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АКТУЕЛНО
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ЗАТВОРЕНА СЕЗОНА НА ГРАДСКИМ БАЗЕНИМА

СЛАБА ПОСЕТА
ЗБОГ ЛОШЕГ ВРЕМЕНА
Неповољне временске прилике, током јуна
и јула месеца, условиле су мањи број
продатих карата (око 10.000) овог лета.
Након три месеца рада, убски Градски базени затворили
су своје капије, после једне од најлошијих сезона од отварања
овог објекта 1978.године. Неповољне временске прилике,
током јуна и јула месеца, условиле су мањи број продатих
карата, тек око 10.000, углавном у августу, када је једино и било
сунчаних дана. Међутим, овом броју продатих карата треба
додати и неколико стотина пропусница, пошто је улаз био
бесплатан за добитнике дипломе „Вук Караџић”, децу
предшколског узраста, пензионере, труднице и особе са
сметњама у развоју, тако да су у укупном броју убски базени
овога лета угостили око 15.000 купача.
- Наравно да смо очекивали много више од ове сезоне,
поготово што смо доста средстава уложили у сам изглед и
функционисање базена. Ситуација се у
августу мало поправила, што нам је у
појединим данима довело велики број купача, посебно викендом. Ми не очекујемо
да се улагања врате
већ у једној сезони. То
што је урађено, остаће
да траје дуги низ
година- истиче Саша
Милићевић, директор
Најмлађи купачи
КЈП „Ђунис”.

Август извукао сезону
Последњи радни дан на Градским базенима била је
недеља, 2.септембар.
- Из праксе се показало да како крене школа, број купача
се знатно смањи. Поред тога, долазе нам хладније ноћи, а
самим тим вода је знатно хладнија. Трошкови које ми имамо,
везани су углавном за лица која су ангажована у раду на
базену. Ту, пре свега, мислим на спасиоце чији уговори истичу
почетком септембра. Све су то разлози који су утицали на нашу
одлуку да сезону завршимо закључно са 2. септембромнаглашава Милићевић.
КЈП „Ђунис”, које је ове године преузело газдинство над
Градским базенима, се полако, већ сада, окреће наредној
сезони и најављује још обимнија улагања и изгрању мини
аква-парка.
Милован Миловановић

АКТУЕЛНО ПИТАЊЕ
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а ли је могуће, другови, да смо
сви ми волови? Ова реченица је
донела извесну популарност,
тада, младом песнику, а потоњем
политичару, посланику, републичком
функционеру. Данас је ово питање актуелније него
икад, Друштвене мреже су преплављене разним
иницијативама. почев од локалне побуне против
урбанистичких решења и допуштања општинских
урбаниста да се нарушава амбијентална целина
центра убске вароши, до аверзије против најава
новог Имагинаријума састављеног од копија
Фиренце и других старих градова са спомеником у
лику једног од симбола познате породице Медичи
из минулих векова.
Убљанин Душан Савић је, у једном свом
занимиљивом интервјуу, дао једноставно решење:
да Држава наложи надлежној Агенцији да
телевизијски програми, са садржајима који дају
лоше примере понашања и неморала, добију
обавезу кодирања, па, ко воли, нека плати посебну
цену за таква задовољства.
Е, сад! Чудан је овај народ. Можда би тек то још
више повећало популарност тих ријалити садржаја. Познати српски инат би, можда, ујединио
многе, па би почело окупљање ’’ради гледања телевизије’’...А то би, опет, на свој начин, било опасно
ако се има у виду оно наше ‘’Не дај Боже да се Срби
сложе’’. Али, шала на страну. Лично бих био још
ригорознији. Одузео бих фреквенције телевизијама са недоличним, садржајем, а крајње је време
да рачуне положи и велики медијски маг који је био
погодан за све режиме, а сада ‘’`ладно’’ уложио 18
милиона евра у своју нову ‘’кнежевину’’. Сетимо се,
само, како смо, својевремно, без реаговања
гледали власника Телевизије ‘’Палма’’ како данима
запомаже због неправедног одузимања фреквенције, док је овај Мирин миљеник градио империју.
Али, дао бих за право нашем земљаку и пријатељу
и у тврдњи да није тачно да већинска Србија гледа
и прати ријалити програме, посебно ‘’Задругу’’. Из
знатижеље ћу и сам погледати део почетка и сва та
најављена ‘’чуда’’, а сигурно је да не припадам
поклоницима ријалити програма. Верујем да су се
те фаце са надуваним уснама, грудима и задњицама, као и набилдовани момци који су се ту нашли
„ничим изазвани’’, згадили већини телевизијских
поклоника.
Заправо, уверен сам да ће улагање српског
милијардера, овог пута, бити велики финансијски
фијаско. А ‘’кнежевина’’? Ко зна? Али, Србија мора
да буде спасена! Док сам, ових дана, слушао
поруке председника Вучића са Косова пожелео сам
да се, што пре, позабави и стањем у Србији. Да не
остане све само на вербалним обрачунима
моћника који су се у СНС сјатили чим су намирисали власт. Зна се ко су они и како делују.
Јер, све ће бити узалуд ако у Србији наставе
да вршљају разни прелетачи, фарисеји и улизице!

АКТУЕЛНО
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ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА 20 СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ НА УБУ

ЈОШ ЈЕДНА ЗГРАДА НА САНДИЋА ИМАЊУ
Финансијска средства за изградњу стамбене зграде, површине 1.235 квадратних метара, обезбеђена
су делом из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма (59 милиона динара) и делом из
буџета општине Уб (четири милиона динара). Рок за завршетак радова је јун 2019.године.

Полагање камена темељца

Значајна помоћ за избегле породице

Милован Миловановић

ДО КРАЈА
ГОДИНЕ

АУТОПУТЕМ
ОД ОБРЕНОВЦА ДО ЧАЧКА

Радови на санацији деонице Уб - Лајковац у Руклади

М.М.М.

ОД УБА ДО ЛАЈКОВЦА

САНАЦИЈА ДЕОНИЦЕ
У ДУЖИНИ ОД 4,5 КИЛОМЕТАРА
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ЛЕТО НА УБУ

ОДРЖАН ШЕСТИ „ЗЛАТНИ ДАН“

ОДУШЕВЉЕЊЕ
НАЈМЛАЂИХ
Дефилеом учесника у 19 часова, званично
започет програм манифестације коју је
посетило преко 1.000 људи.
„Обожавамо Златни дан!“ – узвикнула је групица деце
која се играла на великом гуменом дворцу, одговарајући на
питање шта мисле о најлепшој убској манифестацији,
намењеној деци. Одлаган два пута због лошег времена,
одржан је, на одушевљење свих, у петак 31. августа. Богат
забавно-културни програм, као и ноћ куповине, измамили су
посетиоце свих генерација, да обиђу све пунктове на
Градском тргу и продавнице у центру града, и уживају у
разноврсним активностима, анимацијама, музици и плесу.
Шести „Златни дан“ завршен је концертом поп певача Бојана Маровића, са којим је наступила и Убљанка Сања Савић.
У организацији Установе за културу и спорт, уз подршку
општине Уб, наступало је преко стотину извођача –
аниматора, жонглера, глумаца, хорских певача, фолклориста, убских музичара, тамбураша, српских витезова,
плесача, мађионичара, продаваца слаткиша, књига и
балона, као и волонтери НУРДОРА и запослени у Градској
библиотеци „Божидар Кнежевић“.
Дефиле учесника, кренуо је у 19 часова, испред убског
Дома културе, предвођен мажореткињама. На неколико
пунктова/бина, широм Градског трга, представљали су се
различити извођачи. На почетку парка, преко пута маркета
„Идеа“, од 19 часова програм су започели тамбураши, после
којих су наступале мажореткиње и „УВ денсери“, увек
занимљиви убској публици. Од 20 часова, наступао је хор
ОШ „Милан Муњас“, у пратњи три гитаре и клавијатуре, са
солистима Јованом Симеуновићем и Стефаном Капларевићем, а затим и чланови КУД-а „Тамнава“, средња дечја
група коју води Немања Јовановић. Испред убске Галерије,
волонтери НУРДОР-а прикупљали су новчану помоћ за децу
оболелу од карцинома, и овог пута прикупили 12.000 динара.
Уз креативно исцртавање лица, свој допринос је дала и
играоница „Звончица“ која је приложила 4.000 динара.
Затим је уследио мађионичар и представа за децу
„Лепотица и звер“. На улици, између Дома културе и
Галерије, најмлађи су се одлично проводили у великом
гуменом замку на надувавање и гуменом зиду за пењање.
У централном делу парка, чланови „УВ денса“, глумци
који су представљали Аладина и духа из Аладинове
чаробне лампе, вешто су анимирали пролазнике, који су се
сликали са њима, а велики утисак оставили су и српски
витезови „Бели орлови“, у сарадњи са братским
удружењем „Бели вукови“, одржавши едукативно-забавни
перформанс са мачевима, у средњовековној одећи.
Малишани су били одушевљени жонглерима и аниматорима
- плесачима са ватром, жонглерима на штулама,
костимираним глумцима. Градска библиотека „Божидар
Кнежевић продужила је своје радно време до 21 час, уз
значајну понуду од 50 одсто попуста на учлањење, продајну
изложбу ИК „Лагуна“, као и изложбу о свемиру, девојчице
Хане Рајковић (11 година).
Д.Капларевић

Богат програм

Дефиле учесника

Хор ОШ „Милан Муњас” Уб

Представа за децу „Лепотица и звер”

ОПШТИНА УБ

13.септембар 2018.г.
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ОДМИЧУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ УБСКОГ ВРТИЋА

НАРЕДНЕ ЈЕСЕНИ БИЋЕ МЕСТА ЗА СВУ ДЕЦУ
Објекат, бруто површине 3.300 метара кадратних, гради се у непосредној близини постојећег обданишта,
са којим ће бити повезан топлом везом у зони кухињског блока. Поред кухиње, са капацитетом 800
оброка дневно, имаће велику трпезарију, 13 соба, фискултурну салу, технички и медицински блок,
видео надзор и испуњаваће највише и најмодерније стандарде за ову врсту установа.
Радови на изградњи нове зграде убског Вртића, који су
поверени убском ГП „Грађевинар”, теку планираном динамиком, и ако не буде непредвиђених ситуација, требало би да
буду готови крајем јула 2019.године. У то су се уверили,
приликом недавног обиласка градилишта, председник општине Уб Дарко Глишић, начелница Школеске управе за
Колубарски и Мачвански округ Зорица Јоцић, као и директорка Предшколске установе „Уб” Гордана Милосављевић
Марковић.
Објекат, бруто површине 3.300 метара квадратних, се
гради на месту некадашњих монтажних барака КЈП „Ђунис” и
Полицијске станице, у непосредној близини постојећег
обданишта, са којим ће бити повезан топлом везом у зони
кухињског блока. Поред кухиње, са капацитетом 800 оброка
дневно, имаће велику трпезарију, 13 соба, фискултурну салу,
технички и медицински блок, видео надзор и испуњаваће
највише и најмодерније стандарде за ову врсту установа.
- Наша замисао је да се овај објекат пре зиме обавезно
укрови, што подразумева и постављање спољне столарије.
На тај начин ћемо моћи да изводимо радове и постављамо
инсталације унутар објекта и током зиме, док фасада мора да
сачека пролеће. Наша жеља је да предамо објекат на употребу
што је пре могуће. Задовољни смо динамиком, али ћемо ускоро, након завршетка радова на још једном објекту, повећати
број радника на Вртићу што ће додатно убрзати изградњуистиче Звонко Ракић, директор ГП „Грађевинар” Уб.

Одлична динамика радова
преко ЕПС-а определила новац. Ми смо спровели сву
потребну процедуру, прибавили документацију потребну за
реализацију овог грандиозног објекта и после не тако дугог
временског периода од када смо отворили радове, данас смо
их обишли и веома сам изненађен помаком у раду. Тај динамички план који је успостављен веома се поштује, упркос
временским приликама које и нису биле идеалне. Већ следеће
јесени родитељи на Убу неће морати да размишљају да ли
има или нема места у Вртићу, јер места ће сигурно бити
довољно- нагласио је Глишић.
Гордана Милосављевић Марковић, директорка ПУ „Уб”,
истиче да догодине сви родитељи, били запослени или не,
могу своје малишане уписати у Вртић.
- Као васпитач, лично потенцирам, да сви малишани
треба да бораве у Вртићу са својим вршњацима, да се социјализују и стичу основне навике које дете треба да има на одређеном узрасту. Прошле године смо од стране просветних
саветника добили оцену четворку, као највишу оцену. То нас
обавезује да одржимо тај ниво стандарда и да тежимо још
вишим разултатима, што сигурно можемо јер имамо јако
добар кадар- казала је она, уз констатацију да повећање
капацитета Предшколске установе „Уб” повлачи са собом и
нова запошљавања.
Милован Миловановић

ПОЧЕТАК РАДНЕ ГОДИНЕ У ПУ „УБ“

УПИСАНО 450 ДЕЦЕ
Обилазак радова на новој згради
Предшколске установе „Уб”
Председник убске општине Дарко Глишић истиче да је
задовољан затеченим стањем на градилишту и најављује да,
од наредног септембра, Уб више неће имати проблема са
смештајним капацитетима у Предшколској установи.
- Евидентно је да се из године у годину повећава број
деце чији родитељи аплицирају за њихов боравак у нашем
Вртићу. Коначно смо пронашли решење за тај дугогодишњи
проблем, обезбедили значајна средства у износу од готово
два милиона евра и захвални смо држави Србији која нам је

НАЈБОЉИ У ДВА ОКРУГА
Према речима Зорице Јоцић, начелнице Школске
управе за Колубарски и Мачвански округ, све општине у
окружењу кубуре са простором и немају довољно
потребног кадра.
- Општина Уб ће бити прва од 14 градова и општина,
која ће решити питање уписа деце у Вртић, а имаће чак и
вишка простора за упис деце из других општина, уколико
су заинтересовани. По питању материјално-техничких
ресурса, ова установа се посебно истицала и у постојећим
условима. Ипак, тек сада, са новим Вртићем и свим оним
што ће донети, простором, опремом и другим погодностима, могу слободно рећи да ће овај објекат бити на највишем нивоу стандарда квалитета-истакла ја она.

Предшколска установа „Уб“ је, пре поласка деце у
вртић, 3. септембра, организовала родитељске састанке,
како би родитеље упознала са кућним редом вртића и
потребним средствима за рад и боравак деце.
Васпитну 2018/2019. годину започело је 450 деца, а на
листи чекања остало је још 51 дете.
- По Правилнику Предшколске установе и по бодовној
листи, ове године су примљена деца запослених родитеља, са местом боравка на територији општине Уб. Комисија је разврставала пријаве и урађено је све по Правилнику. Било је и пријављене деце са местом боравка ван
наше општине, али су они на основу бодовне листе добијали мањи број поена – објаснила је директорка Гордана
Милосављевић Марковић.
Формиране су четири јаслене групе, три млађе групе,
три старије, три предшколске групе целодневног боравка и
две четворочасовне групе предшколаца.
- У четворочасовним групама припремног предшколског програма, које ће радити у две смене, имамо највише
уписане деце. Групе су пребукиране, али све ће се то решити догодине, када буде отворен нови део вртића – напомиње директорка Вртића.
Укупан број деце у предшколским групама на Убу је
134, а у издвојеним одељењима у десет села – 85 деце.
Прошле године су у 15 села постојала издвојена одељења
која су похађали предшколци, а ове године групе у
Радљеву, Бањанима, Памбуковици, Каленићу, Црвеној
Јабуци, Бргулама, Туларима, Врелу, Гвозденовићу, а деца
из Новака и Брезовице похађаће једну групу. Њих ће учити
десет, док је у матичној згради запослено 34 васпитача, у
оквиру којих ради шест медицинских сестара.
Д.К.
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У СОВЉАКУ

НА РАСКРСНИЦИ КОД ЦРКВЕ

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ
КАНАЛА УБ-ГРАЧИЦА

САВРЕМЕНА СЕМАФОРСКА
СИГНАЛИЗАЦИЈА

Објекат спада у приоритете када се ради
о превенцији и контроли поплава, а рок за
његов завршетак је крај године

Набавку дигиталне опреме финансирала
је локална самоуправа са 490.000 динара

Отпочели су више пута најављивани радови на изградњи
растеретног канала Уб-Грачица, капиталном пројекту у области превенције и контроле поплава. Рок за завршетак читавог
посла је 31. децембар, а извођач је ваљевско предузеће „Ерозија“. Укупна вредност инвестиције је 22 милиона динара и
заједнички је финансирају Јавно водопривредно предузеће
„Србијаводе“, које је обезбедило новац за изградњу водних
објеката и локална самоуправа, која сноси трошкове експропријације земљишта за потребе канала.

