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У НАЈАВИ БОГАТА ГРАЂЕВИНСКА
СЕЗОНА НА ПРОЛЕЋЕ

КАПИТАЛНИ
ПРОЈЕКТИ

5.страна
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ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

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

Надоградња Дома здравља Уб

Будући убски Зелени пијац

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA
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ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА „ЕКО ТАМНАВА“

ИЗГРАДЊА ДЕПОНИЈЕ
СВЕ ИЗВЕСНИЈА
Према очекивањима, радови на Регионалном
центру за управљање отпадом у Каленићу
требало би да започну наредне године
Општина Владимирци била је, 9. октобра, домаћин пете
седнице Скупштине Регионалног центра за управљање
отпадом „Еко Тамнава“, предузећа које је задужено за
изградњу санитарне депоније у Каленићу. Присутни делегати
из 11 градова и општина, колико је укључено у овај пројекат, на
седници су једногласно усвојили План јавних набавки и План
пословања Регионалног центра за наредну годину, док је
директор „Еко Тамнаве“ Зоран Петровић поднео Информацију
о координацији заједничких активности са Министарством
заштите животне средине и о реализацији динамичког плана.
Према његовим речима, Министарство је спремно да издвоји
60 милиона динара за израду пројекта за добијање
грађевинске дозволе, што је последњи документ неопходан за
почетак радова на депонији, коју ће користити свих шест
општина Колубарског округа, Владимири и Коцељева из
Мачванског округа и београдске општине Барајево, Лазаревац
и Обреновац.

Зоран Петровић и Ђорђе Максимовић (РЕЦ „Еко-Тамнава”)
и Милорад Милинковић, председник општине Владимирици
Председник Скупштине Регионалног центра „Еко
Тамнава“ Ђорђе Максимовић очекује да би радови на овој
инвестицији могли да крену већ наредне године.
„У нашим разговорима са представницима Министарства заштите животне средине сугерисано нам је да Влади
Републике Србије поднесемо захтев за наредну буџетску
годину у износу од 320 милиона динара и са овим средствима
би изградили прилазну саобраћајницу и одређене грађевинске радове на самом телу депоније. С обзиром да је од
стране њих сугерисано да ће то ићи кроз набавку у 2019,
можемо рећи да следеће године очекујемо почетак радова, а
мислим да је најреалније да депонија заживи у 2020. години. То
је можда оптимистично, јер треба узети у обзир да је
администрација спора и да ће, вероватно, као и до сада,
искрснути неки проблем, што почетак реализације пројекта
може евентуално да помери за који месец касније“, закључио
је Ђорђе Максимовић.
Регионална депонија „Каленић“ градиће се на око 70
хектара напуштених копова РБ „Колубара“, где би се дневно
одлагало 330 тона комуналног отпада.

РАЗЛИЧИТИ

И

ма ли шанси за опстанак, у данашњем времену, неко ко се пуно
разликује од оних око њега? Да ли
ће бити одбачен, понижен, уклоњен... ? То
све се чинило (и чини се и даље у многим
сегментима) да не би подсећао оне око себе на то
колико су неспособни и недорасли за положаје на
којима су се нашли и то захваљујући додворавању,
сплеткарењу, подметању и другим ‘’средствима
савремене политичке борбе за власт’’. Последњих
деценија овај филм смо гледали уживо и - чудили се.
Е, сад! Што је парадокс био израженији - то су
снебивања и неверица посматрача били већи (код
оних грађана који су сматрали да имају пуно право на
лојалност властима и немешање у то каква ће
будућност сачекати њих, њихову децу и унуке).
Позиви на отпор безакоњу извргавани су подсмеху.
Мислило се да ‘’тамо неко други’’ треба да се избори
за поштовање закона. На почетку, знатна већина
(мора се признати да је ДОС имао јаку већину на
децембарским изборима 2000. године) је мислила да
ће Европа раширених руку да нас дочека ако им
испоручимо Милошевића, да ће да потече мед и
млеко у виду повољних или неповратних кредита, да
је једини услов био свргавање тог режима па да
Србија буде ‘’бомбардована’’, опет, али, сада,
донацијама које ће надокнадити све оно порушено
1999.године... Као што смо се уверили, било је то
сулудо очекивање, а поверење народа је изиграно
док се крчмило друштвено власништво буразерском
приватизацијом.
Различити (посебан сој људи који, збиља, постоји и у
Србији) су знали да то не може да буде тако!
Покушали су да остваре 6.октобар. Покушали су да
стану на пут корупцији, да успоставе контакт са
светом без коферчића са девизама, да прекину
континуитет ‘’комунистичког погледа на стварност’’... Они су били РАЗЛИЧИТИ и зато су брзо
постали ‘’она деца коју револуција прве, као ала,
прождере’’. Само у Демократској странци ‘’сеча кнезова’’ је однела преко 50 аутентичних бораца за
демократију који су, до тада, били добри да воде
општинске одборе и долазе на седнице Главног
одбора и онда када је то било прилично опасно у
‘’тунелу Милошевићевог режима’’ (све се снимало и
негде паковало). Уосталом, сетимо се Ћурувије.
Из убске библиотеке снимала је камера протесте
испред Тамнавине робне куће. Да није пао
Милошевић, писац ових редова не би имао прилику
да ово, сада, пише. Зашто? Па, био је различит, а то су
показали догађаји који су уследили после
2.новембра - убске ‘’Плишане револуције’’. Дошла је
‘’нова демократска власт’’ и, већ, за два-три месеца
отерани су они који су радили савесно у тадашњој
локалној самоуправи. Уведено је привремено
Општинско веће чији чланови су били прелетачи, каријеристи, увлакачи и они који су у заветрини чекали
прилику... И, богами, остали су дуго. Довољно да се
финансијски добро позиционирају и сачекају нове
победнике на изборима... Они нису били различити.
Били су исти и - такви остали... До данас. А различити? Ко им је крив? Што се нису уклопили?
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ИЗГРАДЊА ДЕОНИЦЕ АУТО-ПУТА КРОЗ УБСКУ ОПШТИНУ У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

