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цена: 60 динара

Година XXVII / ДВОБРОЈ 219-220/ 5.јул 2018. / Излази сваког другог четвртка
ОТВОРЕНО НОВО ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ НА „ШКОЛАРЦУ“

РАДОСТ ЗА НАЈМЛАЂЕ УБЉАНЕ
БОГАТО КУЛТУРНО ЛЕТО НА УБУ

УБСКЕ ВЕЧЕРИ од 12 до 20.јула
ЗЛАТНИ ДАН петак, 27.јул
BEER-FEST петак, 3.август

TADING

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

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

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

KUVANA JELA - RO[TIQ
SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
014/412-212

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА НА ПРИЈЕМУ
КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ УБ

ЧЕСТИТКЕ НОВИМ
ПРВОЛИГАШИМА
Глишић: Шампионско срце убских хероја,
подвиг за вечност!
Историјски резултат омладинаца Јединства није промакао општинским властима, нови чланови Квалитетне лиге
Србије били су гости на пријему код градоначелника Дарка
Глишића. У сјајном расположењу и свечарској атмосфери,
обављена је и размена поклона као трајна успомена на
несвакидашњи успех, а убски омладинци су, с поносом,
обукли мајице са упечатљивим натписом "Шампиони":
- Хвала вам што сте нам
приредили нешто што ћемо
памтити цео живот, ово су
тренуци за које се живи,
слика пуног стадиона који
слави титулу је нешто што
остаје вечно у нашим сећањима. Показали сте срце
шампиона и научили да се
поштен однос и борба до
краја увек исплати- како у
спорту, тако и у животу.
Једва чекам ваш наступ у
елитном рангу, обезбедили
сте себи пуне трибине и
сигуран сам да ћете достојно
репрезентовати наш град и Уручење поклона капитену
Александру Грујичићу
клуб. Желим свом пријатељу
Мирославу Мики Билићу да
честитам на фантастично одрађеном послу, показао је да је
стасао за велика дела. Поносан сам на њега и начин како је
водио екипу. Поштујте и волите свој клуб јер га води најбољи,
а ова општина ће знати да вреднује своје хероје- рекао је
Дарко Глишић у обраћању омладинцима Јединства.

Заједничка фотографија на крову зграде општине Уб
У име клуба, председнику општине захвалио се тренер
Мирослав Билић:
- Велика нам је част што смо били гости градоначелника,
желим да му се захвалим на безрезервној подршци, а већ
много пута је доказао да воли спорт и препознаје значај
његовог развоја у општини. Бодрио нас је на свој посебан,
емотиван начин, а драго ми је да смо и њему и свим
навијачима узвратили историјским резултатом. После кратког
одмора, чека нас озбиљан посао овог лета, потребно нам је
неколико појачања да бисмо били конкурентни у најјачем
рангу. Спорт не признаје раније заслуге, после заслуженог
славља окрећемо се досад највећим изазовима у каријерирекао је млади тренер.
Пријем је завршен заједничким сликањем на крову нове
зграде убске општине- шампиони су направили још једну
фотографију, уоквирену Немањином улицом и Раћиним
парком, која одлази у анале убског фудбала...
Б.Матић

УБ И УБЉАНИ

у

жељи да у фељтонистичком стилу
забележим један ‘’тренутак’’ живота
у Убу и сачувам од заборава, кроз
галерију разних ликова, ону нашу варош
за коју многи, још увек, верују да има душу,
реализовао сам, пре пар година, пројекат ‘’Уб и
Убљани’’ и преточио га у кљигу која је изашла у
тиражу од 1.000 примерака. То и није мало ако се има
у виду локални карактер издања. Поред фотографија и осврта на прошлост кроз разне теме,
преко ликова (150 Убљана уз неколико оданих
пријатеља ове вароши), до актуелних друштвених и
привредних, такозваних, субјеката, али и локалних
аутора поезије посвећене Убу. Књига је, по оцени
многих, имала веома успешну промоцију у Мотелу
‘’Окно’’, а тираж је ‘’плануо’’ за кратко време (велики
број оних који су се нашли у овој својеврсној убској
монографији, унапред се претплатио на ово издање
‘’Гласа Тамнаве’’).
Е, сад! Ликови који су се нашли између корица су
Убљани који су, у том тренутку, били карактеристични за убску чаршију. Намера аутора је била да
‘’наслика’’ свој завичај преко својеврсног групног
портрета у којем ће се наћи, како они са врха
друштвене лествице, тако и они који представљају
просек или, чак, ниже од тога - у сваком погледу.
Има ту доктора наука, политичара, успешних
спортиста, глумаца, културно-уметничких прегалаца, обичних људи са ‘’убске калдрме’’... Речју, нешто
попут великог графита на неком огромном зиду,
пројектованог у будућност тако да овековечи,
текстовима и фотографијама, Уб који полако нестаје
и који ће, свакако, до краја овог века, бити прошлост.
Али, остаће по који примерак у библиотекама, по
кућама или на интернету, да сведочи о тој, по мени,
души Уба, која је у себи носила некадашњу топлину
паланке у којој су сви били као род рођени, где је
свако свакога знао, где су се људи волели и
поштовали...
Међутим, догађају се грешке, а трагично је кад се
догоде оне које није могуће исправити. Неки које
сам ‘’ставио’’ у ту књигу, већ након њеног штампања
су, надмено, у неком свом друштву, прокоментрисали нешто у стилу да не знају разлог што су се ту
нашли јер то, ваљда, није њихов ниво (?). То нису
они доктори наука, прослављени спортисти или
други који су били и остали истакнути становници
овог краја. Заиста, тако су се понели само они без
којих књига ‘’Уб и Убљани’’ не би ништа изгубила.
И, најновији случај. Надобудни доктор наука,
предавач на некој вишој школи, послао је низ
ниподаштавајућих мејлова Гласу Тамнаве, а само
зато што је редакција желела да га уважи,
!
још једном... Оптужујући нас да ‘’свађамо народ’’,
‘’странчаримо’’ и да нам је квалитет такав да се
‘’новине вуку по кући’’...И низ других понижавајућих
речи за оне који су га, као и у оној књизи, уважили и
ставили у излог Уба и, наравно, Убљана...
Сујета? Можда. Али, оправдања нема.
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У ПАЉУВИМА

ИТАЛИЈАНИ ОТВОРИЛИ ФАБРИКУ ОБУЋЕ
За сада је примљено првих 70 радника, док би до краја године посао требало да добије 200 људи
У понедељак, 25. јуна, италијански произвођач обуће
„Verdi fashion international“ званично је отворио свој погон у
Паљувима, вредан око 1,5 милиона евра, у коме је тренутно
запослено 70 радника. Према пословним плановима
компаније, предвиђено је да до краја године овде посао
укупно добије 200 људи.
Фабрика у Паљувима је прва инвестиција у индустријској
зони „Стубленица-Уб“, где је „Верди“ купио 20 хектара
земљишта. На једном хектару простире се објекат, површине
2.700 метара квадратних, где су у производној хали за сада
формиране кројачница и једна и по шиваћа линија, док ће
део друге шиваће линије и две линије монтаже бити стављене у функцију током јесени.
Локална самоуправа је инфраструктурно опремила
локацију за фабрику, прикључењем на градску водоводну
мрежу и обезбеђивањем квалитетнијег напајања електричном енергијом.
Владимир Мијатовић, директор фабрике „Карина мода”
из Коцељеве, која је са „Верди” део исте групације, објаснио
је да ће се у Паљувима искључиво производити женска кожна
Дарко Глишић у обиласку фабрике
обућа.
„Пројекат је замишљен да се реализује на три шиваће
линије, две линије монтаже и кројачницом, што значи да би у
ПОРЕД ФАБРИКЕ-ПЛАНТАЖА ЛЕШНИКА
неком свом врхунцу фабрика до краја године требало да
До краја године, поред фабрике обуће у Паљувима
запошљава 200 радника. Ми ћемо постепено запошљавати
пет до десет људи недељно и сви млади који желе да раде и ниће ће и засад лешника. Наиме, Италијани планирају да на
сви они који имају искуство у нашој грани индустрије су 11 хектара оформе плантажу овог коштуњавог воћа, док су
добродошли. Тренутно смо у сезони производње зимске преосталих осам хектара према речима власника компакожне обуће, која траје до септембра. После тога и након није „Верди” предвиђени за продају евентуалним заинтеколективног годишњег одмора, производићемо летњу обућу. ресованим инвеститорима.
Док не стигну преостале машине, што очекујемо у септембру
или октобру, овде ћемо правити само горње делове обуће, а Италији, Румунији и Албанији, а модели ципела произведени
у Паљувима углавном су намењени за реномиране европске и
монтажу радимо на другом месту”, рекао је Мијатовић.
руске фирме, које су њихови доминантни купци.
Председник Општине Уб Дарко Глишић, који је заједно са
инвеститорима обишао погон у Паљувима, изразио је задовољство што је фабрика у веома кратком року - за непуних
пола године, изграђена и отворена.
- Веома сам захвалан руководству комапније „Верди”,
које се показало као озбиљно и одговорно, тако да смо
направили добар посао. Добар за њих, као компанију, јер су у
стабилној средини, а добар за нас, као општину која жели да
смањи број незапослених и могу да кажем да влада велико
интересовање за рад у фабрици. Ова инвестиција нам много
значи, тако да смо успели да у рекордном року опремимо
Производни погон у Паљувима
локацију и трудимо се да на најбољи могући начин будемо на
услузи инвести-торима”, рекао је Глишић.
Првих 70 радника претходно је прошло обуку у „сестринИндустријска зона „Стубленица-Уб“, која се налази у
ској“ фирми„Карина мода“ и како смо обавештени просечна близини будућег аутопута Београд-Јужни Јадран, располаже
плата запослених у Паљувима износиће 32.000 динара.
са још 90 хектара земљишта и према Глишићевим речима, и
Генерални директор “Verdi fashion international“”Janusz друге компаније су заинтересоване да овде граде, због чега
Д.Н.
Wisniewski указао је да ова компанија има фабрике обуће у локална самоуправа полако опрема и остале парцеле.

ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА „КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ“ ЗА 2018.ГОДИНУ

СТОЧАР Л.С.Б. НАЈБОЉИ У АГРАРУ
Предузеће „Сточар Л.С.Б.“ из Трњака добитник је
овогодишњег признања „Капетан Миша Анастасијевић“ за
најбољи аграр на подручју Колубарског и Мачванског округа. Ову престижну награду већ пуних 18 година, у оквиру
пројекта „Пут ка врху“ додељује „Медиа инвент“ и Универзитет у Новом Саду најуспешнијим привредницима, појединцима и институцијама који својим ангажовањем доприносе развоју средине у којој раде и стварају. Признање, које
чини плакета и златник са ликом великог српског трговца и
добротвора из 19.века, уручена је 29. јуна Стевану Леонтијевићу, власнику предузећа „Сточар“ на свечаности приређеној у ваљевској Пољопривредној школи.
Иначе, ове године признање дунавског капетана Мише
Анастасијевића понело је 18 лауреата из региона у различитим категоријама, а „СТОЧАР Л.С.Б.“ је једини добитник
из убске општине. Основано 1991. године, ово угледно и
успешно предузеће настало је из пољопривредног бизниса
породице Леонтијевић и данас су носиоци производње три
генерације: деда Лука, син Стеван и унук Бранко. Првен-

Стеван Леонтијевић, власник предузећа
"Сточар Л.С.Б." (други с лева)
ствено се бави производњом и прерадом меса, које, осим на
домаћем, пласира и на тржиште Европске уније.
Уз фарму телади, кланицу и продавнице меса, већ седам година у саставу предузећа послује и фирма за складиштење житарица и производњу брашна „Тамнавац ЛСБ“. Д.Н.
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ОТВОРЕНО НОВО ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ НА „ШКОЛАРЦУ“

РАДОСТ ЗА НАЈМЛАЂЕ УБЉАНЕ
- Са површином од 460 метара квадратних, ово је највећи парк за игру у Србији,
изграђен према највишим стандардима безбедности и опремљен најсавременијим
мобилијаром. - Део опреме донирао Радослав Раћа Петровић
Ново дечје игралиште „Школарац“, изграђено према
највишим стандардима безбедности, али и естетике, 18. јуна је
и званично предато најмлађим Убљанима на коришћење.
Ограђено шареном металном оградом, простире се на 460
метара квадратних и целом површином је обложено
специјалном меканом гуменом подлогом, која чини заштитну
зону око петнаестак најсавременијих справа, као што су
мултифункционални комплекси, љуљашке, класичне и
клацкалице са једном рудом, пењалице, тобогани и њихалице.
Након што су са великом одушевљењем, нестрпљењем и
вратоломијама „испробали“ све реквизите, малишани из
Предшколске установе „Уб“ су пуштањем балона свечано
отворили ову модерну, инспиративну и сигурну оазу за игру,
која је изграђена на месту некадашњег игралишта на Спортскорекреативном центру „Школарац“, с тим што је проширена и за
150 метара квадратних већа од старог игралишта.

Безбедан и савремен мобилијар

Дечије игралиште на Школарцу

Дечија радост нема цену

Отварању је присуствовао и председник општине Уб
Дарко Глишић, који је изјавио да је са 460 квадрата, ово
највећи парк за игру Србији, саграђен по новом Правилнику о
безбедности дечјих игралишта.
„У Србији тренутно не постоји овакво дечје игралиште
веће од 250 квадрата, тако да сам радостан што смо успели
да урадимо велику и значајну ствар за нашу децу. Добили су
простор са најсавременијом подлогом и мобилијаром, где
могу да проводе време, да се играју и што је најважније да
буду апсолутно безбедни. Сав труд који је уложен за резултат
има дечје осмехе и њихову срећу. Због тога намерно не
желим да кажем која је цена ове инвестиције, јер се не ради
ни о путу ни о водоводу. Колико год дате за децу, не треба да
жалите, то се увек даје од срца, то је нешто што је добро за
улагање, јер се увек врати“, рекао је Глишић.
Он се захавалио држави што је обезбедила највећи део
средстaва за ову инвестицију, али и познатом убском
фудбалеру Радосаву Раћи Петровићу, који је финансирао
део опреме.
„У тендеру за опремање додатних 150 квадрата, моји
сарадници су заборавили да планирају набавку мобилијара,
тако да је претила опасност да ту имамо голи простор.
Срећом, контактирао ме је Раћа, који ми је испричао да је он
одрастао и играо се на пољанчету поред игралишта, али да
није имао овакве услове. Велико му хвала, јер је у дану
одвојио новац како бисмо га у потпуности опремили, а реч je
о износу двогодишње просечне плате у Србији. Тај његов
гест, као и све што је за нашу општину урадио још један наш
прослављени фудбалер Немања Матић, показује како су то
дивни момци великог срца“, нагласио је на крају
председедник убске општине Дарко Глишић.
Д.Н.

КУЛТУРА
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ОД 12. ДО 20. ЈУЛА

ЈУБИЛАРНЕ УБСКЕ ВЕЧЕРИ
Публику очекује пет квалитетних програма, од чега три музичка на Уб доводе Гарави сокак,
гитарски трио Балканске жице и трубаче Марка Трнавца. – У оквиру летњег фестивала биће
изведен музичко-поетски кабаре „Да, то су били дани“, а најмлађи ће уживати у дечјој представи.
Под покровитељством Општине Уб и у организацији
Установе за културу и спорт, од 12. до 20. јула биће одржан 20.
по реду летњи фестивал „Убске вечери”. Публику очекује пет
квалитетних програма, од чега три музичка на Уб доводе популарне и афирмисане групе и извођаче из различитих жанрова.
Јубиларну културно-забавну манифестацију у четвртак, 12. јула отвара трио Балканске жице, који ће са почетком у
21 час наступити у порти убског храма. Овај гитарскопородични састав, који чине Зоран Старчевић са синовима
Николом и Жељком, изводи своју оригиналну инструменталну музику, синтезу свих балканских елемената: српских,
циганских, македонских, румунских, молдавских, мађарских,
медитеранских, бугарских, грчких, оријенталних, са примесама џез музике, свинга и класичних елемената. Резултат
такве комбинације је атрактивна и aутентична музика, која уз
јединствену интерпретацију тројице Старчевића представља
својеврсно музичко путовање балканским ћилимом. Наступали су на многим класичним гитарским, светским и џез
фестивалима и концертима широм света и још на почетку
богате каријере измислили су шесторучно свирање на jедној
гитари, што је њихов заштитни знак.