Изградња растеретног канала Уб-Грачица у Совљаку
Радови се тренутно изводе на делу реке Уб кроз село
Совљак, где ће бити изграђен растеретни канал са насипима,
дужине 800 метара и ширине три метра, сазнајемо од шефа
градилишта Ђорђа Малешевића.
„Канал ће спојити реке Грачицу и Уб и његова сврха је да
када дође до наглог пораста Грачице воду спроведе ка регулисаном кориту реке Уб ако је то,
наравно могуће, односно уколико
Убача може да прихвати ту воду.
Он ће умногоме помоћи да се
низводно сам град Уб и насеља
која гравитирају ка Грачици заштите од великих вода ове реке,
чији је капацитет мали, па је често
плавила“, каже Малешевић.
Ђорђе Малешевић
Веза између корита река Уб и
Грачица, осим попречним каналом, оствариће се изградњом уливних и изливних грађевина.
Према речима шефа градилишта, радови су обимни и
захтевни.
„Тренутно радимо на обезбеђивању улива растеретног
канала у реку Уб, постављањем рено мадраца и стабилизационих прагова, који ће омогућити да се вода безбедно улије
у реку Уб. На уливу ће постојати и две табласте уставе са два
жабља поклопца. Након окончања радова на реци Уб, прелазимо на Грачицу, где ће бити изливна грађевина обезбеђена
габионским појасом. Са копањем канала између уливне и
изливне грађевине кренућемо када се скину усеви, пошто
канал пролази кроз пољопривредне парцеле које су у појасу
експропријације. Предвиђени су и насипи на самом каналу у
случају наиласка великих количина вода Убаче, како не би
дошло до изливања и враћања воде из реке у канал“,
објашњава Ђорђе Малешевић.
Поред растеретног канала, пројектом је планирана и
иградња ретензије у сливу реке Грачице за прихватање таласа
великих вода, као и чишћење корита од пањева и наноса. Д.Н.

У циљу повећања безбедности свих учесника у саобраћају, протеклих дана извршена је модернизација семафорске сигнализације на раскрсници код убске цркве.
Набавку дигиталне опреме финансирала је локална самоуправа са 490.000 динара, док је радове на замени уређаја
обавила суботичка фирма „Селма“.
Саша Милићевић, директор
Комуналног јавног предузећа
„Ђунис“, у чијој је надлежности
одржавање светлосне сигнализације на Убу, појашњава да су
сви семафори у граду дотрајали,
пошто датирају од пре 40 година,
због чега су наведени радови
били неопходни.
-Захваљујући новој опреми
на семафорској јединици код
цркве, сада ћемо моћи даљински
да пратимо ако дође до неког
Саша Милићевић
проблема или квара на семафору
и самим тим благовремено реагујемо. Она нам, такође, омогућава да руководимо семафором у смислу да ли ћемо неку боју дуже или краће да
оставимо, у зависности од услова на терену, односно
саобраћајне гужве, што до сада није било могуће, истиче
Милићевић.

На основу уговора о сарадњи са локалном самоуправом, „Ђунис“ већ другу годину обавља послове
одржавања семафора на подручју Уба. С обзиром да се
ради о застарелој технологији, када дође до квара, поправка је отежана.
„Имамо проблема са одржавањем, зато што су наши
семафори доста стари, тако да је веома тешко наћи делове
за њих, јер се више не производе. Пошто смо заменили
комплетну семафорску јединицу код цркве, можемо да је
искористимо за делове за преостале три семафорске
јединице, колико их још има у граду, док не оспособимо и не
променимо целу поставу, што је планирано да се уради у
наредном периоду“, каже директор КЈП „Ђунис“ Саша
Милићевић.
Радови на модернизацији саобраћајне сигнализације
финансирани су из средстава од наплаћених новчаних
казни, која су знатним делом предвиђена за унапређење
безбедности саобраћаја.
Д.Недељковић

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

LED
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ПЧЕЛАРСТВО МЕЂУ СВЕШТЕНСТВОМ

ИН МЕМОРИАМ
- ЗОРАН ПУНК ШИМШИЋ

МЕД ЈЕ НАЈБОЉИ ЛЕК

УБЉАНИ ЋЕ
ГА ПАМТИТИ
ПО ХУМАНОСТИ

„Имам вредне помоћнике. Два сина који су седми и кћерку која
је шести разред. Они не само да учествују, већ све ураде око
цеђења меда и припреме нових рамова за наредну сезону, а то је
око 40 посто потребних радова на пчелињаку”, поносно истиче
протојереј Милан Ристивојчевић, свештеник убске Цркве.

У саобраћајној несрећи, која се,
30 августа, догодила у кањону Платије,
на путу Колашин - Подгорица, страдао
је Зоран Пунк Шимшић (50), познати
убски предузетник, који је последњих
деценија живео и радио у Бечу. Како су
пренели црногорски медији, он је
мотоциклом управљао између тунела
пет и шест, након чега је изгубио
контролу и ударио у стену. У Клинички
центар Црне Горе је пребачен са
тешким повредама, где је преминуо.
Убљани ће га памтити по многим
хуманим делима. Као успешан привредник, који се одлично снашао у ’’белом
свету’’, никада није заборавио свој Уб.
Често је долазио у своје родно место,
пун живота, због чега је био омиљен
међу Убљанима.

Дневни боравак
за децу ометену у развоју
Заувек ће остати упамћен као
донатор који је Издвојеном одељењу
ОШ „Милан Муњас” Уб за образовање
деце са сметњама у развоју, подарио
објекат за свакодневно извођење
наставе. Зоран је сопственим средствима финансирао адаптацију, надоградњу и опремање Дневног боравка
за децу ометену у развоју. Поред тога,
био је велики верник и донатор убске
Цркве и Манастира Острог о чему се
мало знало због његове скромности.
Иза Зорана остали су супруга
Марија и двоје деце.

Отац Милан Ристивојчевић веома
посвећено обавља свој свештенички,
али и родитељски посао. Уједно, с
великом љубављу се посветио и гајењу
пчела јер се, некада давно, у богословијама изучавало и пчеларство, а подизање многобројних пчелињака по
црквеним и манастирским имањима,
били су под руководством свештених
лица и калуђера.
- Углавном данас и не примећујемо да су пчелињи производи у великој мери присутни у црквеном животу.
На првом месту, ту је восак за свеће,
затим и мед, који је увек ту за парастос.
Када упознамо пчелиње заједнице,
видимо не само морално уређење тих
заједница, већ и производе које дају, а
који су практично непропадљиви и
служе на добро, како у верском, тако и у
здравственом смислу. Поред воска и
меда, ту су и прополис, полен и млеч –
објашњава отац Милан Ристивојчевић.
Восак производе и луче само
пчеле радилице, које су девственице и
тај восак је велика жртва и принос Богу,
када се у цркви упале свеће, које су од
њега направљене. Важна изрека у
нашем народу каже: „Једите мед као
храну, да га касније не бисте употребљавали као лек“. – Када сам све ово
увидео, одлучио сам да се бавим пчеларством. Свештеник Александар
Ћосић из Врела, који најдуже пчелари
као свештеник у нашој околини, умногоме ми је помогао да моју решеност
пренесем у стварност. Поклонио ми је
пет друштава, а затим ми сатима причао
о могућностима и тешкоћама у пчеларству. Велики саветник ми је и Слободан
Мартић из Совљака. Крајем лета 2010.
године постао сам пчелар почетник са
укупно шест кошница, а данас их имам
осамдесет – каже отац Милан.
Иако је за сопствене потребе
довољно имати око десет друштава,

Отац Милан са Иваном Поповићем
у обиласку кошница

Отац Милан Ристивојчевић
време и начин обраде земљишта су се
променили, па се изгубила друга
ливадска паша, што доводи до мањка
вишкова за врцање па је потребна је
стална прихрана, скоро током целог
лета. Како објашњава отац Милан, ко то
не ради на стационарним пчелињацима, врло често доживи да му пчеле
угину од глади или да су сувише слабе,
па у пролеће не могу да донесу довољне
количине меда. Зато су пчелари принуђени да пчеле селе на неке друге паше,
као што су ливадска, липова или сунцокретова, са малим бројем кошница, а то
се не исплати. Боље је увећати број
друштава, бар на тридесет. Због тога, уз
помоћ пчелара Ивана Поповића из
Стубленице, Миланов пчелињак броји
80 кошница.
- Да би се одржао овај број кошница, потребно је много времена, нарочито у пролеће, у марту, априлу, и мају,
када је сеоба на други багрем, а затим,
на липу или ливаду. Крајем маја и почетком јуна је врцање меда и сеоба на
сунцокрет, у јулу повратак са сунцокрета и врцање меда крајем јула, током
августа припрема за зиму. У септембру
је топљење воска, а током зиме куцање
нових рамова и утапање сатних основа,
посете предавањима почетком јануара и
додавање погача – објашњава отац
Милан.
Плодови овог рада искључиво се
продају у црквеној продавници на Убу,
под називом „Мед попове пчеле“, па је
тако један Кувајћанин понео у Кувајт 15
килограма овог меда.
Овом пчеларском сезоном пчелари су углавном задовољни, мада је
почетак године обећавао много више. У
овој години, како каже отац Милан, била
је просечна багремова паша са изврцаних 13 до 15 кг меда по кошници, а
било је и кошница где се врцало и преко
30 кг меда, али и оних од 4 до 5 кг меда.
Ипак, ова сезона много је боља у односу
на претходне две.
Д.Капларевић
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У АКТУЕЛНОЈ ПОЖАРНОЈ СЕЗОНИ

МАЊЕ ПОСЛА ЗА ВАТРОГАСЦЕ
Од почетка године, интервенисали су 35 пута, док је та бројка у истом периоду
прошле године износила сто. - Недостаје и људство и опрема.
Припадници Ватрогасно-спасилачког одељења на
Убу у овој пожарној сезони имају знатно мање посла него
лани. Од почетка године, на територији општине интервенисали су 35 пута, док је та бројка у истом периоду прошле
године износила сто. Како смо сазнали од ватрогасца Зорана Поповића, највише су излазили на терен због пожара у
објектима и на отвореном, али до сада није било тежих и
компликованијих интервенција.
- Овога лета, гром је изазвао пожар на два објекта и, на
сву срећу, није било људских жртава, већ само материјалне
штете. Удар грома узроковао је пожар на једној породичној
кући у Радљеву, као и на једној сенари у Бргулама, где су
нам у помоћ притекле колеге из Ваљева и обреновачке
Термо-електране. Били смо ангажовани и у Врелу, када се
на стадиону сеоског фудбалског клуба запалила барака
због, како сам упознат, људске немарности. Објекат је изгорео, али је пожар локализован. Такође, угасили смо и неколико мањих пољских пожара, док су нас пар пута звали да
интервенишемо када су се запалили аутомобили. Све у свему, до сада су нам временске прилике ишле на руку, тако да
смо имали доста мање интервенција него лани у истом
периоду, објашњава Поповић.
Оваквој статистици допринели су и грађани који се,
како каже, понашају одговорније, те више не спаљују отпад,
остатке усева и другог биља на отвореном простору, што је
један од највећих узрочника пожара у летњим месецима.
„Људи су доста опрезнији, јер је већина постала свесна могућих опасности и ризика, а мало се плаше и казни

ТАМНАВУ ЋЕ УСКОРО ШТИТИТИ

ПРВИ АУТОМАТСКИ
СИСТЕМ ПРОТИВГРАДНЕ
ОДБРАНЕ
Аутоматски систем противградне одбране, биће
инсталиран у Радарском центру Ваљево, који брани
територију површине од скоро 590.000 хектара на
подручку Колубарског и Мачванског округа. Према
проценама Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде управо ова два округа трпе највеће штете
од града.
Новим аутоматским системом од града ће најпре
бити заштићени Ваљево, Уб, Мионица, Лајковац,
Осечина, Обреновац, Богатић, Владимирци, Коцељева,
Крупањ, Лозница, Љубовија, Мали Зворник и Шабац.
Очекује се да ће почетак реализације овог комплексног
пројекта започети у наредна два месеца.

Аутоматски систем противградне одбране је веома
ефикасан у борби против градоносних облака јер
смањује могућност грешке тако што се у градоносном
облаку препознају тачке које се гађају, а поред тога
субјективни фактор је сведен на минимум.

Зоран Поповић испред Ватрогасног дома
које им прете уколико изазову пожар. Жетвени радови су
прошли без проблема, пољских пожара већих размера није
било, међутим видећемо шта ће бити у сезони бербе кукуруза. Прошле јесени евидентирано је тридесетак пожара
због паљења биљног отпада после брања, па се надам да ће
наши пољопривредници бити одговорнији“.
Убско Ватрогасно-спасилачко одељење располаже
само једним навалним возилом, капацитета 1.300 литара
воде, што је недовољно и за благу пожарну сезону, каква је
овогодишња.
„До недавно смо имали и камион цистерну марке ФАП,
који је због старости отишао у отпис, пошто је служио близу
четири деценије, тако да тренутно функционишемо само са
једним возилом. Њега смо, као донацију, добили од ватрогасаца Јужног Велса, док нам је наш прослављени фудбалер Немања Матић поклонио хидраулични развлни алат. Да
бисмо могли одговорити висини задатка, неопходно нам је
још једно пратеће возило, капацитета осам хиљада литара
воде“, прича наш саговорник и напомињене да им прилиом
већих интервенција помажу ваљевске колеге, а у сусрет им
излази и КЈП „Ђунис“, које редовно допрема воду.
Уз недостатак опреме, горући проблем представља и
мањак људства. По стандардима Европске уније, на хиаду
грађана требало би да буде један ватрогасац, а Уб их има
осам, што је далеко испод просека и недовољно да се
супротави иоле већој ватреној стихији.
„Ове године почела су да раде двојица млађих колега,
али следеће један иде у пензију, па опет остајемо танки.
Јединица, иначе, треба да броји 12 ватрогасаца, конкурс је
поново отворен и чули смо да за Ваљево примају људе, ми
се нигде не спомињемо. Радимо у четири смене и када би
нас било тројица у смени и да имамо још једно возило,
фунционисали бисмо без проблема и свака наша интервенција би била далеко ефикаснија. Иако увек дајемо свој
максимум, грађани су мало огорчени на нас, много ружних
ствари смо доживљавали, а нисмо криви, јер Министарство
унутрашњих послова врши пријем нових ватрогасаца и
набавља опрему. Лепо је кад нема посла, лепо нама, лепо
свима, али кад има, онда је нама најтеже, као и људима који
су угрожени,“ закључује ватрогасац Зоран Поповић.
Д.Н.
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КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ТАМНАВА“

НА ДВА ФЕСТИВАЛА У КИНИ
У склопу највеће турнеје у својој историји, први фолклорни ансамбл учествујe
на фестивалима у Шангају и Лујангу
Први фолклорни ансамбл Културноуметничког друштва „Тамнава“ 12. септембра отпутовао је Кину, где по позиву
организатора учествује на интернационалном сајму туризма у Шангају. У питању
је највећа фолклорна манифестација у тој
далекој азијској земљи, која се одржава
по 29. пут на различитим локацијама
широм града. На овогодишњем Shanghai
Tourism Festivalu наступају многобројни
уметнички ансамбли из свих крајева
света, а КУД „Тамнава“ је једини представник Србије. Стога је одлазак у Кину
велико признање Убљанима, који су боје
свог завичаја и богатство српске културне баштине и традиције пронели на
фестивалима у Грчкој, Турској, Македонији, Италији, Бугарској, Мађарској,
Шпанији, Кипру, Израелу,...

Уочи одлска у Кину на до сада
највећу турнеју у историји КУД „Тамнава“, уметнички руководилац првог
ансамбла Александар Станојевић изјавио је да учешће на светском фестивалу у Шангају јесте велика част, али и
обавеза.
- Како су нам објаснили у позивном писму, дефиле учесника, који се
одржава 15. септембра, биће дугачак
осам километара, док догађај што уживо, а што путем директног телевизијског преноса прати на стотине милиона људи! На тој паради у највећем
кинеском граду премијерно ћемо извести нову кореографију „Биничка Морава“. Велика је привилегија бити део
шангајског фестивала и представљати
Уб и нашу земљу у друштву професио-

КУД „Тамнава” Уб

Круна досадашњег рада
налних ансамбала из Канаде, Русије,
Новог Зеланда, Француске, Аустралије,
Мађарске, Литваније, Немачке, Швајцарске, Пољске, Бугарске, Италије,... Након
петодневног боравка у Шангају и низа
наступа, путујемо на други фестивал,
који се одржава у Лујангу, граду удаљеном хиљаду километара. И ту ћемо током
пет фестивалских дана на јавним наступима и концертима презентовати сву
лепоту наше народне културе. Као и за
претходна, и за ово гостовање руководство убске општине нам је изашло у
сусрет, а помогли су нам и наши привредници, као и пријатељи друштва, на чему
смо веома захвални, рекао је Александар
Станојевић уочи одласка у Кину, где ће
остати до 28. септембра.
Посету далеком истоку Убљани ће
искористити и за упознавање азијске културе и обилазак знаменитости најмогољудније земље света.
Д.Недељковић

АКТИВНОСТИ ПОЗОРИШТА „РАША ПЛАОВИЋ“

УБЉАНИ ЗАТВОРИЛИ ФАК
Позориште „Раша Плаовић“ на заввршној вечери фестивала у Славонском Броду,
а Александар Тадић у глумачкој екипи хит серије „Истине и лажи“
Овогодишњи, 11. по реду Фестивал
аматерских казалишта (ФАК) у Славонском Броду затворила је предства Милана Миловановића „Туђ живот“, коју су
глумци позоришта „Раша Плаовић“ одиграли 8. септембра, на церемонији доделе
награда. Ту част заслужили су као апсолутни победници претходног фестивала са
представом „Портрет“ Зорана Мијаљевића, која је једногласном одлуком стручног жирија проглашена најбољом на јубиларном ФАК-у. У конкуренцији седам
остварења позоришних трупа из Хрватске, БиХ и Србије, Убљанима су прошле
године додељена још три признања:
Александру Тадићу припала је награда за
најбољу режију, Мирјани Симић за најбољу женску улогу, а Воји Раонићу за најбољу споредну мушку улогу.
Осим што је убски анасамбл учествовао у ревијалном делу 11. ФАК-а са
представом „Туђ живот“, Александар
Тадић, који је са Душком Ашковићем
режирао тај комад, био је и у улози члана
стручног жирија овог респектабилног
хрватског фестивала. Доајену убског
позоришног аматеризма ово је други пут
да оцењује уметничке домете представа
на фестивалу у Славонском Броду. Више-