ИЗВОЂАЧ ДУЖАН ДА САНИРА
ОПШТЕЋЕНЕ ПУТЕВЕ
Кинеска компанији „Шандонг хајспид“ има обавезу да о свом трошку и у најбржем
могућем року обнови коришћене саобраћајнице
Све саобраћајнице на подручју општине, које су
коришћене за потребе изградње деонице ауто-пута од Уба до
Обреновца, извођач радова на тој траси, кинеска компанији
„Шандонг хајспид“ дужна је да обнови о свом трошку и то у
најбржем могућем року. Ово је, унајкраћем, резиме састанка
одржаног на Убу 15.октобра, коме су присуствовали
председник општине Дарко Глишић са сарадницима, директор „Коридора Србије” Зоран Бабић, шеф надзора Иван
Павловић и представници „Шандонга“. Кинезима је дат рок
да до 21. октобра отпочну са рехабилитацијом оштећених
путних праваца, што су и учинили, а први радови кренули су
од пескане у Стубленици.
На састанку је разматрана проблематика санације
државних, општинских и некатегорисаних путева и улица,
Састанак са извођачима радова
уништених под теретом тешке механизације због радова на
није прошао у пријатној атмофери
траси ауто-пута. Глишић истиче да је санација предвиђена
Споразумом о начину и условима коришћења путева и улица
на територији убске општине, закљученом 15. децембра 2015.
„Задњих шест месеци обећавају да ће да ураде оно што
године. Такође, у складу са Уговором о извођњу радова, је њихова уговорна обавеза и тек су након заједничког
обавеза извођача је да сопственим средствима финансира састанка започели санацију. Ја више немам никаквог разуреконструкцију коришћених саобраћајница.
мевања за њих и све што сам имао да кажем, рекао сам на том
скупу. Није им се свидело, али интерес наше општине и наших
људи мора бити на првом месту. Наши грађани заслужују да
им се инфраструктура среди, јер су годинама трпели велике
последице, гутали прашину и све издржали. Захваљујем им се
што су имали разумевања да се један такав капитални објекат,
као што је ауто-пут, уради, али пошто се тај посао приводи
крају, обавеза извођача је да уништене путеве врати у
првобитно стање“, рекао је први човек убске општине.

Пут кроз Стубленицу:
Да ли је ово асфалт?

НА ПРОЛЕЋЕ КРЕЋЕ ВОДА СА „СТУБО-РОВНИ”

МИОНИЧКА И ЛАЈКОВАЧКА
СЕЛА ДОБИЈАЈУ ПРВЕ ЛИТРЕ
Општине Мионица и Лајковац приводе крају завршне
радове на прикључењу својих сеоских водовода на
магистрални цевовод. Њихови корисници могу очекивати, већ на пролеће, да постану први потрошачи воде из
Хидоракумулације „ Стубо-Ровни”. Мионичка села биће
прикључена у Лукавцу, а лајковачка на резервоар
Оштриковац у Словцу. Њихови водоводи послали су
захтев ЈП „Колубара” и очекују цену по којој ће им се вода
испоручивати, а на основу које ће наплаћивати
снабдевање сеоских потрошача.

Хидроакумулација „Стубо-Ровни”
Израда пројектне документације магистралних
цевовода чисте воде од резервоара „Оштриковац” у
Словцу до општина Уб, Лајковац и Лазаревац уговорен је
за 22,68 милиона динара и роком од пет месеци са
београдким предузећем „ЕВП”. По завршетку пројекта и
добијању грађевинске дозволе, радови на цевоводима за
ове три општине требало би да почну догодине.
Према неким прорачунима, цена воде која из
Хидроакумулације „Стубо-Ровни” буде испоручивана
јавним комуналним предузећима коштаће од 20 до 30
динара по кубику.