КОНЦЕРТ

12.јул "БАЛКАНСКЕ ЖИЦЕ"

14.јул

Остала четири програма биће оджана на Летњој сцени
Дома културе, а наредни је заказан за 14. јул, када ће од 21 час
концерт одржати Гарави сокак, предвођен чувеним Банетом
Крстићем са шеширом и тамбуром. Љубитељи ове популарне
новосадске групе, која негује акустични поп звук са етно
мотивима из Војводине, биће у
прилици да уживају у хитовима као
што су: Скелеџија, Теци теци Дунаве, Ти знаш, Биће боље ако будеш
ту, Неко неко ко је далеко, Ко те има
тај те нема, Понекад, У Перлезу
стао воз, Једина вило, Довиђења
туго, Ако тебе љубит не смем, Као
ја, Рузмарин, Сагардићемо брод и
многим другим.
Након два изузетна концерта,
16. јула, у истом термину, следи иста
16.јул
таква представа уиграног глумачко –
музичког двоjца Небојше Дугалића и
КАБАРЕ "ДА, ТО Бориса Пинговића. У питању је
СУ БИЛИ ДАНИ" музичко-поетски кабаре „Да, то су
били дани“, који се игра готово деценију и по широм земље и света и
представља омаж великим

КОНЦЕРТ ГРУПЕ
"ГАРАВИ СОКАК"

ОРКЕСТАР

20.јул МАРКА ТРНАВЦА

"ЗЛАТНИ ДАН" И "БИР-ФЕСТ"
Манифестација Златни дан, која је била најављена за
29. јун, одложена је због лоших временских услова.
Установа за културу и спорт планира да ову, шесту по реду
уличну фешту организује 27. јула, а 3. августа и „Бир фест“,
који ће по први пут одржан у дворишту средњих школа.
песницима. Кабаре укључује весело и лепршаво комбиновање стихова Душка Трифуновића, Лазе Костића, Милоша
Црњанског, анегдоте о Брани Петровићу, Витомиру Николићу,
Тину Ујевићу и Зорану Радмиловићу, уз музику „Сантане“,
„Ваје кон Диос“, Ерика Клептона, „Индекса“, Јосипе Лисац,
„Азре“, Ђорђа Балашевића „Бјелог дугмета“,...
Среда, 18. јул, резервисана је за најмлађе, када ће у 20
часова бити изведена дечја позоришна представа, док
јубиларно издање убског летњег фестивала два дана касније
затвара трубачки оркестар Марка Трнавца, који је овенчан
бројним наградама. Концерт почиње у 21 час, а публика ће
чути разноврстан репертоар: традиционалну и модерну
српску музику, балканску музику, обраде познатих поп и рок
песама са екс ЈУ простора и иностране хитове.
Д.Недељковић

PRAVO MESTO
ZA VAŠU REKLAMU !

LED BILBORD
NA RASKRSNICI KOD UBSKE CRKVE
063/364-955
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Dani Lajkovca 2018.
Градска слава Огњена Марија

Програм КЦ „Хаџи Рувим“
Понедељак 30.јул – 22h - Градски трг

Концерт
Црвене Јабуке
Субота 28.јул- 20h
– Градски трг

Концерт Милана
Топаловића Топалка
Недеља 29.07. – од 17h - Градски трг

Дечији дан

Субота 28.јул- 22h
– Градски трг

Концерт
Илде Шаулић
Среда 24.07. - 19h
- Галерија КЦ „Хаџи Рувим“ и Биоскопска сала

Промоција књиге и
изложба скулптура
Живорада Циглића Цигле
„Колубарске јагљенице“
- Програм ПУ „Лептирић“ Лајковац
- Балетски студио „Идеа“
- Рецитатори, победници на смотри рецитатора
„Песниче народа мог“
- Дечија позоришна представа „Вилинска заврзлама“
– Приче из маштошуме
- Концерт фолклорног ансамбла КЦ „Хаџи Рувим“
- Кловнови, аниматори, статуе, мађионичар...

30.јул 2018.

ОПШТИНА УБ
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ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

КАДРОВСКА
РЕШЕЊА
На челу Градске библиотеке, у статусу
вршиоца дужности директора, од сада је
Јелка Панић, док др Биљана Николић
наставља да води Дом здравља
Средином јуна, одржана је друга по реду редовна
седница Скупштине општине Уб, на којој су одборници
великом већином гласова усвојили свих 11 предложених
одлука, од којих су се две односиле на кадровска решења. На
челу Градске библиотеке „Божидер Кнежевић“ од сада је
Јелка Панић, професорка руског језика, која је у статусу
вршиоца дужности на ту функцију именована након што је
претходна директорка Јулијана Марјановић Јовичић
поднела оставку због преласка на друго радно место. Друго
кадровско решење односи се Дом здравља, где је дужност да
води ову здравствену установу поново поверена досадашњој директорки др Биљни Николић, специјалисти стоматолошке протетике.
Локални парламент дао је и позитивно мишљење Саши
Милићевићу на истовремено обављање две функције,
будући да је директор Комуналног јавног предузећа „Ђунис“
и члан Надзорног одбора Саобраћајног предузећа „Ласта“ из
Београда.
На другој седници је усвојена и Одлука о мерама и
начину сузбијања амброзије, којом је прецизирано да на
јавним зеленим површинама на Убу и сеоским насељима

Детаљ са друге седнице СО Уб
уништавање ове коровске биљке обавља КЈП „Ђунис“, док су
физичка и правна лица и предузетници дужни да то сами
овављају испред својих стамбених и пословних објеката, као и
унутар граница грађевинске, односно катастарске парцеле.
Власници и корисници пољопривредног и шумског земљишта,
пашњака и ливада, као и носиоци права коришћења дуж
некатегорисаних путева сами су дужни да редовно уништавају
амброзију, а у земљишном, пружном и појасу водотокова за тај
посао су задужена надлежна предузећа, која управљају
путевима, железничком пругом и водотоковима. Уништавање
амброзије може се вршити механичким путем (кошењем и
чупањем биљке са кореном) и дозвољеним хемијским препаратима. За непоштовање ове одлуке, предвиђене су новчане
казне, и то у износу од 50 хиљада динара за правна лица, по
десет хиљада динара за предузетнике и одговорна лица и пет
хиљада динара за физичка лица.

У МИЛОРЦИМА И МУРГАШУ

НОВЕ АСФАЛТНЕ
ДЕОНИЦЕ
Од почетка године, у убској општини,
асфалтирано је 19 сеоских путева
Мештани Милораца, ових дана, итекако имају разлога
за задовољство. Током јуна месеца у њиховом селу
асфалтиране су три краће деонице, а паралелно са тим
изводе се и радови на реконструкцији (постављању новог
асфалта) на регионалном путу Милорци-Јошева-Љубинић у
дужини од пет километара. Све три локалне деонице
ослањају се на главну саобраћајницу која води ка Љубинићу,
а новом асфалтном подлогом пресвучени су правац који
води ка сеоском гробљу, пут ка Максимовићима и деоница
која води ка Петровићима.
Председник општине Уб Дарко Глишић, током обиласка
радова, најпре се осврнуо на регионалну деоницу, која ће
коначно добити изглед какав заслужује.
- Захваљујући држави успели смо да пронађемо средства и ових пет километара на територији убске општине
урадимо и проширимо пут готово за један метар. То је озбиљна дужина кроз центар Милораца, квалитетно их спаја са
Обреновачком страном и Бањанима, а чини их ближим и
овом нашем путу који води ка Убу. Овај правац је, до недавно,
био у таквом стању да није омогућавао крпљење нити
реконструкцију, већ је морао да се уради потпуно нови пут.
Он, чак, неће у свом обиму ни изгледати као пут који је ту био
пре ових радова. Биће знатно шири, са свом потребном

У Мургашу најављен наставак радова ове јесени

Председник Глишић у разговору
са мештанима Милораца
инфраструктуром, коју има један озбиљан магистрални путнагласио је Глишић.
Поред тога, како је истакао, Милорчани су у расподели 30
путева које овог пролећа и лета, у убској општини, асфалтирају
Путеви Србије, добили три нове нешто краће деонице.
- По мојој рачуници ово су седамнаеста, осамнаеста и
деветнаеста деоница које смо урадили у овој години. Једна од
њих води ка гробљу, а то је у склопу наше акције да свако село
треба да има асфалт до гробља. Остале две, такође, излазе на
главни пут који тренутно реконструишемо и за неких 10-15
дана овај крај ће имати неко потпуно ново рухо.
Борисав Максимовић, председник савета МЗ Милорци и
одборник у СО Уб, подсећа да је пут ка Љубинићу био у
катастрофалном стању и да та деоница има велики значај за
неколико села у том делу општине, као и да је у последње три
године у овом селу урађено близу три километра асфалта, што
је разултат за респект.
Ових дана, новој асфалтној подлози радовали су се и
мештани Мургаша, који су, према речима председник Глишића,
последњих година донекле и запостављени, јер се налазе у
зони која је била предвиђена за експропријацију и извођење
радова везаних за исељење Радљева.
- Данас смо урадили деоницу дужине 500 метара и ширине четири метра, а почетком септембра наставићемо да радимо асфалт кроз Мургаш и већ крајем године очекујем да се спојимо са улицом ЈНА. Чекамо да се заврши обилазни део, а он
би требало да буде готов у септембру или најкасније у октобру
месецу. Одмах након тога, уколико не буде нека оштра зима,
спојићемо овај део улицом ЈНА. Новац и све што је неопходно
је спремно и чекамо, само, да се заврше започети радови.
Милован Миловановић
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ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА „АТЕНА“

ОД ЧАРОБЊАКА ДО ВОЈНИКА
Играло 84 деце у оквиру 18 кореографија. Појединачним наступом, представили су
се Дуња Мартић, Лука Мијатовић, Анђелка Продановић и Дуња Дринчевић.
Балетски клуб „Атена“ представио се убској публици
занимљивим кореографијама у појединачној и колективној
игри на завршном годишњем концерту, одржаном у суботу,
16. јуна, у сали Дома културе. Укупно 84 деце, од најмлађег до
најстаријег узраста, одиграло је 18 нумера које је својим
уметничким умећем ускладила Јелена Благојевић. Њено
прво самостално руковођење БС „Атена“ на годишњем
концерту, пропраћено је аплаузима и подршком публике.
- Ово је први концерт на којем сам радила као педагог и
кореограф. Велика обавеза је бити са децом иза бине и
припремити их за улазак и излазак на сцену. Три кореографије сам играла са децом. Чула сам да је публика била
одушевљена и драго ми је због тога – изјавила је Јелена
Благојевић после концерта, напоменувши да је, осим старих
кореографија, од полугодишта урађено и неколико нових.
Добро уиграни и организовани, старији чланови
помагали су млађима да се обуку и поставе за многобројне
нумере одигране у кореографијама Јасмине Станчић Костић,
Јелене Благојевић, Дуње Станковић, али и младих чланица
„Атене“ – Катарине Хаџић и Јелене Старчевић. Концерт је
отворен кореографијом „Чаробњаци“, после које су

Јелена Благојевић са својим балеринама

Поздрав за публику, након концерта

ВЕЛИКИ УСПЕХ У ШПАНИЈИ
Убске балерине оствариле су значајне резултате на
Међународном такмичењу у Шпанији, где су наступале
крајем јуна. На укупно седам наступа, Балетски студио
"Атена" освојио пет првих места и два друга. У наредном
броју "Гласа Тамнаве" објавићемо опширнији извештај са
овог такмичења.
уследиле модерне игре као што су „Give me love”, „Ирски
плес“, „Дрвене лутке“, „Игра светлости“, „Madness”, „Војници
круга“ и друге. Појединачним наступом, представили су се
извођачи Дуња Мартић, Лука Мијатовић, Анђелка Продановић
и Дуња Дринчевић. Иако су, свако на свој начин, допринели
одличном уметничком изразу, овације је изазвао једини дечак
Балетског студија „Атена“ Лука Мијатовић, који се играњем
балета бави шест година.
У протеклој радној години наступали су на бројним
такмичењима, а крајем јуна један део Балетског студија
отпутовао је на такмичење у Шпанију.
Д.Капларевић

НА УБУ ОДРЖАН ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У СТОНОМ ФУДБАЛУ

ИГРАЈ ЗА КОСМЕТ
Учешће узело чак 25 екипа, а прикупљени
новац (50.200 динара) опредељен је за
помоћ породици Живка Попова, војног
инвалида и ветарана са Кошара.
После одличног одзива акцији "Тројка из блока", убски
хуманитарци организовали су, 24.јуна, још један догађај који
је имао за циљ прикупљање новчаних средства за угрожене
породице на Косову и Метохији. Турнир у стоном фудбалу,
под покровитељствим хуманитарне организације "Сви за
Космет", одржан је у башти новоотвореног кафића "Статус" у
улици Вука Караџића, поред Дома културе. И овога пута,
Убљани су у великом броју подржали хуманитарну акцију и
том приликом прикупили 50.200, што је, према речима
организатора Милоша Петковића, рекордна сума у односу на
дванаест досадашњих турнира у стоном фудбалу који су,
под слоганом "Играј за Космет", организовани широм Србије.
Учествовало је чак 25 екипа, а турнир је трајао око пет
сати. Правила су била строга, дакле "без роштиљања", а
највеће умеће показао је комбиновани београдско-аранђеловачки двојац под именом "Аматери". Друго и треће место
заузели су Убљани, односно екипе "Уб" (Зоран и Слободан
Пећинар, отац и син) и "Шоне и Коле" (Ненад Павловић и
Немања Костић, кога је у елиминационом делу такмичења
заменио Никола Пећинар).
- Убљани су поново показали смисао за хуманост. Зато
велико хвала свима. Сам долазак на турнир и учествовање
на њему, подразумева одвајање сопственог слободног
времена, јер је трајање турнира преко пет сати због великог
броја учесника. Подршку су нам пружили и људи из других
градова, који са нама, иначе, иду на путовања на Косово и
Метохију и ми се увек међусобно помажемо у свим акцијама.
Посебно бих се захвалио навијачима Партизана, Фамилији

Учесници хуманитарне акције на Убу
488- Гробари Уб, јер нам у свим акцијама које спроводимо дају
највећу подршку, као и нашем данашњем домаћину Срђану
Добросављевићу који нам је уступио овај простор- истакао је
Милош Петковић.
Средства прикупљена на турниру "Играј за Космет",
према његовим речима, биће усмерена на праву старну.
- У договору са Зораном Ћирићем, председником организације "Сви за Космет", сложили смо се да новац определимо
за породицу Живка Попова, који је војни инвалид и ветеран са
Кошара. Он је запао у јако тешку животну ситуацију, недавно је
имао инфаркт миокарда, а има четворо деце. Ступио сам у
контакт са њим и већ 8. јула би требало да га посетимо. По његовој жељи донираћемо домаће животиње, јер ће му оне
обезбедити независност, бар што се хране тиче. Дакле, овај
турнир је посвећен њему.
Живко Попов је одлкован медаљом за храброст, а током
јуначке одбране своје земље од НАТО алијансе тешко је рањен.
Милован Миловановић

ОБРАЗОВАЊЕ

5.јул 2018.г.
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НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА ДОДЕЉЕНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ

ПОДСТРЕК ЗА УЧЕЊЕ И РАД
Убска општина из локалног буџета издвојила 1.200.000 динара за исплату награда
Традиционално уручивање новчаних годишњих награда,
које додељује општина Уб најуспешнијим ученицима, наставницима и професорима, одржано је у четвртак, 28. јуна, у сали
убског Дома културе. Награде је уручио председник општине
Дарко Глишић уз подршку сарадница Верке Лукић и Александре
Киселчић.
За ову школску годину, у складу са одредбама Одлуке о
новчаним наградама, издвојено је око 1.200.000 динара.
- Драго ми је да ова пракса, из године у годину, показује да
добро радимо. Ове године милион и двеста хиљада динара смо
одвојили да вас наградимо. Надам се да ће, у годинама које су
пред нама, тај износ бити и већи, односно да ћемо имати још
много добрих и вредних ђака, професора и наставника, као што
сте ви. Хоћу да вам пожелим сву срећу у свему ономе што је
ваш план и ваша амбиција. Рад и труд се увек исплате – истакао
је Дарко Глишић.
Носиоцима дипломе „Вук Караџић“, након завршене средње школе, председник општине уручио је награду у износу од
20.000 динара. Ову награду примило је 11 средњошколаца –
једна ученица из Техничке школе „Уб“ и десет ученика Гимназије

„Бранислав Петронијевић“. Укупно 27 вуковаца из све четири
основне школе убске општине, добило је по 10.000 динара, а
уручене су и награде за освојено прво место на бар једном
републичком или међународном такмичењу или смотри, у
износу од 15.000 динара. За ученике који су освојили друго место
на републичком или међународном такмичењу, издвојено је по
12.000 динара. Ову награду добило је 17 ученика. Ученици који су
освојили треће место на републичком или међународном такмичењу или смотри добили су по 10.000 динара. Таквих је било
четворо. Највише награђених ученика (42), било је у групи ученика који су, бар једном, учествовали на републичком или међународном такмичењу. Они су добили по 5.000 динара.
Награђено је и десет наставника у износу од 8.000 динара.
Двоје из основне школе „Милан Муњас“, петоро из Музичке
школе „Петар Стојановић“ и троје из средњих школа. Њихови
ученици су освојили прво, друго или треће место на републичком или међународном такмичењу, док је 19 наставника чији су
ученици остварили учешће на републичким такмичењима
добило по 4.000 динара.
Д.Капларевић