струко награђивани режисер и глумац
Позоришта „Раша Плаовић“ може се
похвалити и једном пословном понудом, која представља велико признање и значајан успех у његовој каријери. Наиме, Александар Тадић постао
је део глумачке екипе хит серије
„Истине и лажи“, која се емитује на
телевизији „Прва“. До сада је учествовао у снимању две епизоде нове
сезоне, у којима тумачи лик Калуђеровића, пословног партнера Рада Божића, кога игра Светислав Буле Гонцић.
„Улогу сам добио захваљујући
пре свега Душку Ашковићу, глумцу
Атељеа 212, који ме је препоручио
извршном продуценту серије. Послао
сам биографију и пар фотографија,
након чега сам учествовао на једној
проби. Режисер серије Миша Радивојевић тада ми је одмах рекао- рачунајте
да сте добили улогу. Једно снимање
имао сам у августу, а друго 10. септембра и очекивао сам да ћу имати малу
трему, међутим нисам. Сви глумци су
ме прихватили као да сам од почетка
снимања серије са њима, тако да сам
презадовољан. Моја улога је развојна,
може да се провлачи кроз серију дуже,

Александар Тадић
а може да се деси и да ово буде крај. У
сваком случају, ово је лепо и ново
искуство за мене. То је и успех за наше
позориште, у коме сам се формирао и
остварио као глумац. Да није позоришта,
не би бих ни ја добио прилику да заиграм
у овој популарној серији, рекао је Тадић
о свом новом ангажману.
Д.Н.
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И ТО СЕ ДЕШАВА

НИ КРИВ,
НИ ДУЖАН
Када је, пре 12 година, Убљанин
Војислав Васиљевић купио ‘’Мерцедес
240’’ у Крушевцу, а регистровао га, после
техничког прегледа у једној угледној убској
фирми, није ни сањао да ће га, ових дана,
снаћи проблеми. Аутомобил му је одузет, а
затим, враћен, али није регистрован иако
је платио регистрацију приликом техничког
прегледа у фирми, која је контролом бројева на шасији, утврдила да је у саобраћајној дозволи, уместо слова ‘’С’’ уписано
‘’О’’ (?). Разуме се, посумњало се да се ради
о такозваном прекуцавању бројева... Али,
показало се да је и у старој саобраћајној дозволи иста грешка. То значи да је Мерцедес
регистрован 11 пута са истом грешком. Све
је проверио и вештак из Ваљева. Његов
налаз је био да је све у реду, осим замене
која је, свакако случајно, настала приликом
првог техничког прегледа на Убу, а после се
грешка понављала.
И рекло би се, пошто је све разјашњено, сада би требало само исправити
то’’О’’ у ‘’С’’ и - нова саобраћајна може да се
изда.
Али, не лези враже! Када је оператер
покушао да у кoмпјутер унесе исправљени
број, испоставило се да у Нишу већ постоји
возило регистровано са том истом ознаком
на шасији (?). Војислав је, кад му је то
речено, претпоставио да је неко, својевремено, у Нишу укуцао његов број и регистровао други ауто (вероватно ‘’дивљак’’).
Контакти служби МУП-а са Уба са нишким
колегама, како смо незванично сазнали,
потврдили су ову сумњу. Наводно, то
возило је регистровало глувонемо лице
(које га је увезло), а затим је ауто продат, па
опет је променио власника... И - за сада, све
стоји у месту. Војислав је блокиран- ни крив

ни дужан. Не вози свој аутомибил већ три
месеца, иако је платио регистрацију. Кажу
му да се чека поништење регистрације која
је извршена у Нишу. Међутим, нешто се
отегло. Сумње расту... Зашто се све тако
споро одвија ако је вештак све разјаснио?
Грешка није до власника. Радник на
техничком прегледу је случајно уписао ‘’О’’
и то је неоспорно. Ипак, грешка никако да
буде исправљена, а време протиче.
Логично је и питање:’’Ко ће надокнадити
штету насталу због неблагвременог
издавања саобраћајне дозволе? А нижу се
и друга питања...
У међувремену Војислав је добио и
решење о утврђеном порезу на оружје, а он
га годинама не поседује. Али, то је друга
прича и, вероватно, грешка ће бити брже
исправљена у евиденције у убској Пореској
управи.
М.М.

Пише: Радован Пулетић

СПЕЦИЈАЛКА
Рођаче, лопта одскаче
Да сам пре неку годину умро, не само да данас не бих
био жив, него ни појма не бих имао да постоје фудбалске
лопте са тегом унутра. То су оне које се користе за мали фудбал, направљене тако да, како год их удариш, имају ласерски правилну путању и дупло
мање одскачу од ових нормалних, неуштројених лопти. Дакле, осим што ми
личе на ушкропљеног ждрепца ком више није ни до чега, или на дивљег
вепра са брњицом онеспособљеног да рије земљу и буде оно што јесте, или
на заробљену мечку која се за пиво пење уз бандеру, подсећају ме и на
евнуха скраћеног за ``ону ствар`` само зато да би терцирао у хору неких
вечних дечака. Са овим лоптастим механизмима, прецизним, умировљеним, предвидивим, припитомљеним, рапидно расте број оних који су кадри
да играју фудбал. Другим речима – шта ће ти фудбалски послушне ноге ако
имаш фудбалски послушну лопту.
Додуше, за мене је чудо над чудима било и оно онда када су направили
буба-мару отпорну на кишу. Ону која током 90-минутне провале облака не
попије ни кап, неотежа ни грам. Ону бело-црну краљицу због које су избачене
из употребе кожне попијуше, вечито мокре, клизаве и тешке као сом капиталац... Ко је то ударио главом после голманског дегажирања тај се није сећао
следећих пет минута.
Добро, ако је ова ``прва технолошко-фудбалска револуција``, са сувим
лоптама, нешто чиме се фудбалерима пожелео дужи живот и боље здравље, шта се хтело са овим тегом у лопти, молим вас лепо? Једино ако је намера да се играчки фабрикују иксногаши и дустабанлије којима је природна
лопта пребрза, па не могу јадни да је стигну... Једино ако би на терен мало и
они који не умеју али воле, не смеју али желе, они који пристају на бедни дил
по ком би игра требало да се прилагоди њима а не они њој! Једино ако би и
лопте требало утерати у ред, да нам деци не иду на живце зато што одскачу.
А знате ли са чиме се све некада играло? Пустите оне кишне кожне са
петоминутном амнезијом, то је било једном недељно. Пустите и оне рукометне – мало веће, и оне за плажу – мало мање, и оне за тенис – најмање, и
крпењаче, и пластичњаче, и оне са кришкама, и оне са туфнама, и сунђере за
таблу на великим одморима, и конзерве кока-коле на екскурзијама... Била је
једна лопта која је представљала отелотворење страве и ужаса за сваки
``живи зид``, за сваког голмана, за сваког одбрамбеног играча који ``улази у
шут``. Али и за публику, за власнике околних кућа са великим прозорима, за
децу коју су изводили да се играју у оближњем песку и, наравно, за случајне
пролазнике несвесне животне опасности. Звала се, ко зна зашто, Специјалка. Први пут сам је видео у рукама покојног професора Завише Станојевића када смо губили час географије.
Ту је лопту, за забаву омладине, радника, сељака и поштене интелигенције, а у оквиру редовног фабричког програма, производио пиротски
``Тигар``. И то без трунке гриже савести. Јер, ова гумена звер имала је
укрштену природу дивљег Мустанга са северноамеричких ливада и дивље
мачке које пет дана није јела. Увек тврда као пред експлозију, са милиметарским избочинама на површини оштрим као жилет, летела је како год је
упутиш непредвидивим ваздушним линијама, и то једнолико убрзано.
Играти са њом на два гола, уместо са неком хуманом направом, било је као
када на поклон добијеш кућног љубимца који хоће да те уједе. За доброг
шутера Специјалка је представљала хладно оружје. Пре сваког слободног
ударца противник је могао да бира: да се лепо склони и прими гол, или да се
јуначи па да трпи бол! Кога Специјалка закачи изнад колена, добије печат као
сваки бут са тржишном декларацијом. Кога звекне у леђа, тај сутра не иде у
школу и буде му оправдано. А кад, не дај Боже, погоди у лице неког
пунолетног, због промене личног описа трајног карактера, морао је поново
да вади сва документа са фотографијом. Ако је танго, као што кажу, тужна
мисао која се плеше, онда је Специјалка гумена лопта која боли, то вам
гарантујем из личног искуства. И, упркос свему, волим је више од ове
``трудњаче`` са тегом у стомаку, с којом везног играча могу да играју и
виталнији геријатријски случајеви.
Џабе, фудбал еволуира у нешто нежно, безболно, ватом постављено.
Тако је са копачкама лакшим од ненаписаног писма, тако је са теренима од
вештачке траве равним као стакло, тако је са лоптама, а тако је и са играчима
који су већ у седамнаестој претплаћени код физиотерапута због, углавном,
измишљених повреда. А пре тачно 30 година, када бисмо се пренемагали
због неке ситнице, незаборавни професор Завиша, иначе, Ноби Стајлс
убског фудбала, јунак над јунацима, људина сав од срца, говорио нам је
овако:
- Слушајте дезертери, сломим ти ја цеваницу против Динама из
Панчева у 15-ом минуту, а дошло нас тачно једанаест! И шта сам урадио?
Ништа! Вежем то канапом и одиграјем до краја! С тим да у задњем
минуту сломљеном ногом изведем корнер, пре лопте стигнем у
шеснаестерац, главом постигнем гол и добијемо 1:0! Сутра, нормално, на
пос`о.
Их, да је професор жив па да види ову лопту са тегом, три би се дана
грохотом смејао.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

Радојко Денић,
адвокат
Биографија
Рођен је 28.сепетмбра 1961.
године у Ваљеву. Завршио је
Гимназију у Убу, а дипломирао је на
Правном факултету у Београду (1988).
У Образовном центру у Убу предавао
је предмете на правно-биротехничком
смеру, од 1989. до 1993.године.
Адвокатску канцеларију је отворио
1991.године. У периоду од 2003. до
2007.године обављао је функцију
заменика председник општине Уб.
Радио је и у Општинском суду на Убу,
али и као први убски Јавни бележник
(2014.године). Ипак, највећи део радног
века провео је у адвокатури, којом се и
данас бави.
У млађим данима се бавио
фудбалом, играо је за ФК Стубленица,
а био је активан и у сеоском КУД
„Сребрни”.
Са супругом Тањом има две ћерке
Валентину и Симону.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- То није лако питање. Мени је цела
Тамнава у срцу, јер сам у њој одрастао. Да није тако, после завршене
школе остао бих у Београду или отишао на неку другу страну. Волим да
попијем прву јутарњу кафу у кафеу
"Шицар". За породични ручак најлепши је СЦ "Школарац", а за душевни
мир најбоље је језеро у Паљувима или
“Ћефтина фазанерија”. Волим да
радим на свом имању у Стубленици,
где покушавам да научим нешто више
о пчеларству и воћарству. Ту ми је
некако најлепше. У Тамнави свако
може да нађе неки кутак за себе и
место које ће га опчинити.

Одрастање на Убу
памтим по...
- Одрастање на Убу седамдесетих
и осамдесетих година прошлог века
памтим само по лепом. То су била
нека друга времена и неки други свет.
Те слике у сећању увек код мене
изазивају топлину и сету. Не знам шта
бих пре поменуо из тог периода:

дискотеку у којој смо слушали "Црног
лептира" , "Лутку са насловне стране"
или " Улазак у харем", корзо где смо
"нишанили" да будемо на истој страни
улице са симпатијом којој нисмо смели
да приђемо, утакмице "Јединства" на
којима смо навијали као у финалу Лиге
шампиона, коњски вир у којем смо се
купали, радне суботе у школи кад смо
чистили улице и брали кукурузе по
економским њивама или Фетине тулумбе у посластичарници у коју и данас основне школе уведе предмет познавање
волим да свратим. И још милион других саобраћаја. Поред тога, мислим да би
ствари...
инвестирање у једну или две јавне гараже,
било у државном, било у приватном
Уб би требало да буде
власништву, допринело да се центар града
поносан на...
растерети од аутомобила. Такође, сматрам
- Вредне људе, способне привре- да би могла да се нађу оптималнија
днике, врхунске спортисте, дивну омла- решења за саобраћај у граду.
дину, добру управу и на свој развој који
Перспективе развоја Уба
је очигледно бржи у односу на многе
друге околне општине. Ако Уб настави
и Тамнаве су...
да се развија оваквим темпом, мислим
-За разлику од многих других, који се
да ћу чак и ја дочекати да добије статус вероватно са мном неће сложити,
ја
града. Они који доносе планске доку- перспективу не видим у угљенокопима и
менте треба само да воде рачуна о сличним делатностима. Наша општина и
равномерном и одрживом развоју. И Тамнава располажу много вреднијим и
стари Уб као "варош" или "чаршија" је трајнијим ресурсима у земљишту, водама,
био леп и имао је своје дражи, али овај, шумама... Повољан географски положај и
"нови" Уб, има потенцијал да надмаши природне предности треба искористити за
онај "стари".
производњу здраве хране, узгој воћа,
На Убу ми највише смета... поврћа, развој туризма, развој спорта,
- Највише ми смета недостатак услужних делатности и примену нових
паркинг места, наша свеопшта неодго- чистих технологија. Треба више водити
ворност у саобраћају и, генерално рачуна о одрживости развоја, заштити
посматрано, лоши путеви. Имам утисак животне средине и о томе какав ћемо
да саобраћајни знаци на Убу не постоје, животни амбијент оставити нашој деци и
јер свако вози како хоће и куда хоће. унуцима. Не видим Уб као Манчестер из
Скреће се тамо где није дозвољено, осамнаестог века, него као Беч из двадесет
вози се у супротном смеру, паркира се првог века. Краткорочна добит може лако
на тротоару и на пешачким прелазима. да се претвори у дугорочни губитак. Не
Неки опет возе као да су полагали кажем да не треба искористити и богатство
возачки испит на аеродрому. Колима у угљу на нашој територији, али сматрам
само што не улазимо у кафиће и да на то треба гледати као на нужно зло, а
продавнице. Кад кренете кроз Преки не као на седмицу на лотоу. И према томе
шор, и још неке улице, прво морате да се и равнати.
се прекрстите. Да будем искрен, у свеНа Убу недовољно обраћамо
му томе нисам ни ја неки изузетак, али
пажњу на...
покушавам да ту лошу навику проме- Недовољно обраћамо пажњу на
ним. Због свега тога би саобраћајној комуналну хигијену и уопште квалитет
култури морало да се посвети више комуналних услуга. У тој делатности увек
пажње. Можда би било добро да се у може да се учини нешто више. Те

Печати за СКУПШТИНЕ СТАНАРА

делатности директно утичу на квалитет
свакодневног живота и њихово побољшање чини животно окружење бољим и
лепшим. Поред тога, сматрам да бисмо
морали више да се старамо о подршци
добрим ђацима и студентима. То захтева
веће улагање у образовање и бољи
положај наставног особља у школама, што
би значило и више добрих ђака. Поред
финасијске подршке добрим студентима
треба обезбедити и могућност да се након
стицања знања врате на Уб и професионално остваре онако како би то могли у
неким другим местима или државама.
Само њихов повратак после завршетка
студија у нашу средину може да нам да
сигурност да ће Уб, и после нас, бити лепо
и привлачно место за живот.

12

ОКО НАС

13.септембар 2018.г.

РАДУША - СЕЛО ВРЕДНИХ ЉУДИ

ОДЛАЗЕ МЛАДИ
Без перспективе у опустелом селу
Да ли је назив села настао по надимку жене која је
била много вредна и радна (Радуша) или су ту од давнина
живели људи ‘’од душе’’ (доброте) који су били и радни,
није познато. Легенди има пуно, али једно је сигурно,
тамнавско село Радуша има бајковиту природу која мами
путника намерника да застане и загледа се у та брда и
долине. Тако смо и ми свратили у домаћинство Антонија
Миловановића.
- Село је опустело, започиње стандардну причу о
проблему Србије Антоније, а разговор се распламсава уз
радушанку, која из једне (дозвољене) чашице пријанто
клизи низ грло и греје ‘’душу и тело’’. - Одавно нема радне
снаге. Нема, као некад, оних који су били заинтересовани
да раде пољопривредне послове. Сналазимо се, кад се
укаже потреба, тако што домаћини са својима притекну у
помоћ, а онда је врате - искључиво радом, код онога ко их
је задужио. Ми чинимо услуге нашим машинским парком.
Не гаји се више грожђе, јагода, малина... Полако су и
комшије дигле руке од јагодичастог воћа, јер је тешко наћи
радну снагу за брање.

Марија, Марко, Бранко и Антоније
Док унук Марко води неку виртуелну битку преко
џојстика на тв-екрану, син Бранко и снаха Марија се
укључују у разговор. Запослени су и, практично, само су
једном ногом у пољопривреди.
- Пољопривреда нема будућност јер се млади иду у
градове за бољим животом- каже Бранко, иначе активан
играч новооснованог ФК „Будућност” Слатина. - Стекао
сам диплому царинског техничара и радим у памбуковачкој пошти, а супруга путује на посао у Крушик (ваљевским путем). Помажемо у кући колико се може.
- Син похађа трећи разред основне, али на Убу-,
додаје Марија и не објашњава разлоге. Они се подразумевају и своде се, углавном, на оно да свако жели најбоље
за своје дете...

