама, па вредно раде на остварењу овог циља.
Ангажованошћу и великом креативношћу
Наташе Вујић, која има завршену и основну музичку школу, ова три ђака, сигурно
ће добити добро почетно образовање. Д.К.

НОВЕ КЛАСЕ У ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

АТРАКТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ
На саксофону двоје ученика, а на кларинету
једанаесторо. Позив за нове ученике отворен.
У ШОМО „Петар Стојановић“ на
Убу, прошле године је, у оквиру дувачког одсека, почела са радом класа
саксофона, у којој предаје млади професор кларинета Дејан Ивановић. У
односу на прошлу школску годину, када је саксофон почело да изучава троје
ученика, ове године наставу похађа
двоје: Љубица Живановић (други разред) и Вукашин Панић (први разред).
Школа је за заинтересоване ученике обезбедила један инструмент
(алт саксофон), па се Љубица и Вукашин, уз добру организацију професора, договарају око трермина за вежбање. У обавези су једино да, због
хигијенских мера, донесу своју трску и
пифлу (делови усника).
- Основно музичко образовање
траје четири године. Ако је неко пропустио да упише клавир, виолину или
инструменте који трају шест година,
може да дође да се упише на дувачки
инструмент. То је период када основци
иду у пети разред – наводи Ивановић.
У Музичкој школи „Петар Стојановић“ свира се класични саксофон, а
Љубица Живановић, своје знање искористила је за свирање народне, поп и
рок музике у убском бенду „Худини“ и
оркестру Мише Живића.

Дејан Ивановић са ученицима
Матијом и Вукашином
– Увод у џез још увек није могућ, јер
се првих година ради на поставци тона,
држању инструмента, ставу, формирању
звука. За добијање тона и правилну форму, потребно је месец дана, а касније треба одржати концентрацију и развијати
љубав према инструменту.
Иако је дувачке инструменте могуће
уписати и пре једанаесте године, за свирање је потребно имати физичку спремност и снагу – развијена плућа и грађу
тела, јер саксофон ни по тежини није лаган инструмент. Свира се у виолинском
кључу, а назив инструмента дат је по изумитељу Адолфу Саксу (око 1842. године).
Осмишљен је за потребе војне музике, а у
џез се уводи 1915. године.
Д.К.
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УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА „СВЕТА ПОПОВИЋ”

УБ И УБЉАНИ
ПОЛА ВЕКА УБСКОГ ВОДОВОДА

СВЕ ЈЕ ВИШЕ
МЛАЂИХ ПЧЕЛАРА

КАД ЈЕ УБ ПОСТАО
ПРАВА ВАРОШ

2014. и 2016. година, лоше по питању
приноса. Прошла година – солидна.

До 1966.године Убљани су се водом
снабдевали са неколико градских чесми
и из бунара. Тек најстарији се сећају редова
канти, а вода је ’’пуштана’’ два пута дневно

Удружењу „Света Поповић“ из Уба, које има око 50
чланова, прикључује се све више младих пчелара, који уз
стотинак кошница и правилну производњу, могу себи
обезбедити добар посао. Интересовање младих људи је
повећано, јер се пчеле гаје не само због сопствених потреба за
медом, већ и због уносног пословања пчелињим производима
које субвенционише држава. За две недеље истиче рок за
подношење захтева за подстицај, за пчеларску опрему.
У СПОС-у (Савез пчеларских организација Србије), истичу
да је у односу на прошлу годину, број чланова уписаних у
априлу месецу, повећан са 9.190 на 9.333 пчелара, а то је за 556
пчелара више него у априлу претходне године. Годишња
чланарина за приступ Удружењу пчелара „Света Поповић“
износи свега 600 динара.
- Млади се учлањују,
почињу оптимистички, јер
пчеларство улива оптимизам.
Потражња за оригиналним
пчелињим производом расте
у свету, али самим тим расте
и цена пчелињих производа –
каже Драган Ђурђевић, председник Удружења пчелара
„Света Поповић“ из Уба.
Да би се постао добар
пчелар потребно је имати стрпљења, јер пчелињи принос
зависи и од климатских промена, али и од људског фактора.
- Пчела осећа климатске
промене, а вероватно и предДраган Ђурђевић
види, али ми то не знамо да
прочитамо из њихових активности. Година 2014. је била лоша по питању пчелињих приноса, а тако и ова година. Прошла, 2015. година, је била просечна, чак и солидна. Постоји једно правило у пчеларству, да
ако је свака трећа година добра, пчеларење је позитивно, ко
исправно ради. То је углавном тако. Може да се догоди да
имамо три добре сезоне за редом, па девет лоших. То је све у
домену статистике – наводи Драган Ђурђевић.
Пчеле имају свој годишњи циклус. Већа активност и
буђење пчела почиње непосредно крајем јануара. У марту се
„занове“ зимске пчеле са летњим пчелама, почиње нагли
бурни развој. Активни период медобрања је до 1. августа.
- Пчеларска година почиње 1.
августа. То је наша Нова година.
Тада смо кренули са припремом
пчела за 2017. годину. Да би прошли предстојећу зиму успешно,
морамо пчеле очистити од паразита и обезбедити им довољно
хране. Не смемо им превише
узети, а оно што узмемо и што је
мањак, мора се надокнадити.
Пчеле најбоље зимују на својој
храни, на природном меду. Ако не
додамо ништа, онда страдају од
глади.Пчелари негују и воле пчеле, раде заједно у садејству са пчелом, а медари желе брзо да
зараде. Покупе све што пчела сакупи, а онда следеће године
немају ништа - објашњава Ђурђевић.
Убско пчеларско Удружење није излагало на овогодишњим сајмовима, али његови чланови радо одлазе на изложбе широм Србије, а у плану је да се једна таква изложба организује и на Убу, како би се промовисало убско пчеларство и
пчелињи производи.
Драган Ђурђевић наводи да је у већим европским градовима, као што су Лондон и Париз, популарно гајити пчеле, јер
оне тако оплемењују градску средину.
– Да би оплеменили средину, они држе кошнице, формирају пчелињак на крововима зграда. И у градовима има
доста медоносног биља, дрвореда. Пчела је продуктивна од 2
км, а може да иде и до 20 км у пречнику. Увек се врати у своју
кошницу.Има навођење као радар. Ако се помери кошница
десетак метара, она ће промашити кошницу.
Д.Капларевић

- Градња убског водовода је почела 1964.године, сећа
се Раде Алексић, један од чланова тадашњег Режијског
одбора. -Председник општине је био Берислав Тешић,
начелник за привреду Никола Крсмановић, а Мија Лазић
Пићаре, благајник, Јелица Маринков, грађевински техничар... Сећам се да је струју радио Јоле Обрадовић (тадашње
Предузеће ‘’Пролетер’’), Славко Пупља, Срба Крстић...
Ископ канала за постављање азбестних цеви, као самодопринос, су радили грађани (четири метра по пунолетном
члану домаћинства).
Постојао је и раније резервоар
из којег је, слободним падом, вода
долазила до чесми. Алексић се сећа
девет таквих места где су Убљани
точили воду у заказано време, два
пута дневно, а ред је одређиван по
месту које је заузимао суд (кофа или
шта друго).
- Биле су чесме: код цркве, код
садашње Музичке школе, у парку, у
дворишту Основне школе, код некадашње Шиљине кафане (сада паркинг поред Убаче), код старе зграде
Суда (Убљанка), у дворишту некадашњег интерната (сада Тодоровића
Раде Алексић
зграда), на Зеленој пијаци, у Радничкој - сећа се Алексић, који је, у време почетка градње црпне
станице (ту се налази и сада) на путу за Таково, прво запослење добио у Режијском одбору. Прво је грађен цевовод до
Главне улице, затим у тој улици, а онда, су се цеви рачвале
на све стране.
Режијски одбор је угашен, а формирана је Пијачна
управа из које је настало Комунално предузеће ‘’Ђунис’’.
Касније, црпна станица је дограђивана и, нажалост,
измењена је технологија прераде са таложницима и
филтерима отвореног типа, а вода је била здравија и боља.
Ипак, Уб никада није имао никакву епидемију изазвану
нездравом водом из водовода, а и сада може да се похвали
изузетно чистом, хемијски и бактериолошки исправном.
- Ако се цеви добро одржавају,
вода је чиста,- наглашава Раде
Алексић.- Мислим да то сада добро
функционише. Водовод има добар
капацитет, али Убској општини би
добро дошла и вода из акумулације
Стубо-Ровни. Верујем да ће та вода,
једном, стићи и до нас.
- Прошле су године, пола века, од
првих кубика воде са нове црпне станице и из нових водоводних цеви.
Требало би, на овај јубилеј (3.окто-бра,
на Дан ослобођења Уба, када је
свечано 1966. године водовод пуштен
Живан Лукић
у рад), сетити се свих оних који су
дали свој допринос, започели, довршили градњу и дуго
одржавали убски водовод. Поред поменутих, заслужио је да
му се име нађе у овом тексту и мајстор Живан Лукић из
Трњака, који је био главни за изградњу резервоара са
тадашњом црпном станицом, Тома Петровић, као електричар, Бранко Марковић, инжењер и многи други.
- Уградили смо 200 кубика бетона ручно мешаног јер
није, тада, било мешалица - сећа се Живан Лукић, који је
радио на изградњи резервоара и црпне станице. - Најтеже је
било глетовање зидова резервоара јер није се смело прекидати, а глачало се до црног сјаја. Било смо пресрећни када је
посао завршен.
-У то време, средином шездесетих, Уб је тек почињао
да добија неке нове праве урбане особине. Градили смо
водовод знајући да, на тај начин, правимо велики корак у
модернију будућност. Мислим да имамо пуно разлога да
будемо поносни јер све што је у то време изграђено (поготову резервоар) није нигде, како се то каже, пустило. Уб је
тих, шездесетих година, почео да расте и постаје град, завршио је своје кратко подсећање Раде Алексић.
М.М.

ПОЉОПРИВРЕДА / ЗДРАВЉЕ
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СОЛИДНА ПРОДАЈА ПАПРИКА НА УБСКОЈ ПИЈАЦИ

КРЕНУЛА СЕЗОНА
СПРЕМАЊА ЗИМНИЦЕ
Убске домаћице радије спремају ајвар, него што га
купују већ готовог у маркетима и продавницама
Убске домаћице и даље спремају
ајвар по старим провереним рецептима!
Упркос богатој понуди готовог ајвара на
рафовима супермаркета по различитим
ценама, Убљанке не беже од посла поред
„Смедеревца” тврдећи да је квалитет
домаћег производа ненадмашан. Тезге на
убској зеленој пијаци већ две недеље
прекривене су меснатим, црвеним паприкама, плавим патлиџаном и парадајзом.
Продавци кажу да потражња за паприкама расте, али и да је цена у односу на
прошлу годину нешто нижа.
- Продаја за сада иде солидно, али
мислим да је сезона остављања зимнице
тек на почетку, тако да се надамо испорукама веће количине робе. Продаје се све,
највише црвена паприка, јер јој је намена
вишеструка. Цена је чак и нижа од прошлогодишње, бар код мене је тако. Прошле године сам паприку продавала по
100 динара, а сада је 80- каже Анђелија
Илић, произвођач и продавац из Брезовице, додајући да свака права домаћица
зна које су предности зимнице коју сама
оставља у односу на купљену, готову.
На тезги поред, још један произвођач
и продавац на убској пијаци истиче да је
продаја на задовољавајућем нивоу.
- Највише се купује парадајз, паприка,
феферони, плави парадајз и краставци,
то јест сезонско поврће. Цене су повољније ове године, једино је парадајз нешто
скупљи. Једноставно, мање га има и цена
је већа. Многе произвођаче је ове године
побио град и то утиче на цену- наглашава
Невена Илић из Тврдојевца, уз констатацију да је остављање зимнице стандардна активност, и да оне домаћице које је
оставе једном, то раде сваке године. Како
каже. ко је навикао да купује готово, он то
и даље ради.
На убској пијаци сви се слажу да је
куповина готове зимнице повољнија, да
може да се отплаћује у ратама, али и да је
квалитет под великим знаком питања.
Рок трајања и свежина, такође. Тегла
индустријског, полупрженог ајвара на

снижењу може да се купи и за 200
динара. За онај произведен на занатски начин у продавницама треба
издвојити и три пута више.

Анђелија Илић (продавац)
и Милица Мендрагић (купац)
- Код мене је сезона остављања
зимнице већ увелико почела. Паприку
сам већ оставила у тегле, сада купујем
плави парадајз да правим ајвар,
касније ћу краставчиће и тако редом
док не попуним простор у шпајзу намењен за зимницу. Понуда је, заиста,
задовољавајућа, а цене на нивоу
прошлогодишњих. Никада не купујем
готову зимницу, без обзира на погодности плаћања. Једноставно, знам
шта и како сам оставила у туршију, јер
желим да се моја породица храни
здраво. Домаће је увек лепше- без
дилеме тврди Љубинка Тодорић,
домаћица из Гуњевца.
Истог мишљења је и пензионерка
Милица Мендрагић која тврди да је
боље да свака домаћица остави
зимницу за своју породицу, него да
купује ко зна шта по радњама.
- Ако ништа друго, знаш шта си
оставио и шта ћеш сервирати својој
деци да једу. Ја сваке године остављам разноврсну зимницу, јер што је
домаће, то нема цену. Поврће на

А где је печат ?

Услужно бушење
и чишћење бунара
Квалитетно и брзо !!!