Катастрофално стање пута
који пролази кроз Трњаке
И народна посланица у Скупштини Србије Ивана
Николић сматра да је било крајње време да се приступи
радовима на санацији саобраћајница, које су у великој мери
оштетили камиони превозећи грађевински материјал за
потребе ауто-пута. Према њеним речима, највише су страдали
улица Јосипа Мајера, потом путни правци кроз Трњаке,
Стубленицу и Шарбане, а посебан проблем постоји у Бргулама, на делу од Радљева до надвожњака у Лисом Пољу.
„Пошто су радови на траси ауто-пута кроз убску општину
у завршној фази, остале су ситнице попут заштитне ограде и
сличних ствари, извођач више не користи те путеве. Осим
тога, улазимо у зиму и оштећене путеве и улице треба што пре
поправити. Ми смо све до сада имали разумевања према
извођачу, који мора да заврши деоницу од Уба до Обреновца у
планираном року, што је крај децембра, али са друге стране
много је, током ове четири године, колико траје изградња,
било проблема са којима су се наши грађани суочавали и
трпели због радова. Уложили смо доста труда и енергије како
бисмо избалансирали између извођача и грађана и решавали
проблеме колико смо били у могућности, али више нема
оправдања за чекање на санацију уништених саобраћајница рекла је Ивана Николић.
Додаје да је заједничка комисија, сачињена од представника општине, извођача и надзора, током прошле недеље
обишла све оштећене путне правце и улице и сачинила опис
позиције радова и њихов обим, а редослед и приоритете
Д.Н.
санације утврђује локална самоуправа.
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У НАЈАВИ БОГАТА ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА НА ПРОЛЕЋЕ

КАПИТАЛНИ
ПРОЈЕКТИ
- Уб ће почетком наредне године започети
реализацију неколико значајних
инфрастуктурних пројеката. - Пројектовање
затвореног базена, проширења Основне школе
и доградње Дома здравља у завршној фази.
- До краја године расписивање тендера.
Припреме за реализацију инфраструктурних пројеката
чија би изградња требала да почне на пролеће полако се
проводе крају. До краја године очекује се расписивање
тендера за неколико капиталних инвестиција, међу којима се
налазе и пројекти које ће финансирати Канцеларија за
управљање јавним улагањима а односе се на изградњу
затвореног базена, проширење ОШ „Милан Муњас” и
надоградњу и реконструкцију убског Дома здравља. Укупна
вредност тих пројеката, који ће бити изграђени о трошку
државе, износиће преко три милиона евра.
- У овом тренутку за нас је најважније да је Канцеларија
за управљање јавним улагањима прихвалита да финансира
ове пројкте и они се тренутно далазе у фази обраде. Очекује
нас усклађивање свих техничких детаља и сповођење
неопходне законске процедуре, након чега ћемо, већ на
пролеће, започети са реализацијом ова два грандиозна
пројекта- каже за „Глас Тамнаве” први човек општине Уб
Дарко Глишић.

План надоградње Дома здравља на Убу
Према његовим речима, ових дана завршен је тендер за
пројекат изградње амбуланте у Бањанима.
- Након истека жалбеног рока, већ почетком новембра
отпочињемо радове у Бањанима. То ће бити велелепна
амбуланта, која ће изгледати боље него домови здравља у
појединим општинама, лепо сређена и стандардизована са
врхунским условима за рад лекара. Мислим да ће сви
грађани из тог дела општине, који на том месту буду
затражили лекарску помоћ, имати разлога да буду
задовољни- додаје Глишић уз подсећање да ће идуће године
Бањани добити и нову школску фискултурну салу.
Током децембра требало би да буде завршен и пројекат
за проширење убског Градског базена и изградњу аквапарка, који ће се финансирати средствима ЕПС-а по основу
исељавања становништва због отварања копа Радљево.
Милован Миловановић

АКТУЕЛНО

УБ ДОБИЈА НОВИ
ЗЕЛЕНИ ПИЈАЦ
Како сазнајемо од председника општине Уб ужурбано
се ради и на припреми неопходне документације за
изградњу нове Зелене пијаце, која би требало да буде
закључена до краја године, док се расписивање тендера за
реализацију овог пројекта очекује током фебруара месеца
2019.године. Стара Зелена пијаца ће готово комплатно бити
срушена, изузев млечне хале која је саграђена пре неколико
година. Ових дана утврђено је и коначно идејно решење
новог велелепоног објекта у ком ће тамнавски пољопривредници продавати своје производе, у знатно бољим
условима него до сада.
- Пијаца ће се се састојати из два дела: једне затворене тржнице покривене и обезбеђене по тренеутно најмодернијим стандардима, тезгама и свим оним што је неопходно за пијацу у затвореном простору и другог дела који ће
садржати простор са кулом и делом ће бити затворена и
отворена тржница. Продавци ће имати могућност да понуде
своје производе и у једном и у другом делу, док архитектонски то делује изузетно лепо. Једноставно, кад погледате објекат нећете моћи да разликујете да ли је хотел или
пијаца, што ће додатно улепшати тај део града. Са друге
стране, продавци ће имати одличне услове за рад, без утицаја временских неприлика и што је најважније по досадашњим условима плаћања- наглашава председник убске
општине Дарко Глишић.