Награђени ученици, наставници и професори

ОДРЖАН ЗАВРШНИ ИСПИТ

ПОЛАГАЛО УКУПНО 268 ОСМАКА
У недељу, 8. јула, биће објављени званични резултати расподеле по школама и образовним
профилима, а упис ће моћи да се обави 9. и 10. јула, од осам до 15 часова у средњим школама.
У основним школама убске општине, 18, 19. и 20. јуна,
одржани су тестови завршног испита из српског језика,
математике и комбиновани тест. Ученици су се припремали
неколико недеља, па и месеци раније, а овогодишњим
начином бодовања, могло је да се освоји максималних 40
бодова, за разлику од прошле године када је највећи резултат
износио 30 бодова.
У ОШ „Милан Муњас“, од 171 ученика, на тест је изашло
168 ученика, јер су неки од њих били здравствено спречени
(богиње и повреда руке). У бањанској основној школи од 49
ученика, на тест из српског изашло је 48 ђака, у радљевској
школи изашло је свих 35 ученика, као и у ОШ „Свети Сава“,
где је тестирано 18 ученика. Издвојено одељење ОШ „Милан
Муњас“ за децу са сметњама у развоју имало је двоје ученика
који су у својој школи полагали завршни испит по прилагођеном програму.
У убској основној школи, на тесту из српског језика, само
једна ученица успела је да освоји свих 20 бодова, док на
тесту из математике нико није урадио тачно све задатке
(највиши број поена био је 19). На комбинованом тесту
неколико ученика имало је максималних 20 бодова.
Прелиминарне резултате, ученици су могли да добију
већ у петак 22. јуна, пошто су, после сваког теста, задужени
наставници из других школа Колубарског округа прегледали

Полагање завршног испита у ОШ "Милан Муњас" Уб
задатке одмах након полагања. Сви тестови су били шифровани и након теста стављани у коверте, а у четвртак 28. јуна
објављени су коначни резултати, после чега су ученици у
пратњи једног од родитеља, 29. и 30. јуна, попуњавали листу
жеља. У недељу 8. јула, биће објављени званични резултати
расподеле по школама и образовним профилима, а упис ће
моћи да се обави 9. и 10. јула, од осам до 15 часова у средњим
школама.
Ученици су на основу сва три теста могли да сакупе
највише 40 поена, док су максималних 60 поена могли да
понесу из школе, на основу успеха из шестог, седмог и осмог
разреда.
Д.Капларевић
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АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТРЕЛА УБ“

НОВИ ИЗГЛЕД
АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ
Поднет захтев Министарству саобраћаја за
увођење нових линија ка Ваљеву. После 50
година, аутобуска станица добија нови изглед.
Крајем прошле године Аутосаобраћајно предузеће
„Стрела Уб“, започело је реконструкцију аутобуске станице
и ускоро се очекује завршетак радова, после којих ће Уб
добити модерну, сређену аутобуску станицу. „Стрела Уб“, са
40 стално запослених возача, тренутно саобраћа на 78
локалних линија и 13 међуградских, ка Београду и Ваљеву.
- Поднели смо захтев Министарству саобраћаја за
увођење нових међуградских линија на релацији Уб Ваљево од октобра месеца. Очекујемо да ће нам бити
одобрен захтев, јер постоји потреба, због радних места у
'Крушику'.Тиме би се побољшао режим саобраћаја ка Ваљеву за неких, минимум, шест полазака. Време полазака биће
усклађено са потребама запослених Убљана, који раде на
територији општине Ваљево – рекао је Дејан Глишић, шеф
саобраћаја „Стреле Уб“, који је у овој кући од 1996. године.
Некадашње линије из Уба ка црногорском приморју
више нису у домену „Стреле“, јер је линија због лоше
профитабилности, уступљена превознику „Транс југ“ из
Обреновца. Једини превозник који ће вршити превоз са Уба
за море, биће „Ласта Београд“, а „Стрела“ ће вршити услугу
продаје карата.
Због дефицитарног броја возача аутобуса, са
положеним возачким испитом „Д“ категорије, валидним
лекарским уверењем и положеним психо тестом, сваки
кандидат је добродошао.
– Стрела Уб још увек има квалитет што се тиче возног
особља и сви превозници, само уз квалитетно возно
особље могу да опстану, јер грешка возача у овом послу
може да буде велика и кобна – истиче Глишић.
Прва фаза реновирања аутобуске станице на Убу
започета је крајем новембра. Био је проблем везан за
категорисање станице, каснили су и извођачи радова, али
ускоро ће унутрашњи, као и спољашњи изглед бити знатно
измењен. Обновљена је столарија, урађени плафони,
подови, зидови, окречене просторије.
– Станица је урађена 1968. године. Била је у изузетно
лошем стању. Извршена је комплетна реконструкција крова,
урађене су службене просторије, чекаоница, а радило се и
на побољшању спољашњег изгледа. Станица ће задовољавати критеријуме треће категорије и имаће репрезентативан изглед – навео је Дејан Глишић.

У новом руху: Аутобуска станица на Убу
Цене карата, за сада, неће се мењати, као и станична
услуга, која је и даље симболична. Наплаћује се узимањем
шалтерских карата и износи свега десет динара. Чињеница
је да број путника опада, али се повећава фреквенција
путника према Обреновцу и Баричу отварањем нових
радних места. Пензионери са навршених 70 година живота
имају бесплатан превоз на било којој релацији и у било ком
правцу, на ком саобраћа „Стрела Уб“. Потребно је само
кондуктеру показати личну карту која је издата на Убу.
Попуњеност аутобуса је на задовољавајућем нивоу
истичу у убској „Стрели“ и најављују обнављање возног
парка. Требало би да стигну, најмање три аутобуса туристичке класе, у другој половини ове године.
Д.К.

Пише: Радован Пулетић

BRUCE WILLIS
AND JACK RUSSEL
Нисмо, ал` ту смо
И по Београду шетам свог пса мешанца, Цицу.
Интересантно, овде не пристаје на поводац али у Кнез
Михајловој нема ништа против. Корача метар и по` испред
мене а да се црвени каиш који нас спаја ни једном не затегне.
Сва се упреподоби, као да је рођена ``у кругу двојке`` а не
случајно спашена оног Ђунисовог резервата у ком псе
обележавају бројевима а не именима. Цица у Кнезу експресно
прихвата поводац исто као што она специјална врста
провинцијалаца већ после пар недеља подстанарског
статуса на Петловом Брду усвоји београдски акценат. Ваљда
једнако нагло побеогради, шта ли... И, када ме пролазници
питају која је раса (Џек Расел?) ја се, овако простодушан, убих
објашњавајући да у Цици има више различитих крви него у
Заводу за трансфузију. Један, аматерски кинолог, толико ми
није веровао да сам се морао заклињати у покојну родбину. И
стварно, кад је видиш на стаклу фирмираних излога – Gap,
Max Mara, Diesel, Mis Sixty, Springfield, Monsoon i Aldo Shoes,
са оним полуклемпавим ушима, онако затегнуту и живахну,
онако доминантно белу са дозвољеним бојама расе, би рек`о
човек да је неког енглеског теријерског порекла. А није, нашла
је Вања на улици и донела кући ``само да је нахранимо и да
преноћи``, што је био услов за мој пристанак на керећи
полупансион. Тако је почело... Сада, четири месеца касније, за
мене може да нема али за Цицу мора да има. Јер, она је толико
паметна да од малих ногу савршено разуме српски. И толико
самосвесна да уопште не једе оне псеће грануле и месне
нареске које, црних дана, шанери по Италији мажу на хлеб.
Захтева искључиво људску храну укључујући парадајиз,
брескве, чорбаст пасуљ, Боби штапиће и чоколаду за
дијабетичаре. Понекад је гледам испод ока не бих ли уловио
ситницу која ће потврдити сумњу да Цица у ствари и није пас
него добро маскиран човек, припадник какве тајне службе
грешком инструиран да се инфилтрира у моје редове. Или
супериорни ванземаљац преобличен у животињу са задатком
да дешифрује човечанство кроз један сасвим просечан
случај. Обожавам је.
Ипак, огрешио сам се о њу. Управо зато што радозналима
откривам да су јој отац и мајка непознати извршиоци чина
којим је зачета заједно са браћом и сестрама расутим
бестрага. Срозавам јој углед у псећем свету упирући прстом у
њено незнано порекло што је, изгледа, само мени неважно јер
бих је исто оволико волео и да је стварно Џек Расел. Али,
нисам ја попио сву памет овога света. Да видите само како се
власници паса боре да докажу непостојећу крвну племенитост својих љубимаца. Ето, рецимо, јуче, испред Српске
академије наука и уметности, питам старијег господина где
држи свог симпатичног мешанца који је, очигледно, једно
шеста генерација авлијанера, а он ће - ``Извин`те, младићу,
ово је Џек Расел, супруга и ја живимо са њим у стану``. А на
кога се води стан молићу лепо, умал` не питах...
После тога, све од САНУ до кола у гаражи на Зеленом
венцу Цица са мном није проговорила ни реч. И имала је
право. Јер, ако је оно расан пас, онда је она краљица
шампионског окота. Ако је оно чистокрвна псећа линија, онда
је она аристократског порекла 100% (само је изгубила
папире). И, ако онај матори онолико лаже за свог џукца који
би, да га случајно пусти са ланца, побегао да се никада не
врати, зашто и ја не бих лагао за моју Цицу са којом се о свему
лепо договорим...? Мало...
На повратку за Уб, одмах код Сајма, обећао сам јој да ћу
је убудуће представљати само онако како заслужује, пошто на
Џек Расела личи више него Џек Расел. А негде испред
Обреновца погледао сам у ретровизор кроз наочаре за сунце
и питао - ``Цицо, јел да да сам и ја исти Брус Вилис из
Петпарачких прича Квентина Тарантина?``. Цица је само
ћутала. С` тим да је ћутање одобравање, то је бар
општепознато.
И тако, кад следећи пут одемо у Београд она ће се
правити Енглез а и ја ћу се понашати холивудски, да учинимо
људима кад то од нас већ очекују а и да их успут бијемо
њиховим оружјем. Па, ако нас провале, нема везе, пошто у
суштини ни псу ни човеку није важно да буду неке светске
марке.
Важно је да буду срећни.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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УБСКИ ВРЕМЕПЛОВ - СЕЋАЊА

ФУДБАЛСКА УТАКМИЦА ГОРЊАНА И ДОЊАНА
Пише: Михаило Ђорђевић,
Сан Хозе (Калифорнија)
Беше то негде у лето 1938.године.
Поред два фудбалска клуба Тамнаве и
Јединства, била су још два тима Горњани
и Доњани. То су били дечаци од 12 до 13
година. Горњане је водио Мика Марјановић, син Доце Марјановића а Доњане је
Мија „Пићаре“, син кафеџије Милоја
„Точкоње“. Био је договор да се утакмица
игра у недељу на игралишту које је било

ОКОМ КАМЕРЕ

НЕМИРНИ ’’ЈУГО’’
‘’Југо’’ је био заустављен прекопута. Власник је изашао на кратко и...
нагиб терена је учинио своје. Волан се
закључао, а ауто се зауставио на
огради, испред зида. Била је то прилика за нашег репортера да, уз пут,
сними овај, готово, комичан ‘’саобраћајни случај’’. Важно је да нико није
повређен, ако се не рачуна новчаник
власника...

са леве стране Убаче, преко пута Ливадице. Замолили су Максу Андрејевића
да буде судија.
Доњани су позајмили дресове од
Тамнаве, а Горњани су са касом ишли од
дућана до дућана и скупљали прилоге. У
то време многи Убљани, нарочито газде,
сматрали су да фудбал играју само
мангупи, па су избацивали Горњане уз
грдне псовке из својих дућана. Ситни
трговци и занатлије били су бољи, па су
давали по динар или два. Од скупљеног
новца Горњани одоше у радњу код
Милана Париповића, који је био пријатељ фудбалера, и он им по цени коштања даде десет белих мајица, на које
им девојке извезоше неке грбове.
Тимови су наступали у следећем
саставу:
Горњани: голман Ац а Живић
„Пинтер“, центар фор Мика Марјановић,
остали играчи Милутин „Муја“ Јеличић,
Чеда „Шурдоња“ и Жарко Јеленић, Жикица „Пинтер“, Јоле Вишњић, Жарко и
брат му „Тутоња“ синови Жике „Келе-

ра“, Боја и Звонко синови Милијана
Грбоношића и Жика „Ратков“.
Доњани: голман Брана Белајац
“Блеки“, центарфор Мија „Пићаре“,
остали играчи: Раде „Ћора“ и Брана
„Деда“ синови Које Ђунисијевића
„Цомпе“, Завиша „Биџа“, Аца „Буга“,
Милан и Бора „Пикљин“, Влада Васовић, Бата Танасић, Мика Цикуша.
У недељу по подне поче да се
скупља публика на игралишту и када
поче утакмица чује се глас Које Цомпе:
„Не дај душману“ „Не дај на бару“.
Доњани су играли добро и поведоше са
једним голом. У наставку публика поче
да навија, а изненада неко из публике
викну: „Бежи Жико, ено чика Ратка“. Са
краја ливаде појави се чика Ратко
касапин, Жикин отац са бичем у руци.
Сиромах Жика скиде дрес и побеже са
игралишта, а чика Ратко му је довикнуо
да ће доћи кући на спавање и да ће
добити батине. После овога догађаја,
Горњани са десет играча изгубише
утакмицу са 3:1, а дуго времена се на
Убу причало о овој утакмици.

СУСРЕТИ БИВШИХ УЧИТЕЉА

НЕДАЈ СЕ ГЕНЕРАЦИЈО
Традиција је настављна и ове
године. Бивши ученици убске учитељске школе састали су се у задњој
суботи јуна. Они најстарији су организовали свечани ручак у Школарцу
(прва и друга генерација - дипломирали 1952. и 1953.године), а ‘’млађи’’
(већина њих је већ у пензији) имали су
сусрет у вечерњим сатима, на истом
месту, али уз вечеру и музику.
Наш репортер је, 30.јуна, око
поднева, снимио други генерацију,
њих осморо (док је девета колегиница

МАЛИ ОГЛАСИ
064/2180-588

ПРОДАЈЕМО ПЛАЦЕВЕ
на Убу, раскрсница улица
Свете Поповића и
Дринских дивизија, поред
Београдског пута, у зони
комерцијалне делатности.
Тел: 065/2505-944
и 065/659-8704

стигла касније). Иако су већ до пола
‘’начели’’ девету деценију живота,
добро се држе, а ветеран Мирко Нинковић је, другарски, пригрлио колегиницу Милицу Милановић, која, сваке
године, специјалну за ову прилику,
долази чак из Канаде. Уз њих ту су
били и Јулијана Крстивојевић, Слободан Цингерлић, Милош Павловић,
Живорад Вуковић, Јованка Рафаиловић, Милица Радојеић и колега Вићентијевић...
М.М.

12

5.јул 2018.г.

ТРАГОМ СТАРИХ
ФОТОГРАФИЈА

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

ПРОСВЕТНЕ ЛЕГЕНДЕ - МАРА И ДРАГОМИР
Ђачка фотографија је пробудила успомене од пре педесет и више година.
Сусрет Маре Моловић са бившим учеником мр Бошком Сарићем у Дебрцу
где јој теку мирни пензионерски дани уз контакте са бившим ђацима

Службовање је започела 1958.године у Туларима.То
значи да је пре 60 година
добила прве ђаке, а у пензији је
од 1990.године. Мару Моловић
њени бивши ученици, међу
којима има и оних који су,
такође, пензионери, данас
посећују и сматрају је за своју
’’другу мајку’’. Магистар Бошко
Сарић, живи у породичној кући
Учитељица
у Бањанима, има две ћерке,
унуке, којима пружа безграниМара Моловић
чну пажњу, али своју учитељицу Мару није заборавио. Тако се са њим и наш репортер,
једне суботе, нашао на кафи у Дебрцу, у стану, преко пута
основне школе, у којем живе легендарна учитељица Мара
и њена ћерка Биљана, која је главни ослонац мајци у
њеним позним годинама.
Учитељица је, и поред деценијског искуства пред
школском таблом и ученицима, имала малу трему.
Навикла је да је обилазе бивши ученици. Недавно, када је
повредила руку, сјатили су се око ње утркујући се ко ће
пре и боље да јој помогне. Међутим, новинар, па још у
пензији (што подразумева дугогодишње искуство),
изазвао је нелагодно осећање... Тако су, Биљана, али и
ученик из туларске генерације, сада магистар Бошко
Сарић, помогли да разговор, ипак, буде опуштен.
- Супруг Драгомир (удовица је од 1981.године прим.ред.) је био управитељ у Туларима, а после две
године, добио је премештај у Дебрц- сећа се учитељица
Мара.- И, ту смо остали до краја. Извела сам скоро девет
генерација ђака.
Сећа се каква су то времена била када се више
пажње посвећивало духовности, а мање на материјалне
вредности. Било је важно да се путем иде уздигнуте
главе, да основни принципи живота буду част и поштење
и да разред буде велика породица у којој се могло
говорити о свему, па и добити помоћ - ако некоме устреба.
- Важно је било да будеш добар ђак, али, још
важније да се развијеш у доброг човека- говори гласом
који је нешто слабији због година и недавне повреде, али
од ауторитета ништа није изгубио.- Имала сам веома
добар однос и сарадњу са родитељима. Где год да ме

Мр Бошко Сарић са својом учитељицом
- Имао је Драгомир понуда да пређе у веће
место, као управник школе, али, ми смо се везали за
Дебрц. Људи, овде, постали су нам као родбина. Сви
су нас знали и поштовали, Драгомир је имао велики
број пријатеља и - није прихватао позиве ни за бољи
посао, ни за већу плату. Овде смо подигли нашу децу,
али и готово девет генерација основаца који су сада
вредни и добри људи, каже Мара.