Невена Илић,
продавац из Тврдојевца

014/463-213
064/160-71-60
Мија Ранковић,
Брезовица

пијаци уопште није скупо, само су наше
пензије мале, а за то је одговоран неко
сасвим други. Произвођачи за то нису ни
мало криви, јер колико они улажу да би
нама понудили ову робу, то само они
знају...
М.М.М. / Љ.С.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

- Парадајз
- Краставци
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Зеље
- Спанаћ
- Плави парадајз
- Тиквице
- Паприка
- Љуте папричице
- Кромпир
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Ротква
- Келераба
- Ротиквице
- Јабуке домаће
- Крушке
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Малине
- Грожђе
- Краставци за тур.
- Боранија
- Нектарине
- Смокве
- Шипуре
- Дуње

кг
кг
кг
кг
кг
ком
ком
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
ком
кг
веза
ком
кг
кг
ком
кг
кг
ком
веза
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

цене

40, 50, 60
40, 50
35, 40, 50
400,500,600
50, 60
20
50, 60
40, 50
25, 30
100
150
40, 50, 60
30, 50, 60
50,70,80,100
5
50
20, 30
30
400,500,600
200
10, 13, 15
70, 80
60, 70
20, 30
30
50, 60, 80
80, 100
100,120,150
800, 1000
200, 250
250, 300
100, 120
80, 100, 120
80,100,150
100
120
50, 60
50, 60

Приредила: Љ.Симановић, 23.септембра 2016.
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НАСТАВЉЕНИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

БОЉА СТРУЈА
У БРЕЗОВИЦИ И ПАМБУКОВИЦИ
У два села укупно ремонтовано три километра
нисконапонске мреже и 60 дрвених бандера
замењено бетонским
У прошлонедељној заједничкој акцији „ЕлектроСрбије“ Краљево и Електродистрибуције Ваљево, обновљена је електромрежа у Брезовици, извод према Радовановићима и Илићима, као и у Памбуковици, крак према
манастиру „Меркшинац“ и засеоку Аксентићи. У ова два
села укупно је ремонтовано три километра нисконапонске
мреже и 60 дрвених бандера замењено бетонским, а
вредност инвестиције је око шест милиона динара.

Развлачење каблова у Брезовици:
У помоћ притекао и председник Глишић
Председник општине Уб Дарко Глишић, који је са
својим најближим сарадницима обишао електромонтажне
радове у Брезовици и Памбуковици, изјавио је да ће реконструисана нисконапонска мрежа бити ефикаснија, тако да
ће домаћинства у поменутим засеоцима сада имати сигурније и боље напајање електричном енергијом. У складу са
планираним инвестицијама на подручју убске општине,
Електропривреда Србије ће до краја сезоне ремонтовати и
најкритичније тачке нисконапонске мреже у селима Совљак, Таково, Новаци, Слатина, Вукона, Памбуковица,
Лоначаник и Мургаш и у градском насељу Убска долина и у
улци Славољуба Миливојевића. Реконструкција подразумева замену дрвених бандера са бетонским стубовима, а
жице са самоносивим кабловима, као и уградњу нових
прикључака. Од 2012. године до данас, у обнову
електромреже на подручју убске општине инвстирано је
око 120 милиона динара.
Д.Недељковић

СТИЖЕ
АСФАЛТ У ЗАБРЂАНЕ

Памбуковица: Договор кућу гради- убска села
западне Тамнаве добијају нову трафо-станицу

ТРАФО-СТАНИЦА „ЧУЧУГЕ”
И последњој акцији реконструкције нисконапонске
мреже присуствовао је Срђан Ђуровић, директор огранка
„Електросрбије“ Краљево, који је најавио изградњу трафостанице „Чучуге“, напона 35/10 киловолти и далековода
исте јачине, који треба да омогуће квалитетније напајање
електричном енергијом у селима западне Тамнаве.
„У план за наредну годину уврстили смо изградњу
трафостанице у Чучугама, с обзиром да се овај крај убске
општине напаја једним делом са правца Ваљева, преко
далековода који је дугачак 78 километара и има 74 трафостанице, што је веома лоше са аспекта енергетике и због чега
становници западне Тамнаве имају прекиде у напајању. Ми
ћемо тај далековод практично одвојити, тако да ће део који
порипада Ваљеву остати на ваљевској страни, а део који
припада Убу ће бити потпуно независтан од тог далековода.
Изградњом трафо станице, трајно ћемо обезбедити и тај
напонски ниво од 35 киловолти“, навео је Ђуровић, уз
напомену да је у току поступак куповине плаца на којем ће
се градити трафостаница.
Предрачунска вредност радова на новој трафостаници и далековода за њено напајање је близу 120 милиона динара, а изградња оба електроенергетска објекта требало би да буде најкасније завршена у наредне две године.

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA
novo!

У РАДУШИ

Захваљујући ЈП „Путеви Србије“, са којим је општина
успела да продужи сарадњу и ове године, мештани засеока
Забрђани у Радуши први пут ће добити асфалтни пут. На
деоници кроз тај крај, дугој 475 метара, прошле недеље је
урађена подлога тампоном, а до краја ове биће постављен и
асфалтни коловоз ширине три метра. У Забрђанима има
десетак домаћинства, од којих је већина старачка.

- IZRADA FOTOGRAFIJA VELIKOG FORMATA
- IZRADA FOTOGRAFIJA NA KANVAS PLATNU SVIH DIMENZIJA
- IZRADA REKLAMA NA PVC FOLIJAMA I CIRADNOM PLATNU
- IZRADA TAPETA (reljefne, peskarene...)
- [TAPMANJE CRTE@A VELIKIH FORMATA NA PAPIRU

Sve vrste gotovih jela,
jela sa roštilja i još puno toga !

014
Обилазак радова у Радуши
Током наредног периода биће асфалтиран и пут ка
гробљу, као и друге макадамске и земљане деонице, како би
мештани овог инфраструктурно запостављеног села имали
нормалне услове за живот и рад, најавио је председник убске
општине Дарко Глишић приликом обиласка припремних
радова у Радуши.

KOD NAS MOŽETE PORUČITI
SVA OSTALA JELA PO VAŠOJ ŽELJI
KAO I KOMPLETAN PROGRAM ZA SLAVLJA,
SVADBE I ROĐENDANE,
KAO I ROĐENDANSKE TORTE.

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

MI SMO BROJ

1 U GRADU, PROVERITE ZAŠTO ?

УБСКЕ ТЕМЕ
СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА ДОМА ЗДРАВЉА „УБ“

ОРТОДОНТ НА УБУ
Основни проблем код деце је што не једу и не
жваћу чврсту храну. Веће аномалије третирати
од седме године. Неопходно је редовно носити
протезу, што деца обично занемарују.
Већ четрвту годину за
редом, специјалиста стоматологије, ортодонт др Горана
Томић Станаревић, долази
четвртком из Ваљева у Дом
здравља „Уб“, како би деци са
неправилностима у развоју
говорног апарата, омогућила
не само што бољи естетски
изглед зуба, већ и здравље
целокупног организма. Ако се
на време не исправе потребне
Др спец Горана Томић
корекције вилице, касније
Станаревић
и стоматолоске
може доћи до озбиљних -у
сестре Даница Ценић
развоју зуба, који се уочава
као неправилан распоред и
и Весна Бачић
положај зуба и вилице.
У стоматолошкој ординацији на првом спрату Дома здравља,
дневно прође преко 50 пацијената, деце и омладине, узраста од
шест до осамнаест година, а током лета и до 80 пацијената. За
четири године, отворено је преко 700 картона, што указује да је ова
грана стоматологије била преко потребна Убљанима. Докторка
Станаревић, са којом је прве две године радила стоматолошка
сестра Даница Ценић, једном недељно одлази и у Дом здравља
Лајковац, који је много пре Уба, имао дечјег ортодонта. Сада са
докторком Гораном ради стоматолошка сестра Весна Бачић.
У порођењу са лајковачким и ваљевским пацијентима,
Убљани предњаче по ортодонтским неправилностима, па је
најчешће потребно ношење мобилних или фиксних ортодонтских
апарата, популарније - протеза. У Дому здравља „Уб“ праве се
активни покретни и функционални ортодонски апарати, који се
корисницима социјалног здравственог осигурања дају бесплатно.
Успешно исправљање аномалија зуба и вилица, зависи искључиво
од самог пацијента, који би требало да, осим правилног одржавања хигијене протезе, носи апарат шест сати дневно, као и током
целе ноћи. Убски пацијенти, како напомиње др Станаревић нису
ревносни у ношењу протеза, а тренутно на нов апарат чека 150
деце, у просеку - седам месеци.
- Међу убском децом, велики је проблем друге класе, а то је
истурена горња вилица, а доња повучена позади. Основни проблем код деце је што не једу и не жваћу чврсту храну. Све је већи
број аномалија, управо због тога. Апарат којим се жваће, се не
користи онако како треба-објашњава природу аномалија др
Станаревић. - Много деце је на листи чекања ортодонтског апарата,
а она која добију апарат, заиста треба да га носе, да буду одговорна. Социјално признаје месечне контроле. Ја им заказујем и једном недељно и на 15 дана, да би их натерала да носе протезу, да редовније долазе. Само ноћним ношењем, не може се ништа урадити.
Велике аномалије је потребно третирати већ од седме
године, а мање око осме, девете године. Када би деца протезе
носила редовно, до 15, 16 године терапија би могла да се заврши.
Корекција се не може обавити у кратком року, јер се вилица развија
дуги низ година, а млечни зуби замењују сталним, и најчешће се тек
тада уочавају аномалије вилице и зуба. Некада није могуће
превентивно утицати на аномалије код деце, јер су оне наследне
(обично са првог на треће колено).
Д.Капларевић

29.септембар 2016.г.
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ТРЕЋА СЕЗОНА „ПИНКОВИХ ЗВЕЗДА“

САЊА ПРОШЛА
АУДИЦИЈУ
Сања Савић ће наступати пред
познатим естрадним звездама:
Драганом Мирковић, Шабаном
Шаулићем, Даром Бубамаром,
Зорицом Брунцлик и Александром
Радовић.
Млада и талентована певачица, Убљанка Сања
Савић, коју смо гледали и за коју смо навијали у другој
сезони „Пинкових звездица“, прошла је завр-шну
аудицији за трећу сезону „Пинкових звезда“. После
вишемесечних аудиција широм региона, на којима је
своје гласовне могућности показало на хиљаде
младих, Сања је својим талентом убедила стручни
жири, да може као, најмлађи певач овог шоуа, да се
такмичи са старијим конкурентима од себе.

Сања Савић
Током летњих месеци, Сања је уз подршку породице успела да прође две аудиције и освоји симпатије
Мирка Грајића, продуцента Пинкове најгледаније
музичке емисије. Снимање нових емисија „Пинкових
звездица“ почело је 13. септембра, а Сања очекуједа ће
ускоро почети и снимање првих емисија за „Пинкове
звезде“.
Нова сезона донеће много изненађења, а током
лета ширу јавност највише је заинтригирало ко ће
седети у столицама петочланог жирија. Пре десетак
дана коначно су објављена имена свих чланова. То су:
Драгана Мирковић, Шабан Шаулић, Дара Бубамара,
Зорица Брунцлик и Александра Радовић.
- Драго ми је што ћу поново бити део овог
такмичења. „Пинкове звездице“ су ми донеле велики
промену, надам се да ће и сада тако бити, само што ће
све бити доста озбиљније. Потрудићу се да будем још
боља. Овог пута ћу се опробати у другачијем жанру
(фолк музици). У „Звездицама“ сам певала поп, што
наравно, нећу занемарити. Одушевљена сам одабиром
овогодишњег жирија и једва чекам да поново изађем на
Пинкову сцену – рекла је за Глас Тамнаве, будућа
„Пинкова звезда“ Сања Савић.
Д.К.

ЈОШ ЈЕДАН У НИЗУ УСПЕХА ШТАЛЕ „ПРИНЦ”

POWER SWORD
КАО ХУСЕИН БОЛТ
Power Sword (Моћни мач), власника Алексе
Пурића, употпунио је одличну сезону убског коњичког спорта. На хиподрому крај Цареве ћуприје у
Београду, у спринтерској посластици дана ( G3
„Експрес” трка - 1.000 метара), шестогодац са
Гораном Мешетовићем у седлу, тријуфовао је у
одличној завршници испред још једног убског коња
Торино Хила са Тиком Вујковићем, док је трећа
позиција припала Блек Монку.

Додела пехара Аци Пурићу
на хиподрому у Београду
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ПРИЧА
КОЈА ЧЕКА
СВОГА ПИСЦА
Ономад сам, захваљујући труду Милорада
Радојчића, новинара и публицисте из Ваљева, широј
убској јавности дао на увид писано обраћање Алексе
Алексића, тамнавског газде, домаћина, патриоте и
човекољуба председнику Окружног аграрног суда у
Ваљеву. Молим грађане добре воље да поменути
препис педантно исеку, залепе у роковник и повремено дају својој деци на читање. То ће им дати прилику да се на кратко одвоје од телевизије и компјутера и науче неколико универзалних животних вредности:
Писменост – човек коме је готово сав иметак
неправедно одузет бираним речима, без једа и вишка
емоција писаћом машином, ћириличним писмом, без
иједне словне и техничке грешке моли оног ко може
да одлучи о његовој муци да још једном преиспита
своју одлуку (мислићу о томе кад се следећи пут за
брљотине у тексту будем вадио на „копи-пејст“).
Патриотизам – вратио се из Америке, где је
лепо живео, жељан да у своју земљу уложи, ради и
ствара (у земљи кошарке, њен најпознатији кошаркаш Владе Дивац после низа медаља, добротворних
акција, успешног вођења националног Олимпијског
комитета и неуспешних пословних потеза, диже руке
од свега и поново одлази у Америку).
Предузимљивост – после две изграђене ауто
гараже у Београду и развијеног посла трговине
аутомобилима изградио је у Убу економију чији остаци и данас, након осамдесет година сведоче о уложеном раду, знању и новцу породице Алексић (данас
је на Убу најлакше започети бизнис „с' брзом 'раном“
који цвета у дане исплате социјалне помоћи).
Успут, наша деца ће, читајући поменуте редове,
можда схватити да је отето проклето, да живе на
ветрометини која никакве гаранције за опстанак не
даје, у средини која успех не прашта, на тлу погодном
за хохштаплере и преваранте, рђаве повериоце и
лоше дужнике. Газда Алексић је дигао руке од продаје аутомобила „због лошег пословног окружења“,
кад је од готовог почео да прави вересију. Да ли се
нешто променило за 70 година? Тешко. Привредницима сигурно познато звучи оно о плаћању робе
унапред, измирењу даџбина одмах, а наплати на
„дођем ти“ уз менични залог. Са дужником, који западне у стечај, шансе да се наплати потраживање
једнаке су вероватноћи добитка на лотоу. Дешава се,
само по некад.
Препуштам људима од пера да у неким наредним данима све испричане и неиспричане приче
преточе у књигу о предратним Алексићима из Уба. Ја
своје мотиве за овај кратки осврт пронађох у прошлости - детињству с'погледом на Алексића вилу,
садашњости – животу у Совљаку подно економије
Алексића, и будућности – деда Тикином 'ектару земље купљеном на падини испод Совљачког гробља
– делу некадашњег Алексића имања.