Идејно решење за нови
Зелени пијац на Убу

АКТУЕЛНО
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ЈОШ ЈЕДАН КУТАК ЗА УБСКЕ МАЛИШАНЕ

УБ ДОБИО И ТРЕЋЕ
ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ
По узору на прва два игралишта на Школарцу
и Шепковцу, изграђено је још једно мањих
димензија у улици Немање Матића
Уб је добио и треће модерно дечије игралиште, после два
која су овог лета изграђена на просторима СРЦ „Школарац” и
Општинском брду „Шепковац”. Нови кутак за убске малишане
налази се на некадашњем Вашаришту у улици Немање
Матића, преко пута Хотела „Уб” и парка Раће Петровића.
Мањих је димензија (140 квадрата) него претходна два, али
савим довољно за све оне који своје слободно време желе да
проведу у пријатном амбијенту новог и модерног дела града
који ће, поред већ постојећих садржаја, наредне јесени добити
и нове станаре у „екололошкој” згради приватног инвеститора.
- Када смо урадили прво игралиште на Убу, обећали смо
грађанима Уба да то неће бити и једино тог типа за сву нашу
децу. Сведоци смо да велики број малишана користи већ
постојећа игралишта, па се оправданост улагања у овакве
пројекте због тога не доводи у питање. Овде се зида једна
велика стамбена зграда и доста људи живи у овом делу Уба,
тако да смо и њима желели да приближимо могућност да са
својом децом проводе квалитетно време. Наредне године
планирамо да у неколико сеоских центара, тамо где има највише деце, изградимо неколико игралишта мањих димензија, као
што је ово. Интензивно размишљамо о Памбуковици, Бањанима и Врелу, јер тамо оно може да има потпуну примену и
сврсисходност- истакао је Дарко Глишић, председник општине
Уб, током обиласка завршних радова и постављања справа за
играње на Вашаришту.
У току су радови на постављању заштитне ограде на
дечијем игралишту у улици Немање Матића, која није била
предвиђена пројектом, већ је интервенцијом председника
Глишића наложено да се у најкраћем могућем року накнадно
уради због сигурности малишана који га буду користили. М.М.М.

Дечије игралиште у улици Немање Матића

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА
Непосредно поред новог дечијег игралишта, недавно
су завршени радови на изградњи паркиралишта које ће
умногоме решити проблем паркирања на некадашњем
Вашаришту, данас новом административном центру Уба.
На тај начин добијено је нових 54 паркинг места, чиме је
готово решен проблем паркирања у улици Вељка Влаховића, која је доласком КЈП „Ђунис” и осталих јавних
служби била под притиском великог броја возила.
Вредност радова, који су подразумевали и изградњу
прилаза из улице Вељка Влаховића, као и израду пешачке стазе између улица Немање Матића и Вељка Влаховића, износила је 11 милиона динара и финансирана је
средствима локалне самоуправе.

Паркинг код зграде јавних служби

VELIKO JESENJE SNI@ENJE !!!
SALON
NAME[TAJA

FARBARA

Ul.Milana Munjasa br.1, Ub
014 412 441

Ul.Kolubarska 23, Ub
014 414 847

SVE ZA ZAVR[NE RADOVE
U GRA\EVINARSTVU

GIPS PLO^E
i prate’}a
oprema
TERMOIZOLACIONI
MATERIJAL
po izuzetno
povoljnim cenama

Novi program
DEKORATIVNIH
TEHNIKA
LEKSAN

SALON NAME[TAJA,
SVE ZA VA[ DOM
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НАСТАВЉЕНО АСФАЛТИРАЊЕ НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ

НОВЕ ДЕОНИЦЕ У ПУТНОЈ МРЕЖИ
Средствима „Путева Србије“, у другој фази радова биће изграђено још 25 локалних саобраћајница
Након кратке паузе, средином октобра отпочела је
друга фаза радова на уређењу локалних саобраћајница, у
оквиру које ће бити асфалтирано 25 путева, од којих су пет
већ завршени. У првом делу грађевинске сезоне, изграђено
је 30 путних праваца, тако да ће до краја године све сеоске
месне заједнице моћи да се похвале новим асфалтним
деоницама. Програм уређења и изградње 55 саобраћајница
на сеоском подручју реализују се средствима јавног предузећа „Путеви Србије“, које већ неколико година финансира
ове радове.
Уз захвалност инвеститору због наставка сарадње и
великим улагањима у путну инфрструктуру, председник
општине Уб Дарко Глишић подсећа да су недавно афалтиране и четири улице у насељу Алексића имање.
„Идемо ка томе да у актуелној грађевинској сезони
асфалтирамо највише путева и улица у односу на све
претходне године, да себи подигнемо лествицу за 2019-ту и
тада пробамо да бар изједначимо резултате које сада остварујемо. Трудимо се да у свако село дођемо једном годишње
и урадимо макар један пут. Има села где не постоји солидарност и јединство и у њима се мање и уради. Тамо где је
неслога, није лако да неки посао изведете до краја, али где
има слоге и сарадње са општином, пуно се посла заврши“,
оценио је Глишић.

ТАКОВО
Да су изузетно сложни и предузимљиви када треба да
уреде своје село, мештани Такова показали су у неколико
наврата, а сада су се истакли у изградњи пута од 500 метара
према врељанској цркви, јер су сами урадили припрему.
Први човек МЗ Александар Радовановић изразио је велику
захвалност општинском руководству на још једној изграђеној важној деоници у селу, где је остало пола километра да
се уради и асфалтом споји са суседним селом, као и мештанима на доброј организацији, а пре свега младима „што су
веома активни“.

КОЖУАР
Први јесењи радови на путној мрежи започети су
Глишић у разговору са Таковчанима
асфалтирањем два пута у Кожуару, укупне дужине 960
метара. Један је кроз Гајића крај, у дужини од 680 метара, који
је у претходном периоду асфалтиран у четири етапе, док је
Један од њих, Божидар Максимовић подсетио је да су
кроз центар села урађено 380 метара. Председник МЗ Таковчани доста допринели изградњи саобраћајнице према
Владан Лукић са поносом истиче да је у последњих неколико Врелу, јер су пре пет година сопственим снагама и механигодина Кожуар добио нових шест километара асфалта.
зацијом проширили пут на седам метара, уредили канале и
уклонили обале, док им је локална самоуправа обезбедила
500 камена за пресипање. Агилност и јединство Таковчана
похвалио је председник општине Дарко Глишић рекавши да
је ова МЗ једна од најбољих и најсложнијих, „људи знају шта
хоће, лако се договоримо и увек нас лепо дочекају, због чега
је у Такову увек задовољство бити“.
(наставак на 7.страни)

Обилазак радова у Кожуару
„Захваљујући наставку радова, у Гајића крају је под
асфалт укупно стављено преко 2,5 километара пута. На тај
начин санирана су брда која су нам годинама правила
проблеме, јер после сваке кише враћали смо камен, који би
вода однела до голе земље“, предочио је Лукић, док се
мештанин Слободан Брдаревић похвалио како новом деоницом, асфалтираном кроз цетар Кожуара, сада иде „и у
папучама, а раније ни у чизмама није могло да се прође“.

Постављање асфалтне подлоге у Такову

ОПШТИНА УБ
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АКТУЕЛНО У ПЧЕЛАРСТВУ

БАЊАНИ
Асфалт је стављен и на 440 метара пута за Лазиће у
Бањанима, који према речима председника МЗ Александра
Лазића „нико до сада није хтео да уради. Овде нема много
кућа, свега десет, али има много њива. Поред стотинак
хектара наших, бањанских њива, ту своје оранице и шуме
имају и мештани Вуконе, што је преко 150 хектара и сви
користе овај пут. Иду тракторима и комбајнима у њиве,
камионима и шлеперима превозе дрва, тако да је било
непроходно да се среди“. Лазић напомиње да би било лепо
када би се урадио и наставак овог правца, како би се
асфалтом спојио на пут за Иверић и бањанску цркву.

ЗАЗИМЉАВАЊЕ
У ЈЕКУ
Један од најстаријих и најпознатијих
тамнавских пчелара Богосав Васиљевић
поручује да је у току један од најважнијих
послова у пчелињацима
- Октобар је последњи термин кад се кошнице
припремају за зиму, нагласио је на почетку актуелног
разговора из области пчеларства наш сарадник из
Памбуковице Богосав Васиљевић (1936), кога смо затекли
како цепа дрва упркос позним годинама. Али, заказана
тема је била пчеларство, па смо му одмах дали реч.
- До половине октобра било је потребно извршити
третирање пчела (пет пута) у размацима по четити дана да
би се уништила вароа (уз бели папир испод да би се
видело колико је вароа уништено). Затим, 21. дана ставља
се мравља киселина у поклопцима од тегли на сатне
основе у задњем делу кошнице.