НА УЛИЧНИМ ТЕЗГАМА

ЧИТАЈУ СЕ КЛАСИЦИ
На платоу поред Градске библиотеке, љубитеље
добрих књига, понекад обрадују улични продавци књига,
који на својим тезгама имају богат асортиман различитих
издања домаћих и страних аутора. Понекад продаја иде на
руку продавцима, а некада Убљани због недостатка новца,
не желе да се зауставе како би узели књигу у руке, иако су
цене приступачне свачијем џепу.

Продавница књига на убском Градском тргу
Неколико наших суграђана редовно купује по неку од
књига. Уочи „Златног дана“ издавачка кућа „Бео књига“
поставила је свој штанд са великим бројем књига за
читаоце свих генерација. На продајном месту у парку
нашао се велики број романа, дечјих књига, речника,
енциклопедија, књига из медицине, популарне психологије и то по ценама, од 100 динара па навише.
- Што се тиче хитова, у последње време је осека, па
сви жељно очекујемо 'Београдски сајам књига', тако да не
можемо да кажемо која је књига тренутно хит. Све се тражи,
почев од историје па даље, а сада, на почетку школске
године, посебно дечја књига. Траже се и страни и домаћи
аутори, поготово када изађе нешто ново. Оно што ми је јако
драго, у последње време се траже класици. Нарочито
руски. Волео бих да остане и даље тако – каже продавац
књига Душан Миловановић.
Д.К.

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

Ub DOSTAVA TOPLIH
OBROKA ZA FIRME

064/47-44-865

KOLA^I I TORTE
PO PORUXBINI

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

ЧИШЋЕЊЕ
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ
ОБЈЕКАТА Маја, Уб
Типичан призор
у сеоском домаћинству
Домаћица Славка намиривала је кућне послове јер
има у овом домаћинству пуно посла око стоке, а ми смо
наишли баш у предвечерњим сатима. Нисмо је срели, али
не сумњамо да је она главни стуб на којем све почива, а то
је случај у готово свим породицама у селу које, нажалост,
почива на генерацијама које би требало да су већ у
заслуженој пензији.
А млади одлазе. Села су готово опустела.
М.М.

- чишћење станова и кућа
- пословних простора
- стамбених зграда
- прање стаклених површина
- пеглање
Прецизно, педантно и детаљно
сређивање како заиста и очекујете

064/512-88-93 и 065/600-93-35

УБСКЕ ПРИЧЕ

13.септембар 2018.г.

13

КАКО ПРОСЛАВИТИ ДЕЧИЈИ РОЂЕНДАН

УЗ (З)АНИМАТОРЕ СВЕ ЈЕ ЛЕПШЕ
Две младе, симпатичне девојке – Наташа Вујић и
Марија Близањац, поред свог позива да се посвете едукацији
деце, као учитељице у основној школи, искрено воле да буду
и у улози аниматора на рођенданским прославама. У разним
околностима, посао аниматора захтева посебан приступ не
само деци, већ и одраслима. До сада су овај занимљив посао
обављале на рођенданима, крштењима, организовале „тим
билдинг“...
-Добра ствар наше анимације је што рад и активност не
морају да се реализују само у затвореном простору. Отворен
простор је за нас већи изазов и нуди нам шири спектар
могућности. Идеја да се оформимо као тим је настала након
што сам завршила курс за аниматора, који је подржан од
стране Савеза за фитнес и рекреацију. Марија се изузетно
уклопила са мном и прихватила идеју да заједно радимо
анимацију – почиње причу Наташа Вујић.

Убски „ЗАниматори”: Наташа
Вујић и Марија Близањац

Наташа као Елза

„ЗАниматори” у акцији
Наташа и Марија поседују неколико одлично скројених
костима Елзе, Звончице, Мики Мауса и Петра Пана и основне
реквизите неопходне за анимирање деце, која обожавају да
се играју са ликовима вила, принцеза и цртаних јунака. Више
пута су учествовале у хуманитарним активностима убског
НУРДОРА.
- Велико нам је задовољство што је наш труд
препознала и директорка убског Вртића Гордана
Милосављевић Марковић и позвала нас да активно
учествујемо на дечијем фестивалу. У плану нам је
усавршавање на више поља – додаје Марија.

Марија у улози Мини Маусa

Иако се прича о аниматорима на Убу тек развија, јер
захтева доста праксе, усавршавање и стабилнију финансијску
ситуацију самих аниматора, али и оних који организују
рођендане, сваки родитељ ће желети да свом малишану
направи незаборавну рођенданску журку, које ће се дуго
сећати. Уз мноштво игара, забавног и такмичарског карактера,
„Игре без граница“, „Face painting” (исцртавање лица),
моделовање балона, плесне кореографије и мини представе,
све је много интересантније, па су тако убски аниматори били
почаствовани позивом Општине Уб да забаве дечицу за Нову
годину, као и на отварању дечјег игралишта на Школарцу.
Марија и Наташа нису увек саме у овом интересантном
послу, већ им се по потреби прикључи и мушки члан – Милан
Марковић (Мика Врабац), који је више него омиљен међу
децом. Све њихове активности, могуће је видети на Фејсбук
страници – ЗАниматори Уб (Zanimatori Ub).
Д.Капларевић

Garniture
1.100 m² izložbenog prostora

SVE ZA VAŠ DOM !
Kuhinje
Tepisi

Spavaće sobe

- Odloženo plaćanje
- Dostava i ugradnja gratis
- Izrada nameštaja po meri i želji

Galerijska roba

Kompletan asortiman najpoznatijih domaćih proizvođača:

14

13.септембар 2018.г.

13.септембар 2018.г.

ПОЧЕЛА ЈЕ НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

15

Убски ђаци прваци

ЛЕПО ЈЕ БИТИ ЂАК ПРВАК
У ОШ „Милан Муњас“ уписано око 147
нових ученика. У ОШ „Свети Сава“ 13,
у ОШ „Душан Даниловић“ 25, а у ОШ
„Рајко Михаиловић“ 34 ђака првака.
У свим основним школама убске општине, првог
наставног дана - 3. септембра, свечано је обележен почетак
нове 2018/2019. школске године. У присуству председника
општине Дарка Глишића и његових сарадника Верке Лукић,
Александра Јовановића Џајића и народне посланице Иване
Николић, свим ученицима првог разреда основне школе,
подељене су три укоричене сликовнице и честитке са
жељом да им срећно протекну први школски дани.
У односу на период из 2000. године када је у ђачке
клупе по школама у Србији село 85.225 ученика, у овој 2018.
години, број ђака првака се смањио за четвртину и износи
65.510 ученика. Смањење броја ученика осећа се и у
основни школама на Убу и у Бањанима. Прошле године у
ОШ „Рајко Михаиловић“ уписано је 44 ученика првог разреда, ове године 34 ученика. У „Муњасу“ је прошле године
уписано 169 ученика, а ове око 147 ученика, од чега 120 у
матичној школи, а 27 ученика је у издвојеним одељењима.
Смањење броја деце највише се осећа у издвојеним
одељењима ОШ „Милан Муњас“. Ове школске године, неће
бити ниједног ученика првог разреда у издвојеним
одељењима у Трлићу, Јошеви, Паљувима и Новацима.
Тачан број уписаних првака биће коначан средином
септембра, због тенденције да се ромска деца уписују у
основну школе баш почетком школске године. Ове године
ОШ „Милан Муњас“ имаће око 1.340 ученика, што је за
двадесетак ученика мање у односу на прошлу годину.

I-1, учитељица Верица Близањац

МУКЕ ЂАКА ПРВАКА
Кад дођох кући
први дан из школе,
сви ме редом љубе
образи ме боле.

Трлић

Дође ми тетка,
дође ми бака.
Кажу на част
због ђака првака.
Оловке, свеске
боје и резачи.
Гумице, фломастери
и разни увијачи.

I-2, учитељица Маријана Жнидарчић

Све је то лепо,
свашта су ми дали,
само знање кажу једино
ми фали.
А до знања знам да
далек је пут.
Пустите ме сада,
јер сам врло љут.

Памбуковица

Причате о књизи,
причате о знању,
а ја само мислим о лопти
и игрању."
Жаклина Нина Сувајац

I-3, учитељица Драгица Јеремић

Бањани
Нешто повољније статистичке податке бележе основне школе у Памбуковици и Радљеву. ОШ „Свети Сава“ у
прошлој години имала је осам ученика првог разреда, ове
године 13 ученика (10 у матичној школи, а по једног у
Чучугама, Радуши и Докмиру), док је у ОШ „Душан
Даниловић“ уписано за три ђака првака више него прошле
године – 25 ученика.
Ђаке прваке у ОШ „Милан Муњас“ примиле су четири
учитељице: Верица Близањац (I-1), Маријана Жнидарчић (I2), Драгица Јеремић (I-3) и Душица Чолић (I-4).
Поклони за сваког ученика првог разреда садржали
су и поклон флајере Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“ са којима сваки ученик првог разреда може доћи у
библиотеку и бесплатно се учланити. Беплатно чланство
Д.Капларевић
омогућено је и предшколцима.

Докмир

I-4, учитељица Душица Чолић

Радљево
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ГТ-1

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

ПРЕДСТАВА И ПОКЛОНИ ЗА СВЕ ЂАКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ВИШЕ ПРВАКА НЕГО ЛАНЕ
- У Лајковцу и Јабучју уписано 148 ђака првака. - Поред орагизованог бесплатног превоза
ка свим приградским насељима и селима, општина Лајковац и ове године наставља са
интензивним улагањима у школске објекте.
Општина Лајковац је у петак,
7.септембра, организовала традиционални програм у част ђака првака, њих
148 колико је уписано у основне школе
у Лајковцу и Јабучју, укључујући и
издвојена одељења. У реновираној
сали Културног центра „Хаџи Рувим“ за
њих је одиграна допадљива дечја
представа „Чоколадна заврзлама“ у
извођењу професионалних глумица из
Ваљева Катарине Вићентијевић и
Ангелине Лукић. Најмлађим ученицима
обратио се председник Општине
Андрија Живковић и уручени су им
поклон пакети са лектиром, свескама и
школским прибором. Председник
Живковић је, као просветни радник,
првацима поручио да сада нису само
деца него и ђаци, а да свако звање носи

Детаљ из представе
„Чоколадна заврзлама”

одређене обавезе и права и додао:
- Сада сте за нијансу старији,
паметнији и одговорнији од времена
које сте провели до поласка у школу.
Искористите школске дане да стекнете
што више знања које ће вам требати
током живота и самим тим ваш живот
учинити лакшим и лепшим. Користите
слободне тренутке да се дружите и
помажете другима како бисте имали
што више лепих тренутака за сећање и
стекли што више правих, искрених
пријатеља. То је најлепши део детињства, а о томе ћете једног дана причати
и својој деци. Слушајте своје родитеље
и учитеље, будите увек отворени и
искрени према њима јер ће једино тако
моћи да вам помогну када затреба.
Ваши родитељи и наставници, директор школе и ја као председник општине
– наша заједничка обавеза је да сваког
дана бринемо о вама. Зато се сви
заједно трудимо да ваше школе буду
што лепше, да вам буде пријатно као
код куће, да вам обезбедимо што боље
услове за учење и спорт. Трудимо се да
будете срећни и безбрижни, да живите
у једном лепом месту, да учење буде
ваша једина брига. Надам се да вам се
допада како смо средили Културни
центар и да ћете овде често долазити
да гледате позоришне представе и
филмове, као и да ћете посећивати
друге установе нашег града у којем ћете
моћи пуно тога лепог да научите.
Желим вам да будете увек лепи и
насмејани као што сте данас!
Председник Живковић је исказао
задовољство што је број првака ове
године већи него прошле, а да је већ
неколико година стабилан упис. У

Лајковачки ђаци прваци

Андрија Живковић,
председник општине Лајковац
Основној школи “Миле Дубљевић” у
први разред креће 110 првака у три
одељења у матичној школи и у свих
десет издвојених одељења. У централну
школу у Лајковцу било је је уписано 105,
али се од почетка школске године
уписало још пет. Међу 900 ученика ове
школе налази се и 19 миграната у
издвојеном одељењу у Боговађи, где све
функционише без проблема, уз подршку
Министарства просвете, Школске управе
и невладине организације „484“.
У
Основну школу „Димитрије Туцовић“ у
Јабучју уписано је 38 првака: 32 у
матичној школи, а шест у два издвојена
одељења. То је деветоро више него
прошле школске године.
Изузетно је значајно да ће ђаци
имати и ове школске године бесплатан
организован превоз ка свим приградским насељима и селима. Такође,
општина Лајковац наставља са интензивним улагањима у школске објекте. На
летњем распусту завршено је партерно
уређење школе у Ратковцу, где су
урађена два нова игралишта и приступне саобраћајнице. У току је израда
пројекта за потпуну реконструкцију
Средње школе „17. септембар“ и основне школе у Бајевцу. Пројекат ће бити
завршен до краја октобра када ће бити
предат Канцеларији за јавна улагања
Владе Србије, која је већ определила
средства укупне вредности 330 милиона
динара.
Б.Петровић

ГТ-2

ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА
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ОДЛУКЕ СА 24.СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

О ВОДОСНАБДЕВАЊУ,
ЗАШТИНИ ОД ПОПЛАВА...
Председник СО Лајковац Живорад
Бојичић као најзначајније одлуке 24.
седнице Скупштине општине Лајковац
издвојио је оне везане за пословање ЈП
за управљање и коришћење Регионалним вишенаменским хидросистемом
Стубо Ровни „Колубара“, као и Закључак за разматрање и давање мишљења
на Студију унапређења заштите од вода
у сливу реке Колубаре, за шта је захтев
поднело републичко ЈП „Србијаводе“.
- Из излагања известиоца, овлашћеног представника ЈП „Колубара“,
види се да је Општина Лајковац у
погледу водоснабдевања југозападног
дела општине на правом путу. Оно што
смо урадили у последњих 10 година
управо даје врло битне резултате. Већ
на следећој, 25. седници, бићемо у
прилици да одборницима изнесемо
предлог решења о висини цене воде за
део Словца, Ратковац, део Придворице
и Маркову Цркву. Кренућемо са прикључењем грађана тог дела наше општине
на водоводни систем Стубо-Ровни.
Вода коју пијемо из водоводног система
„Непричава“ је изузетно високог квалитета, али је спорна цена и редовност
снабдевања, што је веома добро
познато грађанима Лајковца. Сматрам
да је реално да у наредне четири године
цела општина буде покривена примарном и секундарном мрежом, укључујући
и снабдевање насељеног места Јабучје
као великог села, на начин на који смо то
покренули пре две године, а то је
снабдевање из артерских бунара. Нама
је и у Непричави неопходна изградња
два дубинска бунара јер воде нема
довољно.
Бојичић је говорио и о активностима које се после 2014. године спроводе на превенцији и заштити од
поплава:
- Врло су живе активности које се
након искуства 2014. године спроводе
на уређењу главних канала, који су у
надлежности Републике, али и водотокова: Колубаре, Љига и Топлице.
Примедбе одборника које смо чули на
данашњој седници односе се управо на
оно што и ми тражимо од Републике већ
неколико година, али и пре поплава
2014. године, а то је да се до краја уради
регулација река Љиг и Топлица. На тај
начин би се избегло директно угрожавање Боговађе, Ћелија и Лајковца.
Изградњом аутопута директно је
угрожено насеље Боговађа, на шта смо

Живорад Бојичић
ми упозорили републичка јавна
предузећа још на почетку изградње
деонице Лајковац-Љиг, захтевајући да
се недостаци отклоне у ходу. Што се
тиче бране у Марковој Цркви, она
доприноси регулацији, али ми смо
против решења предложеног Студијом
како не би омела нормалан живот
становништва. Ми смо за трећу
варијанту, да се налази на граници
Вироваца и Маркове Цркве, јер је по
нама најбезболнија. По том решењу
неће бити угрожена ни црква, ни
ваљрица ни Сретеновића воденица, а
ни кућа Томислава Сретеновића, чије
би имање било поплављено другом
варијантом. Општина Лајковац неће
дозволити да се потопи црква, ни
споменици под заштитом државе.
Осим што је усвојен Извештај о
извршењу Одлуке о буџетуза првих
шест месеци 2018. године, одборници
су усвојили и Решење о давању
сагласности на Прве измене и допуне
Годишњег програма рада Заједничког
центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и
Мионица, као и Предлог Одлуке о
изменама Одлуке о заједничком јавном
правобранилаштву Града Ваљева и
општина Лајковац, Мионица и Осечина.
Донета је Одлука о одређивању
аутобуских стајалишта којом су набројана сва стајалишта у Лајковцу и селима, искључиво на местима која испуњавају услове. Одборници су одлучили да
се приступи изради доношењу локалне
Стамбене стратегије и акционог плана
за њено спровођење.
Б.Петровић

УВЕЋАНЕ ЈУНСКЕ СТИПЕНДИЈЕ
НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА
Одлуком Општинског већа о
додели увећаних студентских стипендија за ову школску годину јунске
стипендије најбољих студената са
подручја лајковачке општине биће
знатно увећане. Право на повећање
остварило је четири студента са
просеком изнад 9,5. Њихове јунске
стипендије износиће 70 одсто од
просечне остварене зараде у Републици Србији, што је око 34.000 динара.
Новчане награде најбољим студентима

биће уручене на свечаној академији
поводом Дана општине Лајковац, која ће
се одржати у понедељак 17. септембра у
сали Културног центра. Награде у виду
увећања стипендије треба да послуже
као подстицај свим студентима, наглашено је на седници Општинског већа
приликом доношења ове одлуке.
Награде најбољим студентима до сада су
уручиване поводом Градске славе
Огњене Марије, а од ове године за Дан
општине.