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

КАКО ЋЕТЕ СЕ ГРЕЈАТИ
ОВЕ ЗИМЕ ?
Александар Стајчић, возач инструктор:
- Моја одлука за грејање стана ове зиме пала
је на чврсто гориво, комбинацију сировог угља и
дрва. Раније сам се грејао искључиво на струју,
јер сам живео у стану где није постојала друга грејања, али у задње две године користим угаљ,
иако тврдим да је струја и даље најповољнији
облик грејања, а и најчистији. Са четири уљна
радијатора трошим око 10.000 динара месечно, а
за угаљ ми треба око 20.000 да би се огрејао. Рачуница је проста.

Александар Стојановић, предузетник:
- За грејања куће користим искључиво пелет.
То је тренутно наш избор. Једноставно, пелет даје
најповољнији однос конфора и новца. Прошле
године смо доградили котао за могућност грејања
на пелет и за сада смо јако задовољни. Надам се
да неће бити много јака зима ове године.

Далибор Томић, електроинжењер:
- Ове, као и претходних неколико зима,
грејаћу се на пелет. Можда то и није нешто повољније у односу на друга горива, али је знатно чистије грејање и то ми одговара. Исто тако, пелет
ослобађа више топлоте него дрва или угаљ, што
значи да је топлије у просторијама које се греју.
Затим, лакше је ложење пелетом, физички није тако захтевно, а то исто тако нешто значи. Можда је
цена приближно иста, али је све друго повољније.

Ђорђе Јечменица, угоститељ:
- Мој избор за ову сезону грејања пао је на
дрва са догревањем на струју, по потреби. Пошто
је такав стицај околности да живим сам и не
боравим константно у кући, онда и морам тако да
комбинујем гориво. Камин поседујем одавно, а
дрва су по мени најчистији дериват, а и најсигурније је, тако да их само редовно купујем пре
саме грејне сезоне и спремно дочекујем зиму.
Константно грејање на струју је скупо, поготово са
најављеним поскупљењем, али догревати по
потреби се, на неки начин, исплати.

Милан Грбић, помоћни радник:
- За предстојећу зиму још ништа конкретно
нисам дефинисао. Све зависи од прилива новца у
наредним месецима. Знам само да су у опцији
дрва и угаљ, а можда ћу по мало да догревам и на
струју. Углавном је то чврсто гориво, пошто имам
своју шуму а и цена дрва је најповољнија за сада.
Платим само дневнице сечења и превоз до куће, а
то је неких 100 еура. Струја ће, како најављују,
поскупети па тако нисам сигуран колико ћу моћи
да је користим за догревање, само кад будем морао или ако ми зафали дрва или се зима непланирано одужи…

Ратомир Руњајић, пензионер:
- Грејање на дрва је моја једина опција
загревања стана, иако их купујем. Пошто живим
сам смањићу и број просторија за грејање, тако да
ће ме грејање изаћи знатно мање него до сада.
Моје мишљење је да је струја тренутно најјефтинији начин грејања, а одмах иза ње су дрва као
дериват. Најављено поскупљење струје није тако
велики издатак, за обично домаћинство то укупно
може да износи нешто око 20.000 динара на
месечном нивоу. Ипак, мој избор пада на чврсто
гориво.

Слађан Тодоровић, конобар:

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

- И ове сезоне грејаћу се на струју. Већ
неколико година то је мој избор и веома сам
задовољан. Најављено поскупљење ће, свакако,
помало отежати ситуацију, али ја се надам да зима
неће бити тако јака. Уосталом, све у животу кошта,
па тако и грејање. Свакако је најчистији облик
загревања просторија, а и најлакше је за руковање. Нема ложења, пепела и све је лепше… Што
је најбитније, ја сам задовољан досадашњим
начином грејања и тако ћу и наставити.

ОКО НАС

29.септембар 2016.г.

ДЕЧИЈА ОЛИМПИЈАДА БЕЗБЕДНОСТИ

БАЊАНЦИ ТРЕЋИ
У СРБИЈИ
Ученици трећег и четвртог разреда ОШ „Рајко Михаиловић“ из Бањана, после победе на Првој дечјој олимпијади безбедности у Убу, освојили треће место у финалу!
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КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ЈОВАНКЕ БОЖИЋ

ПРОЗНИ МЕДАЉОНИ
Професорка Ваљевске гимназије, књижевница
и сликарка родом из Врела завичајној публици
представила своју збирку прича „Зраци“
У организацији Установе за културу и спорт, у Клубу Дома
културе протеклог четвртка представљена је књига „Зраци“
Јованке Божић, професорке Ваљевске гимназије, књижевнице
и сликарке родом из Врела. У питању је прозно остварење,
збирка прича, међу чијим корицама је и прича „Старе ципеле“,
за коју је професорка Божић прошле године награђена златном повељом „Иво Андрић“. У конкуренцији 186 радова, њену
причу „Старе ципеле“ трочлани жири је једногласно прогласио
за најбољу. Кратке приче Јованке Божић познати писац Радован Бели Марковић назива прозним медаљонима, који
„разоткривају овог живота смисао, али и бесмисао и подстичу
у нама недоумевање о тој „наполици“ коју својим веком, овако
или онако, свако „намирује“ – као неки артиста на жици вештином, страхом и надањем.“

Екипа бањанске школе
са директором Бошком Сарићем
Финално такмичење “Дечје олимпијаде безбедности
– Србија 2016” одржано је у Крагујевцу на спортским теренима у ОШ “Јован Поповић”. У пет дисциплина надме-тали
су се ученици нижих разреда основних школа из Крагујевца, Врања, Јагодине и Бањана. Манифестација има за
циљ да подигне свест најмлађим учесницима саобраћаја о
значају познавања и поштовања правила и прописа.
Прво место освојили су ученици из Врања, друго
Крагујевчани, а треће ученици ОШ „Рајко Михаиловић“ из
Бањана. Ученици су током пет игара, осим брзине и спретности, морали да покажу и одређена знања у вези са
општом безбедношћу. Све игре су едукативног карактера, а
помажу ученицима да науче како да се снађу у тешким
моментима-пожарима, поплавама и како да притекну у помоћ унесрећенима, повређенима у саобраћајним незгодама или сличним ситуацијама.
Најбољи су освојили пехаре, лопте и дипломе.
Ученике из Бањана су припремали наставници Ана Илић,
Јелена Младеновић, Никола Симеуновић...
Подсетимо, олимпијаду организују М и н и с т а р с т во
унутрашњих послова Републике Србије, полицијске управе
и полицијске станице градова и општина, под покровитељством мисије ОЕБС-а. Организатори су, свим учесницима овог спортског надметања, обезбедили бесплатан
превоз, ланч пакете и пригодне поклоне. Сви учесници
изразили су жељу да поново „одмере снаге“ следеће
године, а организатори су сигурни да ће ова Олимпијада
постати традиционална.
М.Чолић

30.СЕПТЕМБРА, У КЛУБУ ДОМА КУЛТУРЕ УБ

ЉУДИ КОЈИ
НИСУ НА ПРОДАЈУ
Несвакидашња изложба
под називом „Људи који нису
на продају”, аутора Сање
Кузмановић, одржаће се у
клубу Дома културе на Убу, у
петак 30.септембра.
- Е кс п о н а т е может е
видети од 20 часова поменуте вечери, а после тога
само по различитим градовима, у којима, иначе, раде и
живе- поручује, и не жели
много да открива, ауторка
ове својеврсне изложбе
Сања Кузмановић.

Сања Кузмановић

Радован Пулетић и Јованка Божић
на промоцији збирке „Зраци”
Промоцији збирке „Зраци“ присуствовали су пријатељи,
школски другови и сарадници професорке Јованке Божић,
која је рекла да ово књижевно дружење за њу представља
посебан доживљај и да сваки пут када је на Убу поклања не
само своје књиге, него и своје срце. Осим ауторке, о књизи је
говорио и Радован Пулетић, директор Установе за културу и
спорт, док су одабране приче читали Снежана Јовановић и
Александар Тадић, глумци Позоришта „Раша Плаовић“.
Д.Н.

У БАЊУ НА РАТЕ

ПРОЛОМ БАЊА
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
Удружење пензионера је организовало бањски опоравак за 16 својих чланова, од 1. до 10.септембра, у Пролом
бањи. Уз ваучере владе Србије од по 5.000 динара и доплату
у износу од 26.000 динара у шест месечних рата, пензионери
су провели десет незаборавних дана у једној од најбољих
бања на овом делу Балкана. Кажу да су задовољни услугама
и дружењем, а у лепом расположењу су предњачили, као и на
традиционалним пензионерским дружењима, Ђујa и Филип
Мирковић, на слици...
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Lajkova~ka panorama

НЕОБИЧНА И ТОПЛА ФИЛМСКА ПРИЧА ЗА ДАН ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ДНЕВНИК ЈЕДНОГ МАШИНОВОЂЕ
Филм Лазара Ристовског је рађен по животу једног мештанина
села Ћелије, што је био један од разлога зашто је дан општине
Лајковац обележен пројекцијом у КЦ „Хаџи Рувим”

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

16, 17, 26, 27 и 28.страна

35. ИЗЛОЖБА КРАВА У ЛАЈКОВЦУ

ТРАДИЦИЈА
СЕ НАСТАВЉА
Општина Л ајковац је и ове године
генерални покровитељ 35. (јубиларне) изложбе
говеда сименталске расе „Колубара 2016.“, која
је одржана традиционално на Крстовдан, у
уторак 27. септембра на простору будућег
Агробизнис центра у Лајковцу. Организатори
изложбе су Центар за пољопривреду Лајковац,
Удружење одгајивача говеда сименталске расе
Колубарског округа „Колубара“ и Централно
удружење одгајивача говеда сименталске расе.

Лајковчани су протекле недеље,
симболично, пројекцијом актуелног
филма „Дневник једног машиновође“,
дан после београдске премијере, обележили Дан општине- 16. септембар. Уз овај
и још пар пригодних програма уједно су
обележени и Дан железничара- 15.
септембар и Дан ослобођења у Другом
светском рату- 17. септембар. Пред
пројекцију филма градске званице и
суграђане поздравио је заменик председника општине Ненад Џајевић:
- Изузетна ми је част да вам се у име
општине Лајковац обратим на дан када је
1908. године први воз, популарни „ћира“,
прошао кроз Лајковац тадашњом пругом
уског колосека. То је била иницијална
каписла за почетак развоја општине и
њено данашње постојање. После 108
година на прагу смо отварања једне нове
велике, такође стратешки битне саобраћајнице – аутопута Коридор 11. Искористио бих прилику да вас позовем да
будемо паметни и сложни као наши
преци и да на најбољи начин искори-

стимо нову саобраћајницу, као могућност
за још бољи и већи напредак општине
Лајковац.
У Лајковцу ретко која породица нема
некога да је био запослен на железници,
тако да су им ситуације и атмосфера из
филма прилично блиске. И редитељ
Милош Радовић и главни глумац и
продуцент Лазар Ристовски овим филмом одужили су се својим очевима, јер су
обојица били железничари. "Дневник
једног машиновође" је комедијамелодрама о невиним убицама и њиховим животима. Илија, кога маестрално
тумачи Лазар Ристовски је шездесетогодишњи машиновођа, на корак до
пензије. Он држи неславан рекорд од 28
гажења током каријере. Његов деветнаестогодишњи усвојени син Сима, кога
такође сјајно глуми Павле Ерић, припрема се да настави породичну традицију.... У филму играју и Мирјана Карановић, Јасна Ђуричић, Младен Нелевић,
Нина Јанковић, Даница Ристовски, Тихомир Станић и други.
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ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА
АЕРО-ФОТО СНИМАКА
Фотографије
Милорада Бојичића
Поводом 16. септембра,
Дана
Општине Лајковац и проласка првог
воза кроз ово место на тај дан 1908.
године, у Галерији Културног центра
„Хаџи Рувим“ отворена је изложба аеро
фото снимака Лајковчанина Милорада
Бојичића, дугогодишњег члана Аероклуба Ваљево. О аутору је говорила
директорка Културног центра Сузана
Јанковић, а изложбу отвореном прогласио директор Туристичке организације
Општине Лајковац Милутин Ранковић.
Аутор се захвалио бројним посетиоцима изложбе и говорио о томе како су
снимци из авиона настали. Изложбу су
реализовали културни Центар „Хаџи
Рувим“, Туристичка организација и
Удружење пензионера „Колубара“ из
Лајковца.
На изложби је представљена 21
фотографија: од оних које су настале
осамдесетих година прошлог века до
најновијих снимљених новембра прошле и априла ове године. Панораме
Лајковца и појединачни објекти
направљене су из авиона, са висине од
300 до 1000 метара. О свом дугогодишњем хобију Милорад Бојичић каже:

Лајковац из ваздуха
- Годинама сам био падобранац у
ваљевском Аероклубу и тада се
родило интересовање за прављење
фото снимака из ваздуха. заједно са
Миливојем Петровићем почео сам да
снимам родни Лајковац и околину,
Лазаревац, копове...па сада и пензионерске дана испуњавам овим хобијем.
Неке од фотографија објављиване су у
листу „Колубара“, али је ово прва
изложба мојих снимака. Пробрао сам
најатрактивније, оне на којима је
центар Лајковца, његова околина,
Колубара, каменолом Жике Лазаревића и још неки привредни објекти,
хладњача, Ложионица, површински
копови... Ту је и једна фотографија
поплављених копова који делују као
језеро.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ЛАЈКОВАЦ

ЛАЈКОВАЧКЕ ПЕСНИЧКЕ ВЕЧЕРИ
Градска библиотека у Лајковцу
На лајковачким песничким
организовала је песничке вечери о вечерима чули смо како љубав звучи и
мушко-женским односима и свему што изгледа кроз стихове три генерације
љубав значи.
песника. Ону најмлађу и најмање

Скуп најбољих
домаћина и њихових крава
Председник Организационог одбора ове
манифестације, Живорад Бојичић, истиче да
овогодишња изложба окупља преко 130 грла и 40
власника, односно домаћина који су најбољи
међу најбољима.
- Традиционално додељујемо награде и
четири категорије: јунице, првотелке, старије
краве и колекције. Осим Николе Радуловића,
испред Центра за пољопривреду, у организациони одбор смо од ове године желели да
укључимо и Милана Гајића, директора Пољопривредне школе из Ваљева, са циљем да повежемо
праксу и струку. Поред њега, ту је и Малиша
Максимовић, директор Ветеринарске станице
Лајковац, која је једна од ретких станица у земљи
које су опстале, делом захваљујући општини
Лајковац која је почетком године преузела оснивачка права над њом и спасла је од пропадања.
Управо захваљујући Ветеринарској станици, која
је на време обавила вакцинацију грла, омогућено је да се 35. Изложба крава сименталске расе
за 2016.годину одржи без кашњења, за разлику
од многих изложби широм земље које су морале
бити одложене- нагласио је Бојичић.
Због поклапања дана одржавања изложбе
са даном штампања овог броја „Гласа Тамнаве”,
детаљнији извештај са овогодишње смотре
крава у Лајковцу објавићемо у нашем наредном
издању.
М.М.М.