Шетња са председником новим путем у Бањанима

ВРЕЛО
Деоница у дужини од 450 метара, која води према кућама
Матића и Јовичића, асфалтирана је у врељанском атару
Липовица. Пут повезује село са Љубинићем и према речима
мештанина Витомира Матића, био је у веома лошем стању.
„Драго ми је да се неко сетио да и нама сељацима бар
мало олакша живот, а искрено нисмо ни веровали да ћемо за
нашег века дочекати да кроз наш крај, где има тридесетак кућа,
прође асфалт“, рекао је Матић, док је заменик председника
убске општине Александар Јовановић Џајић приликом обиласка завршних радова истакао добру сарадњу са МЗ.

Асфалтирање у Врелу
Током наредне недеље очекује се наставак уређења
путева у селима убске општине по програму који је утврђен
са ЈП „Путеви Србије” и извођачем радова Предузећем за
путеве Ваљево. Уколико времеске прилике послуже,
тамнавска села ће, до краја године, бити богатија за још
двадесетак асфалтних деоница.

PRODAJA I SERVIS

KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

Богосав Васиљевић у свом дому
- Пошто је сада за сируп касно, додаје Васиљевић,
стављају се погаче уз контролу подњаче и тела - да ли
постоји нека рупа у који би могао да се увуче миш. Чешаљ
се ставља на место где пчеле улазе уз проверу да је
довољан проток ваздуха. На поклопну даску ставља се
пет-шест листова новине који ће одржати топлоту у
кошници и упијати вишак водене паре. Пчеле не треба
узнемиравати до 25.јануара, када се ставља погача
направљена од шећера који је самлевен у прекрупачу уз
додавање белог лука и, обавезно, лимуна. Затим, у ту
погачу се ставља и шест процената квасца који мора да
буде прокуван (да ври три минута) јер би, у супротном,
пчеле добиле надимање са смртним исходом. Хране треба
увек да буде довољно јер пчеле не могу да прелазе ‘’из
улице у улицу’’ кад је хладно.
- Подсећам пчеларе да им, током лета, у
пчелињацима стоје флаше са пивом и шећером којима се
хватају осе и стршљенови, рекао је тамнавски стручњак из
области пчеларства нудећи свима и савете на телефон
014/481-293 и 064/ 026-7853.

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

МУШКИ ФРИЗЕР НА УБУ

У ПРИПРЕМИ
НОВИ ПРОИЗВОД

ВЕШТИМ РУКАМА
ДО МУШКЕ ФРИЗУРЕ

Прва и, за сада, једина занатска пивара
у убској општини ускоро ће проширити своју
понуду ИПА пивом, које је једно од
најпопуларнијих у крафт свету

У пријатном амбијенту фризерског салона,
уз насмејано Мирино лице и повољне цене,
гужва је неизбежна. Кафа сачека и по неколико
сати да буде попијена, а доручак врло често
буде спојен са вечером. Ипак, Мира каже да
свој посао не би мењала ни за један други.

Последњих година, занатско пиварство бележи значајан пораст у Србији и овај
бизнис тренутно важи за један
од пет најперспективнијих. За
разлику од индустријски произведеног пива, које је углавном пастеризовано и филтрирано, занатске или крафт
пиваре, како се још популарно
називају, избегавају та два
процеса и производњи приступају на традиционалан
начин, користећи искључиво
природне састојке и иновативне, оригиналне рецепте. У
крафт свету, акценат није на количинама, већ на квалитету и
пуноћи укуса. У Србији тренутно ради 65 занатских пивара, а
једна од њих је и „Убска пивара“. Основана крајем августа
2016. године од стране овдашњих привредника Зорана
Божића и Мирка Лазића, има капацитет од 720 литара дневно,
односно око две хиљаде хектолитара на годишњем нивоу и
производи седам врста пива, који припадају групама лагер и
ејл. У првој групи су тамно и светло „Убско пиво“,
„Gentleman“ и „Lady“, док ејл пивима припадају „UBorg“
светло и тамно, као и „Orange kiss“. Праве се, по оригиналној
рецептури, од хмеља, чистог јечменог слада, посебне врсте
квасца и воде. Према речима Андријане Божић, ПР-а „Убске
пиваре“, сва пива одлежавају четири и више недеља, немају
конзерванса нити било којих адитива, нефилтрирана су и
непастеризована, због чега захтевају посебан третман
складиштења.
- Лагер пива су пива доњег врења, што значу да настају
ферментацијом која се врши на нижим температурама, док се
квасац таложи на дно ферментора. Ова врста пива је масовнија у односу на ејл пива, која су пива горње ферментације.
Њихова ферментација се врши на самој површини и на
високим температурама. Врста ејл пива припада специјалним пивима и њихова производња је скупља. Сва наша