сретну били су слободни да ми се обрате и да затраже савет у
вези своје деце, али и било чега другог. Било је то време када
су просветни радници имали прави ауторитет.
-...Ваш драги лик, топле очи, благи осмех, мајчинска
љубав и семе доброте, које сте усадили у душу мог детињства - то су неизбрисиви трагови и светле путање у мом животу. Вас и Вашег мужа Драгомира генерације ће памтити као
иконе међу просветним делатницима- написао је мр Сарић у
посвети поклона који је донео својој учитељици. Довољно,
иако би се о раду Маре Моловић, учитељице и мајке (друга
ћерка Љиљана има сина од 25 година, правника са изгледном
каријером), могла написати занимљива књига.
Иако нисмо имали срећу да нас Мара учи првим
словима, обећали смо да ћемо је, опет, посетити.
Милан Миловановић

Моловићи са групом својих ученика.
Школска 1958/59 у Туларима, Бошко Сарић са лоптом

ШТА УЧЕ НАШИ ОСНОВЦИ

КВАЗИ ИСТОРИЈА ?
Тешко је поверовати, али у основној школи
се користе уџбеници из ’’историје’’ која, благо
речено, није наклоњена српској нацији
Монопол у издавачкој делатности уџбеника
историје за шести разред основне школе држе - Хрвати (?).
Да ли би тако нешто било могуће код наших суседа? То је,
свакако, сувишно питање. Али, довољно говори и огољена фактографија:
‘’Уџбеник је одобрило Министартсво, а штампао
га је Завод за уџбенике и наставна средства. Аутор је Раде
Михаљчић, професор Филозофског факултета у Београду у пензији и редован члан Академије наука и уметности Републике Србије.’’
Аутор, између осталог, истиче да су досељени
Словени, међу којима и Срби, примили од Албанаца обичаје и културу, као и да је, својевремено, Стефан Немања
преотео крајеве северне Албаније.
У овом уџбенику стоји да староседеоци Албанци
воде порекло од Илира и да су, једино они, сачували језик,
обичаје и народна обележја на овим просторима.
‘’После Маричке и Косовске битке, Турци су
наставили са освајањима и, временом, све више угрожавали албанске области’’, тврди аутор Михаљчић.
Историчар Јован И. Деретић поручује да се, што
пре, мора стати на пут овом прекрајању историје:
‘’Ту пише да су Срби Албанцима отели куће па су
они, зато, били принуђени да иду у планину... То је
нечувено! Посебан је скандал што је све ово одобрило
Министарство просвете, а штампао га Завод за уџбенике.
Можемо ми да мислимо шта год хоћемо, али горе од овога
н е м а . Ч е м у т о у ч е н а ш у д е ц у ? . М.М.
..’’

ОКО НАС
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НАСТУП ПИНКОВИХ И ГРАНДОВИХ ЗВЕЗДА

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ ЗА АЛЕКСАНДРУ
- Све је то вредело, јер ја данас ходам на својим ногама и стојим уздигнуте главе.
Подршка је у животу најважнија – део је Александриног писма.
Други хуманитарни концерт Пинкових и Грандових
звезда за Алекс андру Новаковић под на зивом „За
Александрин сигуран корак“ одржан је у среду, 13. јуна, у
сали Дома културе. Уз пратњу „Топ бенда“ на концерту су
наступали: Немања Максимовић, Слађана Ђорђевић Буцка,
Марко Петрић, Данило Живковић и Јелена Првуљ.
- Ово је заиста велика организација, направили смо
добру журку са жељом да помогнемо Александри, којој је
данас најпотребнија помоћ, a сутра већ неком другом. Кад
год будемо имали времена, радо ћемо се одазвати да помогнемо. Није битно са ког такмичења долазимо и у којој смо
продукцијској кући, битно је да се бавимо музиком и да смо
ту да са великом жељом – рекла је Слађана Ђорђевић Буцка.
Организатор наступа Пинкових
и Грандових звезда био је наш
сугра-ђанин, певач Немања Максимовић, који се увек радо одазове да
помогне када је то потребно.
- Циљ ми је да помогнемо што
више можемо, као што је то циљ и
људима који су дошли да нас чују.
Чуо сам да Александра доста напредује, али јој је потребна и финансијска помоћ, па смо се ми потрудили да то и добије. Захвалио бих се
свим људима добре воље, који су
дошли да помогну – рекао је Немања
Максимовић.
Александра
Александра је, као и сваки пут,
Новаковић била искрена и пуна емоција, као и
захвалности свима који помажу, а
евидентно се види напредак Александриног здравственог
стања кроз самостално корачање. У августу је чека нова
терапија у Бечу и нова нада за што бољим оздрављењем.
Одушевљена је поступком Пинкових и Грандових звезда да
певају на хуманитарном концерту, рекавши да су они не само
хумани људи великог срца који су помогли њој, већ и многим
дечацима и девојчицама.
На почетку концерта, Александрина другарица Анђела,
рекла је своје утиске. Пред крај концерта, водитељ програма
Драгана Јанковић прочитала је публици Александрино
писмо, које је дирнуло многе. Врло емотивно, Александра је
у писму написала:

Наступ Немање Максимовића уз пратњу "Топ бенда"
- Да ли сте се питали некада, да ли постоји идеалан
живот? Да буде све онако како ви желите, да не постоји ниједан
проблем. Родити се лако је, али изборити се са свим препрекама које живот доноси, јако је тешко. Када сам рођена, називали су ме феноменом, јер нисам давала знаке живота. И тако
два пута. Добила сам битку живота, а то је да останем у њему.
Након две године, сасвим случајно је пронађено да је моја
болест церебрална парализа. То је болест мишића која се, на
велику жалост, не лечи. Од тог момента креће моја права борба
са животом. Пет година проведених у болници, шест операција,
много рехабилитација и вежби, много одрицања. Све је то
вредело, јер данас ходам на својим ногама и стојим уздигнуте
главе, уз помоћ вас. Подршка је у животу најважнија. Сигурна
сам да ћу успети, јер имам вас – део је писма Александре
Новаковић.
После концерта огласила се и Александрина мама Слађана:
- Имам потребу да вас обавестим да се хуманитарна акција
за Александру завршила. У њој су овог пута учествовали убски
вртић, звезде Пинка и Гранда и ФК „Јединство“. Новац који је
том приликом прикупљен је око 130.000 динара и знатно нам је
олакшао одлазак на још једну рехабилитацију у августу.
Напоменућу и то да укупна сума тренутно није довољна, али
далеко нам је лакше сада да прикупимо остатак новца.
Захваљујем свима који су, на било који начин, помогли.
Д.К.

ДРУГО „ОСВАЈАЊЕ ТИШИНЕ“ У ЧУЧУГАМА

ИЗВРСТАН СПОЈ МУЗИКЕ И ПОЕЗИЈЕ
Било је то уживање у хармонији гласа, инструментала, лирике, елеганције и лепоте
После прошлогодишње успешне премијере
интересантно замишљеног музичко-поетског програма
„Освајање тишине“ у Чучугама, убска ШОМО „Петар
Стојановић“ и Удружење „Дунав арт“ из Великог Градишта
су и овог јуна приредили сличан културни догађај. Концепт је
остао исти - спој музике и песме, испреплетане са поезијом
домаћих аутора средње и млађе генерације, с тим што је
друго по реду „Освајање тишине“ било садржајније, богатије
и разноврсније од претходног. Чучугама у походе били су
песници Новица Стокић из Великог Градишта и Звездане
Крстић из Старог Села, као и овдашња поетеса Сања
Кузмановић из Брезовице, који су поред својих стихова,
рецитовали и лирику Србољуба Митића и Јулијане
Марјановић Јовичић. Осим њихове поезије, коју је у музику
преточио композитор Владимир Ђенадер, на програму су се
нашле и соло песме композитора Петра Коњовића, Милана
Пребанде, Димитрија Големовића, Марка Тајчевића и
Александра Вујића. Свих 18 нумера, колико је било на
репертоару, отпевали су врхунски соло певачи Маријана
Радосављевић, Теута Аслани Ђурђевић (сопрани) и
Светозар Вујић (бас баритон), уз музичку пратњу Далиде
Грмуше, Дубравке Радовић и Владимира Ђендера на
клавиру и Катарине Луго Ордаз на виолини. Публика је у
великом броју испратила овај специфичан програм, а
одушевљење је исказивала бројним и дугим аплаузима,

"Освајање тишине" у предивном амбијенту у Чучугама
којима су дали подршку и изразили захвалност уметницима за
уложени труд, вољу и жељу да под отвореним небом Чучуга
организују наступ који би и визуелно и музички „задовољио“ и
велике сценске дворане. Било је то уживање у хармонији
гласа, инструментала, поезије, елеганције и лепоте.
Ионако пријатан амбијент у тихом и мирном селу,
украсиле су скулптуре Милана Станојчића, за квалитетно
озвучење заслужан је Драган Миросављевић Док, а помоћ у
организацији и реализацији програма пружили су и Зоран
Димитријевић и Верољуб Триндић.
Д.Недељковић
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ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

МАТУРАНТИ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

ПИКНИК УЗ МУЗИКУ

ИЗУЗЕТНА ГЕНЕРАЦИЈА

Годишњем концерту претходио је солистички
концерт Александре Латиновић. Наступало око 20
ученика. Концерт привукао и случајне пролазнике.

Овогодишњи свршени средњошколци од
претходних се разликују не само по постигнутом
успеху, већ и по многобројним активностима
везаним за хуманитарни рад
Свечаном доделом диплома, Техничка школа „Уб“ је 15. јуна
испратила једну од најбољих генерација матураната у историји
ове образовне установе. Од 130 ученика, колико их је завршило
трогодишње и четворогодишње школовање, преко 40 је постигло
одличан успех, док их је ранијих година било између 25 и 30.
Једини „Вуковац“ је Милица Влајковић са смера финансијски
техничар, која је проглашена и за ђака генерације. Осим својим
знањем, ову ласкаву титулу заслужила је као иницијатор многих
хуманитарних акција и трибина, учешћем на такмичењима, а
посебне дипломе добила је и за промоцију Техничке школе и за
спортисту године. Каже да је током школовања уложила доста
рада и труда како би имала све петице у дневнику, али додаје да се
скрштених руку не може доћи до добрих резултата.
„Јако ми је драго и поносна сам на себе што, као ђак генерације, завршавам средњу школу, али никада нисам желела да
причам о својим успесима, јер сматрам да су успеси били ти који
су говорили о мени. Морам да кажем да ова титула није само моја,
већ и мојих одељенских другова. Можда ја јесам била иницијатор
хуманитарних акција, али су они били ту да ме подрже и помогну
да их реализујемо и прикупимо новац за помоћ угроженима и
болеснима. Захваљујем се и професорима наше школе, јер осим
што су нам пренели знање, научили су нас и битним животним
лекцијама, од којих је најважнија да будемо добри људи и да
будемо хумани“, рекла је Милица Влајковић.
У Техничкој школи, најуспешније одељење је управо финансијских техничара, где је од 31 ученика, четврти разред са
одличним успехом завршило 20 матураната, од чега деветоро са
свим петицама. Прве три године, разредни старешина била им је

Најбољи ученици са директором
и разредним старешинама
професорка Даница Васић, а након њеног одласка у пензију,
старешинство је преузела професорка Биљана Максимовић,
која са пуно поноса и љубави говори о „свом одељењу“.
„Ради се о једној изузетној генерацији и свака част
њиховим родитељима, јер су од њих направили пре свега
добре људе, што је најбитније. Има овде деце за које ће се у
будућности сигурно чути и мени је част што сам била одељенски старешина једној овако доброј генерацији“, казала је
професорка Максимовић.
На свечаности доделе диплома, директор Техничке
школе Зоран Бабић указао је да се овогодишња генерација
матураната од претходних разликује не само по постигнутом
успеху, већ по многобројним активностима везаним за
хуманитарни рад.
„Без обзира колико генерације личе једна на другу нама
који вам предајемо, радостан сам што могу да истакнем да се
ова генерација разликује од других по хуманости. Ви сте били
ти који сте предузимали хуманитарне акције у највећем броју
до сада у односу на све претходне генерације“, нагласио је
Бабић и изразио наду да ће им знања која су стекли у овој
школи бити довољна да их воде правим путем кроз живот. Д.Н.

У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ОПШТИНЕ УБ

ДОДЕЉЕНЕ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ
У убским основним школама додељено 27 Вукових диплома. Ђаци генерације су: Тијана Лукић
(Уб), Филип Којић (Радљево), Сандра Ђурић (Бањани) и Милена Вукосављевић (Памбуковица)
У уторак 12. јуна, у ОШ „Милан Муњас“, додељене су Вукове
дипломе најуспешнијим ученицима осмог разреда, генерације
2003. годиште. У присуству Саше Јовановића Џајића, заменика
председника општине и Верке Лукић, помоћника председника
општине, у зборници су, осим диплома и поклона у виду књига,
подељени и ваучери, којима ученици и одељењске старешине
могу да подигну пропуснице за градски базен.
Вукове дипломе и награде, добило је 19 ученика, а посебно је
награђена ученица Тијана Лукић (VIII/2), која је као ђак генерације,
добила комплет сабраних дела Лава Толстоја. После послужења у
зборници школе, обављено је традиционално фотографисање
свих добитника дипломе „Вук Караџић“. У генерацији 2003.
годиште, вуковци су: Петар Адамовић, Невена Јаковљевић, Тијана
Лукић, Александра Маринковић, Павле Миливојевић, Нађа
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Крајем сваке школске године, Музичка школа „Петар Стојановић“ организује завршни годишњи концерт својих ученика у
дворишту школе. Веома посећен, и овога пута, завршни концерт
одржан је 12. јуна у вечерњим сатима, а пролазећи поред улаза у
Музичку школу, посетили су га и случајни пролазници, кинески
држављани, заинтересовани призором и звуком који је допирао
из дворишта школе.
Учествовало је око 20 ученика скоро свих класа, који су
наступали као солисти или као чланови камерног састава, а
највише су се истакли виолончелисти, клавиристи, гитаристи,
хармоникаши и соло певачи. Концерт је завршен рок песмом
групе „Сребрна крила“ - „О, Ана“, коју су извели ученици трећег,
четвртог и петог разреда ниже музичке школе и показали да,
захваљујући учењу класичне музике, одлично познају и популарну музику. После концерта, ученици и гости Музичке школе,
уживали су у извођењу евергрин музике Мата и Ћеле, уз закуску и
коктел.
Годишњем концерту претходио је солистички концерт
Александре Латиновић, која је са гостима Василијем Пуцаром и
дуом „Соноре“ наступала у сали школе у пратњи корепетиторке,
професорке Ане Ковачевић. Концертни програм обухватао је
музичка дела Баха, Дворжака, Листа и Равела.
Д.К.

ИЗЛОЖБА СЛИКА БРАНКА ВАСИЉЕВИЋА

БИСТА И РАДНИ ПОРТРЕТ
Седма самостална изложба слика Бранка Васиљевића из
Београда, на којој представља 21 рад из циклуса „Биста и радни
портрет“, отворена је 29. јуна у Галерија „Свети Лука“. У
уметничком кругу познатији као Василије из Винаца, овај сликар
се више од две деценије интензивно дружи са штафелајем и
уљаним бојама, а ликовно образовање стицао је у Паризу: у
„Ecole de Crozant“ учио је пастуозно сликање пејзажа у класи
Gastona Tieria и код Ненада Жилића лазурно слојевито сликање.
Бави се и фотографијом, дизајнирањем сликовних издања и
монографија. Иначе, власник је две факултетске дипломе- на
Филолошком факултету у Београду дипломирао је на групи
француски језик и књижевност, а завршио је и Вазадухопловно
техничку војну академију. Каријеру је остварио у Војсци, осам
година провео је и у Војном изасланству у Паризу и годину дана у
мисији УН у Техерану.