15

У ЛАЈКОВЦУ
ИЗВЕДЕНА МОНОДРАМА

ЛИНА ОД
КАМЕНА ТВРЂА
Глумица Весна Станковић
гостовала је у лајковачком Култуном
центру са монодрамом „Лина, од
камена тврђа“. Комад је настао по
итоименом роману Јована Д. Петровића, а глумица је за ову представу
добила две награде на Фестивалу
монодраме и пантомиме у Земуну и
тако постала први, двоструки
женски лауреат са Златном колајном
стручног жирија и публике.

Весна Станковић
Иако је прича смештена у прву
половину прошлог века и прати
живот жене са села, универзална је и
пуна снажних емоција. Реч је о
истинитој исповести бабе писца
Петровића, која кроз бол због
губитка деце и мужева, спознаје
филозофску суштину живота, а
глумица Весна Станковић игра је
пуну деценију. На питање да ли увек
бира јаке и снажне жене, које су у
животу изгубиле много, Весна
Станковић каже да верује да улога
бира глумца и да она представља
само медијум кроз који одређена
хероина и јунакиња после дуго
година прича своју животну причу.

ПРОМОЦИЈА РОМАНА
ЛУКЕ МИЧЕТЕ

ДУШАН СИЛНИ
Детаљ са пројекције филма „Дневник једног машиновође”

ГРАЂАНИ РАЗГОВАРАЛИ СА ЗАМЕНИКОМ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ПРОБЛЕМИ НЕЗАПОСЛЕНОСТ,
КОМУНАЛНА ПИТАЊА
И ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ
Функционери општине Лајковац
наставили су са добром праксом пријема
грађана у додатним терминима, сваке
друге суботе од 9 до 12 сати. У суботу,
18.септембра, са десет суграђана разговарао је заменик председника Ненад
Џајевић, при чему је свако од њих имао
20 минута на располагању. И овога пута
се показало да је преовлађујући проблем
запошљавање, затим, разна комунална
питања и имовинско-правни односи.
Пријеми за грађане се настављају,
следећи термин је 1. октобар. Потребно
их је заказати у кабинету председника
Општине, на телефоне 3433-109 и 3431108, лично или електронском поштом на
opstinalajkovac@gmail.com.

Ненад Џајевић, заменик
председника општине Лајковац

Детаљ са Лајковачких песничких вечери
О вечитој теми која кроз векове
нагони писце и песнике да пишу,
говорили су три генерације писаца
подељене у мушко-женске парове.
Програм испред Градске библиотеке
водио је Карло Астрахан, док је као
музичка пратња наступио Енес Љајић.
Да ли је љубав најважнији животни
покретач, да ли је заљубљеност исто
што и љубав, ко кога мами и шећером
храни док га не обрлати и када се оно
најлепше осећање претвори у звоцање,
имали смо прилику да чујемо од људи
који свакодневно пишу на ову тему.
Њих је љубав мотивисала да издају
књиге и објаве песме, а многе и
подстакла да ураде неке од најлуђих
ствари у животу.

искусну бранили су Марија Радојичић и
Веља Жуњић, средњу, довољо зрелу
Данијела Глишић и Предраг Патијаревић Патак, док су најискуснији свакако
били Нада Ђорђевић и Милета Стаматовић. Организатори песничких вечери
надају се да ће ово постати традиционалан програм библиотеке који ће у
наредном периоду привући и можда
неке нове заљубљенике у поезију.
Током септембра читалачка публика у Лајковцу уживала је у разноврсном програму. Према речима
директорке библиотеке Биљане Несторовић, почетком октобра, Градска
библиотека у Лајковцу угостиће академика Матију Бећковић, а биће организоване и духовне трибине.

Нови роман новинара и публицисте Луке Мичете „Душан Силни“
доживео је своје друго издање, а у
организацији КЦ „Хаџи Рувим“ Лајковац, овдашњој публици представљена је биографија првог српског
цара.
Лука Мичета написао је неколико романа о истакнутим појединцима династије Немањић, која је по
његовим мишљењу, свакако била
изнад тадашњег времена и по
образовању, људскости али и
војевању.
- Славни законодавац, чији законик се сматра најзнаменитијим
спомеником читаве српске културе,
није познат само по томе, већ и по
образовању и вери, сјајним освајачким способностима и племенитошћу, која је у то време свакако
била појам, истиче Мичета.
Писац у свом роману „Душан
Силни“ доноси једну другачију биографију, писану разумљивим и
стилом који користе новинари и
публицисти. Наредне године у плану
је да издавачка кућа „Лагуна“ објави
нову биографију Луке Мичете, која
ће донети причу о краљу Милутину.
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ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ЗГРАДЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИРА РАДОВЕ
За инвестиционо одржавање објекта
ЈКП - 5,4 милиона динара
Министарство рударства и енергетике Републике
Србије је на конкурсу за повећање енергетске ефикасности
одобрило општини Мионица средства у износу од 5,4
милиона динара за пројекат инвестиционог одржавања
објекта у којем је смештено мионичко Јавно комунално
предузеће. Тим поводом јуче је у просторијама Министарства
одржана церемонија свечаног потписивања уговора о
додели средстава. Испред мионичке локалне самоуправе
уговор је потписао заменик председника Општине Милован
Лекић, а овом приликом уговоре за пројекте унапређења
енергетске ефикасности у укупној вредности од 125 милиона
динара су потписали представници још 14 општина и
градова.

Са потписивања уговора
у Министарству рударства и енергетике
Након потписивања уговора министар рударства и
енергетике Александар Антић је истакао да се очекује да ће
након реализације тих пројеката уштеде свих 15 локалних
самоуправа бити између 20 и 30 милиона динара. Средства
су обезбеђена из буџетског фонда за енергетску ефикасност,
а локалне самоуправе су у обавези да пројекте финансирају
са још минимално 30 одсто њихове вредности. На конкурс су
се пријавиле 44 локалне самоуправе, али је озбиљном
селекцијом изабрано 15 најбољих пројеката и они се највише
односе на замену фасада, столарије и постављање термичке
изолације.
Иначе, укупна вредност предвиђених радова на објекту
у којем је смештено Јавно комунално предузеће је 7,7
милиона динара уз учешће Општине у износу од 30%
вредности пројекта. Пројекат укључује термичку заштиту
објекта, замену постојећих врата и прозора високо
квалитетном пвц столаријом, замену радијатора новим
јединицама и инсталацију вода-ваздух топлотне пумпе.
Предвиђени ефекат пројекта је повећање енергетске
ефикасности објекта за три енергетска разреда, што ће
обезбедити да се инвестирана средства врате у општински
буџет кроз смањење трошкова грејања.
А.Ковачевић

НАКОН РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТА ЗА СТРУГАНИК

УТРОСТРУЧЕН БРОЈ
ПОСЕТА МИШИЋЕВОЈ КУЋИ
Према информацијама из Туристичке организације
''Мионица'', број посета комлексу са етно и историографском
поставком у родној кући војводе Живојина Мишића је од
почетка 2016. увећан три пута у односу на исти период прошле године. Овакав пораст интересовања је пре свега
последица реконструкције и асфалтирања главног пута у
Струганику у дужини од 2,6 километара, као и прилазног пута
ка Мишићевој кући у дужини од 800 метара са проширењем
простора за окретање и паркирање аутобуса у циљу лакшег

Пензионери Поште из Краљева
испред Мишићеве куће
прилаза организованим групама туриста. Такође, изведени
су и радови на уређењу ентеријера и екстеријера самог
музејског комплекса, који се састоји из аутентичне окућнице
сеоског домаћинства Мишића са економским и стамбеним
објектима и музејском поставком у великој главној кући где
се налазе лични предмети, документа и експонати везани за
епоху славног српског војводе. Родну кућу војводе Живојина
Мишића сада свакодневно посећује на десетине индивидуалних туриста, међу којима су и гости који бораве у Бањи
Врујцима, а Мишићева кућа је на рути и бројних екскурзија
које обилазе знаменитости мионичког краја и околине. А.К.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ СПРОВЕЛО ЈАВНИ
ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

МИОНИЦИ 2,14 МИЛИОНА
Министарство привреде Републике Србије је недавно
одобрило 2,14 милиона динара за израду пројектно
техничке-документације за водоснабдевање села Шушеока,
Клашнић, Ђурђевац и делове Радобића и Санковића у
оквиру регионалног водовода ''Ваљево-Мионица'' који ће се
снабдевати са водосистема ''Ровни''. Средства су опредељена на основу спроведеног Јавног позива за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања равномерног регионалног развоја у 2016. години за израду
пројектно-техничке документације. За ову намену Министарство је определило укупно 80 милиона динара, а средства су
опредељена за 40 градова општина у Србији. Јединице
локалне самоуправе су у обавези да све активности реализују најкасније до 15. новембра, што подразумева и закључивање уговора са понуђачем.
А.К.

ПОКЛОН ТУРСКЕ АГЕНЦИЈЕ ТИКА РАЈКОВАЧКОЈ ШКОЛИ

НОВИ НАМЕШТАЈ
Турска агенција за сарадњу и координацију- ТИКА
поклонила је матичној Основној школи ''Војвода Живојин
Мишић'' у Рајковићу нови намештај. Реконструкција зграде
ове образовне установе је при крају и изводи се средствима
Канцеларије за јавна улагања Републике Србије из Фонда
солидарности Европске уније. Намештај је стигао у прави
час, с обзиром да је реновирањем школе добијено нових 500
квадратних метара школског простора који до сада није био
коришћен због неуређености.
- Од сарадника и пријатеља школе сазнали смо за
постојање Агенције за међународну сарадњу и координацију Владе Републике Турске. Припремили смо документацију и обратили им се за помоћ. Разумевши наш проблем,
одлучили су да нам помогну. Хвала им на томе у име ђака и
целокупног колектива, а овом приликом желим да истакнем
да нам је подршку за све активности везане за опремање
школе пружао председник општине Мионица Бобан

Нови намештај за школу у Рајковићу
Јанковић. Намештајем је сада опремљен комплетан школски
простор, учионице, кабинети, радионица за техничко образовање, информатичка учионица, библиотека, медијатека,
наставничка канцеларија, канцеларијски простор. Намештај
је савремен, квалитетан, топлих боја, па је додатно оплеменио нови школски простор који одаје ноту озбиљности једне
образовне институције-истиче Олга Петровић, директорка
Основне школе ''Војвода Живојин Мишић'' у Рајковићу. А.К.

ВЛАДИМИРЦИ / УБ
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ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ

НОВА КОАЛИЦИЈА
- УСКОРО СКУПШТИНА
СНС И СПС одржали заједничку конференцију
за штампу и објавили очекивану вест
У општини Владимирци формирана је нова
одборничка већина коју чини Српска напредна
странка и Социјалистичка партија Србије. Сада ће у
Скупштини, која броји 25 одборника, одборничку
већину од 15 одборника чинити 12 из СНС-а и три из
СПС-а.
- Ова коалиција формирана је искључиво у
корист грађана и како би се прекинуле активности које
су уносиле немир међу све нас, саопштио је, прошле
среде, Општински одбор СНС Владимирци. Даље,
наводи се да ће се сачекати мишљење надлежног
министарства, а затим ће бити заказана седница
Скупштине општине.
Председник Скупштине општине Владан Милошевић је, на конференцији за новинаре, поводом
формирања коалиције СНС и СПС, навео да је нови
договор логичан сплет догађаја између странака у
општини и да се, на овај начин, пресликава републичка власт. Милошевић каже да ће Закон бити
поштован, па ће се, у том смислу, сачекати мишљење
Министарства за државну управу и локалну самоуправу како би била заказана нова седница, а на тада
ће званично бити верификована коалиција СНС-СПС.
Како је саопштио ОО СНС Владимирци, напредњаци су се, у формирању нове коалиције, водили
искључиво интересима грађана општине, те да је био
ред да се прекину неозбиљне активности оних који
су, незадовољни изборном вољом грађана, иска-

ПРИЈАТЕЉСКО ОДМЕРАВАЊЕ
ФУДБАЛСКИХ СУДИЈА

УБСКА „ПИШТАЉКА”
ЈАЧА ОД УЖИЧКЕ
Спортска хала на Убу била је домаћин занимљивог
фудбалског окршаја- фудбалске судије ужичког и убског
фудбалског савеза одмерили су снаге на паркету, а
Убљани су били успешнији и славили резултатом 8:4.
Наравно да је резултат био у другом плану, уследило је
уобичајено дружење након меча, а већ пред крај ове
године гости ће се реванширати домаћинством.
Убску екипу су предводили Ћургуз, Благојевић,
Ђурић, Јовановић-Џајић, Даниловић..., док су са друге
стране били арбитри познати нашој публици из ранијих
сезона- Витић, Курлагић, Глигоријевић...Председници
Стручно-струковних организација Небојша Живановић и
његов ужички колега Срђан Недељковић нису крили
задовољство реализацијом занимљиве идеје, па нема
сумње да ће ово дешавање постати традиционално.