У понуди је, тренутно, седам врста пива:
Андријана Божић у производном погону „Убске пиваре”
пива настају традиционалном производњом, за коју се
искључиво користе квалитетне и природне сировине, без
било какве хемије. У наредних пар месеци планирамо да
произведемо још једну врсту специјалног пива, а то је ИПА,
које је можда и најпопуларније у крафт пиварству- каже
Андријана Божић уз објашњење да су занатска пива другачијег укуса од индустријског, које се овде преферира, али да
полако привлаче све већи број конзумената.
Додаје да се „Убска пивара“ појављивала на разним
манифестацијама, где је била запажена, међу којима су Сајам
пољопривреде и Фестивал занатског пива у Новом Саду,
„Дани Вајферта“ у Панчеву и други слични сајмови.
Осим што се продају у свим трговинским објектима ЗЗ
„Трлић“, производи домаћег произвођача доступни су и у
њиховом угоститељском објекту, пивници „Пивоманија“, где
су у понуди точена крафт пива „Убске пиваре“.
Д.Н.

Вештина и спретност фризерке Мирјане Јеремић, која
већ годинама стилизује мушке фризуре у фризерском
салону у Занатском центру, главни су адут за саврешен
изглед сваког мушкарца, јер у данашње време, нису само
жене те које посвећују пажњу свом изгледу, већ и мушкарци
који знају шта хоће. У пријатном амбијенту фризерског
салона, уз ведро и насмејано Мирино лице и повољне цене,
гужва је неизбежна, али добром организацијом и стрпљењем муштерија, вреди сачекати који минут више, јер мушкарци одлазе задовољни обликовањем и негом своје косе.
- Моје муштерије су одличне. Мушкарци нису захтевни
и напорни, лепо се споразумевамо. Углавном сви знају шта
хоће. У мој салон долазе деца и млађи мушкарци који негују
своју косу и често ме питају за савет, шта да користе од препарата – задовољна је Мирјана Јеремић мушким корисницима који долазе у њен салон.

Увек насмејана и лепо расположена:
Мирјана Јеремић
Мирина љубав према фризерском послу, настала је
након посете стрицу Петру Илићу који је, такође, био одличан фризер запослен у Фризерској задрузи, па је след
догађаја да упише и заврши средњу стручну школу за
фризере на Вождовцу у Београду, био очекиван. Долази на
Уб 1995.године и почиње да ради код Жике Станојловића, а
од 1998. године самостално обавља посао мушког фризера.
Иако је позив женског фризера за многе креативнији, Миру
је више привлачило да шиша, обликује и негује мушке косе.
Осим свих врста класичног мушког шишања, маказама
и машиницом, прања косе, сушења и фазонирања, као и
обликовања обрва, зулуфа и браде, Мирјана на, предлог
сваког мушкараца, који обично жељену фризуру покаже
сачувану у телефону, шиша и модерне фризуре. Још увек је
у тренду фризура кратко подшишана са стране и текстуром
по врху, коју је могуће зачешљати уназад или на страну,
најчешће виђана на фудбалерима, глумцима или певачима.
Има и оних који траже да се шишају на нулу или да им се
обрије глава, а некада је Мира радила и исцртавање на глави слободном руком, али сада за то више нема времена.
Актуелне су чак и „Тарзанке“, фризуре из деведесетих, али у
модернијем издању.
Иако Мира не фарба мушкарце, један необичан захтев
пре неколико година је испунила, што је завршило и на
нашим страницама. Наиме, она је тада црвеном бојом
офарбала косу једног мушкарца, чија је жеља била да, пре
Ускрса, буде „у празничном фазону”.
Сталне муштерије долазе често, неко на недељу дана,
неко сваких десет до 15 дана, а неко једном месечно.
Највећи број људи, које је успела да ошиша у једном дану,
био је око 40. И то све сама, без ичије помоћи. Као и код
других фризера који су веома посећени, и у Мирином случају скувана кафа сачека и по неколико сати да буде попијена, а доручак врло често споји са вечером. Ипак, Мира га
не би мењала ни за један други посао.
Д.Капларевић

ПОЉОПРИВРЕДА
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НЕДОСТАТАК ВЛАГЕ У ЊИВАМА ОДЛАЖЕ ЈЕСЕЊУ СЕТВУ

СЕТВА СКУПЉА НЕГО ЛАНЕ
Висока цена горива и његова већа потрошња, због тешке обраде земљишта, поскупеће
овогодишњу сетву бар двадесет посто у односу на претходну јесен
За разлику од прошле године, када је
један део тамнавских ратара пшеницу
сејао већ током септембра, ове године ће
сетва хлебног жита каснити у односу на
оптимални рок, који траје од 5. до 25.октобра. Највећи проблем је недостатак влаге
у земљишту, због чега многи произвођачи
још нису ушли са тракторима и сејалицама у своје њиве, иако су то планирали
да ураде. Осим неповољних временских
прилика пољопривреднике и ове јесени
мучи висока цена горива. Тврде да ће
сетва бити скупља бар двадесетак посто
у односу на претходну годину.
- Сетва у нашим крајевима је тек на
почетку, тачније није засејано ни пет
посто предвиђених површина у Тамнави.
Временски услови нам не иду на руку, па
се сетва тешко обавља, осим на специјалним парцелама и ако поседујете тешку
механизацију и то се сеје без влаге, што
отежава ницање. Многи пољопривре-