У БАЊАНСКОЈ ШКОЛИ
Класа виолончелиста
на завршном концерту музичке школе

У БАЊАНСКОЈ ШКОЛИ

КЊИЖЕВНИ КВИЗ
У укупном скору најбољи био тим домаћина.
- На крају школске године одржан и песнички сусрет
Уочи распуста, у ОШ „Рајко Михаиловић“, одржан је
други по реду књижевни квиз „Читам не скитам“, на коме су
учествовали ученици четвртог разреда из матичне школе у
Бањанима и издвојених одељења Врело и Тулари, са
својим учитељицама Јеленом Младеновић, Сањом Арсеновић Тешић и Аном Илић. Екипе су биле састављене од
три до пет представника наведених школа, које су се
такмичили у четири игре: слагалица, питалице, асоцијације и караоке. Сви такмичари су показали завидно знање
из књижевности, а у укупном скору најбољи је био тим из
Бањана. Друго место заузели су четвртаци из Тулара, док је
екипа из Врела била трећа. Аутори и организатори овог
такмичења су библиотекар школе и професор руског језика
Јелка Панић и Ана Илић, професор разредне наставе.

Учесници књижевног квиза
Назив квиза „Читам не скитам“, могао би се применити
на још један културни догађај одржан на самом крају
школске године у ОШ „Рајко Михаиловић“. У питању је
књижевни сусрет песникиња Јулије Марјановић Јовичић и
Биљане Марковић Јевтић са бањанским ђацима, који је
протекао у лепој и надасве подстицајној атмосфери.

Добитници Вукових диплома у ОШ "Милан Муњас"
Милићевић, Јована Митровић, Анђела Ракић, Ивона Руњајић,
Андрија Ранисављевић, Нађа Степановић, Стефан Симић,
Милош Ранковић, Николина Ђурђевић, Маја Јаковљевић,
Лука Лазић, Никола Марјановић, Лука Мијаиловић и Невена
Панић.
У ОШ „Душан Даниловић“ из Радљева било је четири
вуковца Филип Којић, Анђела Љубичић, Хелена Вучичевић и
Лазар Вукашиновић. Ђак генерације је Филип Којић, док је у
бањанској школи „Рајко Михаиловић“ било три добитника
Вукове дипломе – Сандра Ђурић, Сандра Арсенић и Дејан
Лентић, а за ђака генерације је проглашена Сандра Ђурић.
ОШ „Свети Сава“ у оквиру једног одељења од 18 ученика,
имала је једног вуковца, који је уједно био и ђак генерације, а
то је ученица Милена Вукосављевић.
Д.К.

Са отварања изложбе: Бранко Васиљевић
Ауторка каталошког осврта Александра Танић, историчар
уметности, о Васиљевићевом стваралаштву је казала да, узмемо
ли у обзир његову биографију,схватићемо да се ради о једном
истраживачком духу, заокупљеном посматрањем и откривањем
могућности представљања људског лика кроз одређене индивидуалне особености. Један од централних мотива је мотив жене, а
бивајући инспирисан европским, али и женама са Блиског истока,
сликар кроз различитост предочава једну врсту универзалне
женске лепоте. Такође, у његовом опусу срећемо се и са жанр
сценама које подстичу оживљавање сећања на старе занате четкаре, пинтере, коваче и опанчаре у свом радном окружењу, где
Васиљевић кроз веристички доследну препознатљивост ентеријера упућује на узбудљиву лепоту њихових реквизита, који својом несвакидашњом ликовношћу евоцирају на неко прошло
Д.Н.
време.
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ДОМ УЧЕНИКА ВЛАДИМИРЦИ

КОНАЧНО НА ЈЕСЕН
Започет још давне 2006.године Дом ученика биће, коначно,
завршен на јесен, или најкасније до краја године.
Крајем јуна је расписан јавни
тендер за извођење завршних радова
на Дому ученика у Владимирцима.
- Отварање понуда је заказано за
9.јул, а средства смо обезбедили уз
помоћ Владе Србије и Канцеларије за
јавна улагања РС- каже Милорад
Милинковић председник општине
Владимирци. - Остало је да се ураде
завршни радови споља и изнутра
како би објекат, коначно, могао да
добије употребну дозволу и да га
пустимо у рад.

НОВИ АСФАЛТ

КРНИЋ - БЕЉИН
Расписан је тендер за градњу
локалног пута Крнић - Бељин у
дужини од 2.400 метара. Вредност
радова је 21.000.000,оо динара, а
отварање понуда биће обављено у
понедељак, 9.јула. Изградњом овог
путног правца решава се значајан
проблем мештана тог краја, као и
општине Владимирци.

Градња Дома ученика започета је
давне 2006.године. Према плани-раној
динамици радови би требало да,
коначно, буду завршени до јесени, а
најкасније до краја године, а Владимирчани ће позвати председника Александра Вучића да отвори овај Дом.

Владимирци, зграда општине

УЗ ПОМОЋ ВЛАДЕ СРБИЈЕ

КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Куће су добиле нове власнике, а ових дана је додељено
по 1.500 евра, за реновирање у грађевинском материјалу
Током прошле године, уз помоћ
Владе Србије, откупљено је десет кућа
са окућницама, које су плаћене по
9.500 евра и додељене избеглицама.
Породице су усељене у објекте у
затеченом стању, али, с обзиром да су
то биле куће којима је било неопходно
реновирање како би биле оспособљене за становање, ових дана је
обезбеђен и подељен грађевински
материјал како би нови власници
извршили потребне поправке на

објектима које су добили.
- Вредност додељеног материјала
је 1.500 евра - нагласио је Милорад
Милинковић, председник општине
Владимирци и додао да је, на овај
начин, решен горући проблем смештаја
избеглица који је годинама стајао
отворен.
Породице су усељене током
прошле године, а сада су добиле и
прилику да изврше поправке које ће им
омогућити бољи смештај.

У ЗНАКУ ЖАРКОГ ЛЕТА

БАЗЕН ПОНОВО РАДИ

Улазница непромењена - 200 динара. Ове године пливачким базеном ће газдовати Туристичка организација Владимираца
После спровођења поступка Јавног огласа за
давање под закуп пословног простора на пливачком
б а з е н у, О п ш т и н с к а т у р и с т и ч к а о р г а н и з а ц и ј а
Владимираца је спремна за почетак купалишне сезоне.
По речима председника општине
Милорада
Милинковића базен је напуњен водом и током прошле
недеље на отварање се чекало само због неповољних
временских услова.
Пратећи објекти на базену дати су под закуп
одлуком од 26.јуна, после закључења Јавног огласа.
Услуге ће бити комплетиране радом три монтажна
угоститељска објекта са баштама.
Иначе, цена дневне улазнице је непромењена 200.оо динара, па су Владимирчани, вероватно, ове
године у прилици да се купају по најнижој цени у Србији.
Али, ако се зна да су у прошлој години бележене рекордне
посете са великим бројем купача, јасно је да се очекује и
солидан приход од продаје улазница. Локална
самоуправа, очигледно, води рачуна о својим грађанима.

УСПЕШАН РАД
ДОМА ЗДРАВЉА

Чека се на купаче

БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ

Спремне
Спремне да
да помогну
помогну
пацијентима
пацијентима

У мају, у Дому здравља Владимирци, изведена је и трећа успешна
акција бесплатних превентивних прегледа, а у организацији Министарства
здравља Републике Србије у којој су, по први пут пацијенти без оверене
здравствене књижице, могли да ураде, поред осталих прегледа,
лабораторијске анализе холестерола и триглицерида - бесплатно.
Иначе, менаџмент Дома здравља обезбедио је најсавременији ЕКГ
апарат за службу педијатрије прилагођен деци, као и један инхалатор који је
донирала апотека ФЛОС. Инхалациона терапија за најмлађе суграђане постаће
игра, а одлазак педијатру својеврсна забава.
Уз помоћ Локалне самоуправе општине Владимирци обезбеђена је
вредна рачунарска опрема за службе опште медицине.
-Тежимо ка побољшању услова рада и унапређењу квалитета услуга
које пружамо нашим суграђанима са циљем очувања здравља, а у послу који
свакодневно радимо драгоцен нам је сваки вид помоћи од оних људи који
мисију нашег Дома здравља виде и као прилику да покажу своју хуманост и дају
допринос у стварању бољих услова за лечење – каже за в.д. директор Дома
здравља Владимирци др Милена Максимовић.
(Сајт општине Владимирци)
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Lajkova~ka
panorama
Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ВИДОВДАНСКИ ПРИЈЕМ ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ

ЛАЈКОВАЦ НАГРАЂУЈЕ ЗНАЊЕ
Рачунари и таблети за најуспешније основце и средњошколце
Руководство општине Лајковац је на Видовдан
организовало пријем за ђаке генерације, вуковце и учеснике
републичких такмичења. Награде су им уручили председник
Андрија Живковић и његов заменик Ненад Џајевић. Пракса
је промењена у односу на претходне године, када су у велику
салу Градске куће долазили сви одлични ученици и бивали
награђени књигама.С обзиром на то да им се књиге већ
уручују у школама, од ове године у општинско здање долазе
најуспешнији, али су поклони вреднији: лаптоп рачунари,
таблети и вредна издања књига и монографија. То ће
свакако представљати додатну мотивацију за најистакнутије ученике.
- Променили смо концепцију, а надам се да ћемо
следећих година имати и богатији фонд награда за
најуспешније ученике. Претходних година смо свим
одличним ђацима основних и средњих школа додељивали
по књигу, што је пракса школа, тако да смо одлучили да
ђацима генерације, вуковцима и учесницима републичких
такмичења поклонимо лаптоп рачунаре и таблете и тако их
додатно мотивишемо. Такође смо, као и прошле године,
наградили одбојкашице ОШ „Миле Дубљевић“ које су другу
годину узастопно прваци државе у школској одбојци. Оне су
добиле патике, а њихови наставници физичког тренерке. Да
бисмо заокружили причу, с обзиром да то има много везе са
успехом младих одбојкашица, наградили смо дресовима
Женски одбојкашки клуб Железничар. Ми смо данас поносни
јер су с нама били најталентованији и највреднији млади
Лајковчани који су на изванредан начин представљали нашу
општину у протеклој школској години. Оштина Лајковац ће
сетрудити и да у наредним годинама улаже што више у
образовање и спорт. Доказ томе јесте да смо ове године
повећали буџет за студентске стипендије за 60 одсто, увели
смо праксу да стипендирамо и све ђаке генерације, а осим
тога од Републике смо успели да добијемо 350 милиона
динара за реконструкцију две школе у Лајковцу: Средње
школе „17. септембар“ и основне школе у Бајевцу.
Најављујем да ћемо у септембру, за дан Лајковца, имати
новчане награде за најуспешније студенте, што говори да
адекватно награђујемо све оне који су талентовани,
марљиво раде и достојно репрезентују Лајковац. Трудићемо
се да их сачувамо и да они једног дана буду носилац развоја
наше општине – закључио је Андрија Живковић.

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ
СРЕДЊА ШКОЛА "17.СЕПТЕМБАР" ЛАЈКОВАЦ
IV-3 Економски техничар: Анита Јелић (ђак генерације), Јелена Мућуновић, Нина Радовановић и
Данијела Тешић.
IV-4 Електротехничар рачунара: Вања Гајић.
III-3 Економски техничар: Ивана Лукић.
III-2 Заваривач: Вукашин Молеровић.

ОШ "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ" ЛАЈКОВАЦ
Никола Митровић (ђак генерације), Катарина Мартић,
Сања Јеленић, Јелена Петковић, Кристина Јовановић и Дејана Бојовић.

ОШ "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ" ЈАБУЧЈЕ
Тања Ивановић (ђак генерације), Вељко Петровић,
Јована Томић, Ана Андрић и Ана Митровић.

ОДБОЈКАШКА ЕКИПА ОШ "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ"
ЛАЈКОВАЦ
Стефана Пакић, Андреа Радивојевић, Маша Митровић,
Јована Петровић, Анђела Тасић, Елена Пејић, Тијана
Бајић, Милица Остојић, Ивана Петровић, Ана Јаковљевић, Милица Милошевић и Андреа Перић.
Професори физичке културе: Марко Ивковић и
Александар Ђукић.
За резултате у спорту и афирмацију Лајковца:
ЖОК Железничар (Лајковац)
Ученик генерације Средње школе 17. септембар“ је
Анита Јелић, смер економски техничар. Средњошколски
центар има пет вуковаца и две награде на такмичењима. У
ОШ „Миле Дубљевић“ најуспешнији у својој генерацији је
Никола Митровић, док је епитет ђака генерације у ОШ
„Димитрије Туцовић“ у Јабучју завредела Тања Ивановић.
Највећа лајковачка основна школа има пет вуковаца и
учесника републичког такмичења из српског језика, док
школа у Јабучју има четири вуковца, учешће на републичком из биологије и на Књижевној олимпијади.
Б.П.

Награђени ученици на пријему у општини Лајковац
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ОДЛУКЕ 66. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ЗА КВАЛИТЕТНИЈУ
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
На 66. седници Општинског већа, одржаној 21.јуна,
донето је неколико значајних одлука. Пре свега, усвојене су
измене Програма унапређења квалитета здравствене заштите
становника општине Лајковац за 2018. годину, којима је
опредељено додатних 2,4 милиона динара из првог
ребаланса за ову намену, тако да је укупно буџетско
издвајање за здравствену заштиту 12 милиона динара. То ће
побољшати функционисање сеоских амбуланти у Боговађи и
Врачевићу. Осим тога, у наредних два до три месеца Боговађа
ће добити апотеку, а затим и Јабучје, најавио је Андрија
Живковић, председник општине Лајковац. Донето је Решења о
одређивању службеног лица (овлашћеног лица) за поступање по захтевима за Слободан приступ информацијама од
јавног значаја, за све органе општине Лајковац. Овлашћено
лице је Мирјана Тејић, дипломирани економиста, уместо
Љубице Новаковић дипломираног правника, која не може
више обављати тај посао као начелница Општинске управе.
Донето је Решење о
образовању Комисије за
идентификовање власника
парцела који нередовно
одржавају обале и растиња
поред својих парцела. Формирана је комисија од
четири члана, која ће у две
групе, заједно са представницима месних заједница
обилазити терен и сачињавати записнике, што ће
створити предуслове за
употребу механизама да се
на овом плану стање доведе у ред. Уследиће опомене
и новчане казне несавеАндрија Живковић
сним власницима парцела.
Комисија треба заправо да
помогне комуналном инспектору, како би се у што краћем року
стање на терену довело у ред и омогућио несметан пролазак
пољопривредне и грађевинске механизације у јеку сезоне.
Веће је прихватило предлоге стручне комисије за
одобравање програма у области спорта. Реч је о три пројекта:
СРК “Лајковац трчи”, Спортског савеза општине Лајковац и
ПСД “Ћира”. Опредељена су средства у износу од 165
хиљада за награде најбољим спортистима: одбојкашицама
које су преко школског спорта по други пут прваци државе и
ЖОК ” Железничар” за освојени КУП Србије.
Општинско веће се изјаснило и о предлогу закључка о
Приступању изради студије оправданости заједничког
обављања комуналне делатности. Наиме, прихваћен је
предлог да се приступи изради Студије о оправданости
водоснабдевања општине Лајковац и ГО Лазаревац, након
чега ће уследити и нови споразум две општине, који би требао
да допринесе решењу актуелних проблема у водоснабдевању. Исти предлог наћи ће се и пред лазаревачком
локалном владом. Ово је резултат свакодневних разговора и
састанака челника две суседне општине, који су се одвијали у
претходних месец дана.
Председник Андрија Живковић је рекао да ће врло брзо
бити решен проблем угрожености највећег бунара постројења
у Непричави, који је уз ограду водовода. Бунар се налази тик
уз обалу реке Колубаре и сваког момента прети велика
опасност да буде урушен и постане неупотребљив, чиме би се
битно довело у питање водоснабдевање и Лајковца и
Лазаревца. Састанак на који је општинско руководство
отишло у ЈВП “Србијаводе”ради добијања дозволе за
санацију резултирао је са одобрених 17 милиона динара у ову
сврху, што значи да ће “Србијаводе” финансирати санацију.
Набавка ће бити расписана до краја месеца, па се очекује и да
ће проблем бити врло брзо решен.
Са 1,2 милиона динара одобрених на овонедељној
седници Скупштине за санацију подстанице Војни круг биће
решен проблем водоснабдевања виших делова Лајковца и
потез Спортска хала, Дом здравља, вртић, школе…
Отклањањем недостатака на мрежи и санацијом подстанице
Војни круг, дефинитивно ће бити решен проблем водоснабдевања и за овај део Лајковца, на сличан начин како је то
недавно урађено за Село Лајковац.

ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

ОДРЖАНА 67. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

У ЦЕНТРУ ЛАЈКОВЦА

У СУСРЕТ
"ДАНИМА ЛАЈКОВЦА"

ПОЧЕЛО УРЕЂЕЊЕ
ШЕТАЛИШТА

Општинскo већe општина Лајковац, на својој 67.седници, одржаној прошле среде, одлуливало је о само три тачке
дневног реда. Општинска влада усвојила је Решење о образовању Организационог одбора за прославу „Дана Лајковца
2018“ и градске славе Огњене Марије, прихватила је текст
Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката
у области културе из буџета Општине Лајковац и донела
Решење о надокнади координатору за ромска питања.
Председница Организационог одбора манифестације
Дани Лајковца је Мила Митровић, директорка ПУ „Лептирић“,
а чланови су: Милутин Ранковић – директор ТО, Снежана
Шкорић – директорка КЦ „Хаџи Рувим“, Бојан Богдановић –
председник Спортског савеза, Дарен Миливојевић – заменик
директора Градске библиотеке и свештеник Томислав Матић –
представник Црквене општине. Буџет манифестације је на
прошлогодишњем нивоу и износи око 2,5 милиона динара. На
уобичајеној конференцији за новинаре после седнице Већа
Андрија Живковић, председник општине Лајковац, рекао је:
- Овогодишњи „Дани Лајковца“ биће мало продужени,
трајаће и почетком августа, поред досадашње праксе по којој
су сви програми реализовани крајем јула. Оно што је сада
познато, јесте да ће за централно вече манифестације
гостовати „Црвена јабука“, а остали сегменти програма за
сада се не откривају, њих ће благовремено обелоданити
директорка Културног центра. Један дан манифестације, са
богатим културно-уметничким програмом, биће посвећен
најмлађима. Програм ће бити базиран на догађајима који су и
претходних година били изузетно посећени, попут мото скупа
на Колубари, који ће бити организован првог викенда у
августу и који ће бити садржајнији. Хуманитарни фудбалски
турнир у Боговађи у организацији Удружења „Моја Боговађа“
ове године ће бити одржан почетком августа у оквиру „Дана
Лајковца“. Приход од турнира, као и до сада, биће дониран у
хуманитарне сврхе и општина Лајковац ће турнир подржати и
дати свој допринос.

Ископом старих и дотрајалих гранитних плоча, након
две деценије, почели су данас радови на уређењу
шеталишне зоне у центру Лајковца. Радови су отпочели
пуном паром, па се већ сутра креће са ископом и старог
слоја песка до неопходног нивоа, након чега ће уследити
постављање и ваљање новог, утабавање и потом
постављање нових гранитних плоча. Ако време послужи,
комплетан посао биће окончан за десетак дана, рекао је за
портал "Лајковац на длану", у име извођача радова "Хидросистем" доо Лазаревац, Александар Мирковић.

Детаљ са 67.седнице Општинског већа Лајковац
Општинско веће је прихватило текст и пратеће обрасце
за расписивање Јавног конкурса за финансирање и
суфинансирање пројеката у области културе из буџета
Општине Лајковац за ову годину. Новина овогодишњег
конкурса је што подносилац пријаве може бити и физичко
лице, с тим што реализација мора ићи преко правног лица.
Конкурсом су 2,5 милиона динара намењена области
непокретног културног наслеђа, а 700 хиљада осталим
областима. Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од
дана расписивања.
Координатору за Ромска питања, који је до сада радио
волонтерски, од 1. јула припадаће месечна надокнада од
30.000 динара, одлучило је Општинско веће.

5.јул 2018.г.
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ФК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

ОД ЈЕСЕНИ У ЗОНИ
После деценија играња у републичком рангу
такмичења, својевремено и Другој савезној лиги, ФК
Железничар је испао у Зону, која ће захваљујући
реорганизацији од јесени бити
Колубарско-мачванска.
И да је једина комбинаторика за
опстанак била блиска реалности,
„пала је у воду“ јер фудбалери Жеље
нису учинили основну ствар, а то је
победа у Љубићу. Полет је у овом
мечу победио са 4:2. Лозница је, као
што су Лајковчани прижељкивали, играла нерешено
са Мокром Гором, али је ФАП као домаћин освојио бод
против Слоге из Пожеге. Тако је Слога, која је водила
већи део пролећног дела првенства, испала највећи
губитник јер ће у Прву лигу ићи Златибор захваљујући бољој гол разлици. Чајетинци су очекивано
победили Карађорђе у Тополи са 2:0.
Са српсколигашког запада испадају Железничар,
Карађорђе, Шумадија 1903 и Јединство Путеви. Ако
не дође до реорганизације Српске лиге овог лета, а то
се у нашем фудбалу повремено дешава, Железничар
и Задругар ће бити супарници у наредном првенству
Колубарско-мачванске зоне.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ЛАЈКОВАЧКИХ КАРАТИСТА
Већ првог дана извођења радова било је пуно радника
и механизације на траси шеталишта и резултати рада су већ
видљиви.
Андрија Живковић, председник општине Лајковац,
поводом почетка радова на уређењу шеталашне зоне каже:
- Пре неких десетак година, када су мењане водоводне
цеви у улици Владике Николаја дошло до пропуста
приликом њиховог враћања, што је узроковало слагање тла,
тако да на појединим местима више није било безбедно
кретање пешака. Одвојено је пет милиона динара за ове
радове, којима ће бити замењено око 500 квадрата
гранитних плоча. Паралелно, биће промењена и водоводна
цев која пролази поред локала у тржном центру, што ће
одрадити лајковачко комунално предузеће, а такође биће
замењена и расвета која се налази на тој деоници и која није
функционисала низ последњих година, тако даће овај део
коначно добити осветљење. Покушаћемо да, током лета, уз
помоћ комуналног, репарирамо и украсне стубиће и клупе
које су дотрајале.
Први човек лајковачке општине најављује да, када ови
радови буду завршени, већ крајем јула, расписивање
тендера за коначно уређење платоа испред општине. Након
тога следи измештање Зелене пијаце и уређење парка на
том простору, чиме би до Дана општине било заокружено
уређење централне зоне, започето прошле године уређењем
главне улице.
Лајковац на длану

ЛАЈКОВАЧКИ ПЛАНИНАРИ
У ХРВАТСКОЈ
Планиари ПСД Ћира Лајковац боравили су, средином
јуна, у Хрватској на Међународном слету железничких
планинарских друштава. Поред Лајковчана, учествовало је
још седам планинара из Србије. Домаћин је било планинарско друство из Госпића. Учесници су били планинари из
Словеније, Мађарске, Хрватске и Србије.
Планинари су посетили Плитвице а потом за викенд
било је организовано неколико успона на Велебит, из
различитих праваца, као и традиционалне спортске игре. У
укупном пласману Србија, односно ПСД "Ћира" поделио је
друго место са Словенијом.
“Још једно прелепо дружење, уз договор да се
догодине видимо у Лајковцу. Наиме, једногласно је за
домаћина следећег слета, у јуну месецу 2019. године,
изабрано ПСД Ћира Лајковац, што је још једна потврда
квалитета рада и озбиљног приступа организацији акција",
рекао је у име лајковачких планинара Влада Јаковљевић.

ТРИ МЕДАЉЕ У РУМУНИЈИ
Такмичари карате клуба "Димитрије Туцовић"
наступали су, 22-23.јуна, на Првенству Европе у Решници
(Румунија). Од укупно четворо каратиста из Лајковца, троје је
узело медаље. Сретен Карић и Јелена Карић су освојили
сребрне медаље, Маријана Петковић је узела бронзу, док је
Драго Јовић, овога пута, остао без медаље.

Лајковачки каратисти у Румунији
На такмичењу су учествовали такмичари из једанаест
европских држава. Судија на такмичењу био је Лајковчанин
Миодраг Мија Јевтић, иначе тренер КК "Димитрије Туцовић".

ПСД "Ћира" у Госпићу
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ЛАЈКОВАЦ

ОДРЖАНА 23.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТ ПОВЕЋАН
ЗА БЛИЗУ 200 МИЛИОНА
Након ребаланса буџет износи 1.464.373.292,34 динара
1.175.442.373,68 динара од чега је 765
милиона динара укључено у буџет, а
додатних 415 милиона динара финансира се ван буџета: преко Министарства
привреде, Канцеларије за јавна улагања
и УНДП. Средства од 55,3 милиона
динара по потписаном Уговору са ЕПС
Београд огранак РБ „Колубара“ о
финансирању довршетка изградње
комплекса Спортског центра опредељена су за котларницу и трафостаницу,
неопходне за рад затвореног базена.
- Ове године смо прешли 70 одсто
и дуплирали проценат извршења код
капиталних инвестиција. Мислим на
капиталне објекте започете у 2016. и
2017. години, пре свега на водоснаЖиворад Бојичић,
бдевање југозападног дела општине,
председник лајковачког парламента
фекалне канализације на ободима општине, укључујући и Словац и Јабучје,
изградњу затвореног базена. То су све одборницима потенцирао повећање
извршења буџета, значајне инвестиције,
планирано уређење центра града, као и
да је актуелно руководство успело да
обезбеди значајна средства од Републике за изградњу и реконструкцију
школа (240 милиона за Средњу школу
„17. септембар“ и 110 милиона за
основну школу у Бајевцу), а од ЕПС-а за
објекте неопходне за рад базена.
Ребалансом се увећавају средства за другу половину године за
социјална давања накнаде породиљама за 6 милиона (укупно 12 за 2018.
годину) и пензионерима за 5,5 милиона
Детаљ са седнице Скупштине општине Лајковац
(укупно 11 милиона). Програм Дома
здравља - унапређења квалитета здраввелике ствари. Садашње руководство је ствене заштите увећава се за 2,4 милиЈП УСТАНОВА ЗА СПОРТ
успело да закључи уговор са ЕПС-ом, она и износи укупно 12 милиона динара.
односно са РБ „Колубара“ на 55 Програм од казни за прекршаје увећан је
И ОМЛАДИНУ ЛАЈКОВАЦ
милиона динара и тај новац ће бити из суфицита за
922 хиљаде, а за
искоришћен за завршне радове на програм развоја шумарства из суфизатвореном базену, односно за изгра- цита од прихода од шумског земљишта
дњу нове трафо станице у Војном кругу издваја се додатних 585 хиљада динара.
која ће омогућити прикључка будућег
Општински парламент је усвојио
затвореног базена на електродистри- Одлуку о завршном рачуну буџета за
Најзначајнија кадровска одлука, бутивни систем, а истовремено ће 2017. годину. Скупштина је дала сагладонета на 23.седници Скупштине омогућити да цео тај простор на коме су сност на Прве измене Плана и Програма
општине Лајковац, био је избор дире- изграђени објекти спортске инфра- пословања са Финансијским планом ЈП
ктора ЈП Установа за спорт и омладину структуре, школе, стамбено насеље „Градска чистоћа“; Годишњи програм
Лајковац. На ову функцију, у наредне добије боље снабдевање електричном заштите, уређења и коришћења
четири године, именована је Драгана енергијом. Други значајан објекат који пољопривредног земљишта; на статуте
Јеленић, досадашњи вршилац дужно- ће омогућити пуштање у рад затвореног ПУ „Лептирић“ и Туристичке органисти, која се организацијом неколико базена је котларница на пелет.
зације општине Лајковац. Донета је и
великих догађаја показала као успеПредседник лајковачког парла- Одлука о главном урбанисти. Лајковац
шан руководилац и организатор.
мента је истакао да су ребаланском ће ускоро добити градски и приградски
предвиђена додатна средства за изгра- превоз јер су одборници дали сагладњу 23,5 километара водоводне мреже сност на Уговор о поверавању обављау Јабучју и додао:
ња јавног градског и приградског
-Треба посебно истаћи оно што превоза „Ластри“ из Лазаревца као
смо већ усвојили буџетом, прецизирали најповољнијем понуђачу.
и ребалансом, а то су локални некатеПарламент је донео и одлуку да се
горисани путеви. Обезбеђено је нових Дом у Јабучју, по Закону о јавној
30 милиона за асфалтирање 12 сеоских својини, са Месне заједнице пренесе у
праваца. Такође је значајно и нових 20 власништво Општине. Изменама и
милиона за водоснабдевање југоза- допунама Одлуке о максималном броју
падног дела општине (Ратковац, При- запослених на неодређено време у
дворицу, Стрмово, Пепељевац), што систему општине Лајковац извршена је
смо започели 2015. и наставили свих само прерасподела: у Општинској
ових година. Надам се да ћемо захваљу- управи повећан је број запослених са 71
јући овим средствима стићи до центра на 72, а то је службеник Туристичке
Пепељевца, где је будући спортски организације, где је број запослених
центар.
смањен са три на два. Донето су
Драгана Јеленић
И председник општине Андрија кадровска решења о изменама састава
Живковић је у својим обраћањима скупштинских савета.

Скупштина општине Лајковац усвојила је Одлуку о завршном рачуну буџета
за 2017. годину и Одлуку о првом ребалансу буџета за 2018. годину на седници
која је одржана у уторак, 19.јуна. Након
ребаланса буџет износи 1.464.373.292,34
динара и увећава се у односу на Одлуку о
буџету за 2018. годину за 193.837.482,34
динара. Са ребалансом увек се усклађују
Програм уређивања грађевинског земљишта, Програм коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне
средине и Програм за унапређење услова
живота локалне заједнице. Укупан Фонд
ренте по ребалансу износи 561 милион и
увећан је за осам милиона, а Фонд
екологије 199 милиона и увећан је за 22
милиона. Укупна вредност пројеката из
Програма уређивања грађевинског
земљишта по пречишћеном тексту после
првих измена и допуна износи

ПОВЕРЕЊЕ
ДРАГАНИ ЈЕЛЕНИЋ
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ОПШТИНА МИОНИЦА ДОБИТНИК ПРИЗНАЊА ''КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ''

МИОНИЦА-НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈА
ОПШТИНА КОЛУБАРЕ И МАЧВЕ
Општина Мионица је добитник овогодишњег признања
''Капетан Миша Анастасијевић'' као најперспективнија локална самоуправа на подручју Колубарског и Мачванског округа.
Признање је на свечаности одржаној 29. јуна у Пољопривредној школи у Ваљеву испред локалне самопуправе
примио председник општине Мионица Бобан Јанковић.
- Награда ''Капетан Миша Анастасијевић'' је веома
значајна за општину Мионица и представља подстрек за
будуће активности и рад који су усмерени ка остваривању
интереса наших грађана. Ово је доказ да идемо у правом
смеру, да оно што радимо има позитиван ефекат и велики
подстицај да наставимо даље, још јачим темпом, како би
изградили Мионицу, отварали нова радна места и подигли
квалитет живота. Свакако да тај посао није ни мало лак, али
захваљујући подршци Александра Вучића и Владе Републике
Србије успели смо да истрајемо у својим намерама. – рекао је
Признање уручено председнику Јанковићу
Јанковић.
Он је додао да је у последње три године Мионица једно граде се мостови, путеви, цевоводи, креће се у реконвелико градилиште, да се завршавају капитални пројекти који струкцију школа, улаже у културу, образовање и спорт.
су деценијама чекали незавршени, као што је хала спортова,
- То су све фактори који су утицали да баш Мионица добије епитет најперспективније локалне самоуправе, а сигуран
САНАЦИЈА КЛИЗИШТА У КОМАНИЦАМА
сам да ћемо га у наредном периоду још више оправдати –
истакао је први човек мионичке општине.
Награде ''Капетан Миша Анастасијевић'' за привредно и
друштвено стваралаштво додељене су у 18 категорија за
подручје Колубарског и Мачванског округа. Признање које
носи име Капетана Мише Анастасијевића, угледног српског
трговца и великог добротвора из 19. века састоји се од
У току су радови на санацији клизишта на путу у селу плакете и златника са ликом капетана-уметнички рад академКоманице у засеоку Папићи, које изводе предузећа ског вајара Љубише Манчића из Београда, а додељује се од
''Bauwesen'' из Лазаревца и ''Компресор Инг'' из Ваљева. 2000. године у оквиру пројекта ''Пут ка врху'' чији су носиоци
Укупна вредност радова је око 31,5 милиона динара, а исти новосадска Агенција ''Медија инвент'' и универзитети у Новом
подразумевају бушење и бетонирање шипова, изградњу Саду и Београду уз помоћ привредних комора у Србији. А.К.
темељних греда и бетонских потпорних зидова, као и
формирање саобраћајнице. Рок за завршетак је септембар
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА НАСТАВЉА ЛЕПУ ПРАКСУ
месец.
- Непосредно након обилних падавина из марта 2016.
године на територији Општине се појавио велики број
клизишта. Клизиште у Команицама је захватило делове
општинског пута у дужини од 85 метара и претило да
угрози стамбени и помоћни објекат у његовој непосредној
близини. Потребна средства за реализацију овог пројекта
Локална самоуправа ће и
су обезбеђена захваљујући Канцеларији за управљање
јавним улагањима у оквиру Програма отклањања после- о в е г о д и н е о б е з б е д и т и
дица мартовских поплава 2016. године – изјавио је предсе- бесплатне комплете уџбеника
дник општине Мионица Бобан Јанковић и додао да у за све првачиће са подручја
наредних неколико дана почињу радови на санацији још мионичке општине. Одлуку о
одобравању набавке уџбеједног клизишта у мионичкој општини у селу Табановић.
ника из средстава буџета
Општине за ученике првих
разреда основних школа ''Милан Ракић'' Мионица и ''Војвода Живојин Мишић'' Рајковић је у понедељак донело
Општинско веће на предлог
председника општине Мионица Бобана Јанковића.
- Прошле године смо по први пут донели одлуку да
с в и м м и о н и ч к и м п р ва ц и ма о б е зб е д и мо б ес п л а т н е
уџбенике. To се показало као добра пракса, јер је набавка
књига велика финансијска ставка за родитеље. Прваци ће
комплете књига добити првог дана школске године, чиме
Клизиште у Команицама
ћемо им на најлепши начин честитати полазак у школу и
пожелети пуно успеха у будућемо образовању – нагласио је
Јанковић.
Недавно су завршени и радови на асфалтирању
У школске клупе ове године ће на територији мионичке
деонице пута Струганик-Планиница ка Равној Гори у
општине по први пут сести 119 првака. Општина Мионица
дужини од 5 километара. Извођач радова финансираних из
ће обезбедити 104 комплета уџбеника, док ће 15 малишана
државног буџета било је предузеће ПЗП ''Ваљево'', а
добити бесплатне комплете од Министарства просвете,
радови су поред израде нове путне подлоге-тампона и
науке и технолошког развоја намењене за треће дете или за
п ос т а в љ а њ а а с ф а л т а п од р а зум е ва л и и о ј ач а њ е
социјално угрожене категорије.
конструкције коловоза, чишћење постојећих канала и
Према речима првог човека мионичке општине, локаизраду нових. Уређењем ове деонице комплетирано је
лна самоуправа посвећује велику пажњу унапређењу услоповезивање два државна пута модерним асфалтом, што ће
ва образовања. Поред набавке уџбеника за прваке, обезбепуно значити мештанима Планинице, Струганика, Брежђа,
ђени су и бесплатан превоз ученика, бесплатан улазак на
Горњег Лајковца и других села која гравитирају том
базене СРЦ ''Лепеница'' за све основце током летње сезоне,
подручју и олакшати им саобраћајну комуникацију.
А.К.
као и наградна путовања за најбоље ученике.
А.К.