13.септембар 2018.г.
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УРЕЂЕЊЕ СЕОСКИХ ПУТЕВА ОВЕ ЈЕСЕНИ КРЕНУЛО ИЗ ПЕПЕЉЕВЦА

АСФАЛТИРАН ПУТ КА ГРОБЉУ
Пепељевац је, почетком септембра, добио нов
асфалтни пут који води ка сеоском гробљу. У питању је
прва асфалтирана деоница мимо главног пута кроз
село, дужине 500 метара и ширине три метра. Вредност
радова износила је 3,3 милиона динара, а извођач је
била ваљевска фирма “Аутотранспорт”.
Ненад Џајевић, заменик председника општине
Лајковац, приликом обиласка завршних радова у
Пепељевцу, је нагласио:
- Постоји и алтернативни прилаз гробљу, са друге
стране. За сада смо урадили овај, па ће и тај други
прилаз гробљу временом бити урађен. Овај пут је био у
изузетно лошем стању. Деоница је проширена, обале
покрчене и асфалтни пут много значити целом селу и
свима који долазе на гробље у Пепељевцу.
Како је рекао, ова деоница је одабрана на захтев
Месне заједнице, а иначе је било рационалније њу
уредити: краћа је, мање захтевна по питању припреме
и њеним асфалтирањем решен је проблем доласка до
гробља. Заменик Џајевић је нагласио и да је ово први
од девет путева који се раде по такозваном моделу
периодичног одржавања.
- Управо је за асфалтирање припремљен и пут у
Степању и завршетак тих радова се очекује у наредних
пар дана. Осим Пепељевца и Степања још седам
путних праваца биће асфалтирано по поменутом

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ХАЏИ РУВИМ”

ДАН ОПШТИНЕ,
ПРЕДСТАВЕ, КОНЦЕРТИ...

Асфлатирање у Пепељевцу
моделу периодичног одржавања: два пута у Врачевићу, асфалтом ће бити спојен крак од улице
Димитрија Туцовића до улице Лајковачка пруга у делу
Лајковца испод пруге, пут у Рубрибрези – Ивановићи и
још пар путних праваца – рекао је Ненад Џајевић.
Синиша Јаковљевић и Ратко Мирковић, мештани
Пепељевца, истакли су да за село много значи овај пут
и да су уверени да ће општинско руководство наставити са асфалтирањем и других потребних путева.

ПСД „ЋИРА”

ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА
У МАКЕДОНИЈИ
Крајем августа и почетком септембра планинари
лајковачког ПСД “Ћира” посетили су у Македонију.
Током вишедневног боравка и реализације ове лепе
акције, 48 планинара било је смештено у Охриду, а
њихове планинарске акције су биле веома садржајне.
Најпре су пешачећи обишли кањон, разгледали
кањон из чамаца, а затим обишли стари део Скопља.
Другог дана акције посетили су Галичицу и њен
највиши врх- Магаро 2.255 мнв, а по завршетку успона
уседио је и одлазак до Светог Наума. Трећи дан акције
био је у знаку успона на планину Баба врх, Пелистер
(2.601 мнв). Дужина ове стазе, кондиционо захтевне,
била је 27 километара. У овом успону учествивало је 22
планинара, а остали учесници акције, који нису
кондиционо спремни, обилазили су Охрид, док је један
део учесника ишао до Албаније, до града Поградец.
Током вечери организовани су ноћно крстарење
Охридским језером и журка на броду.
Четвртог дана акције, планинари су са Охрида
кренули у раним јутарњим сатима ка планини Ниџе у
Грчкој. Владан Јаковљевић, председник ПСД „Ћира”,
веома надахнуто преноси утиске:

КРЕНУО ГРАДСКИ
И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ

- Осећала се велика радост јер идемо да посетимо
Кајмакчалан и одамо пошту нашим прецима. Пут од 160
км и границе се отегао. По доласку у ски центар Ворас
крећемо ка једној од наших светиња. После 20 минута,
киша нас ставља на искушење. На стази срећемо
Краљевчане и три српска свештеника. Излазимо на
врх. Обилазимо цркву и присуствујемо парастосу
изгинулим јунацима. Посебно осећање тих 20 минута.
Било је величанствено и на крају свих 50 до 60
учесника певају „Тамо далеко “.
Петог дана акције уследио је полазак планинара
са Охрида, обилазак Струге а потом и манастира
Светог Јована Бихорског.

КК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

РОСИЋ НОВИ ТРЕНЕР
Нови тренер сениора КК „Железничар“ је
млади Лајковчанин Марко Росић, који је прошле
сезоне предводио екипу КК „Уб“ у другој Српској
лиги Запад. Росић је у досадашњим сезонама
радио са млађим селекцијама Лајковачког
кошаркашког клуба. Пре њега шест сезона је
мушки састав предводио Небојша Миросавић.
Росић најављује амбицију да пружи шансу
младим играчима и да тим из утакмице у
утакмицу подиже форму и приказује све боље
игре. Тренутно је на списку 20 играча који су
прошли селекције клуба или су још увек у
јуниорском и кадетском узрасту. Припреме за
нову сезону почеле су 6.септембра.

Културни центар је најавио квалитетан и
разноврстан програм током септембра, али није
искључено да ће нас до краја месеца пријатно
изненадити још неким догађајем.
У реновираној сали Културног центра 17.
септембра, у 12 часова, биће организована свечана
академија поводом Дана општине. У програму
учествују: хор „Хаџи Рувим“, музички трио „Аморозо“ и ученици Средње школе „17. септембар“ са
тачком „Ода српском селу“. Исте вечери, од 20
часова, биће одиграна гостујућа представа из
Београда: комад „Савршени крој“ Владимира
Ђурђевића одиграће сјајни глумци Слободан Бода
Нинковић и Драган Петровић.
Већ следеће вечери, 18. септембра од 20
часова, такође у част Дана општине, Дана железничара и Дана ослобођења целовечерњи концерт
одржаће Ансамбл за неговање традиционалне
културе „Абрашевић“ из Ваљева. Наступиће
фолклорни ансамбл уз подршку народног оркестра и
етно певачка група.

Првог септембра кренуо је градско–приградски
превоз путника на територији општине Лајковац, и до
оних делова општине који до сада нису имали ову
погодност. Путници се превозе на шест линија које
покривају територију целе општине. Попуст на
месечне карте је 35 одсто карти, док лица старија од
65 година са пребивалиштем на територији општине
Лајковац не плаћају превоз.
На основу уговора потписаног почетком јула,
Општина Лајковац је превоз на пет година поверила
саобраћајним предузећима “Ластра” и “Ласта”, која
су заједнички наступила на тендеру и одабрани су као
најбољи понуђачи.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
СА НАЈНИЖИМ ПРИМАЊИМА
Пензионери са пребивалиштем на подручју
општине Лајковац, који примају најнижи износ
пензије, могу преко Заједничког центра за социјални
рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и
Мионица – одељења у Лајковцу, да поднесу захтев за
једнократну новчану помоћ за трећи квартал 2018.
године. Захтеви ће се примати у просторијама
општине Лајковац, у великој сали, радним даном од
8.00 до 1.500 часова, у периоду од 10. септембра до
30. септембра 2018. године.

ПСД „ЋИРА”

ПЕШАЧЕЊЕ НА РАЈАЦ

Марко Росић

Поводом Дана пешачења у Србији ПСД “Ћира”
Лајковац, у недељу 16. септембра, организује одлазак
на Рајац. Полазак учесника акције је са платоа
Железничке станице у 7.30 часова. У плану су две
стазе, које нису кондиционо захтевне. Превоз за
малолетне особе је бесплатан, а за остале учеснике
200 динара. Заинтересовани се могу пријавити код
Драгана 064/263 – 0019 и Владе 064/325 – 3054.
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ЛАЈКОВАЦ

ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАРТОВАО СА ПРОМЕНЉИВИМ УСПЕХОМ

ЛАЗАРЕВИЋ: ПРАВА ФОРМА
ТЕК СРЕДИНОМ ЈЕСЕНИ
Почетак зонског такмичења показао је да ће навијачи Железничара
морати да мало причекају на права
издања својих љубимаца, мада је, с
обзиром на летња дешавања, формиран пристојан играчки кадар. Ипак,
фудбал не играју имена и папир, цех
касног окупљања осетио се на терену:
- Признајем да сам очекивао више,
али с обзиром да смо се скупили тек у
августу- тешко је очекивати да екипа већ

сад буде спремна и у форми. У невреме
смо играли са две изузетно јаке екипеМачвом и Брезовицом, а сигурно да
чињеница да не припадамо овом
друштву има утицаја на мотивацију
играча. С друге стране, име Железничара је за наше ривале мотив плус,
али то је нешто с чиме ћемо се суочити
читаве сезоне- каже тренер Лајковчана
Александар Лазаревић.
У Брезовици је лош почетак увео

ФК Железничар (Лајковац)

ЗАДРУГАР У НАЛЕТУ

Железничар- Мачва 2005
(Богатић) 1:1 (0:0)
Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 250. Судија: Јован Раковић
(Ваљево). Стрелци: Симић у 78. за
Железничар, а Радукић у 48. минуту за
Мачву 2005. Жути картони: Кремић,
Радивојевић, Тешић, Марковић, Бркић
(Ж), Радуловић, Радукић, Угљешић,
Гаврић (М). Црвени картон: Ђорђић
(Мачва 2005) у 90. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Милинковић 9, Кремић
6,5 (Јовановић -), Максимовић 6,5, Ник.
Марковић 6,5, Симић 7,5, Тинтор 7,
Тешић 6,5, Радивојевић 6,5, Гавриловић 5 (Гајић 7), Нем.Марковић 6,5
(Бркић -), Ненадовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Милинковић (Железничар)
меч у немирну луку за госте (извештај на
23.страни), само два опасна напада била
су премало за бољи резултат:
- Невероватно је како су наши
искусни играчи олако ушли у меч,
пустили смо нападаче Брезовице да се
неометано шетају по шеснаестерцу, а на
руку нам није ишла ни рана повреда
Софронића. Превелик терет је пао на
штопере, јер везни ред не обавља свој
посао у дефанзиви, па онда уђемо у
нежељену ситуацију да се Тинтор трка са
Ситарицом. Ипак, још је рано за озбиљније оцене, надам се да ћемо против
Диваца ухватити залет, а већ за два-три
кола очекујем да достигнемо ниво
потребан за врх табеле- закључио је
Лазаревић.
Б.Матић
Колубарско-мачванска зона, 3. коло

РАСПУЦАНИ ЈЕРИНИЋ
ЗА ДВЕ ПОБЕДЕ
Пулени Дејана Спасића одлично су
реаговали након првог пораза кући и са
два везана тријумфа поништили ефекат
лошег старта. Занимљиво је да су на оба
меча Лајковачани морали да се носе са
бројчаном предношћу ривала, Бранковић и Симеуновић су морали раније у
свлачионицу, али то није сметало
играчима Задругара да уздигнутих руку
напусте терен.
Јунак две везане победе је распуцани голгетер Влада Јеринић, у
Дивцима је у финишу првог дела
искористио повратни пас Небојше
Марковића и прецизним ударцем
шокорао домаћина. Преживели су
Лајковчани силну офанзиву Диваца у
наставку, а у 90. минуту деловало је да
бод ипак остаје близу аеродрома. Једно
међусобно повлачење судија је оценио
као прекршај Ашковића за пенал,
срећом по "зелене" Прокић је са 11
метара погодио стативу...
Рађевац је у првом делу меча дошао
до огромне предности- Симеуновић је
на гол-линији спречио лопту да уђе у
мрежу и оправдано је искључен. Голман
Мићић је прецизан са 11 метара, али
онда на сцену ступа поново Јеринићвешто се убацио између штопера и
силовитим ударцем под пречку
изједначио. Марковић је у наставку
искористио центаршут Томића за
преокрет, а нова соло-партитура

Колубарско-мачванска зона, 2. коло

Владимир Јеринић
Јеринића била је сигнал да Задругар
иде ка бодовима. Ни еврогол Дамјановића у финишу није покварио утисак,
тренер Дејан Спасић је пун речи хвале
за своје пулене:
- Показали смо карактер, издржали
свашта у претходних 180 минута и
убризгали себи велико самопоуздање.
Чека нас пут у Клупце, вероватно без
Бранковића и сигурно без Симеуновића, а домаћин је без иједне победе
што ће нам додатно отежати посао.
Ипак, оптимиста сам и верујем у још
једно добро издање, а не бих био
незадовољан ни да донесемо бод из
предграђа Лознице- јасан је млади
стручњак Задругара.
Б.Матић

Задругар- Рађевац
3:2 (1:1)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија: Филип Мирковић
(Горњи Милановац). Стрелци: Јеринић
у 45. и 80. и Марковић у 56. за Задругар,
а Мићић у 32. из пенала и Дамјановић у
86. минуту за Рађевац. Жути картони:
Митровић, Мићић (З), Стефановић,
Дурмић, Пашић, Васиљевић (Р). Црвени картон: Симеуновић (Задругар) у 32.
минуту.
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7,5, С.Новаковић 7,5, Симеуновић -, Митровић 7,5,
Ашковић 7,5, Вујовић 7,5, Ж.Павловић
7,5 (Мићић 7,5), Н.Павловић 7,5, Јеринић 9 (Мустафи -), Марковић 8 (Бојичић
7,5), Томић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Јеринић (Задругар).
Колубарско-мачванска зона, 2. коло

Дивци- Задругар
0:1 (0:1)
Стадион у Дивцима. Гледалаца: 200.
Судија: Срђан Степановић (Шабац).
Стрелац: Јеринић у 43. минуту. Жути
картони: С.Новаковић, Ашковић,
Бојичић, Мићић (З). Црвени картон:
Бранковић (Задругар) у 68. минуту.
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 8, С.Новаковић 7, Симеуновић 7, Митровић 7,
Ашковић 7, Вујовић 6,5 (Мићић 6,5),
Ж.Павловић 6,5 (Бојичић -), Бранковић
6,5, Јеринић 7, Марковић 7, Мустафи
6,5 (Н.Павловић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Богдан Новаковић (Задругар)

МИОНИЦА
МИОНИЧКИМ ПРВАЦИМА

УЏБЕНИЦИ
ДАР ОД ОПШТИНЕ
Председник Јанковић уручио бесплатне
комплете књига
Општина Мионица jе другу годину за редом обезбедила бесплатне комплете уџбеника за своје прваке. Одлуку о
додели бесплатних уџбеника донело је Општинско веће на
предлог преседника општине Мионица Бобана Јанковића.
Првог дана школске године, председник Јанковић је обишао
основне школе ''Милан Ракић'' у Мионици и ''Војвода Живојин
Мишић'' у Рајковићу и уручио првацима бесплатне комплете
уџбеника.
- Да би потпуно опремили једног школарца родитељима је за набавку уџбеника, радних свезака, школског
прибора, одеће и обуће најмање потребна минимална
зарада. Ово је велики удар за кућни буџет, посебно за
родитеље ђака првака који немају бар део прибора од
претходне године. Свакако је највећа ставка набавка
уџбеника, те смо тако другу годину за редом обезбедили
бесплатне уџбенике за ђаке прваке. - поручио је Јанковић.

Разговор са најмлађим школарцима
Према Јанковићевим речима, сем бесплатних уџбеника општина Мионица је и бројним другим активностима
унапредила услове образовања и одрастања деце.
- Обезбеђен је бесплатан превоз ученика, бесплатни
програми и курсеви у Центру за образовање и развој,
најбољи ученици су награђени летовањем, а сви основци
бесплатним улазом на базене Спортско рекреативног центра
„Лепеница“. - додао је први човек мионичке општине.
У школске клупе ове године на територији мионичке
општине по први пут село укупно 119 првака. Општина
Мионица је обезбедила 104 комплета уџбеника, док је 15
малишана добило бесплатне књиге од Министарства
просвете, науке и технолошког развоја као треће дете или
социјално угрожена категорија.
Мионичке образовне институције ове године похађа
укупно 1160 ученика, од чега је 1003 основаца у школама
''Милан Ракић'' Мионица и ''Војвода Живојин Мишић''
Рајковић у матичним установама и издвојеним одељењима и
157 средњошколаца на четворогодишњим и трогодишњим
образовним профилима у Средњој школи „Мионица“.

13.септембар 2018.г.
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У МИОНИЦИ ПОЧЕЛА

ПОДЕЛА
ПЕНЗИОНЕРСКИХ КАРТИЦА
Многобројне погодности за пензионере
У просторијама Услужног центра општине Мионица,
29.августа је почела расподела пензионерских картица свим
пензионерима на територији општине Мионица. Мионичким
пензионерима прве картице је уручио председник општине
Бобан Јанковић у присуству директора Фонда ПИО филијала Ваљево Љубише Дамњановића.
- Ми смо одговорна општина која своје пензионере
гледа са великом пажњом. Помоћу ове картице пензионери
ће остваривати бројне бенефите, као што су попусти у свим
установа које је основала општина Мионица, то су Културни
центар, Установа за физичку културу и Туристичка организација Мионица која је већ организовала бесплатне излете за
наше пензионере. То је свакако само почетак, ми ћемо
покренути иницијативу да све компаније које послују на
територији наше општине дају одређене попусте за наше
пензионере – истакао је Јанковић.
Директор Фонда ПИО - филијала Ваљево Љубиша
Дамњановић појаснио је пензионерима какве бенефите ће
имати употребом ове картице.
- Ово што данас радимо је симболичан почетак поделе
пензионерских картица иза које стоје Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Републички
фонд за пензијско и инвалидско осигурање и Повереник за
информације од јавног значаја и заштиту података о
личности, а у тренду је са европским кретањима и Европском унијом. Ова картица важи уз личну карту и служи као
потврда статуса пензионера, а уз то пружа могућност
остваривања одређених погодности и попуста- рекао је
Дамњановић и захвалио се руководству општине Мионица
које је уступило шалтер у просторијама Услужног центра
општине Мионица, где ће пензионери своје картице моћи да
преузму средом од 8:00 до 15:00 часова.