Са конференције за штампу у Владимирцима
заном на изборима 24. априла. Тада је СНС освојио 57
одсто гласова. Тиме су, додаје се у саопштењу, грађани
показали у коју политику имају поверење. Конференцији
за новинаре у Општинском одбору СНС Владимирци
присуствовало је свих 12 одборника напредњака, као и
три одборника СПС-а.
Драган Симеуновић из СПС-а је изјавио да ће време
показати да ли раде у интересу грађана, али да верује да
ће у наредном периоду учинити доста за ову општину.
На конференцији је речено да још није постигнут
званичан договор око тога ко ће бити председник
општине, али да би требало да то буде Милорад
Милинковић, који је и до сада обављао ту функцију.

ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ’’АС 07’’

СВЕ ПОПУЛАРНИЈИ
Девојчице Женског фудбалског клуба ‘’АС 07’’ (годиште
испод 2001) почеле су, на теренима Школарца, од почетка августа, редовне припреме за такмичење у ‘’Развојној лиги за жене’’
ФС РЗС, у којој се такмичи десет
клубова из више градова Србије
(Шабац, Крагујевац, Великие
Плане, Пожаревац). Убљанке су
појачане доласком Саре Стевановић из ‘’Прве Искре’’, Тијане
Мијић из Скеле, Марије Илић из
Љубинића и Николине Томић из
Пиромана. Из наше средине
Јелена
појачања су, Хана Петронић, ЈоСтаменић
вана Јаковљевић, Невена Лазаревић, Александрија Каменовић.
За репрезентацију Западне Србије наступиле су Драгана
Тадић, Анђела Јанковић, Јована Максимовић, Сања
Стефановић, и Јелена Стаменић, која је, ових дана, прешла у
ФК ‘’Црвена Звезда’’, а са двојном регистрацијом ће
наступати и за наш клуб.
Од септембра је почео упис нових девојчица у
школу фудбала, а редовни тренинзи ће бити организовани
једном недељно на Школарцу.

Фудбалске судије убског и ужичког фудбалског савеза
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ИЗ СТАРОГ
ФОТО-АЛБУМА

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

НЕКИ ЋЕ СЕ, ВЕРОВАТНО, ПРЕПОЗНАТИ

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Мало је познато да је у згради, коју и данас
старији Убљани зову „зграда Убљанке” (у некадашњој производној хали сада је кинеска трговина),
некада био Срески и Општински суд, а пре тога
основна школа и школа за образовање у нижој
гимназији. Наиме, сачуване су и неке фотографије са
почетка прошлог века на којима су и неки старији
ученици са тадашњим наставним кадром.
Слика коју смо пронашли у архиви нашег
уредника потиче из 1956.године (он је у првом реду,
други с десна). Дакле, настала је пре 60 година.
Задивљујућа је оштрина ликова, као и препознатљивост неких ликова, међу којима, нажалост неки
више нису међу живима.

Јавите нам на: 064/2180-588 и 064/484-20-50
Уредник Гласа Тамнаве се сећа да је тада
кренуо у припремно одељење, научио да пише и чита,
а онда је његово школовање прекинуто суровим
епидамијема Менингитиса и Полиомиелитиса, који
су, у то време харали Балканом. Када се вратио из
болнице, школа је већ била премештена у нову зграду
у којој сада ради убска средња школа.
Многи са ове слике су, касније, током даљег
школовања, отишли у друга места. Само ретки су се
вратили... Иначе, централно место на овој фотографији заузима тадашњи председник општине Боца
Танасијевић, који је, после мандата - отишао...

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
Дана 18.09.2016. г. навршило се
две године од како није са нама
наш драги

ЗОРАН ЛУКИЋ
(1963 – 2014)
Увек си међу нама, у мислима,
срцима, сновимa и сећањима.
Много нам недостајеш.
Тешко и тужно је
без тебе живети...
Твоје Даца и Мица

29.септембар 2016.г.
27.09.2016.г. навршава се 31 година
од како није са нама наш драги

МИЛИСАВ
МАРЈАНОВИЋ
(1937 - 1985)
Године пролазе, али су сећања
на тебе сачувана. Носимо те
вечно у срцима
Супруга Продана, синови Зоран и
Драган, снаха Зорица,
унуци Никола и Стефан

СЕЋАЊЕ

С Е Ћ А Њ Е

ПЕТКОВИЋ МИЛОЈЕ

ЗОРИЦА
МАРИНКОВИЋ

(9.10.2003 – 9.10.2016)
Остаћеш заувек
у нашим срцима, мислима
и успоменама...
Твоји најмилији:
Вера, Миша, Саша, Сања,
Мира, Аца, Бојан и Маја
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22.септембра.2015.г. навршавају се
две године од смрти нашег драгог

ЖИВИСЛАВА
МАРЈАНОВИЋА
из Бањана
(1933 - 2014)
Чувамо сећања на твој драги лик.
Никада те нећемо
заборавити.
Синовци Драган и Зоран, синовица
Зорица, снаха Продана, унуци Никола
и Стефан и сестра Радмила са породицом

(1964 - 2014)
из Коцељеве
Чувамо драге успомене
на верну сарадницу
Глас Тамнаве

За купљену опрему у нашој радњи добићете
БЕСПЛАТНО поворку до гробног места и израду умрлица.
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Општинска лига Уба "Исток", 2. коло

Памбуковица- Чучуге
0:2 (0:1)
Резултати 2.кола (18.септембар):
Слога (В) - Звиздар
1:1
Памбуковица - Чучуге
0:2
Шарбане - Мургаш 2012
6:0
Резултати 3.кола (25.септембар):
Чучуге - Шарбане
1:1
Звиздар - Памбуковица
2:1
Докмир - Слога (Врховине) 4:2
1.^u~uge
2.Dokmir
3.[arbane
4.Zvizdar
5.Pambukovica
6.Sloga (V)
7.Murga{

2
2
1
1
1
0
0

1
0
1
1
0
1
0

0
0
0
1
2
2
2

7 :2
7 :3
7 :1
4 :5
6 :5
4 :9
1 :11

7
6
4
4
3
1
0

Најава 4.кола (2.октобар):
Памбуковица - Докмир
Шарбане - Звиздар
Мургаш - Чучуге
Слободна Слога (Врховине)
Најава 5.кола (8/9.октобар):
Звиздар - Мургаш 2012
Докмир - Шарбане
Слога (В) - Памбуковица
Слободне Чучуге
Општинска лига Уба "Исток", 3. коло

Докмир- Слога (Врховине)
4:2 (2:1)
Стадион у Докмиру. Гледалаца: 50.
Судија: Марко Ранковић (Тврдојевац).
Стрелци: Вишић у 13., Ђермановић у
30. и 70. и Несторовић у 62. из пенала
за Докмир, а Милановић у 17. из
пенала и С.Живановић у 53. минуту за
Слогу. Жути картони: Спасојевић,
Ђорђевић, Симић (Д), Крсмановић,
Н.Бошковић (С)
ДОКМИР: Обрадовић 7, Вишић 7
(Исић -), Ђорђевић 6,5 (Мијаиловић 7),
Влајковић 7, Симић 7, Спасојевић 7,
Нешковић 7, Тодоровић 7 (Пејић 7,5),
Ђермановић 8, М.Јовић 6 (З.Јовић 7),
Несторовић 8 (Павловић -)
СЛОГА: Добросављев 7, М.Теодосић
6,5 (Г.Живановић -), О.Марковић 6,5,
Крсмановић 6,5, Д.Бошковић 7, Васић
6,5, Милановић 8, С.Живановић 7,5,
Н.Бошковић 7, Радовановић 6,5
(Лукић -), М.Марковић 6,5 (Д.Теодосић
7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Несторовић (Докмир)
Одлична утакмица у Докмиру, са
доста лепих голова и потеза, а тандем
Несторовић-Ђермановић је креирао
победу домаћина. Гости су имали
одличног Родољуба Милановића, а
помагао му је Слободан Живановић
који је пресекао лопту Момчила
Јовића за изједначење. Ипак, квалитет је пресудио- Нешковић је погодио пречку, а Ђермановић спретно
сачекао "отпадак" за тријумф домаћих.

Резултати 2.кола (18.септембар):
ОФК Таково - Вукона
1:1
Колубара (ЛП) - Стрелац (К) 3:1
Омладинац (К) - Бргуле
2:4
Врело - Јединсзво (М)
3:2
Резултати 3.кола (25.септембар):
Јединство (М) - ОФК Таково 2:2
Бргуле - Врело
2:2
Стрелац (К) - Омладинац(К) 1:2
Вукона - Колубара (ЛП)
3:0
1.Brgule
2.Vukona
3.Vrelo
4.Omladinac
5.OFK Takovo
6.Kolubara LP
7.Jedinstvo M
8.Strelac

2
2
1
1
0
1
0
0

1
1
2
1
3
0
2
0

0 12 : 4
0 7 :2
0 6 :5
1 6 :7
0 4 :4
2 3 : 10
1 6 :7
3 3 :8

7
7
5
4
3
3
2
0

Најава 4.кола (1/2.октобар):
ОФК Таково - Колубара (ЛП)
Омладинац (К) - Вукона
Врело - Стрелац (Кожуар)
Јединство (М) - Бргуле
Најава 5.кола (8/9.октобар):
Бргуле - ОФК Таково
Стрелац (К) - Јединство (М)
Вукона - Врело
Колубара (ЛП) - Омладинац (К)

Стадион у Памбуковици. Гледалаца:
100. Судија: Небојша Мартиновић
(Уб). Стрелци: Јовановић у 26. и
Новаковић у 49. минуту. Жути
картони: Митровић, Моловић(П),
Станојевић, Мир. Јовић, Новаковић,
Мих. Јовић (Ч)
ПАМБУКОВИЦА: Ђенић 6,5, Митровић
6,5, Капетановић 7,5, Јовановић 6,5,
Ђукић 7, Богићевић 6,5 (Глишић 6,5),
Р.Балиновац 6,5, Исић 6,5 (Моловић
6,5), Ненадовић 6,5, И.Балиновац 6,5,
Миливојевић 6,5
ЧУЧУГЕ: Симић 7, Мих. Јовић 7,
Иванић 7, Новаковић 7,5, Попов 8,
Ковачевић 7,5, Мир. Јовић 7,5
(Петровић -), Д.Тешић 7 (Васиљевић
7), Костић 7 (М.Тешић 7), Станојевић 8
(Веселиновић 7), Јовановић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Станојевић (Чучуге)
Сигурно издање Чучуга у
комшијском дербију, млади тим
домаћих није имао решења за
агресивну игру гостију, а само два
добра покушаја из "слободњака"
Исића нису били довољни за више од
часног пораза. На другој страни,
Јовановић је одлично искористио
дубинску лопту и послао лопту преко
истрчалог Ђенића, да би Новаковић
из гужве након корнера решио све
дилеме. Могао је Јовановић још који
пут да се упише у листу стрелаца, али
је и овако тим Чучуга задовољан
отишао кући.

Општинска лига Уба "Запад", 2. коло

ОФК Таково- Вукона
1:1 (0:0)
Стадион у Такову. Гледалаца: 50. Судија:
Иван Л а заревић (Уб). Стрелци:
Стефановић у 65. за ОФК Таково, а
Досковић у 48. минуту за Вукону. Жути
картони: Танасић, С.Илић, М.Илић,
Тодоровић (Т), Филиповић, Марковић,
Антонић (В). Црвени картон: Максимовић
(Таково) у 56. минуту.
ОФК ТАКОВО: Ивановић 7, М.Илић 6,5
(Стефановић 7,5), Јеремић 6, Тодоровић
7,5, Ранковић 7,5, Танасић 7, С.Илић 7,
Максимовић 6 (Петковић 7,5), Савић 6
(С.Живановић 7), Глишић 7, Павловић 6,5
ВУКОНА: Младеновић 7, М.Димитријевић
6,5, Ранковић 6,5, Антонић 7, З.Димитријевић 7, Лазаревић - ( Митровић 6,5,
Суботић 6,5), Марковић 6,5, Гајић 7,
Досковић 7 (Поповић -), Филиповић 7,5,
Срећковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Филиповић (Вукона)
Одличан меч у Такову, оба тима су
играла нападачки, а оквир гола се тресао
чак 4 пута- по два пута на обе стране.
Госте је у вођство довео Досковић, али је
претходно Филиповић обавио већи део
посла. Иако су остали са 10 играча,
домаћи нису одустајали, а Раша
Стефановић је главом поставио ипак
праведан исход.