ВРЕДНОСТ РАДОВА
31,5 МИЛИОНА ДИНАРА
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УДАРНИК 101 ПУТ
Од своје једанаесте године Аца из Паљува
учествовао је на радним акцијама у Југославији
Добио је, давно, у прошлом веку, надимак Аца
Трактор јер је на радним акцијама у Титовој Југославији
радио најмање за тројицу, па је сакупио чак 101 ударничку
значку. Александар Радојичић (1950), побегао је на радну
акцију са 11 (словима: једанаест) година. До Београда са
Убљанима (који нису хтели да га приме, па је од њих
побегао како га не би вратили његовима у Паљуве), затим,
до Скопља у поштанском вагону (са кофама са сиром), а
онда, у Скопљу, на крову аутобуса са акцијашима. Попео се
уз лествице које су, тада, биле саставни део на задњем
делу сваког аутобуса...
- Брзо су ме открили и одвели у Штаб Акције,
Аца Трактор у првом
сећа се ових дана.- Позван
плану на смотри ОРБ-а
је и мој отац, али, на Уб се
вратио без мене јер сам
успео да их измолим да ме
оставе. Тада сам два месеца провео на акцији, стекао
популарност као најмлађи
акцијаш и чак ми је додељена прва ударничка значка.
О н д а ј е , год и н е
1962, као осведочени акцијаш, добио прилику да, са
Убљанима и Ваљевцима,
оде на радну акцију којом је
грађен аутопут БратствоЈединство, а 1963. у Скопљу је био у саставу руске
бригада која је радила на
расчишћавању рушевина
после земљотреса. Тада је, већ, био познати акцијаш.
- Извукао сам жену без руке из неке срушене
зграде, јер сам само ја, онако мали, могао да се провучем
до ње, прича о овој потресној успомени.- Касније, на једној
смотри радничких друштава, где сам певао, као радник
ГСП-а, та жена ме познала и пришла ми са сузама. Јављала
ми се још два пута, а онда сам чуо да је преминула...
Живот Александра Радојичића протекао је у знаку
радних акција, али је од 1965. до 1969. лета проводио у
Војводини као кубикаш на изградњи насипа.
- Кубикаши су радили за паре и плаћани су од
количине која је ископана, па су ме једва примили јер су
сумњали да могу да пратим њихов темпо, каже Аца.- Али,
кад смо почели, показало се да сам био најбољи. Тако сам,
касније, заједно са једном другарицом са радне акције, за
шест сати, ископао канал дужине 50 метара, дубине 60 и
ширине 40 сантиметара. Тада сам добио онај надимак.
Ређале су се радне
акције. Радио је, као
возач у ГСП-у, али је лета
проводио на радним акцијама широм Југославије. Имао је седам сусрета са Титом, за њега је
искован специјални крамп од 30 сантиметара
који је, сада, уз друга
његова одличја и 101
Са сином Војиславом ових
ударничком значком, медана у Паљувима
ђу еспонатима у Музеју.
Тито је, на Тјентишту, поред изложеног крампа, који је био
‘’скраћен’’, ударцима о камен, за шест сантиметара, написао:’’Ово је примјер како треба градити своју домовину!’’...
Био је Аца Трактор командант бригаде (или заменик) много пута. Нема радне акције на којој није учествовао. Последња је ОРА ’’Ада `90’’, а био је, као командант бригаде, члан Штаба. Провео је укупно 94 месеца на
радним акцијама, а Скупшптина града Београда доделила
му је стан као својеврсно признање.
Своје пензионерске дане проводи у породичној
кући у Паљувима. Излечио је, здравим животом, канцер
пошто су му 2000.године, у КБЦ-у, извадили бубрег... Али,
то је, већ, друга прича, а само ова, акцијашка, била би
довољна за сценарио вредног филма...

Милан Миловановић

УБСКИ ГРАФИТИ - ДРАГАН
ФИЛИПОВИЋ ДАДУЛА

У ПЕТОЈ БРЗИНИ
Брзо је возио, а тако и живео.
Енерично, својеглаво, самоуверено...
У друштву - необуздан, али праведан.
Са пријатељима одан, али ‘’на своју
руку’’. У спорту - често недостижан,
упоран, поуздан... Био је један од
оних који су се безгранично трошили,
као да је, негде у себи, осећао, да ће
му живот измаћи сувише
брзо, да ће, као песак
убске пескане, у којем се,
као клинац, играо са другарима, пролетети кроз
Драган и
прсте сувише брзо и неДрагица
објашњиво сурово...
Филиповић
Његова генерација (1950) одрастала је на
убској калдрми и уз
репертоар популарних
каубојских филмова, чији
су јунаци били узор многима. Он је волео Франка
Нера... и био, свакако,
један од убских жестоких
мома ка с е да мдес етих
година.
Ум е о ј е д а с е
сукоби кад би осетио неправду, штитио је, као
Давне 1969...
некакав витез, слабије ако
би били угрожени и несебично делио са другарима, ако би затребало,
последњу пару. Дак је био
скраћени надимак од Дадула. Настао је у његовом детињству јер су му,
као миљенику у породици (имао је три старије
сестре) тако тепали.
Био је један од
На Општинском брду
оних убских момака који
се нису повлачили у животу. Ишао је својим путем, упркос обртима које
му је судбина доносила.
Неко време је провео у
иностранству, а када се
вратио прихватио је улогу тренера фудбалског
клуба ‘’Совљак’’. Срчан и
одан свом клубу и момцима које је тренирао, дошао
је да води утакмицу, чак,
Давних година
после једне тешке операса
сином
Бранком
ције са " ч а л м о м " н а
глави.
Запамћен је као стандардни и сигурни одбрамбени играч убског ’’Јединства’’. Најчешће је наступао као
леви бек. Чистио је лопте пред голом као метлом, ишао
главом на лопту, тамо где други нису смели ни ногом.
Кроз живот је пројурио у свом стилу и на свој
начин. Петом брзином.
М.М.

Из времена када се живело за убски фудбал,
Пирић и Дадула седамдесетих прошлог века

ЧИТУЉЕ
15.07.2018. г. навршиће се шест
месеци од како није са нама

5.јул 2018.г.
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1.јула 2018.г. навршило се четири године
од како није са нама наш драги

СЛОБОДАН
КОСТИЋ
ШОЈА
(1953 - 2014)

Чуваћемо успомену на
твој драги лик и вечно
га носити у
нашим срцима

МИХАИЛО МИКА
ЦВЕТКОВИЋ
Заувек у нашим
срцима и мислима...

Супруга Верица,
син Срђан са породицом и
ћерка Славица са породицом

Породица Цветковић
СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ МИЛЕ
ЈАНКОВИЋ
(1945 – 2016)
Много нам недостајеш...
Твоје Милица и Цица

СЕЋАЊЕ

26.јуна 2018.г. навршава се година
од смрти наше вољене мајке

ДРАГИЋ ПЕТРОВИЋ

ЖИВАНЕ
СТАНОЈЛОВИЋ

професор (1935 – 2008)
Године пролазе, прође и десета.
Не постоји време да избрише
сећање на твоју доброту, љубав
и пажњу коју си нам увек
пружао. С љубављу коју смрт не
прекида, с тугом коју време не
лечи,чувамо те у нашим срцима.
Твоја породица

(1938 - 2017)
Хвала ти за све, Остаћеш у
нашим срцима, твоја деца
синови:Милета и Слободан
са породицама, ћерка Клара
са породицом и унука
Кристина са породицом

СЕЋАЊЕ

ДУШАН МАТИЋ
КАРЕЛИ
(1978 - 1999)
Са болом у души и вечним
сузама у очима, 4.јула,
обележићемо твој рођендан,
анђеле наш.
Воле те твоје
неутешне,
мајка Стоја и сестра
Данијела са породицом
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

5.јул 2018.г.
12.06.2018.г. трагично је настрадао наш вољени син,
супруг и отац

Последњи поздрав

ДРАГАН ГАГА
ЖИВАНОВИЋ
(1966 - 2018)
Премало смо година
провели са тобом и тешко се
миримо са истином
да више ниси са нама.
Вечно ћемо се сећати нашег
сина, супруга и оца…
Неутешни: отац Мирослав,
мајка Живана, супруга
Славица, ћерка Слађа
и син Марко

ДРАГАНУ ГАГИ
ЖИВАНОВИЋУ
(1966 - 2018)
У срцу туга, на гробу тишина, а у
твом дому велика празнина. Не
видимо ти очи и не чујемо глас,
али осећамо да си ту између нас
Твоји најмилији Живановићи:
Буки, Љиља, Зоки и Анка

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

5.јул 2018.г.

Последњи поздрав брату,
деверу и стрицу

Последњи поздрав стрицу

Последњи поздрав мом
вољеном брату

ДРАГАНУ ГАГИ
ЖИВАНОВИЋУ

ДРАГАНУ ГАГИ
ЖИВАНОВИЋУ

ДРАГАНУ ГАГИ
ЖИВАНОВИЋУ

(1966-2018)
Са љубављу чувамо
успомену на тебе…
Брат Милан, снајка Гордана,
синовица Рада и синовац
Влада
12.06.2018.г. трагично је
настрадао мој супруг

ДРАГАН ГАГA
ЖИВАНОВИЋ
(1966-2018)
Није растанак тај који боли…
Боли загрљај који је последњи…
Боле речи које се трудиш да
запамтиш заувек… Боле успомене
које нас тапшу по леђима и терају
да гледамо уназад…Не, није
растанак тај који боли
– БОЛИ КРАЈ…
Твоја Цајка
Последњи поздрав нашем вољеном
и никад прежаљеном сину

ДРАГАНУ ГАГИ
ЖИВАНОВИЋУ

(1966-2018)
Драги чича, недостајеш нам
пуно, али те са поносом чувамо
у нашим срцима и мислима.
Нека те анђели чувају…
Заувек твоји: синовица Рада
и синовац Влада Живановић
12.06.2018.г. преминуо је мој отац,
мој ведар дух,моје велико срце и
моја велика душа

ДРАГАН ГАГA
ЖИВАНОВИЋ
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(1966-2018)
Драги брате! Остајем у
дубоком болу,са сећањем на
све срећне године које смо
проживели заједно
Брат Милан Живановић
12.06.2018.г. трагично је
настрадао мој вољени и никад
прежаљени ћале

(1966-2018)

ДРАГАН ГАГA
ЖИВАНОВИЋ

Постојиш и трајеш кроз најлепше
успомене, које болно подсећају
на све што сам твојим одласком
изгубила. Хвала ти за несебичну
љубав, снагу коју си ми пружао.
Био си ми још потребан.

Све што ти нисам стигао
рећи,исплакао сам…
Вечно ћеш остати у мом срцу
и нека те Анђели чувају…

Твоја ћерка Слађа

Твој син Марко

12.06.2018.г.заувек нас је
напустио

ДРАГАН ГАГА
ЖИВАНОВИЋ

(1966-2018)

(1966-2018)

Анђео отет из нашег загрљаја,
чувар доброте и љубави.
Заувек си склопио твоје црне очи и
отишао у бољи свет, остављајући
нас саме и без наде… Сине, заувек
ћемо те чекати…
Неутешни твоји тата Мирослав
и мајка Живана

Прерано си отишао, био си део
нас, имао си велико срце
препуно доброте. Бол и туга
нису само у речима, нити у
сузама, већ у нашим срцима где
ћеш заувек остати…
Кумови Бобан и Мира

(1966-2018)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ГАГИ
ЖИВАНОВИЋУ
(1966-2018)
Поносни смо што смо те имали а
тужни што смо те прерано
изгубили. Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Твоја синовица Цеца,
синовац Ђоле, Тамара,
Теодора и прија Гордана
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СПОРТ

5.јул 2018.г.

ПРОМЕНЕ У ФС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

"ЗОНЕ" У НОВОМ ФОРМАТУ
Сезона 2018/19. донеће значајне
промене у организацији зонског такмичења на територији Западне Србијеуместо Дрине, Дунава и Мораве, зонаши
овог региона биће распорођени у
четири групе: Шумадијско-рашка, Западно-моравска, Подунавско-шумадијска
и она која нас највише интересујеКолубарско-мачванска.
Уместо досадашњих 16, зоне ће
бројати по 14 клубова, а прваци све
четири лиге имаће директан пролаз у
Српску лигу "Запад". Поред економичности такмичења (4 кола мање,
односно 26 утакмица), највећи добитак
овог формата је смањење трошкова
пута, повезано с тим и мањи расходи
службених лица. Уместо Пријепоља и
Сјенице, најдаља путовања, гледано из
угла тамнавског краја, сада ће бити
Лешница, Клупци и Крупањ.
Поглед на састав Колубарскомачванске лиге сугерише да би по
традицији и рејтингу, фаворит лиге
морао да буде Железничар из Лајковца.
Карактеристика лиге биће велика уједначеност, не треба потценити шабачке
новајлије Мачву (Богатић) и Раднички
из Шапца, а лига ће бити по мери два
тамнавска лигаша- Врело Спорта и
Брезовице. Врељани су решења за

Састав Колубарско-мачванске
зоне за сезону 2018/19.
1. Железничар (Лајковац)
2. ОФК Дивци
3. Борац (Лешница)
4. Раднички (Ваљево)
5. Задругар (Лајковац)
6. Рађевац (Крупањ)
7. Спартак (Љиг)
8. Раднички Стобекс (Клупци)
9. Рибница (Мионица)
10. Осечина
11. Врело Спорт
12. Брезовица
13. Мачва (Богатић)
14. Раднички (Шабац)
"бонусе" нашли у бившим омладинцима Јединства Поповићу и Павловићу, а формирањем омладинске
селекције добиће још ширу базу младих играча. Брезовица има предност
искуства трогодишњег играња гломазне "Дрине" (2013-2016), утисак је да
формирају озбиљан састав, па је за
очекивати да наше клубове видимо у
борби за средину или горњи део
табеле.
Б.Матић

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ КОЊИЧКОГ СПОРТА

АТИЛ ТРЛИЋ
НАЈБОЉИ У "БОМБАРДЕРУ"
Брзо је Атил Трлић преболео
пораз у "Трајал Стејксу", овога пута је
заблистао у трци "Бомбардер" за
трогоде ждрепце и у маниру старт-циљ
тријумфовао вођен сигурном руком
Словака Михаела Дема. Била је то
четврта победа Атила у пет стартова и
потврда одличне форме пред други
овогодишњи класик "Дерби" који се
трчи на Београдском хиподрому 8. јула.
Сјајну увертиру за исту трку имао је
Трибал Владе Ранковића који је стигао
за дужину касније од победничког грла,
а одлично издање домаћих трогодаца
заокружио је Џо-Џо власника Дражена
Дунђера који је освојио треће место.
Мало је недостајало да сви коњи у
наградама буду са наше територије,
Криптон је ипак морао да се задовољи
шестим местом.
У трци "Лагуна" за трогоде омице
лако је тријумфовала Хамба Мојо са
Ђорђем Перовићем у седлу, док је
Красива из штале Маторчић ипак
потврдила да јој не прија београдски
песак и завршила на четвртом месту.
Торино Хил је показао да је у паду
форме петом местом у трци "Марти
Мистерија" где је победио Мистер Бит,
али је форму поправио Огон који је
стигао други у трци "Ботелијер АГ".
Занимљиво је да је једини бржи од грла
Драгана Љубоми-ровића био коњ
некада у његовом власништву- Џамука,
у маниру старт-циљ дошао је до сигурне
победе.
Тркачки дан у Шапцу обележила је
Саншајн Грл власника Дражена Дунђера