Председник Јанковић
са мионичким пензионерима

Пензионерске картице су израђене за све мионичке
пензионере који су право на пензију остварили у Републици
Србији у складу са Правилником о пензијској картици.

ПРЕДАВАЊЕ
ЗА ПЧЕЛАРЕ
У сали скупштине општине Мионица, доктор ветеринарске медицине Ђорђе Марковић одржао је предавање на
тему „Узимљавање пчелињих заједница са освртом на
пчелиње болести“ ком је присуствовало око тридесет
пчелара са територије мионичке општине.
Предавање је реализовано у оквиру пројекта „Унапређење производње и квалитета меда у Мачванском и Колубарском региону“ у оквиру програма „Подршка руралном и
регионалном развоју у Републици Србији“, који финансира
Швајцарска агенција за развој и сарадњу, а спроводи Регионална Развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине

ДОО Лозница у сарадњи са девет локалних самоуправа.
Сем Мионице, пројектно партнерство обухвата девет
локалних самоуправа, градове Лозницу и Ваљево, општине
Крупањ, Љубовију, Мали Зворник, Богатић, Осечину и Уб, као и
пчеларска удружења из Лознице, Љубовије, Богатића, Осечине
и Ваљева, Пољопривредну школу са домом ученика Ваљево и
КПЗ Ваљево.
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13.03.2018. г. навршава се тужна
година од смрти драгог супруга и
брата

ИЛИЈЕ
ЛЕПАНОВИЋА
(1947 – 2017)
Време није лек да ублажи бол. Бол
није у речима и сузама, него у души и
срцима... Нека те у тишини вечног
мира, прати наша љубав, јача од
времена и заборава.
Супруга Гордана и Миша, твоја браћа
и сестре са породицама

СЕЋАЊЕ
(07.09.2001 – 07.09.2018)

МИОДРАГ Ђ. ЛУЧИЋ
(1935 – 2001)
Седамнаест година је прошло од
како ниси са нама. Али, остаћеш
заувек у нашим мислима и
срцима.
Твоји: Јелка, Аца и Сања
са породицама

С Е Ћ А Њ Е

РАДМИЛА ЛУКИЋ
(1925 - 2009)

МИРОСЛАВ ЧИЧА
ЛУКИЋ
(1928 - 2006)

из Брезовице
Живећете заувек у срцима
Ваших најмилијих
16.09.2018. г. навршиће се четири
године од смрти моје мајке

16.09.2018. г. навршава се шест
месеци од смрти нашег драгог

НОВКЕ РАКИЋ

ДРАГАНА ЈЕЛЕНИЋА

(1926 – 2014) из Близоња
Прошле су четири године од како
ниси са нама. Али, остали су
трагови који се не бришу, дивна
сећања која не бледе и доброта која
се не заборавља...
Ћерка Милена, унук Живорад, унуке
Славица и Гордана, праунук Дејан и
праунука Мара

(1956 – 2018)
Много нам недостајеш и никада те
нећемо предати забораву, јер
вољени никада не умиру. Туга за
тобом не мери се временом,
већ празнином која је остала када си
нас заувек напустио.
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

25.08.2018. г. трагично је изгубио
живот наш драги

ИРЕН МАТИЋ

ДУШКО
МАРИНКОВИЋ

(1951 - 2016)
Велика туга је у нашим
срцима. Никада те нећемо
препустити забораву

Супруг Боривоје, синови
и ћерка са породицама

(1984 – 2018)
Неописиви бол и туга никада
неће престати…
Твоји: отац Зоран, мајка Славица,
браћа Милош, Иван, Немања и
Александар и сестра Јелена

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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ТО МЕСТО И ДАНАС ЗОВЕМО ВАРОШ
У време настанка ове слике Уб је још увек имао корзо, стари парк и ограду ‘’код поште’’...
Неки ликови ће се препознати,
неких нема више међу живима, али сви
који се сећају убске ‘’улице коју смо
звали варош’’ ће уздахнути са сетом кад виде ту стару фотографију из
времена на почетку седамдесетих
прошлог века.
На слици се виде и млада
стабла дрвореда који је, касније,
некоме сметао, као и парк са стаблима
која су била права плућа вароши...
Нема више убског парка, нема
дрвореда, ограде на Пошти, трафике...
А нема ни неких старих зграда по
којима је Уб био препознатљив.
Ликови које препознајемо су
сада седи, проћелави, стари... И њима
је време учинило своје. Неки, нажалост,
нису више међу живима.
А неки који се сећају тог Уба
кажу да је био лепши... Али, то је, само
сета, жал за прошлим временима!
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УБСКИ ПЕНЗИОНЕРИ

НА ЛЕТОВАЊУ
У ШУШЊУ
Удружење пензионера Уб је, и ове године, за своје
чланове традиционално оранизовало летовање у Шушњу, код
Бара. На пут се кренуло 1.септембра, под диригентском
палицом возача Аце Ђурића из Црвене Јабуке, који је био и
организатор овог осмодневног одмора за 40 убских пензионера.
- И ове године било је доста интересената за ово
традиционално летовање, али смо, због аутобуса који прима
40 људи, били приморани да ограничимо број путника. Цео
овај аранжман је прилагођен платежној моћи наших пензионера, па смо тако, по цени од 80 еура за осам дана, имали
комплетан смештај са оброцима, што подразумева доручак,
ручак и вечеру, као и по једно пиће гратис од газде ресторана.
Што се плаже тиче, морам истаћи да је јако квалитетна и песковита и мислим да нико није имао замерки- казао је Ђурић.

Пензионери пред полазак на море
За убске пензионере на мору организоване су забаве
готово свако вече, као и дружење уз гитару коју је свирао
Слободан Матовић.
Удружење пензионера Уб током читаве године организује
екскурзије и излете. Већ 16. септембра на програму је једнодневна посета берби грожђа у Вршцу, док је 29. септембра
планиран одлазак у Коцељеву на Фестивал зимнице. M.M.M.

БАЊАНИ

ДОБРОДОШЛИ,
ЂАЦИ ПРВАЦИ !
У Основној школи „ Рајко Михаиловић “ Бањани, пред
сам почетак нове школске године, 31. августа, приређен је
свечани пријем ђака првака. За њих 34, који ће по први пут у
школској 2018/2019. години сести у ђачке клупе, старији другари припремили су свечани програм којим су показали како
се у школи поред учења дружи и забавља.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
УБСКИ ГРАФИТИ - ДРАГОЉУБ ЏАЈИЋ

АДВОКАТ
ВЕЛИКОГ
СРЦА
Памте се многе анегдоте у којима централно
место заузима Убљанин Драгољуб Џајић, судија Општинског суда на Убу и потоњи
адвокат са канцеларијом у
улици Маршала Тита (сада
Краља Петра) у којој су се
збивале многе догодовштине.
А оно по чему га суграђани
памте је велико срце, добродушност и хуманост. Ипак,
изнад свега био је велики
шерет, који је правио шале,
углавном, на свој рачун. А
умео је да се нашали и са
другима. Тако је, док је био
судија, отишао на доручак, а
онда, се јавио дактилографкињи изменивши глас:
’’Пренесите судији Џајићу да је
добио главну премију...’’ Рекао
је, чак, и износ.
Успомена из Војске
Пресрећна због лепе
весте, жена је једва дочекала његов повратак
са паузе. На улазним
вратима дочекала га је са
радосном вешћу. Он је
одглумио велико одушевљење и послао је код
кафе куварице да наручи
пиће за цео колектив
Суда, а њој довикнуо да
ће од њега, за лепу вест,
добити велику, милионску, част. Сви су му
честитали, а он је обећавао да ће, чим му буде
исплаћена премија, поделити колико коме треба... Када је ‘’проваљен’’ само се насмејао и одговорио да је шала смисао
његовог живота.
Отишао је, прерано, а Убљани га памте
Са братом Драганом,
као као једног од најдуфудбалском легендом
ховитијих суграђана.

Свечани пријем првака у Бањанима
Школа је за сваког првачића направила специјалан
поклон – мајицу на којој је писало „Ја сам ђак првак“, као
својеврсну униформу. Ученици су се упознали и са својим
будућим учитељима. Директорка школе Весна Васић истакла
је да је ово први пут да се овако нешто организује у овој школи
те да је веома радосна што су сви првачићи дошли и што су се
на једном месту окупили ученици из свих издвојених
одељења, изразивши жељу да ово постане лепа традиција у
школи у Бањанима.

Давна успомена са сестром Љубинком

ФУДБАЛ

13.септембар 2018.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 3. коло

Паљуви- Јошева
3:1 (1:1)
Резултати 2.кола (02.09.2018):
Јошева - Каленић
2:2
Гуњевац - Памбуковица
1:2
Врело - Дим.Туцовић
одложено
Полет (ДЛ) - Младост (В)
6:0
Чучуге - Црвена Јабука
3:0
Шарбане - Рудар (Р)
2:1
Полет (Т) - Паљуви
0:3
Резултати 3.кола (8/9.09.2018):
ОФК Паљуви - Јошева
3:1
Рудар (Р) - Полет (Т)
1:2
Црвена Јабука - Шарбане
5:3
Младост (В)- Чучуге
1:3
Дим.Туцовић - Полет (ДЛ)
4:1
Памбуковица - Врело
3:0
Каленић - Гуњевац
2:1
1.OFK Paquvi 3
2.Pambukovica 3
3.^u~uge
2
4.Polet (DL) 2
5.D.Tucovi}
2
6.Kaleni}
2
7.Polet (T)
2
8.[arbane
1
9.C.Jabuka
1
10.Mladost (V) 1
11.Rudar (R)
0
12.Vrelo
0
13.Guwevac
0
14.Jo{eva
0

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

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

9
9
7
6
6
6
6
3
3
3
1
0
0
0

4.коло (15/16.09.2018- 16:00ч):
Јошева - Гуњевац
Врело - Каленић
Полет (ДЛ) - Памбуковица
Чучуге - Димитрије Туцовић
Шарбане - Младост (В)
Полет (Т) - Црвена Јабука
ОФК Паљуви - Рудар (Р)

OP[TINSKA LIGA
“UB”
1. коло (2. септембар 2018):
Стрелац (К) - Омладинац (К)
Колубара- Звиздар 2012
Мургаш 2012- ОФК Таково
Стубленица- Слога (В)
Будућност 1995- Вукона
Докмир- Јединство (М)
слободне Бргуле

1:6
1:2
4:0
5:3
0:0
5:1

2. коло (9. септембар 2018):
Вукона- Докмир
Слога (В)- Будућност 1945
ОФК Таково- Стубленица
Звиздар - Мургаш
Омладинац- Колубара (ЛП)
Бргуле- Стрелац (К), прекид
слободно Јединство (М)

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

3.коло (15/16.09.2018- 11:00ч):
Колубара (ЛП) - Бргуле
Мургаш - Омладинац (К)
ОФК Стубленица - Звиздар
Будућност 1995 - ОФК Таково
Докмир - Слога (В)
Јединство (М) - Вукона
Слободан Стрелац (К)

Стадион у Паљувима. Гледалаца: 50.
Судија: Душан Нешић (Лајковац).
Стрелци: Лекић у 21., Ђурђевић у 60. и
Новаковић у 89. за Паљуве, а Мијаиловић у 27. минуту за Јошеву. Жути
картон: Кузмановић (Ј).
ПАЉУВИ: Ћургуз 6,5, Васиљевић 7,5,
Грујић 7, Пантелић 7, Рашић 7, Јовић 7,
Мијатовић 7 (Лукић -), Миловановић 7
(Станојловић 7), Лекић 7,5 (Милутиновић -), Ђурђевић 7,5, Новаковић 7,5
(Ђорђевић -)
ЈОШЕВА: Скакавац 7, Илић 6,5 (Н.Тешић
-), В.Тешић 6 (Кузмановић 6), Мијаиловић 7, Г.Николић 6,5, Јовановић 6,
Д.Николић 6, Б.Тешић 6 (Вићентић -),
Костић 6,5, Весић 6, Миљеновић 6
(Нинковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Ђурђевић (Паљуви)
Заслужена и сигурна победа Паљува,
после лепе акције Ђурђевића и Васиљевића лагана завршница остала је за
Лекића. Који минут касније, Мијаиловић
се одлучио за шут са велике удаљености и ухватио на спавању Ћургуза.
У наставку није било дилеме- бивши
интернационалац из Португалије
Ђурђевић из "мртвог угла" успео је да
"пробуши" голмана гостију, да би Милан
Новаковић искористио пас Јовића за
сигурну победу Паљува. Бројне шансе
су пропустили домаћи, Лекић и Новаковић су тресли пречке, али победа није
долазила ниједног тренутка у питање...
Општинска лига Уба, 2. коло

Звиздар 2012- Мургаш 2012
3:1 (1:0)
СЦ "Рудник" у Звиздару. Гледалаца: 50.
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци:
М.Берановић у 15. и Радовановић у 50. и
85. за Звиздар 2012, а Вучићевић у 56.
минуту за Мургаш 2012. Жути картони:
Васиљевић, Николић (З)
ЗВИЗДАР 2012: Ранковић 7, Шкорић 7,
Николић 7,5, Перић 7, Вујић 7, Давидовић 7, Васиљевић 7, М.Берановић 7,5,
А.Берановић 7 (С.Живковић -), Н.Живковић 7 (Радовановић 8), Максимовић 7,5
МУРГАШ 2012: Филиповић 6,5, Ранковић 6,5, И.Николић 6 (Ћираковић 6),
Н.Тодоровић 6, Мишић 6,5, Јаковљевић
6 (Милошевић -), Танасић 6,5, Савић 7
(Давидовић -), М.Николић 6 (Лежаја -),
Б.Тодоровић 7, Вукашиновић (Вучићевић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Вељко Радовановић (Звиздар 2012)
Потпуно заслужена победа квалитетнијег тима, најлепши детаљ меча
виђен је у првом полувремену- Милорад Берановић је сјајно шутирао са 30
метара, лопта је завршила под пречком
Филиповића. Сплетом околности, терен
је на пузи напустио Никола Живковић
(ујед осе), а његова резерва Радовановић је постао јунак меча. Александар
Берановић је погодио стативу, а
нападач Звиздара је био присебан и са
пет метара вратио лопту у мрежу.
Вучићевић је уз доста среће из
"слободњака" вратио Мургаш у игру,
лопта се од стативе одбила у принудног
голмана Ранковића, а од њега у мрежу.
Ипак, све дилеме је отклонио расположени Вељко Радовановић, после
одличног соло-продора лако је решио
ситуацију "један на један".