Општинска лига Уба "Запад", 3. коло

Бргуле - Врело
2:2 (1:0)
Стадион у Бргулама. Гледалаца: 50.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: Јовановић у 19. и Ракић у 62.
за Бргуле, а Н.Илић у 87. и 89. минуту
за Врело. Жути картони: А.Петровић,
Ракић (Б), Грујић, Јокић (В).
БРГУЛЕ: Николић 7, Васић 6,5
(Мехмети), М.Петровић 7, Ракић 7,5,
Миладиновић 6,5 (Пантелић -),
Спасојевић 6,5, Илић 7, А.Петровић 7,
Јовановић 7,5, Ранковић 6,5, Бајић 7
ВРЕЛО: Влаховић 6,5, М.Илић 6,5,
Новаковић 6,5, Грујић 7, Добросављевић 7, Срећковић 7, Мирковић
6,5, Брдаревић 6,5, Матић 7, Јокић 6,5,
Н.Илић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Небојша Илић (Врело)
Домаћи су били на прагу бодова,
али тако није мислио Небојша Илић.
Левоноги дриблер је за само два
минута вратио своју екипу у игру и
донео бод Врељанима. Није то била
утакмица за памћење, домаћи су из
два прекида казнили смушеност
Врељана, али их је опуштање у
финишу скупо коштало.ића након
неуспеле офсајд-замке.
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4. коло

Рубрибреза- Гуњевац
4:1 (1:0)
4.коло (17/18.09.2016):
Младост (Д) - Рудар (Р)
ОФК Стубленица - Пролетер
Дим.Туцовић - Полет (Т)
Колубара (Ј) - ОФК Паљуви
Врело Спорт - Црвена Јабука
Рубрибреза - Гуњевац
Каленић - Полет (ДЛ)
5.коло (24/25.09.2016):
Полет (ДЛ) - Младост (Д)
Гуњевац - Каленић
Црвена Јабука - Рубрибреза
ОФК Паљуви - Врело Спорт
Полет (Т) - Колубара (Ј)
Пролетер - Дим. Туцовић
Рудар (Р) - ОФК Стубленица

1.Vrelo Sport
2.Rubribreza
3.OFK Paquvi
4.Polet (T)
5.Guwevac
6.D.Tucovi}
7.Polet (DL)
8.Rudar (R)
9.C.Jabuka
10.Mladost (V)
11.Kaleni}
12.Proleter(B)
13.Stublenica
14.Kolubara(J)

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

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

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

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

16 : 1
14 : 2
8 :2
12 : 5
11 : 9
9 :9
10 : 7
8 :8
8 :13
11 :12
9 :16
3 :10
2 :13
1 :15

15
13
10
9
9
8
7
7
6
5
4
4
3
0

6.коло (01/02.10.2016- 15.30ч ):
Младост (В) - ОФК Стубленица
Дим.Туцовић - Рудар (Р)
Колубара (Ј) - Пролетер
Врело Спорт - Полет (Т)
Рубрибреза - ОФК Паљуви
Каленић - Црвена Јабука
Полет (ДЛ) - Гуњевац
7.коло (08/09.10.2016- 14.30ч ):
Гуњевац - Младост
(В)
Црвена Јабука - Полет (ДЛ)
ОФК Паљуви - Каленић
Полет (Т) - Рубрибреза
Пролетер (Б) - Врело Спорт
Рудар (Р) - Колубара
ОФК Стубленица - Дим. Туцовић

Играч у улози голмана:
Немања Обрадовић
(Врело Спорт)

5. коло

Рудар 1945 (Радљево)Стубленица 4:0 (3:0)

Стадион у Рубрибрези. Гледалаца: 70.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
Јоковић у 8., Шепељ у 67., Томић у 81. и
Царанов у 87. за Рубрибрезу, а Ристић
у 88. минуту за Гуњевац. Жути картони:
Јоковић, Спасојевић (Р), Милошевић,
Ристић (Г)
РУБРИБРЕЗА: Радованчевић 7, Радивојевић 7, Живковић 7, Шепељ7,5,
Бокић 8, Јоковић 7,5, Томић 7,5,
Спасојевић 7 (Хартман 7), Пецић 7,5,
Ивановић 7, Царанов 7,5
ГУЊЕВАЦ: Марјановић 6,5, Јанићевић
6 (Ивковић 6), Симић 6,5, Ристић 7,
Митровић 6, Продановић 6, Стојановић
6, Илић 6,5 (Богићевић 6), Билић 6
(Спасојевић 6), Марковић 6, Милошевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Бокић (Рубрибреза)
Рубрибреза је сигурном игром
дошла до нових бодова, а искусног
Жику Марјановића начео је Јоковић из
гужве након корнера Пецића. Голман
Гуњевца је одбранио пенал Ивановићу, али је био немоћан код гола
Шепеља који се одлично убацио из
другог плана.Томић је казнио грешку
Марјановића у финишу, а Царанов
искористио повратну лопту за убедљиво вошство домаћих. Радованчевић је укротио пенал Ристића,
али је бивши капитен Јединства
одбијену лопту вратио у мрежу.

Стадион у Радљеву. Гледалаца: 100.
Судија: Милан Балиновац (Уб). Стрелци:
Јанковић у 17., Симић у 21. и 23. и Радић
у 90. минуту. Жути картон: Страхињић
(Р). Црвени картони: С.Марковић у 72. и
В.Марковић у 80. минуту (обојица
Стубленица).
РУДАР: З.Теодосијевић 7, Радић 8,
Шишовић 7, М.Теодосијевић 7, Ракић 7,5,
Страхињић 8, Пантелић 7, Радовић 7,
Гајић 7 (Давидовић -), Јанковић 7,5,
Симић 7,5 (Ђорђевић -)
СТУБЛЕНИЦА: Јовановић 5, Мирковић
6, Спасојевић 6,5, В.Марковић 6,
С.Марковић 6, Станковић 6,5 , Ивковић 6,
Нем.Миличић 6, Ник.Миличић 6
(Поповић -), Милутиновић 6, Лекић 6
(Ранисављевић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Радић (Р)
Лака и убедљива победа домаћих
била је горког укуса, будући да је
Мирославу Гајићу поломљена нога у
финишу након погибељног старта
Владана Марковића. Гости су једину
праву шансу имали на старту преко
Милутиновића, све остало је било у
знаку Радљеваца. Радовић је лепо
асистирао Јанковићу за вођство
Рудара, потом је Симић искористио
корнер Страхињића, а затим и сам себи
искреирао ситуацију за трећи погодак.
За крај, Радић је, уз обилату помоћ
голмана Стубленице, крунисао своју
одличну партију.

5. коло

4. коло

Паљуви- Врело Спорт
0:2 (0:0)
Стадион у Паљувима. Гледалаца: 100.
Судија: Немања Јовановић-Џајић (Уб).
Стрелци: Арамбашић у 66. и Илић у 85.
минуту. Жути картони: Павловић,
Живковић (П), Леонтијевић, Маринковић, Обрадовић (В). Црвени картон:
Живковић (Паљуви) у 72. минуту.
ПАЉУВИ: Ћургуз 7, Веселиновић 6,5,
Јовић 6,5, Живковић 6, Ђурић 6,5,
Ђорђевић 6,5, Марковић 6,5 (Филиповић -), Јолачић 7, Новаковић 6,5,
Павловић 6,5, Божић 6,5 (Станојловић
6,5)
ВРЕЛО СПОРТ: Обрадовић 7, Симић
6,5, Новаковић 7, Ристовски 6,5
(Вићентић -), Матић 7, Ђорђевић 7,
Леонтијевић 7, Маринковић 6,5,
Симеуновић 6,5, Анђић 6,5 (Шаиновић ), Арамбашић 7 (Илић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Новаковић (Врело Спорт)
Млак дерби у Паљувима у коме су
гости продужили беспрекоран низ.
Посао им је био отежан јер је због
одсуства двојице голмана међу
стативе морао играч Немања Обрадовић, али је мало посла што је имао
коректно одрадио. Док је било снагеПаљуви су успешно парирали лидеру
који није био претерано инспирисан,
али је Ћургуз ипак поклекао средином
другог дела. Симеуновић је пробио по
десној страни, а Арамбашић из два
покушаја погодио мрежу. Убрзо је
искључен нервозни штопер домаћих,
Врељани су имали неколико шанси
пре другог гола, а постигао га је Илић у
финишу након додавања Вићентића.
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Димитрије Туцовић (Ћелије)Полет (Таково) 3:2 (1:1)
Стадион у Ћелијама. Гледалаца: 100.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац).
Стрелци: Милошевић у 44. из пенала,
Андрић у 72. и М.Павловић у 90+6. за
Д.Туцовић, а Јеремић у 23. и В.Стефановић у 51. минуту за Полет. Жути
картони: Молеровић, Симић, Ђенисић
(ДТ), Радовановић, Павловић, Јеремић,
Крстић (П).
Д.ТУЦОВИЋ: Симић 7, И.Марковић 7
(Јевтовић -), Јевтић 7,5, М.Павловић 7,
Ђенисић 7,5, У.Марковић 7, Милошевић
8, Молеровић 6,5, Арсенијевић 6,5,
Д.Павловић 7,5, Станојловић 7 (Андрић
7,5)
ПОЛЕТ: Станчић 7, Јовичић 7,5,
Радовановић 7, Крстић 6,5, Бранковић
7,5 М.Стефановић 7,5, Јанковић 7,
М.Илић 7,5, С.Илић 7, Јеремић 7
(В.Стефановић 7,5), Павловић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Милошевић (Д.Туцовић)
Жесток дуел у Ћелијама, а одлука је
пала у последњим секундама меча.
Марко Павловић се најбоље снашао у
великој гужви и растужио Таковчане
који су одиграли одличан меч. Два пута
су водили гости- најпре су Јовичић и
Срећко Илић омогућили Јеремићу да
постигне погодак, а Влада Стефановић
је мајсторски матирао Симића на
почетку другог дела. Андрић је
подједнако ефектним поготком изједначио, а меч је обележила велика
тензија и доста неспортског понашања,
праћено не баш најсјајнијим одлукама
лајковачког арбитра...

„Глас ТАМНАВЕ”
МАРКЕТИНГ И ОГЛАСИ
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6. коло

7. коло
5.коло (17/18.09.2016):
Трлић - Јуниор Н.Н.
Совљак - Тешњар
Тврдојевац - Качер
ЗСК - Тулари
Јошева - Младост (Д)
Радник - Брезовица
ОФК Јабучје - Бањани
Искра - Пепељевац

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

6.коло (21.09.2016):
Јуниор Н.Н. - Пепељевац
Бањани - Искра
Брезовица - ОФК Јабучје
Младост (Д) - Радник
Тулари - Јошева
Качер - ЗСК
Тешњар - Тврдојевац
Трлић - Совљак

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

7.коло (24/25.09.2016):
Совљак - Јуниор Н.Н.
Тврдојевац - Трлић
ЗСК - Тешњар
Јошева - Качер
Радник - Тулари
ОФК Јабучје - Младост (Д)
Искра - Брезовица
Пепељевац - Бањани

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

1.Ka~er
2.Bawani
3.Sovqak
4.Brezovica
5.Junior NN
6.Iskra
7.Mladost (D)
8.Radnik (Ub)
9.Tulari
10.Te{war
11.Trli}
12.Pepeqevac
13.OFK Jabu~je
14.ZSK
15.Tvrdojevac
16.Jo{eva

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

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

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

10 : 2
20 : 5
13 : 5
17 : 7
9: 3
13 : 9
15 : 9
10 : 11
12 : 10
8: 8
8: 9
7: 7
4 : 13
1 : 10
3 : 19
4 : 24

8.коло (01/02.10.2016- 15:30ч):
Јуниор Ново Насеље - Бањани
Брезовица - Пепељевац
Младост (Д) - Искра
Тулари - ОФК Јабучје
Качер - Радник
Тешњар - Јошева
Трлић - ЗСК
Совљак - Тврдојевац
9.коло (08/09.10.2016- 14:30ч):
Тврдојевац - Јуниор Ново Насеље
ЗСК - Совљак
Јошева - Трлић
Радник - Тешњар
ОФК Јабучје - Качер
Искра - Тулари
Пепељевац - Младост (Д)
Бањани - Брезовица

17
16
15
13
13
13
12
12
10
10
8
7
4
4
3
0
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Пепељевац- Бањани
2:1 (2:1)

Трлић- Совљак
2:2 (2:1)

Стадион у Ћелијама. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Мијаиловић (Љиг).
Стрелци: Н.Павловић у 6. и Радовановић у 34. из пенала за Пепељевац, а
Илић у 17. минуту за Бањане. Жути
картони: М.Милић, Радивојевић,
Радојичић, Вукашиновић (П), Гајић,
Милојевић (Б)
ПЕПЕЉЕВАЦ: Г.Милић 7,5, М.Милић 7,
Радивојевић 7, Јовичић 7, Вукашиновић
7, Грујичић 7, С.Павловић 7, Н.Павловић
8, Радојичић 6,5, Радовановић 6,5
(Марковић -), Лукић 6,5
БАЊАНИ: Даниловић 7, Ненадовић 6,5,
Миловановић 6,5, Ђорђевић 6,5, Симић
6,5, Димитријевић 6,5, Милојевић 7,
Ранитовић 7,5, Илић 7, Леонтијевић 6,5,
Гајић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Павловић (П)
У дуелу ослабљених ривала,
домаћин је више желео победу, а
остварио ју је највише захваљујући
расположеном Николи Павловићу.
Сјајним соло-продором по левој страни
донео је предност домаћима, али је
врло брзо Илић изједначио одмереним
ударцем са дистанце. Одлука је пала са
"беле тачке", један од играча Бањана је
играо руком, а Радовановић поставио
коначан резултат.

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 150.
Судија: Небојша Ђоковић (Ваљево).
Стрелци: Стевановић у 3. и Весић у 5.
за Трлић, а Маринковић у 7. и Прља у
67. минуту за Совљак. Жути картони:
Кандић (Т), Маринковић (С)
ТРЛИЋ: Миросављевић 6,5, Цвијић 7,
Кандић 7, Н.Иконић 7,5, Ђурић 6,5,
Новаковић 7 (Грујић -), Савић 7,
Поповић 7,5, Стевановић 6,5, Весић 7,
Танасијевић 6,5
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 6,5,
Мехинагић 6 (Јанковић 7), Сиљановски
7, Маслаковић 6,5, Важић 6,5,
Марјановић 7 (Миленковић 7), Ракић
6,5, Стојковић 7,5, Прља 7, Маринковић
7,5, Обрадовић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Стојковић (Совљак)
Силовит старт домаћих није био
довољан за више од бода- Стевановић
је из "слободњака" ухватио на спавању
голмана гостију, а велику рупу у
одбрани Совљака убрзо је казнио и
Весић. Маринковић је врло брзо са
дистанце вратио у игру екипу Саше
Марковића, а домаћи ће дуго жалити за
"зицером" Весића у 41. минуту.
У наставку је Совљак преузео
контролу, а Маринковић је лепо
асистирао Прљи који са ивице шеснаестерца погађа угао Миросављевића.
До краја, по једна шанса Стевановића
са једне и Маринковића са друге
стране, али се мреже више нису тресле.