Последње 30.коло (14.06.2018):
Младост (Д) - Тешњар
3:0
Брезовица - Пепељевац
4:2
Врело Спорт - Тулари
2:1
Искра - ОФК Јабучје
1:0
Качер - Тврдојевац
0:3
Трлић - Бањани
4:0
Рибникар - Јуниор НН
6:1
Радник (Уб) - ЗСК
1:0
1.Vrelo Sport 25
2.Brezovica 19
16
3.Iskra
4.Mladost(D) 16
16
5.Bawani
6.OFK Jabu~je 14
7.Pepeqevac 13
9
8.Tulari
9
9.Trli}
10.Tvrdojevac 10
9
11.Ribnikar
9
12.Radnik -1
7
13.ZSK
9
14.Te{war
15.Junior NN -1 5
6
16.Ka~er -1

4
6
8
6
3
7
4
9
8
4
7
5
10
3
9
3

1 99 : 23
5 75 : 32
6 63 : 45
8 69 : 37
11 65 : 51
9 50 : 33
13 55 : 79
12 52 : 59
13 47 : 48
16 44 : 61
14 41 : 69
16 37 : 56
13 34 : 53
18 34 : 56
16 40 : 72
21 40 : 71

Последње 26.коло (13.06.2018):
Димитрије Туцовић - Гуњевац 6:1
Врело - Чучуге
4:2
Јошева - ОФК Паљуви
0:3
Рубрибреза - Полет (ДЛ)
5:0
ОФК Стубленица - Каленић
2:2
Полет (Т) - Црвена Јабука
3:2
Слободан тим: Рудар (Радљево)

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

3
6
5
6
4
6
8
7
3
5
7
5
5

3
4
5
6
9
8
7
9
12
14
13
16
15

70 :20
52 :28
51 :18
53 :36
39 :50
47 :47
44 :29
37 :44
31 :45
33 :45
24 :48
26 :62
29 :64

PRODAJA I SERVIS
Атил Трлић
у трци "Ивањдан", а ко је ставио неки
динар на њу радовао се лепом
добитку, будући да је квота на њену
победу била чак 102! Иља Москов је
водио од старта до циља, у узбудљивом финишу Орнамент је стигао други
за врат, а подбацио је Огон на шестој
пози-цији. Одличан је био и Криптон
Дра-гана Љубомировића у трци
"Мемо-ријал Стефан Пауновић", иако
је у правац ушао као последњи, џокеј
Горан Крстић је силовитим финишом
стигао до победе. Корона Бас је стигла
до треће позиције, а подбачај су имали
Квелиндо Сур и Тина Сур који су
завршили на позицијама шест и
седам.
Б.Матић

79
63
56
54
51
49
43
36
35
34
34
31
31
30
23
20

065/6511-553
014/411-041
KLIMA UREĐAJI

LED RASVETA
OPREMA ZA TV

57
48
47
41
37
36
35
31
30
20
19
14
14

24

ФУДБАЛ
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УБСКИ СРПСКОЛИГАШ ЗАВРШИО СЕЗОНУ НА ПЕТОМ МЕСТУ

ПОБЕДА НАД ШУМАДИЈОМ
ЗА КРАЈ, ОДМОР ДО 12. ЈУЛА
Првотимци Јединства побринули
су се да успешну сезону заврше на
прави начин, головима Зорана
Радојичића и Бојана Бељића црвенобели су савладали будућег зонаша
Шумадију 1903 из Крагујевца. Меч ће
остати упамћен по дебију омладинаца
Ивана Јанковића (2000.) и Саше Марића
(2001.), а права је штета што млађи од
њих није искористио прилику из 39.
минута да први меч у сениорима украси
првенцем.
Убљани су сезону окончали на
високом петом месту, са истим бројем
бодова као и четвртопласирана Шумадија из Аранђеловца. Већ по завршетку
сезоне, направљена је листа слободних

играча на којој су се нашли махом
искусни играчи са значајном минутажом
у претходној сезони: Бојан Бељић,
Владимир Крстић, Дејан Стаменковић,
Немања Брадоњић и Александар Љубичић. За сада су на списку новај-лија
повратници нападач Игор Мила-новић и
десни спољни Милош Мијатовић,
обојица рођени 1994, као и млади
голман Никола Живковић, у претходном
периоду голман омладинаца Вождовца.
Дуканац је играчима дао одмор до
12. јула, на списку летњих тестова
налазе се Јединство (Сурчин), Врело
Спорт, Прово, Прва искра и Раднички из
Обреновца у "генералци", а почетак
првенства заказан је за 18/19. август. Б.М.

ФК Јединство (Уб)

Српска лига "Запад", 34. коло

Јединство- Шумадија
1903 2:0 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца:
200. Судија: Милош Витић (Ужице).
Стрелци: З.Радојичић у 30. и Бељић у
74. минуту. Жути картони: Божовић,
Настић, Вранић (Ш).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Рајовић
7,5, Н.Радојичић 7, Д.Јовановић 7,5,
Стаменковић 7,5, Андрић 7, Лукић 7,
М арић 7 (од 50. Бељић 7,5),
З.Радојичић 7,5, Крстић - (од 19.
Љубичић 7,5), Јанковић 7 (од 58.
Поповић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Стаменковић (Јединство)
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РУБРИБРЕЗА ПОСЛЕ ТРИ СЕЗОНЕ ПОНОВО У ОКРУГУ

ДОМИНАНТНО ДО ЦИЉА
- Поред шампионске титуле, ФК Рубрибреза ове године
прославља и 70 година постојања. - Задржаћемо костур тима,
са два-три квалитетна појачања можемо да се боримо за врх
Окружне лиге Колубаре- поручује Радован Томић, један од
најагилнијих чланова управе.
Циљну врпцу у Међуопштинској
лиги Колубаре пресекла је екипа
Рубрибрезе- на доминантан начин и
потпуно заслужено. После испадања из
округа у сезони 2014/15, тим из околине
Лајковаца се враћа у старо друштво са
амбицијом да не буде епизодиста:
- Иза нас је одлична сезона,
породична атмосфера водила нас је ка
првом месту, а само три пораза и девет
бодова предности потврда су да смо
били најбољи. Задржаћемо костур тима,
са два-три квалитетна појачања можемо
да се боримо за врх Окружне лиге
Колубаре. Имамо одличну инфраструктуру, најлепши терен у лајковачком
крају и велики број присталица који су
били уз нас током сезоне- резимира
Радован Томић, већ десетак година
најагилнији у управи Рубрибрезе.

Суботице и лучанске Младости је
покривао позиције нападача и штопера,
а одмах њему уз раме су и капитен и
голман Радовановић, Шепељ, Јоковић,
Пецић, Тодоровић, Јовичић, Томић,
Адамовић, Хартман, Спалевић,
Ивановић... Зимска појачања нападач
Сокољански (9 голова) и задњи везни
Спасић одлично су се уклопили, а
неизбежна је улога Горана Златковића,
бившег играча Земуна, најзаслужнијег
што се београдска колонија играча
обрела у околини Лајковца и за две
године стекла статус "домаћих" играча:
- Председник Јагош Лончар,
Миодраг Адамовић, Мирко Спасојевић,
Мирослав Чанчаревић, Зоран Тодоровић и још неколицина заљубљеника у
фудбал чине екипу која брине о
фудбалу у Рубрибрези, а велику

ФК Рубрибреза
Тим је са клупе предводио Срећко
Стефановић, некада одлични нападач
Задругара и Рубрибрезе, а као главни
адут свог тима наводи тимски дух и
"дугачку" клупу. Прва виолина екипе
био је Милош Бокић, стрелац 21-ог гола
и момак који је одиграо све минуте у
сезони! Некадашњи играч Спартака из

захвалност дугујем и Жики Лазаревићу
и фирми "Ива-Аграр". Ове године смо
прославили седам деценија постојања
и сигуран сам да је пред нашим клубом
лепа перспектива- задовољно је закључио Радован Томић, "алфа и омега"
новог окружног лигаша.
Б.Матић
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МИОНИЦА

ДРУГИ
АУТО РЕЛИ
Церемонијални старт у петак
(20:41 часова), брзински испити
крећу у суботу од 9:12 часова
Под покровитељством општине
Мионица и у организацији београдског
Ауто клуба ''FAM MM Power'' кроз
мионичку општину ће се сутра и прекосутра по други пут возити ауто рели
''Мионица 2018''. У националном рели
календару ово је друго по реду такмичење и бодује се за Национални шампионат Србије, Отворено првенство
Србије и Куп Србије.
- Након Међународне бициклистичке трке ''Кроз Србију'' којој је
почетком јуна месеца Мионица била
домаћин, следи још један спортски
догађај националног ранга, други Ауто
рели ''Мионица 2018''. Прошлогодишњи рели је привукао велико
интересовање учесника и љубитеља
аутомобилског спорта, а предстојеће
такмичење засигурно обећава ново
врхунско уживање за публику - рекао
је председник општине Мионица
Бобан Јанковић.
Првог дана релија ''Мионица
2018'' ће након техничког пријема и
верификације посада (од 15 до 18
часова) на Тргу војводе Мишића у
центру Мионице од 20:41 часова
уследити церемонијални старт. У
суботу 7. јула у 9:12 часова креће први
брзински испит ''Миони 1'' (9,22 км), а
затим следи други брзински испит
''Рајковић 1'' (6,26 км) у 9:32. После
прва два испита следи сервис, а затим
се исти понављају у 10:48, односно
11:08 часова. Сервис очекује посаде и
пред најдужи брзински испит релија
''Рајковић екстра'' (13,06 км), на коме се
старт прве посаде очекује у 12 сати и
28 минута. Затим следи нешто дужа
пауза пред други део релија, који
стартује у 14:41 брзинским испитом
број 6 ''Маркова црква 1'' (7,14 км).
Одмах потом следи ''Брежђе 1'' у 15:24
(5,50 км). Испити 8 и 9 су поновљени
''Маркова црква 2'' и ''Брежђе 2'',
између којих посаде имају сервис.
Циљ посада је у сервису у 18 сати и 10
минута, а након тога ће уследити
свечано проглашење победника. А.К.
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БРЕЗОВЧАНИ СЕ СПРЕМАЈУ ЗА НОВИ ЗОНСКИ НАСТУП

БОГАТА ЛЕТЊА ПИЈАЦА
После две сезоне паузе, Брезовица ће поново играти у
зонском рангу такмичења, додуше нешто другачијег и што је
много битније- јефтинијег формата. Реорганизацијом зонских
лига, Брезовчани који су 2013-2016. били чланови дринског
каравана, сада су поново у друштву ваљевског Радничког,
Рибнице, Спартака из Љига..., али ће лига овог пута бројати 14
тимова и најдаља путовања биће одласци у лознички крај.
Због тога су у Брезовици већ кренули у ужурбано
спремање за нове изазове, утисак је да ће имати веома
квалитетан и реновиран тим за зонске битке:
- Најбитније питање тренера решили смо у виду Дејана
Стојановића, доскорашњег стручњака Диваца, некада сјајног
везисте са интернационалним искуством. Листу појачања
предводи Перица Марјановић, некадашњи капитен Јединства, а одбрану смо још појачали са голманом Арсеновићем
из Рибникара, штопером Ћирићем из Турбине и левим
спољним Немањом Пештерцем који је играо за лазаревачки
Борац. Из истог клуба је стигао и офанзивни везиста Андрија
Павловић, а решења за "бонусе" су Бојан Бугарски и
Кристијан Ћосић, момци рођени 2000. који су прошли школу
Радничког из Обреновца. "Шлаг на торту" је долазак
провереног везисте Миловановића из Диваца, вероватно
ћемо са још једним појачањем закључити летњи пазар- рекао
је Зоран Анђелић који је преузео диригентску палицу у управи
Брезовице.
Од староседелаца, дрес Брезовчана ће и даље носити
Гошић, Ситарица, Руменић, Вуканић, Ђурђевић, Радосављевић и голман Цветиновић, као и продукт домаће школе
"бонус" Гајичић. Улазак у зону био је знак за растанак са
одличним штопером Николићем, будући да је момак из

ФК Брезовица
Стрмова судија на том рангу, а сарадња је окончана са
ваљевском колонијом играча- Тешићем, Обрадовићем,
Савковићем и браћом Тојчић. Тренер Стојановић је заказао
окупљање за 26. јул, за сада су договорене утакмице са
Младошћу из Драчића и Слогом из Богосавца, а "генералка" је
заказана са највећим ривалом из округа- Врело Спортом. Б.М.

И ОВЕ ГОДИНЕ ТРАДИЦИЈА СЕ ЧУВА У РАДЉЕВУ

ИВАЊДАНСКИ ТУРНИР
- ЧЕТРДЕСЕТИ ПУТ
Традиционални турнир у
Радљеву имаће овога лета своје
јубиларно 40. издање- у петак 6.
јула на терену код радљевске
школе, мајстори малог фубала
отвориће у 20 часова турнир на
радост великог броја навијача, не
само из убског краја. Уплата за
учешће је 5.000 динара, оне се могу обавити до 19 часова у
петак 6. јула, а организациони део посла пао је на већ
уходану екипу предвођену Мићом Максимовићем (063/331386). Трофеј ће бранити обреновачка екипа "КМФ Палеж",
организатори су припремили препознатљиве садржајетакмичење у прављењу рибље чорбе и ревијална
утакмица у суботу 7. јула, тако да најстарији турнир у
региону јесте идеална прилика за разоноду и уживање у
малом фудбалу...
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ЗАВРШЕНИ БАРАЖИ ЗА ПОПУНУ ЛИГА

ШАРБАНЕ У МЕЂУОПШТИНСКОЈ ЛИГИ
Осим Памбуковице, још један тим из Општинске лиге Уба
обезбедио је пласман у виши ранг- Шарбане су најпре
савладале Непричаву са 2:1 на гостујућем терену, а потом
кући сигурним тријуфмом од 3:1 "оверили" пласман у
међуопштински ранг.
Први меч је донео уједначени фудбал пред великим
бројем гледалаца, голове за Шарбане дали су Ђукић у 44. и
Мирковић у 85. минуту, а вероватно би посао био лакши за
Шарбане да због повреде бараж није пропустио капитен
Немања Миловановић. У реваншу је Стефан Миловановић
"начео" госте из слободног ударца већ у четвртом минуту, а
Никола Ранковић у 34. и Лукић у 55. минуту донели су
недостижних 3:0. Пораз Непричаве ублажио је Максимовић у
74. минуту, а вреди истаћи да су судије Срђан Михајловић са
Уба и Александар Николић из Стрмова одрадили свој посао
без грешке у утакмицама баража.

ФК Шарбане
Шарбане су у одлучујућем мечу играли у саставу:
Г.Ранковић 6,5, Ђукић 7, С.Милановић 7,5, Симић 6,5
(Миливојевић -), Д.Аврамовић 7, Мирковић 7,5, Ђуровић 7,

Радовановић 7, Лукић 7 (Савић -), В.Аврамовић 7,5,
Н.Ранковић 7, играч утакмице Владимир Аврамовић, тренер
Милан Шишовић.

КАЛЕНИЋ ПОСЛЕ ПЕНАЛА
ПОРАЖЕН ОД БРЂАНЦА
Каленић није имао среће у првој рунди Баража за попуну
Окружне лиге Колубаре, Брђанац је после 180 минута без
голова био успешнији са 11 метара и обезбедио финале са
Јуниором- Ново Насеље из Ваљева. Утисак је да је екипа
Милета Лазића своју шансу испустила на гостујућем терену
крај ваљевске болнице, неколико одличних контри Каленић
није претворио у гол, а најбољу прилику пропустио је Иван
Милошевић.
У реванш-мечу обрнута слика, Брђанац је био ближи
победи, али се мреже нису тресле. Са "беле тачке" голман
Ваљеваца је зауставио шутеве Вукојева и Михаиловића, па је
окружна лига остала неостварен циљ за Каленић. Велики
хендикеп за Лазићеву екипу било је одсуство "плејмејкера"
Зорана Радовановића, луцидни везиста је у Ваљеву упарио
картоне, што се и те како одразило на креативност Каленића.
Оба меча баража протекла су у одличној атмосфери, близу
400 људи било је на трибинама и у Ваљеву и у Каленићу... Б.М.