21

МОФЛ Колубара "Исток", 2. коло

Шарбане- Рудар (Радљево)
2:1 (1:0)
Стадион у Шарбанама. Гледалаца: 150.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелци: Лукић у 40. и Немања Миловановић у 52. за Шарбане, а Радовић у 57.
минуту за Рудар 1945. Жути картони:
Угреновић, Симић (Ш), Пантелић, Радовић (Р).
ШАРБАНЕ: Г.Ранковић 7,5, Ђукић 7,
С.Миловановић 7, Шишовић 7,5
(И.Аврамовић -), Д.Аврамовић 7, Мирковић 8, Ђуровић 7 (Радовановић -),
Симић 7 (Гајић 7), Н.Миловановић 7,
Угреновић 7, Лукић 7,5 (Н.Ранковић 7)
РУДАР 1945: Иванковић 7, Радић 6,5
(Ђорђевић 6,5), Теодосијевић 6,5, Ранковић 6,5, Радомировић 6,5, Поповић
6,5 (Ивковић -), Павловић 6,5, Пантелић
7, Радовић 7,5, Илић 7,5, Јанковић 6,5
(Ивановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Мирковић (Шарбане)
Комшијски дерби је донео лепу
посету и добар фудбал, а победи су се
радовали домаћи. Шарбане су повеле
тако што је Мирковић пронашао на
левој страни усамљеног Лукића, а
искусни бочни играч прецизним ударцем погађа даљи угао. Немања Миловановић се испромашивао на дербију, али
је био прецизан на старту другог делаЛукић је центрирао, а Миловановић
главом лако погодио на другој стативи.
Радљевци су се вратили у игру
преко најбољег играча Милоша Радовића, лепо му је асистирао Илић, а робусни нападач је пропустио прилику за
бод када га је надмудрио голман Горан
Ранковић. За крај, још један велики
промашај Немање Миловановића, срећом по домаће- није утицао на коначан
исход...ном одбраном након волеја
Допуђа.
Општинска лига Уба, 1. коло

Стубленица- Слога
(Врховине) 5:3 (0:2)
Стадион у Стубленици. Гледалаца: 50.
Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелци:
Матић у 46., 65. и 90., Маслаковић у 67.
из пенала и Д.Рафаиловић у 84. за
Стубленицу, а Станаревић у 37. и 65. и
И.Марковић у 43. минуту за Слогу.
Црвени картон: Бошковић (Слога) у 67.
минуту.
СТУБЛЕНИЦА: Новаковић 6,5, Негић 7,
Д.Лекић 6 (Матић 8,5), С.Рафаиловић
6,5, Митровић 8,5, С.Лекић 6,5, Д.Рафаиловић 7, Ненадовић 6,5 (Неговановић
7), Цветојевић 7, Маслаковић 7,5,
Перишић 7
СЛОГА: Мирковић 6,5, О.Марковић 6,5,
Крсмановић 7, Бошковић 6,5, Шаровић
7, Ђукић 6,5, Поповић 6,5, Станаревић 8,
Васић 6, И.Марковић 7,5, Танасић 6,5
(М.Марковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Матић (Стубленица)
Фудбалски ватромет у Стубленици,
деловало је на паузи да се бодови
пакују за Врховине. Станаревић је искористио корнер Бошковића да донесе
предност Слоги, а потом и асистирао
Ивану Марковићу за други гол.
Стефан Матић је, само што је крочио
на терен, постигао главом погодак, али
Станаревић поново враћа два гола
предности гостима. Матић је после
корнера поново прецизан, а неухватљиви Митровић је изнудио пенал
након кога је искључен Бошковић. У
финишу се Дарко Рафаиловић најбоље
снашао у гужви,а Матић из контре
"оверио" преокрет Стубленице.
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ФУДБАЛ

13.септембар 2018.г.
Окружна лига Колубаре, 4. коло

3.коло (1/2.09.2018):
ОФК Јабучје - ЗСК
Радник (Уб) - Трлић
Младост (Д) - Искра
Бањани - Совљак
Рибникар - ОФК Брђанац
Рубрибреза - Пепељевац
Колубара 2 - Тврдојевац
Тешњар - Тулари
4.коло (8/9.09.2018):
ЗСК - Тулари
Тврдојевац - Тешњар
Пепељевац - Колубара 2
ОФК Брђанац - Рубрибреза
Совљак - Рибникар
Искра - Бањани
Трлић - Младост (Д)
ОФК Јабучје - Радник (Уб)

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

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

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

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

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

10
9
9
8
7
6
6
5
5
5
5
4
4
2
2
0

5.коло (12.09.2018- 16:00ч):
Радник (Уб) - ЗСК
Младост (Д) - ОФК Јабучје
Бањани - Трлић
Рибникар - Искра
Рубрибреза - Совљак
Колубара 2 - ОФК Брђанац
Тешњар - Пепељевац
Тулари - Тврдојевац
6.коло (15/16.09.2018- 15:00ч):
ЗСК - Тврдојевац
Пепељевац - Тулари
ОФК Брђанац - Тешњар
Совљак - Колубара 2
Искра - Рубрибреза
Трлић - Рибникар
ОФК Јабучје - Бањани
Радник (Уб) - Младост (Д)

Реми на Школарцу:
Жељко Савић (Трлић)

Окружна лига Колубаре, 4. коло

Јабучје - Радник (Уб)
3:0 (1:0)

Тврдојевац-Тешњар
1:2 (1:1)

Стадион у Јабучју. Гледалаца: 50.
Судија: Вукашин Баратовић (Ваљево).
Стрелци: Маринковић у 23. и 65. и
Петровић у 75. минуту. Жути картони:
Маринковић, Ранковић, Павковић (Ј),
Митровић, Петровић (Р).
ЈАБУЧЈЕ: Ранковић 7,5, Ђорђевић 7,
Л.Ђукић 7, Тодоровић 7, М.Радовановић 7,5, Милошевић 7, Павловић 7,5
(Добросављевић 7), Петровић 7,5,
Д.Радовановић 8 (В.Ђукић 7), Несторовић 7 (Јеленић 7), Маринковић 8
РАДНИК: Радовановић 6, Н.Илић 5,5
(В.Живковић 6), Јовић 6,5, Петровић 6,
Митровић 5,5 (Т.Живковић 6), Ф.Илић
5,5 (Лесић 6), Симић 6,5, М.Луковић 6,
Хаџић 6, Ракић 6, Ф.Луковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Маринковић (Јабучје)
Радник је имао предност у поседу,
док су домаћи вешто користили своје
шансе. У одуству голмана, на гол је
морао играч Марко Ранковић, а
Убљани нису успели да га ставе на
озбиљнија искушења.
Први гол је најлепши детаљ на
утакмици- Маринковић је са 17 метара
постигао прелеп погодак из "слободњака", лопта се од пречке одбила у
мрежу Радовановића. Његов презимењак Дарко је најзаслужнији за други
погодак, идеално је послужио Маринковића који је обавио лакши део посла.
За крај, леп соло-продор Марка Петровића и прецизан ударац левом ногом
за убедљив тријумф домаћина...

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Никола Ђуровић (Ваљево).
Стрелци: Илић у 18. за Тврдојевац, а
Вукосављевић у 32. и Ликнић у 86.
минуту за Тешњар. Жути картон:
Јаковљевић (Тш).
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 5, Брдаревић
6,5, Ракић 6, Јелић 6,5, Симић 5,5 (Живковић 6), Миловановић 6,5 (Јовичић -),
Илић 6,5, Мирковић 6 (Н.Јовановић 6),
А.Јовановић 5, Марковић 6, Ашковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Игор Петровић (Тешњар)
Утакмица је почела одлично за
Тврдојевчане, Мирковић је лепо центрирао, а Илић се одлично снашао и главом
погодио мрежу. Изједначење је донео
Вукосављевић, спавали су после
дубинске лопте и голман и штопери, а
нападач Тешњара није имао тежак
посао.
За рубрику је "веровали или не" шта
су све домаћи успели да промаше,
предњачио је Александар Јовановић
који је погодио и стативу, а колосалне
прилике имали су и Марковић и Симић.
Казна је стигла у самом финишу, Ликнић
је шутирао по земљи са 30 метара, а
лопта је завршила у голмановом углу.

Окружна лига Колубаре, 3. коло

Радник (Уб) - Трлић
2:2 (1:1)
СЦ "Школарац" на Убу. Гледалаца: 100.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелац: Симеуновић у 13. и Ф.Луковић у
88. (оба из пенала) за Радник, а
Шимшић у 9. и Савић у 71. минуту за
Трлић. Жути картони: Хаџић, Илић (Р),
Кандић, Антонић, Ђорић, Миросављевић (Т). Црвени картони: Симеуновић у
62. и Јоцић у 80. минуту (обојица
Радник).
РАДНИК: Радовановић 6, Живковић 6,
Јовић 7, Петровић - (Н.Илић 6), Јоцић
6,5, Ф.Илић 6, Симеуновић 6, М.Луковић 6,5 (Митровић 6,5), Хаџић 6 (Лукић
6,5), Ракић 6,5, Ф.Луковић 6,5
ТРЛИЋ: Миросављевић 6,5, Шимшић
7,5, Лазић 7, Кандић 7, Танасијевић 7,
Ђорић 7 (Живановић -), Ђурић 7
(Антонић -), Поповић 7, Маринковић 7,
Савић 7,5, Радојичић 7 (Марковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Шимшић (Трлић)
Добар почетак Радника пресекао је
гол Шимшића са десне стране, мада се
Радовановић није прославио интервенцијом. Експресно је Радник
изједна-чио, Никола Симеуновић је
изнудио пенал, а потом и био прецизан
са 11 метара.
Радник је остао са 10 играча
средином другог дела,а бројчану
предност је искористио Трлић у режији
Савића- брзоноги нападач је одлично
прихватио дугу лопту Маринковића, а
потом искоса са десне стране погодио
даљи угао. Када је искључен и Јоцић,
изгледало је да су домаћи на прагу
пораза, али је Ракић у финишу изнудио
једанаестерац који је реализовао
Филип Луковић.
.

Окружна лига Колубаре, 3. коло

Бањани- Совљак
2:1 (1:0)
СЦ "Медовац" у Бањанима. Гледалаца:
80. Судија: Дарко Тодоровић (Доњи
Лајковац). Стрелци: Гајић у 5. и 51. за
Бањане, а Маринковић у 55. минуту за
Совљак. Није било картона.
БАЊАНИ: Тимотић 7, Костадиновић 7,
Младеновић 7, Миличић 7, Димитријевић 7, Н.Милојевић 7, М.Милојевић 7,
Ранитовић 7, Митровић 7 (Нешовановић
-), Илић 7,5, Гајић 8
СОВЉАК: Савковић 7, М.Теодосић 6,5,
Вучетић 6, Ранковић 6, Важић 7,
Будимир 6,5, Д.Теодосић 6, Софронић 6,
Обрадовић 6,5, Маринковић 7, Живановић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Не мењају се ствари у БањанимаМилан Гајић наставља да решета мреже
ривала, а обично је у улози асистента
Огњен Илић. Два пута су били неухватљиви за одбрану гостију,а већ неколико
сезона најбољи голгетер колубарског
округа не прашта у таквим ситуацијама.
Совљак није показао много, вредна
помена је лепа акција код гола коју је
прецизним ударцем окончао Маринковић, али бивши зонаш није имао снаге
ни квалитета да дође барем до бода.

Услужно
бушење и
чишћење
бунара
Мија Ранковић,
Брезовица

014/463-213
064/160-71-60
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ZONA
KOLUBARSKO-MA^VANSKA
Резултати 2.кола (02.09.2018):
Железничар (Л) - Мачва (Б) 1:1
ОФК Дивци - Задругар (Л)
0:1
Рађевац - Раднички Шаб.
2:2
Раднички Ст. - Раднички (В) 1:1
Борац (Л) - Спартак (Љ)
2:0
Врело Спорт - Рибница (М) 2:0
ОФК Осечина - Брезовица 0:3
Резултати 3.кола (8/9.09.2018):
Брезовица - Железничар (Л) 2:0
Рибница (М) - ОФК Осечина 2:0
Спартак (Љ) - Врело Спорт 2:2
Раднички (В) - Борац (Л)
1:1
Раднички Шаб.-Раднички С. 3:2
Задругар (Л) - Рађевац
3:2
Мачва (Б) - ОФК Дивци
1:0
2
1.Brezovica
2.Radni~ki [. 2
2
3.Ma~va (B)
4.Zadrugar(L) 2
5.Vrelo Sport 1
1
6.Borac (L)
7.Radni~ki (V) 1
8.Ribnica (M) 1
9.Spartak (Q) 1
10.@elezni~ar 1
0
11.Ra|evac
12.Radni~ki St. 0
13.OFK Divci 0
0
14.Ose~ina

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

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

6: 1
7: 4
4: 1
4: 4
5: 3
3: 1
3: 2
2: 2
4: 5
2: 3
4: 6
4: 6
0: 4
0: 6

7
7
7
6
5
5
5
4
4
4
1
1
0
0

БРЕЗОВИЦА ОДЛИЧНА НА СТАРТУ СЕЗОНЕ

ЛЕП ПОГЛЕД СА ВРХА
Ако је било дилеме у квалитет
састава брезовачког зонаша, прва
три кола су апсолутно показала да је
управа клуба скоцкала одличну
екипу коју зналачки води некада
сјајни везиста из Ваљева Дејан
Стојановић. Брезовица је после 270
минута запосела прво место са
освојених седам бодова у друштву
новајлија из шабачког краја, а још
један меч у недељу на домаћем
терену против Рибнице прилика је да
се учврсти лидерска позиција.
Бивши српсколигаш из Лајковца
очигледно није био припремљен за
урагански почетак домаћина, Радосављевић је уздрмао стативу, а Гошић
је само минут касније крунисао офанзиву Брезовице спектакуларним
поготком. Упутио јејош један пројектил Ђурђевић, потом и Гошић пропустио да леп пас Ситарице претвори у
озбиљну опасност за госте, док је на
другој страни Крсмановић сигурно
обавио не претерано тежак посао.

4.коло (15/16.09.2018- 15:30ч):
Железничар (Л) - ОФК Дивци
Рађевац - Мачва (Б)
Раднички Ст. - Задругар (Л)
Борац (Л) - Раднички Шабачки
Врело Спорт - Раднички (В)
ОФК Осечина - Спартак (Љ)
Брезовица - Рибница
5.коло (22/23.09.2018- 15:30ч):
Рибница (М) - Железничар (Л)
Спартак (Љ) - Брезовица
Раднички (В) - ОФК Осечина
Раднички Шаб. - Врело Спорт
Задругар (Л) - Борац (Л)
Мачва (Б) - Раднички Стобекс
ОФК Дивци - Рађевац

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ ЊИВУ
површине 50 ари
(градско грађевинско
земљиште),
улица 8. марта. бр 10,
локација Вучијак
Тел: 014/415-066
ПРОДАЈЕМО ПЛАЦЕВЕ на Убу,
раскрсница ул. Свете Поповића
и Дринских дивизија,
поред Београдског пута, у зони
комерцијалне делатности.
Телефони:
065/ 2505 944 и 065/ 659 8704
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Колубарско-мачванска зона, 3. коло

Брезовица- Железничар
(Лајковац) 2:0 (1:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 500.
Судија: Вељко Давидовић (Ваљево).
Стрелац: Гошић у 4. и 49. минуту из
пенала. Жути картони: Пурешевић,
Ђурђевић, Радосављевић, Радовић
(Б), Шалипур, Тинтор, Матић (Ж).
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 7, Шошкић
7, Ераковић 7,5, Марковић 7, Марјановић 8, Радосављевић 8, Ситарица 8 (од
86. Павловић -), Ђурђевић 7,5 (од 82.
Руменић -), Гошић 8,5, Јанковић 7 (од
46. Радовић 7), Пурешевић 7,5
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Милинковић 7, Шалипур 6 (од 75. Матић -), Максимовић 6,
Никола Марковић 6, Симић 6, Тинтор 5,
Ненадовић 6,5, Радивојевић 6, Гавриловић 6, Немања Марковић 6 (од 51.
Тешић 6), Софронић - (од 27. Гајић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Гошић (Брезовица)

ФК Брезовица
Наставак је почео по истој
матрици- Ситарица је био пребрз за
Тинтора, високи штопер је свесно
ишао да га руши, али је на несрећу
Лајковчана то урадио тек у шеснаестерцу. Гошић је неумољив са 11
метара, а врло близу хет-трика био је
који минут касније када му је у шут
ушао Милинковић. Једину претњу из
ваздуха преко Тинтора успешно је
решио Крсмановић. До краја, доминација домаћих- Радовић је уздрмао
пречку, Гошић главом из близине
погодио голмана, али то није помутило заслужено славље бројних
брезовачких навијача.
Седам дана раније, Брезовчани
су демонстрирали снагу у Осечини, а
први гол је пао у већ препознатљивој
режији- Гошић користи брзину Ситарице који је вешто послао лопту
испод голмна. Лакше повређеног
стрелца заменио је на паузи Радовић
и већ после 4 минута радовао се
првенцу након центаршута Пештерца, да би Гошић минијатуром ставио
тачку на убедљиву победу гостију:
- Нема места еуфорији, лига ће
бити неизвесна и тешка, али радује
добар старт после силних проблема

Пратите нас на:

Колубарско-мачванска зона, 2. коло

Осечина- Брезовица
0:3 (0:1)
Стадион у Осечини. Гледалаца: 250.
Судија: Александар Јаковљевић
(Шабац) 7,5. Стрелци: Ситарица у 18.,
Радовић у 46. и Гошић у 49. минуту.
Жути
картони: Стефановић (О),
Павловић (Б).
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 7,5, Петровић 7 (Руменић 7), Пештерац 7,5
(Павловић 7), Марковић 7, Марјановић
7,5, Радосављевић 8, Ситарица 7,5
(Радовић 7), Ђурђевић 8, Гошић 8,
Ераковић 7, Пурешевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бранко Ђурђевић (Брезовица)
које смо имали у склапању тима. Гошић је
преузео улогу лидера екипе, одлично га
п р а т е С и т а р и ц а , Р а д ос а в љ е в и ћ ,
Марјановић..., али је најјачи адут екипе
мушки приступ и велика борбеност током
свих 90 минута. Нећемо много спавати на
ловорикама, варају се они који мисле да
ће бити лак меч са Рибницом, али верујем
у наставак успешне серије- рекао је у
прошлој сезони тренер Диваца Дејан
Стојановић.
Б.Матић

facebook/glastamnave
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ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА НА ДНУ НАЈЈАЧЕГ РАНГА

ТЕШКА АДАПТАЦИЈА НА ЕЛИТУ
Брзо су се пулени Мирослава Билића уверили у високи стандард
Омладинске лиге Србије, ни после шест кола нису успели да се радују
победи, па у овом тренутку држе "фењер" елитног каравана. Следе два
гостовања- БАСК-у и Вождовцу, тако да је пред црвено-белим омладинцима тежак задатак да уђу у серију добрих резултата и побегну са дна.
На Карабурми- жесток подбачај црвено-белих. У том тренутку
последњепласирана екипа лиге је прилично лако надиграла Убљане који
нису били ни налик издањима против Чукаричког, донекле и Бродарца.
Само једна права шанса за 90 минута била је премало за позитиван
утисак, а да ствар буде тежа "поцрвенео" је и капитен Грујичић. Ипак, ако
је судећи по 90 минута меча са Војводином, тешко да би и присуство