6. коло

Тулари- Јошева
4:1 (2:1)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 80.
Судија: Петар Нешковић (Уб). Стрелци:
Адамовић у 19., Ђорђевић у 43. из
пенала и Ђокић у 81. и 84. за Туларе, а
Богуновић у 7. минуту за Јошеву. Жути
картони: Ђорђевић, Грбић (Т),
М.Кузмановић, Вујић (Ј). Црвени
картони: Николић у 70. и Б.Тешић у 78.
минуту (обојица Јошева)
ТУЛАРИ: Мрчић 7, Шимшић 7,5, Милановић 7,5, Марјановић 7, Брдаревић 7
(Ђокић 7,5), Илић 7 (Грбић -), Јеремић 7,
Ђорђевић 7,5, Шкорић 7, Адамовић 7,5,
Сарић 7,5
ЈОШЕВА: Гајић 6,5, М.Кузмановић 6,
С.Кузмановић 6, Васиљевић 6,5,
Николић 6,5, В.Тешић 6, Стојановић 6,
Вујић 6, Богуновић 7, Лукић 6 (Лесић 6),
Б.Тешић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Иван Адамовић (Т)
Иако је резултат убедљив,
"фењераш" се није тако лако предао у
Туларима. Рано вођство дало је крила
гостима, али је све бољи Адамовић
изједначио након продора Сарића.
Ђорђевић је изнудио и реализовао
најстрожу казну, а преоштру игру
Јошевљани су платили са два
искључења. Резервни играч Ђокић је
искористио бројчану надмоћност
домаћих и две лепе акције крунисао
сигурним погоцима.

Окружна лига Колубаре, 5. коло

Радник- Брезовица
1:1 (0:0)
Стадион на Школарцу. Гледалаца: 200.
Судија: Александар Николић (Лајковац). Стрелаци: Стевић у 67. за Радник,
а Филиповић у 50. минуту за Брезовицу. Жути картони: Петровић,
М.Луковић, Стевић (Р), Б.Младеновић,
Прибаковић (Б).
РАДНИК: Михајловић 6,5, Живковић 6,5
(Ђурђевић 7), Јовић 7, Граховац 7,5,
Јоцић 7, Петровић 6,5 (Радојичић -),
Ракић 6,5, М.Луковић 6,5, Стевић 7
(Хаџић -), Ф.Луковић 7, Лазић 7
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7,5, Вуканић
7, Б.Младеновић 6,5, Ашковић 6,5,
Д.Младеновић 6,5, Мирчета 6,5, Тешић 7
(Прибаковић -), Миличић 6,5, Анђелић
6,5 (Филиповић 7), Величковић 6,5,
Танасијевић 6,5 (Вујковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Петар Граховац (Радник)
Велика спарина донекле је спутала
актере дербија, а домаћин може више
да жали за бодовима. Цветиновић је у
61. укротио једанаестерац Филипу
Луковићу, а претодно је у казненом
простору оборен Ђурђевић. Брезовица
је прва стигла до предности, Тешић је
искористио успаваност одбране на
другој стативи и повратном оставио
Филиповићу лакши део посла.
Радник је до егала дошао након
продора и асистенције Филипа
Луковића, а Стевић је добро реаговао и
из близине затресао мрежу. Спремност
Убљана је дошла до изражаја у
финишу, али су борбени гости сачували реми.

Пратите нас на:
ФК Тврдојевац: Три ремија у низу најављују боље дане

facebook.com/glastamnave

24

СПОРТ- ЛАЈКОВАЦ

29.септембар 2016.г.

ЖЕЛЕЗНИЧАР У ЛОШЕМ РИТМУ

„ДИЗЕЛКА” У ОПАСНОЈ ЗОНИ
Лајковачки српсколигаш је у лошој
ситуацији на половини јесени, два
везана пораза без постигнутог гола и те
како су погоршала ситуацију на табели
пред још једно тешко гостовање у
Лозници.
Дуел у Тополи, као и већина на
стадиону "Шиља Тадић", није донео
садржајну игру. Лош терен је спречавао
да се изведу течне и прецизне акције, а
лагана теренска иницијатива Лајковчана
није донела ниједну стопостотну шансу.
Победу је однео вештији ривал, а то је
био домаћин. Најпре је Ђорђевић један
"отпадак" из срца шеснаестерца послао
у мрежу, а Живановић главом решио све
дилеме пред надокнаду. Да пораз буде
тежи, надовезало се и искључење
Драгана Томића, искусни везиста је због
две јавне опомене морао пут свлачионице неколико минута пре другог гола.
Меч са Ужичанима је донео ново
бледо издање "дизелке", мада би
резултат сигурно био повољнији да су
домаћи искористили велику прилику у
37. минуту. Марко Марковић, Дељанин и
Софронић су у истој акцији пропустили
да казне истрчавање Вукашиновића ван

Слаб старт Лајковчана:
Шест бодова из седам утакмица
16 метара, све остало било је испод
српсколигашког нивоа када је реч о
домаћину. Гости су играли дисциплиновано, сачекали своју шансу средином
другог дела када су за пет минута
решили меч. И овога пута није могло без
пехова, након судара Илића и Симића,
новајлија из убског Јединства је наставио меч са чалмом на глави...
Б.М.

НАЈБОЉЕ ПОЛУВРЕМЕ
ЈЕСЕНИ ПРОТИВ СЕВОЈНА
да донесе преокрет, а потом и Јеринићу
да реши све дилеме. Имали су Гајић и
Јеринић колосалне шансе да напуне
мрежу гостију, али ни ти промашаји нису
променили утисак о најбољем полувремену Задругара у сезони.
За оно што су Лајковчани преживели у
Пријепољу- недовољно је новинског
простора за опис. Други гол домаћих из
офсајда, поништен погодак Митровића
зато што је штопер Пријепољаца јаукнуо
на потпуно другој страни шеснаестерца,
пенал над Спасојевићем који би свирао
и тренер Полимља - само су кључни
детаљи који говоре да је исход тог меча
морао бити такав какав јесте...
Б.М.

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ- ЛАЈКОВАЦ

ПОДЕЛА ЛОПТИ ШКОЛАМА
Јавна установа „Установа за спорт
и омладину“ Лајковац поделиће ових
дана издвојеним одељењима школе
„Миле Дубљевић“ по једну фудбалску и
кошаркашку лопту. У питању су школе у
Непричави, Марковој Цркви, Ратковцу,

Уручење лопти ђацима
у Селу Лајковац

Железничар- Јединство
Путеви 0:2 (0:0)
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 150.
Судија: Никола Стојановић (Краљево),
Стрелци: Јанковић у 67. и Васиљевић у
71. минуту. Жути картони: Вукашиновић, Карађорђевић, Цвијовић,
Миљковић (Ј).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6,5, Шалипур 6 (Јеремић -), Ђукетић 6, М.Марковић 6 (Плећић -), Н.Марковић 6,5, Илић
6, Дељанин 6 (Павловић 6), Обрадовић
6, Софронић 6, Матић 6, Симић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Јанковић (Јединство Путеви)
Српска лига "Запад", 6. коло

ЗАДРУГАР ПОЛОВИЧАН У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

Игра Задругара добија већ препознатљиве обрисе, није дуго требало
Саши Пакићу да несумњиво квалитетан
тим врати на победнички колосек. Није
Лајковчане поремтио ни рано примљен
гол, притискали су искусну екипу из
предграђа Ужица и до заслуженог
изједначења стигли у најбоље времепред паузу. Стејанић је извео корнер, а
Никола Марковић још једном потврдио
да је господар ваздуха и постигао
ефектан гол.
Брзоноги Марко Стејанић је познат као
расан голгетер, овога пута је преузео
улогу пакера и био јунак победе. Најпре
је после дуплог паса омогућио Стијељи

Српска лига "Запад", 7. коло

Пепељевцу, Врачевићу, Доњем Лајковцу, Ћелијама и Селу Лајковцу. Директор Установе Немања Живковић и
организатор програма Владимир Маликовић у петак су уручили лопте ђацима у
Селу Лајковац. Школе у Боговађи и Бајевцу, које имају више ђака и одељења,
крајем октобра добиће више лопти.
Засеоку Доњи крај у Јабучју донирана је
кошаркашка табла. То су само неки од
потеза којима ће Установа за спорт и
омладину подржати школски спорт као
базични.
Од осталих активности, у току је
уређење кафеа у Хали спортова који ће
бити отворен средином октобра, тако да
ће родитељи, публика, спортисти и
спортски радници моћи да се освеже
приликом боравка у Хали. Мала сала ће
бити претворена у теретану са комплетном опремом и планирано је да почне

Карађорђе (Топола)Железничар 2:0 (0:0)
Стадион "Шиља Тадић" у Тополи.
Гледалаца: 200. Судија: Милан Недељковић (Ужице). Стрелци: Ђ.Ђорђевић у
66. и Живановић у 90. минуту. Жути
картони: М.Ђорђевић, Животић, Живковић (К), Марковић, Матић, Софронић,
Симић (Ж). Црвени картон: Томић
(Железничар) у 86. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6,5, Матић
6,5 (Плећић 6,5), Ђукетић 7, М.Марковић
6,5 (Симић 7), Илић 7, Дељанин 6 (Јеремић 6,5), Обрадовић 6,5, Н.Марковић
7,5, Софронић 7, Томић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ђорђе Ђорђевић (Карађорђе)
Зона "Дрина", 7. коло

Полимље (Пријепоље)Задругар 2:1 (1:0)
Стадион у Пријепољу. Гледалаца: 400.
Судија: Бранимир Јеличић (Пожега).
Стрелци: Пјановић у 3. и 67. за
Полимље, а Јеринић у 88. минуту за
Задругар. Жути картони: Нем.Марковић, Спасојевић (З)
ЗАДРУГАР: С.Марковић 7,5, Симеуновић 6,5, Новаковић 6,5, Спасић 6 (Гајић
7), Ашковић 7, Ник.Марковић 7, Спасојевић 6,5, Митровић 6, Јеринић 7,
Нем.Марковић 6,5 (Мићић -), Стејанић
6,5 (Ивановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Пјановић (Полимље)
Зона "Дрина", 6. коло

Задругар- Севојно
3:1 (1:1)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија: Мирослав Јокић
(Богатић). Стрелци: Никола Марковић
у 45., Стијеља у 49. и Јеринић у 61. за
Задругар, а Врањевац у 11. минуту за
Севојно. Жути картони: Нем.Марковић,
Ашковић, Стејанић (З), Ристановић,
Цвијовић, Врањевац (С)
ЗАДРУГАР: С.Марковић 7, Симеуновић
7,5, Новаковић 7,5, Бранковић 7,5,
Ашковић 7,5, Ник.Марковић 7,5, Спасојевић 7,5 (Митровић 7,5), Стијеља 7,5,
Јеринић 8, Нем.Марковић 7,5 (Гајић
7,5), Стејанић 8 (Спасић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Стејанић (Задругар)
рад 1. новембра. Теретана и кафић ће
бити комерцијални садржаји који ће
допринети финансирању трошкова одржавања Хале спортова. При крају је и уређење ресторана испод западне трибине
стадиона „Железничара“, док је у кули
стадиона адаптиран простор за смештај
фудбалера који нису из Лајковца.
Б.П.
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ЈЕДИНСТВО ПРЕУЗЕЛО ПРВО МЕСТО НА ТАБЕЛИ ЗОНЕ "ДРИНА”

ЛЕП ПОГЛЕД СА ВРХА
- Гол Владе Симића довољан за тријумф крај Дрине, Убљани скоро цео други део са
играчем мање. - Дивци намучили Јединство под Шепковцем, Милановић пресудио гостима.
- Наредни ривал Севојно у недељу од 15.30 часова.
Фудбалери убског Јединства меч Осмог кола са
Севојном дочекаће као лидери на табели! То је епилог
претходног викенда у коме су црвено-бели забележили
велику победу у дербију у Бајиној Башти, а Прово поразом у
Љубовији препустило челну позицију Анђићевим пуленима.
Иако је индивидуално јак тим домаћина од старта
наметнуо жесток темпо, прву шансу на утакмици имао је
Мирко Андрић, чији је шут завршио поред леве стативе. Иван
Јовановић је неколико незгодних лопти решио без већих
проблема, а у финишу првог дела десио се и детаљ одлуке.
Голман домаћих се уверио да не треба дриблати када је
Ситарица у близини, упорни нападач гостију се изборио да
лопта постане "ничија", а такав поклон није пропустио да
узме Владимир Симић. Увукао је лопту ка средини и
рутинерски погодио левом ногом мрежу коју је неуспешно
покушао да одбрани штопер Слоге- 0:1.
Наставак је почео шокантно за Убљане- Игор
Милановић је провео само осам минута на терену када је
насео на провокацију Глигића. Главни судија није видео
ударање домаћег играча, а јесте од стране нападача
Јединства, па се у ваздуху за који тренутак појавио црвени
картон! Међутим, тек тада је убски тим извукао из себе све
потенцијале, велику прилику имао је Љубичић на пас
Ситарице да реши све дилеме, а милиметри су спречили
Симића да се и други пут упише у стрелце. Јењавали су
напади недовољно спремног домаћина, али финиш није
могао без узбуђења. Истински мајстор у редовима Слоге
Немања Стојановић ухватио је "маказице" са седам метара, а
Иван Јовановић, пантерском интервенцијом, окончао
надања Слоге да може бар до бода.
Меч са Дивцима имао је сценарио ни мало пријатан за
бројну убску публику. Прижељкивала се голеада и лепршава
партија, уместо тога Анђић је и поред победе, имао доста
брига након меча. Посебно бледо, Убљани су деловали у
првом делу, гостујући тренер Зоран Ненадовић добро је
скенирао црвено-беле, па је више узбуђења било пред голом
Ивана Јовановића.
Улазак Ситарице и Панића размрдао је домаћу екипу, а
одлука је пала у 60. минуту- снажни нападач је направио дармар по десној страни, идеално центрирао Милановићу који је
са "петерца" откључао одбрану гостију. Стрелац јединог гола
је, неколико минута касније, "украо" лопту штоперу Диваца,
али је Арсеновић у рукометном стилу сачувао своју мрежу. Да
осим три бода, још нешто лепо остане у сећању, побринуо са
млађани Лука Радивојевић. Син некадашњег убојитог
нападача је за десетак минута показао раскошан таленат, да
није било искусног Кнежевића на гол-линији- радовао би се и
првенцу у црвено-белом дресу, а нема сумње да су његови
минути, Лазара Ристовског, ускоро вероватно и Којића,
Филиповића, Поповића... велики залог за будућност
Јединства.
Б.Матић
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1. Jedinstvo (Ub)
2. Ribnica (M)
3. Provo
4. Radni~ki (V)
5. Ra|evac (K)
6. Sloga 1940 (BB)
7. Drina (Q)
8. Radni~ki Stob.
9. Polimqe (P)
10. Sloga (S)
11. Sevojno
12. Spartak (Qig)
13. OFK Ose~ina
14. Zadrugar (L)
15. OFK Divci
16. Jedinstvo (V)
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8: 3
11 : 7
20 : 4
11 : 7
8: 4
15 : 8
9: 9
11 : 7
10 : 14
5: 7
5: 9
4 : 10
6: 8
6 : 11
8 : 14
2 : 18