Омладинска лига Србије, 6. коло

Јединство (Уб) - Војводина
0:3 (0:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 600.
Судија: Марко Ивковић (Лајковац). Стрелци:
Зукић у 52., Савић у 60. и Топић у 80. минуту.
Жути картони: Филиповић (Ј), Веселиновић,
Зукић (В)
ЈЕДИНСТВО: Петровић 6,5, Арсовић 6 (од 82.
Тадић -), Мочић 6, Тмушић 6,5, Филиповић 6,5,
М.Илић 7, Добрисављевић 6, Поповић 6,5 (од
75. Стефановић -), Живојиновић 6,5, Јеринић 6
(од 46. Н.Илић 6), Јолачић 6 (од 60. Павловић
6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Д.Савић (Војводина)
Омладинска лига Србије, 5. коло

ОФК Београд - Јединство (Уб)
2:0 (1:0)

Детаљ са утакмице против Војводине на Убу (0:3)
капитена утицало на исход меча, Новосађани су показали да су
оправдано кандидати за првака и дошли у наставку до убедљиве победе.
Дебитовао је појачање из Чукаричког Милан Илић и оставио добар
утисак, а тренер Мирослав Билић верује у боље дане:
- Најтеже је сада вратити самопоуздање играча, тешко су поднели
пет мечева за 15 дана, али је прерано за предају. Треба нам један добар
резултат, једна инјекција позитивне енергије, мада нема дилеме да је ово
ниво фудбала с којим се нисмо до сада сретали из недеље у недељу.
Хвала убској публици што је уз нас, надам се да ћемо их врло брзо
обрадовати добрим резултатом.
Б.Матић

ВРЕЉАНИ БЕЗ ПОРАЗА У ПРВА ТРИ КОЛА

ИЗМАКЛА ПОБЕДА У ЉИГУ
Добро су играчи Врело спорта стартовали у
зонском рангу, славили су прву победу против
Рибнице на домаћем терену, а утисак је да имају за
чим да жале на гостовању у Љигу. Пред екипом
Милоша Гаврића је вероватно најозбиљнији изазов
у 4. колу, силно појачани Раднички из Ваљева је на
папиру први фаворит лиге, па ће се праве могућности троструких узастопних шампиона најбоље
видети у недељу на Матићевом "вештаку" са почетком у 15.30 часова.
Меч против Спартака почео је шансом Радовановића када умало
није казнио грешку штопера домаћих, да би средином првог дела почеле
да се појављују пукотине у одбрани гостију. У 37. минуту дошло је до
неспоразума између Дарка и Ивице Матића, Дејановић је само
искористио поклон за лако вођство Љижана. Могао је Радовановић да
поравна до паузе, али је одлично реаговао голман Симић.
У наставку друга слика, до изражаја су дошли квалитет и снага
Врељана, а до заслуженог изједначења гости стижу у 57. минутуЛеонтијевић је идеално центрирао, Дарко Матић проследио лопту до
Милошевића који је неумољив искоса са десне стране. Шанса
Стаменковића је најавила потпуни преокрет, минут касније Радовановић
је идеално центрирао, а Марко Ђурђевић главом доноси радост
гостујућим навијачима. Милиметри су спасили Симића након пројектила
Дарка Матића са 30 метара који је завршио на стативи, а Ђорђевићев шут
главом на гол-линији зауставља дефанзивац Спартака. И наравно, како се
то редовно дешава у фудбала, корнер домаћих у последњем минуту
регуларног тока донео је казну- Миленковић је гађао параболом са десне
стране, а лопта упала у малу мрежу Ракића.
Прву победу у зонском рангу, Врељани су остварили на домаћем
терену у мечу којем су се само они питали за коначан исход. Ивица Матић
је прецизним ударцем са ивице шеснаестерца меч увео у мирну луку за
Врело спорт, а и пре другог поготка Ђурђевића, домаћин је имао неколико
Б.Матић
прилика да раније преломи меч.

Стадион на Карабурми са вештачком подлогом. Гледалаца: 70. Судија: Мирослав Миленковић (Београд) 7,5. Стрелци: Павловић у 15. и
Петровић у 62. минуту. Жути картон: Мочић (Ј).
Црвени картон: Грујичић (Јединство) у 70.
минуту.
ЈЕДИНСТВО: Петровић 6,5, Тадић 6, Мочић 6,
Тмушић 6, Грујичић 6, Поповић 6 (од 46.
Јолачић 6), Добрисављевић 6 (од 74. Марић -),
Головић 6, Живојиновић 7, Обрадовић 6 (од 46.
Јеринић 6), Павловић 6 (од 46. Ивковић 6, од 85.
Попадић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: М.Петровић (ОФК Београд)

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

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

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

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

23 : 3 15
14 : 2 15
17 : 4 13
11 : 1 13
7 :4 9
8 :7 9
9 :12 9
13 :10 8
7 :14 6
5 :14 6
10 :21 6
4 :10 5
6 :7 4
5 :11 4
5 :14 3
4 :14 2

7.коло (15.септембар)

БАСК
- ЈЕДИНСТВО (Уб)
6.коло (22.септембар)

ВОЖДОВАЦ
- ЈЕДИНСТВО (Уб)
Колубарско-мачванска зона, 3. коло

Спартак 1924 (Љиг)- Врело спорт
2:2 (1:0)
Стадион Ћућин у Љигу. Гледалаца: 100. Судија:
Александар Јаковљевић (Шабац). Стрелци:
Дејановић у 37. и Миленковић у 90. за Спартак,
а Милошевић у 57. и Ђурђевић у 63. минуту за
Врело спорт. Жути картони: Ђурђић, Сандић
(С), Ђорђевић, Д.Матић (В).
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 7, Стаменковић 7,
Леонтијевић 7,5, Ђорђевић 7, Д.Матић 7,5,
Јолачић 7 (од 72. Новаковић -), И.Матић 7,
Павловић 6,5 (од 72. Симић 6,5), Милошевић
7,5, Радовановић 7,5, Ђурђевић 7,5 (од 85.
Шаиновић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Радовановић (Врело спорт)

ФУДБАЛ
ЦРВЕНО-БЕЛИ ДОЖИВЕЛИ ДВА ПОРАЗА

ШОК У ПЕТРОВЦУ
У ПОСЛЕДЊИМ СЕКУНДАМА
Није било радости за навијаче Јединства у претходних 15 дана,
имењаци из Пожеге и Петровца надвисили су црвено-беле у мечевима
који су могли и другачије да се заврше. У мечу Петог кола на стадиону
"Драган Џајић" гостује тренутни лидер Шумадија из Аранђеловца, сусрет
се игра у суботу са почетком у 15.30 часова.
Дуел Јединства и Слоге из Пожеге био је вероватно један од
најслабијих у дугој традицији старих ривала, а гости су имали срећу да
једини прави напад у режији Плазинића голом заврши Мирослав Станић.
Заспала је комплетна одбрана Убљана, а стрелац гола је неометано са пет
метара послао лопту под пречку Ивана Јовановића. Остатак утакмице
донео је константну иницијативу домаће екипе, у другом полувремену се
видело да је тим Верољуба Дуканца у много бољем физичком стању, али
није било појединца који је могао да направи разлику. Бедем испред гола
чинили су двометраши Николићи Влашић, оно мало посла беспрекорно
је обавио Глинтић, па је потпуна доминација на терену остала слаба утеха
за први првенствени пораз.
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Српска лига "Запад", 4. коло

Слога ЗЗ (Петровац) Јединство (Уб) 2:1 (0:0)
Стадион у Петровцу. Гледалаца: 300. Судија:
Небојша Деспотовић (Липнички Шор).
Стрелци: Ђорђевић у 75. и Стевић у 90+2. из
пенала за Слогу ЗЗ, а Милановић у 58. минуту
за Јединство. Жути картони: Голубовић
(Слога), Цветковић, Радивојевић (Ј).
ЈЕДИНСТВО. И.Јовановић 7, Томић 7,
Н.Радојичић 7, Рајовић 7, З.Радојичић 6,5 (од
84. Цветковић -), Андрић 7, Стојановић 6,5 (од
55. Д.Јовановић 7,5), Милановић 7, Којић 7 (од
70. Костадиновић -), Лукић 6,5, Радивојевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Н.Ђорђевић (Слога ЗЗ)
Српска лига "Запад", 3. коло

Јединство (Уб) - Слога (Пожега)
0:1 (0:1)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 300.
Судија: Марко Михаиловић (Аранђеловац).
Стрелац: Мирослав Станић у 20. минуту. Жути
картони: Радивојевић, Филиповић, Н.Радојичић, Лукић (Ј), Влашић, Н.Станић (С).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Томић 7, Н.Радојичић 6,5, Рајовић 7, Филиповић 7, Милановић
6,5, Стојановић 6,5 (од 55. Д.Јовановић 7), Којић
6,5 (од 51. З.Радојичић 6,5), Панић 7 (од 65.
Поповић -), Лукић 7, Радивојевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Радослав Влашић (Слога)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*

Пораз и поред доминације на терену: Јединство - Слога (П) 0:1
Били су црвено-бели на добром путу да се искупе за кикс у
Петровцу, Иван Јовановић је добрим одбранама улио сигурност у првом
делу, а до вођства Убљани су дошли у 58. минуту- Дејан Јовановић је
идеално послужио Милановића који је био пребрз за одбрану домаћих, а
прецизан ударац са ивице шеснаестерца завршио је у "малој мрежи"
Драшковића. Слога је углавном претила дугим лоптама у шеснаестерац, а
из једне такве ситуације дошло је до изједначења- лопта је након
ваздушног дуела склизнула низ руку Костадиновићу, а Деспотовић је
једва дочекао да покаже на "белу тачку" са које је прецизан Ђорђевић.
Истицале су последње секунде меча, деловало је да ће Јединство
донети заслужени бод кући, али је једна дуга лопта постала проблем за
гостујућу одбрану. Рајовић није успео да "очисти", настао је карамбол у
"петерцу", а лопта се од Томића одбила на главу Стевићу који је са пола
метра ставио тачку на меч:
- Као што није било еуфорије после две стартне победе, нећемо ни
сада очајавати. Српсколигашки "Запад" је такмичење без фаворита,
остаје жал што нам је пала концентрација у Петровцу, али пробаћемо да
се вратимо на победнички колосек већ против Шумадије. Екипа из
Аранђеловца је подмладила екипу, али су играма на старту потврдила да
није изгубила на квалитету. Уважавамо их као лидера на табели, али
трећи меч без победе би био луксуз који себи не смемо да дозволимонајављује игру на победу тренер Јединства Верољуб Дуканац.
Убљани су последњег дана прелазног рока добили појачање у виду
Драгана Цветковића, искусни бочни играч носио је дрес Смедерева,
Михајловца, лајковачког Железничара..., а већ је дебитовао на гостовању
у Петровцу.
Б.Матић

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

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

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

0
0
1
0
1
1
0
2
2
1
2
2
2
1
2
4

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

8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
4
4
4
3
2
0

5.коло (субота, 15.септембар- 15.30ч)

ЈЕДИНСТВО (Уб)
- ШУМАДИЈА (А)
6.коло (субота, 22.септембар - 15.30ч)

МЛАДИ РАДНИК
- ЈЕДИНСТВО (Уб)
7.коло (субота, 29.септембар - 15.00ч)

ЈЕДИНСТВО (Уб)
- ПРОВО
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ЖОК УБ ФИНИШИРА
ПРИПРЕМЕ ЗА СУПЕРЛИГУ

БРАНКИЦА НИКИЋ
ЗАОКРУЖИЛА
ПРЕЛАЗНИ РОК
Оно што су најавили у управи
ЖОК Уб, десило се првих дана септембра- примачку линију је комплетирала искусна Бранкица Никић, некада
играчица Спартака, а потом више од
деценије интернационалка у Турској,
Италији, Румунији... Њеним доласком
највероватније је завршен прелазни

ОДРЖАНЕ 55. ЉУБИЧЕВСКЕ КОЊИЧКЕ ИГРЕ У ПОЖАРЕВЦУ

АТИЛ ТРЛИЋ - КРАЉ ЉУБИЧЕВА
Сјајни трогодац наставља да
бриљира на хиподромима широм
Србије, овога пута Атил Трлић није
имао премца у "Купу Љубичева" и
дошао до прве награде у износу од
милион динара! У занимљивој трци,
темпо је наметнуо Трибал који је водио
до 800 метара пред циљ, али је Атил са
џокејом Ђорђем Перовићем био
неухватљив у финишу. Дужину и по
иза њега стигао је Смајлинг, потом
Пјур Перл, а одличан резултат остварила је Красива из штале Маторчић.
Стигла је до четвртог места и награде
од 200.000 динара у седлу са
Иштваном Козмом, а потврдило се да
јој прија тренинг код Слободана
Петровића који је један од кандидата
за тренера године.

Фуриозан финиш Атил Трлића

Тријумф Тике Вујковића
са Калином Лејди
Бранкица Никић
рок, а екипа Дејана Стојковића је
имала и свој други тест након победе
над ОК Београдом:
- Поражени смо од Црвене звезде
на Маракани, пружили смо одличан
отпор у прва два сета где смо стизали
до 22, односно 23 поена, а трећи сет је
припао Београђанкама са 25:16. Нисмо
били комплетни за овај меч, Соња
Каришик је имала свадбу у породици,
док је температура одвојила од паркета средњег блокера Александру
Петровић. Међутим, играли смо на
сасвим задовољавајућем нивоу, у
наредним мечевима требало би да
избрусимо форму за први меч против
Спартака- већ осећа мирис суперлигашке премијере Дејан Стојковић која
ће највероватније бити у петак 28.
септембра у Дудовој шуми у Суботици.
Убљанке ће наредног викенда
учествовати на турниру Србијанке у
Ваљеву, противник ће им првог дана
бити Визура, а наредног дана Осијек
или Србијанка. "Генералка" за старт
очекује их на Меморијалу Дејана
Брђовића у Крагујевцу, где ће им, осим
домаћина, ривали бити Срем из
Сремске Митровице и Партизан.

Одлична сезона Торино Хила
Још два грла из домаћег одгоја
славили су у Пожаревцу- Калина
Лејди породице Вујковић била је
најбоља у трци "Меморијал Благоја
Урошевића" и освојила 125.000, две
дужине иза ње стигао је Алкатраз, док
је на трећем месту завршио Огон.
Серију победа наставио је и Торино
Хил Александра Ашковића, у узбудљивој трци "Војвода Миливоје

Живановић" Тика Вујковић је стигао у
циљ за дужину испред Ваславија и
освојио 125.000 динара. Добар је био у
трци "Браничево" и Криптон, за врат је у
циљу закаснио за Парти Флешом, а јахао
га је непланирано Иштван Козма. Наиме,
предвиђени Горан Крстић је имао велики
пех са Амелијом у трци "Костолац",
омица из породице Станаревић је прошла
трећа кроз циљ, али је, на жалост,
неколико десетина метара касније
сломила ногу после непријатног пада у
којем се повредио и Крстић. У истој трци
Ина Пик која је код Тике Вујковић у
тренингу стигла је четврта, док је
Квелиндо Сур у трци "Михајловац" заузео
солидно треће место иза Патон Сура и
Калакчија.
Б.Матић

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

PRAVO MESTO
ZA VAŠU REKLAMU !

LED BILBORD
NA RASKRSNICI KOD UBSKE CRKVE
063/364-955
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ НА ПРАГУ НОВЕ СЕЗОНЕ

СТРАТЕГИЈА ИСТА - АМБИЦИЈЕ РАСТУ
И у новој сезони, убски рукометаши улазе у првенство са убедљиво
најмлађом екипом, али за годину дана
искуснији и играчки зрелији. Потврдио
је то и традиционални турнир у Тешњу
где су се пулени Дејана Лукића представили у одличном светлу. У полуфиналу су декласирали домаћина Босну
резултатом 30:17, а против премијерлигаша Слоге из Добоја одиграли
одлично друго полувреме и изборили
частан пораз- 28:39:

- Резултатски смо добили други
део игре што није мала ствар с обзиром на рејтинг ривала, али ме много
више радује напредак наших клинаца
који су много научили и очврсли за
претходних годину дана. Старт првенства заказан је за 22. септембар, а
амбиције су да се попнемо за степеник
више када је реч о резултатима, мада
се и прошла сезоне може оценити јако
успешном. Биће квалитетна лига у
друштву БАСК-а, Вождовца, Бео-

РК Уб

града..., а верујем да ћемо се и те како
питати када је реч о изгледу врха
табеле- преноси позитивне вибрације
тренер Убљана Дејан Лукић.
Највеће појачање за "плаво-беле"
требао би да буде повратак Александра
Милекића, видело се то и у Тешњу, а
прошлогодишњи бековски двојац из
Шапца Радојичић-Максимовић, требали
би да замене Новак Старчевић (99.,
средњи бек) и искусни леви бек из
Ваљева Дејан Милинковић. У плану је
још једно појачање на десном беку, а до
првенства ће убски рукометаши имати
тестове у ритму среда-субота:
- Заказали смо двомече са Металопластиком, Шамотом и Радничким из
Обреновца, а базични део на Школарцу
је протекао у најбољем реду. И ове
сезоне, стратегија је иста- искусни
Рогић, Стокић и условно речено старији
Вукосављевић и Драгишић биће подршка голобрадим момцима попут Пајевића, Вилотијевића, Ранковића, голмана Матића, Миловановића, Мандића..., а
треба рећи да смо пријавили 2003.
годиште за ЛМК Београд група "Центар".
Ту ће имати прилику да одмере снаге са
вршњацима из Звезде, Партизана и још
неких јаких клубова, тако да верујемо да
је пред нама захтевна, али исто тако и
успешна сезона- закључио је Дејан
Лукић, тренер убских рукометаша. Б.М.

UGAONA GARNITURA
GRACIA

25.990,00 din.