17
16
15
14
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11
11
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7
7
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4
4

Мирко Андрић у акцији
Зона "Дрина", 7. коло

Слога (ББ)- Јединство (Уб) 0:1 (0:1)
СЦ "Милош Милутиновић" у Бајиној Башти. Гледалаца: 600.
Судија: Вук Чотрић (Лозница). Стрелац: Симић у 45. минуту.
Жути картони: Стојановић (С), Н.Радојичић, Марјановић (Ј).
Црвени картон: Милановић (Јединство) у 53. минуту.
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 8, Љубичић 7 (од 85. З.Радојичић
-), Андрић 7,5, Марјановић 8, Гавриловић 7,5, Ћесаровић 8,
Радивојевић 7 (од 46. Милановић -), Симић 8, Ситарица 8 (од
90. Радовановић -), Д.Јовановић 7, Н.Радојичић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Перица Марјановић (Јединство)
Зона "Дрина", 6. коло

Јединство (Уб) - Дивци 1:0 (0:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 800. Судија: Вељко
Давидовић (Ваљево). Стрелац: Милановић у 60. минуту.
Жути картон: Мијатовић (Д)
ЈЕДИНСТВО: Jовановић 7, З.Радојичић 6,5, Н.Радојичић 6,
Марјановић 7, Ћесаровић 6,5, Андрић 6,5, Ристовски 6,5,
Радовановић 6 (од 46. Панић 6,5), Милановић 7 (од 81.
Радивојевић -), Симић 6,5, Ранковић 6 (од 46. Ситарица 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Ситарица (Јединство)

Победи се у зубе не гледа: Игор Милановић у скоку

PVC I ALU STOLARIJA

SunDex
Svete Popovića 98, Ub

Недеља, 2.октобар - 15.30 h

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

www.sundex-stolarija.com

014/412-466; 064/900-67-55; 060/700-67-55
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УБСКИ КОШАРКАШИ ЧЕКАЈУ ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ

РЕНОВИРАН ТИМ
- АМБИЦИЈЕ ОПСТАНАК
Управа клуба, на челу са председником Звонком
Минићем, имала је незахвалан посао да, после великог
егзодуса играча, оформи иоле конкурентан тим за
српсколигашко такмичење. Сви обреновачки играчи, који су
носили игру у ранијим сезонама, вратили су се у матични
клуб, а у овом тренутку нико не може да процени колики ће
бити допринос два најбоља играча Уба у новој историјиИвана Поповића и Александра Веселиновића. Тренер Душко
Ружичић, познат као непоправљиви оптимиста, свестан је
тежине ситуације, али се не предаје без борбе:
- Жреб нам није био наклоњен, у првом колу 8. октобра
гостујемо некадашњем АБА-лигашу
из Крагујевца чији је председник
прослављени репрезентативац
Никола Лончар. Већ у другом колу
на нашем паркету угостићемо
Железничар из Чачка, такође квалитетан тим, а једино што у овом
тренутку могу да обећам јесте
борба за сваку лопту. Надам се да
ћемо имати на располагању Ивана
Поповића за прво гостовање, ипак
је он играч који ће пресудно
утицати на квалитет наше игре, а до
првенства нећемо имати припреТежак распоред
мне мечеве. Ово је екипа вредних
на старту
момака који добро тренирају, тачно
је да су скромног кошаркашког педигреа, али верујем да
ћемо ипак успети да се изборимо за опстанак- рекао је
ваљевски тренер на клупи Уба.
Сигурно је да ће у новој сезони много већу минутажу
имати крилни центар Влада Марковић, а велики простор
добиће и убски клинци Пантелић и Миливојевић. Праве
могућности новајлија Давидовића (бек), Миловановића и
Милутиновића (центри) показаће првенствене утакмице, а
после првог кола клуб ће имати могућност да се појача са
још три играча. У ситуацији када се саставља крај са крајем,
питање је колики квалитет може да се обезбеди у допунском
прелазном року, али је јасно да тренутни потенцијал тима не
гарантује мирну српсколигашку сезону...
Б.М.

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

UGRADNJA I REPARACIJA
VETROBRANSKIH STAKALA

066 447 477
063 71 83 474

SERVIS I PUNJENJE AUTO-KLIMA

УБСКИ РУКОМЕТАШИ СТАРТОВАЛИ
ПОРАЗОМ У ДРЛМ "ЦЕНТАР”

НЕУИГРАНОСТ
ОДВЕЛА У ПОРАЗ
Због иступања из лиге Пожаревљана, убски рукометаши
су први меч у сезони играли прошлог викенда у спортској
хали у Лазаревцу. Изузетно млад тим у комбинацији са
неколико повратника на паркет своју шансу је испустио на
почетку меча. Убљани су повели са 3:0,
пропустили још неколико "зицера" да
се додатно одлепе, а домаћи тим је то
искористио да ухвати прикључак. На
полувреме се отишло са минималном
предношћу гостију, а одлука је пала на
старту другог дела:
- Лазаревчани су прешли на
дубоку одбрану на коју нисмо могли да
се адаптирамо до краја меча. Прилику
за прикључак смо имали средином
другог полувремена- код предности
домаћих од два гола, имали смо два
играча више и нисмо постигли ниједан
гол. У другом делу се показало да
нисмо довољно уиграни, требаће још
доста времена да се сложе коцкице и
почнемо да играмо онако како желим.
Позивам љубитеље рукомета да
подрже овај тим, у недељу нас чека
екипа РК Београд, победа би нам
много значила за стицање самопоуздања- позива тренер Душан
Ненад Рогић,
Видић навијаче на меч који ће се
играти у неуобичајеном термину- капитен и најбољи
недеља од 13 часова у убској хали
стрелац РК „Уб”
спортова.
Б.М.
ДРМЛ "Центар", 2. коло

Лазаревац- Уб

26:21 (11:12)

Спортска хала у Лазаревцу. Гледалаца: 50. Судије: Вранић,
Обућина (Ваљево). Седмерци: Уб 3(2). Искључења:
Лазаревац 4, Уб 4 минута.
УБ: Јовановић, Стокић, Вукосављевић, Милошевић 1,
Петрић 4, Драгишић, Рогић 8 (1), Дамњановић, Миливојевић,
Симић 1, Ђуричић, Цветановић, Марковић, Ранковић7 (1)

СПОРТ

29.септембар 2016.г.

ШАХИСТИ УБА СЈАЈНИ НА ПРВЕНСТВУ ПРВЕ ЛИГЕ
ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТ
У ИСТОРИЈИ КЛУБА
Убски шахисти су освојили треће
место на првенству Прве лиге
Централне Србије, одржаном од 10-18.
септембра у Крагујевцу. Иако су, по
рејтингу, били тек осми од 12 пријављених екипа, Убљани су, предвођени
капитеном Славишом Милановићем,
силовито кренули, везали пет победа и
у том тренутку делили чак и водећу
позицију! Умор је учинио своје, с
обзиром на чињеницу да је наша екипа
једина наступала без резервних играча,
па су уследили порази од Шапчана и
Параћинаца. Ипак, екипа се брзо
вратила и декласирала Аранђеловац са
5:1, а када је стигао Драган Драгићевић
да у финишу замени уморног Николићапоследњим атомима снаге изборене су
још две победе које су значиле и
историјски успех за ШК Уб. Разумљиво
је, стога, што је председник Милорад

последња три кола свој допринос је дао
и Драган Драгићевић. Приватне и
пословне обавезе спречиле су Вилимоновића, Ђокића и Горчића да наступају у
"Шумарицама", али је ово и њихов
успех - не заборавља председник оне
људе који су деценијама заштитни знак
убског шаха.
Статистички гледано, највећи
допринос је дао Васа Блесић са 7,5
поена, пратили су га Милановић са 6,5 и
Вучковић са шест поена, али је резултат
екипе засенио сваки појединачни
учинак. Грковић није заборавио да се
захвали онима који су помогли да се
шахисти нађу у Крагујевцу, подсећајући
да је овај скромни и успешни колектив и
даље далеко од ружичасте ситуације:
- СО Уб је обезбедила највећи део
средстава да се такмичимо и ове јесени,
а ја се од срца захваљујем и Жикици

27

КК МЛАДОСТ 014 (УБ)

СПРЕМНИ
ЗА НОВЕ ИЗАЗОВЕ
Четири такмичарске
селекције у новој сезони
Сениорски погон Младости 014 је
у јеку припрема за првенство Друге
регионалне лиге "Запад" која стартује
последњег викенда октобра. Убљани
ће у првом колу на свом паркету
дочекати комшије из Лајковца, а
"младосташи" ће поново имати врло
конкурентан тим. Последњег дана
прелазног рока, клуб је појачао Васа
Благојевић, искусни Ваљевац завидног педигреа, а младом Кекићу се
изјаловио ангажман на Исланду што
ће тренеру Урошевићу пуно значити у
организацији игре:
- Забележили смо само један
тријумф у припремама у Владимирцима, а протеклог викенда смо
одмерили снаге и са изузетно јаком
екипом Радничког из Ваљева. Желео
сам да играмо са квалитетнијим
ривалима, тако да ме не брину порази,
до првог меча ћемо имати екипу у
правој форми. Много ми је битније да
ћемо ове сезоне имати четири селекције под окриљем Савеза, уз сениоретакмичиће се пионири, млађи пионири
и пионирке. Оформили смо и групу
деце 2009/10., тако да озбиљно
размишљамо и о довођењу још једног
тренера. Имамо одличне односе са

Убски шахисти са пехаром и медаљама у Крагујевцу
Грковић борбу екипе у Крагујевцу
оценио херојском:
- Свака им част на борбености,
изгарали су до краја без иједног "салонског" ремија. Васа Блесић је, једног
дана, провео девет часова за шаховском
таблом, а за херојску борбу су награђени резултатом који нико није очекивао. Екипу су, осим капитена Милановића и Блесића, чинили Милоје Ратковић, Драгутин Ивановић, Драгован
Николић и Бранко Вучковић, а у

Милошевићу, СНТ "Градња" Мургаш, ТП
Вучијак, Аладин Турсу, Драгану Матићу
и Сретену Божићу чија нам је помоћ
омогућила да регулишемо трошкове
лигашког такмичења, али и школе шаха
која је радила у периоду од јануара до
јула. Да ли ћемо са школом наставити
након тромесечне паузе - велико је
питање, исцрпели смо сва средства,
надам се да ћемо некако начи начин да
клинци наставе са учењем лекција
магичне игре- закључио је Грковић. Б.М.

Ђорђе Симић, иако годину дана
млађи од саиграча, ове сезоне
ће бити вођа селекције млађих
пионира КК Младост 014
свим клубовима из региона, а сарадњу
на вишем нивоу планирамо са млађим
категоријама новоформираног Радничког из Обреновца- рапортира председник "младосташа" Владимир Урошевић.
Б.Матић

Mika
SALON

- PEDIKIR
- MANIKIR
- NADOGRADNJA
I IZLIVANJE NOKTIJU
- DEPILACIJA

Svete Popovića 48, Ub
(preko puta Silosa)
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ОДБОЈКАШИЦЕ У КУПУ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ "БРУСЕ" ФОРМУ ЗА ПРВЕНСТВО

БОРБА ЗА ПЕХАР
СА ЉИЖАНКАМА
Убске одбојкашице су прескочиле још две препреке у
Купу Централне Србије и бориће се у финалу за пехар
против Спартака из Љига (недеља 19 часова, убска хала
спортова). Екипа Марине Петровић је, најпре, у гостима
савладала Роду са 3:1 (25:20, 21:25, 25:14, 25:14), а потом и
на домаћем паркету Шумадију из Аранђеловца истим
резултатом- 13:25, 25:15, 25:15, 25:14.
Квалитетнију игру Убљанке су пружиле у Београду,
где су против увек незгодне Роде показали да су близу
праве форме пред први меч са Нишлијкама (15. октобар). На
том мечу дебитовале су две нове играчице, чиме је
комплетирана екипа за Прву-Б лигу- реч је о техничару Ани
Поповић, доскорашњем члану Смедерева са доста
искуства у овим ранговима такмичења и Ирени Дробњак,
17-огодишњем примачу која је деби имала баш против
бивших саиграчица из Роде.
Меч против Шумадије имао је неочекиван стартАранђеловчанке су, пре свега сјајним блоком, стекле велику предност коју домаће ниједном нису угрозиле. У другом
сету коректор Ана-Марија Митровић је показала раскошан
нападачки арсенал, гошће су пришле на 17:13, али је новом
серијом од 4:0 решен други сет. У трећем сету иста прича,
после 14:11 уследило је осам узастопних поена за Убљанке,
док је четврти сет био рутинско привођење посла крају.

ЖОК „Уб”

Тренер ЖОК Уб није пуно ротирала на овом мечу, али је утисак
да ће имати "дужу" клупу за првенство у којем је већина ривала
непознаница. Вољом жреба, Убљанке су прва два меча
домаћини на свом паркету и то оба против нишких риваланајпре против Миленијума, а затим и против Студента.
Б.М.

PRVA UBSKA MENJA^NICA
TRANSFER NOVCA ZA CEO SVET

Ul. Kralja Petra Prvog 34, Ub

BRZO, LAKO, EFIKASNO...

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

- PRIJEM NOVCA IZ INOSTRANSTVA
- SLANJE NOVCA IZ SRBIJE
- BEZ ČEKANJA U REDOVIMA
- MOMENTALNA ISPLATA
- NIJE POTREBAN RAČUN U BANCI