Земљиште тешко за обраду
дници ме питају за савет да ли да сеју или
не и ја им увек саветујем да сачекају кишу,
па тек онда да сеју. Још није касно, има
времена до средине новембра. Већ
десетак година уназад приметно је да се
природа мало променила, а наука је мора
пратити. У вези са тим стварају се нови
сортименти свих култура, отпорнијих на
сушу и каснију сетву, као и раније сазревање- истиче Славиша Ивановић, директор Земљорадничке задруге „Уб”.
Како каже, при избору семена увек
даје приоритет домаћим инситутима.
Међутим, у последње време до њих је
јако тешко доћи.
- На жалост, код нас је најтеже добити семе института из Новог Сада, који

једино ради. Одредили су Србобран
као дорадни центар за целу Србију, где
се чекају камиони по три дана. Стране
компаније иду три пута недељно и
довлаче вам колико год желите, тако
да полако преовладава страна роба.
Већина пољопривредних апотека на
Убу готово и да нема семена нашег
произвођача, које је створено баш за
наше услове а уједно је и јефтиније,
што није занемариво.
Одређени произвођачи користе
семе из сопствене производње, али је
препорука да се оно не употребљава
напамет. Пољопривредници морају да
буду упознати са болестима које се
преносе семеном, али и са квалитетом
семена.
- То семе „из магазе“ се мора
заштитити и запрашити од болести и
гарежи фузаријума. Ту се највише
користи Семесан и Манкогал, који се
највише тражи, што је довољан доказ
да се све више сеје то - домаће семе.
Лично нисам присталица те врсте
сејања, најпре, због веће физичке
активности, тријерисања и одстрањивања уродице и нечистоће, те
запрашивања које никада није равно
фабричком, иако тада принос може
бити солидан. Ретко који произвођач
ће све то урадити како треба, па због
тога, саветујем да се сеју сортна
семена која, уз адекватну примену
механизације, гарантују добар приноснаглашава Ивановић.
Цена семенске пшенице и ђубрива је на нивоу последње две године,
док је нафта, која ће ове године највише бити потребна, скупља за 20-30
динара у односу на лане. И поред тога,
и даље се ништа не предузима поводом захтева пољопривредника за
регресирање горива.
- Ове године ће за сетву бити потребно дупло више горива него ранијих година, баш због тешке обраде
земљишта. Ако у нормалним условима
морате узорати њиву и два пута потањирати, ове године ћете пет пута
тањирати, док орање није могуће. Све
то захтева много више дизел горива за
рад- закључује директор ЗЗ „Уб”.
У Тамнави и Колубари сваке
јесени стрним житима засеје се око 20
хиљада хектара, од чега пшеница
заузима око 60 одсто површина.
Милован Миловановић

ОДЛИЧАН РОД КУКУРУЗА
Берба кукуруза у колубарском крају
се успешно приводи крају. Захваљујући
повољним временским условима у
свим фазама вегетације и примени
савремених агротехничких мера, била је
ово одлична година за кукуруз, а ратаре
једино мучи у најави ниска цена од
свега 14 динара по килограму.
- Ове године је род рекордно добар,
рекао бих најбољи у последњих 20 година, јер је лето било кишовито као по
наруџбини, а кукуруз је биљка која тражи сунце и влагу. Септембар и октобар

су омогућили добро сазревање и
влагу за комбајнирање, тако да је
принос јако добар. Цена кукуруза
тренутно је 14 динара сведено на
ЈУС квалитет, са 14 посто влаге и без
неких уродица и примеса. Принос у
Тамнави креће се од седам до десет
тона по хектару, тако да количина
одређује и цену. Просечан принос на
нивоу целе Србије је око шест и по
тона по хектару, што је можда за
Европу и њихове услове мало, али
за нас ипак није- каже Ивановић.

Славиша Ивановић

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

- Парадајз
- Краставци
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Зеље
- Спанаћ
- Плави парадајз
- Тиквице
- Паприка
- Љуте папричице
- Кромпир
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Броколи
- Ротква
- Зелена салата
- Ротквице
- Боранија
- Јабуке домаће
- Крушке
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Суве крушке
- Мандарине
- Грожђе
- Малине
- Диње
- Шипуре

цене

кг 100,120,130
кг
50, 60
кг
50, 60
кг
300, 400
кг
80
ком
20, 30
ком
70, 80
кг
30, 50, 60
кг
25 - 40
веза
20
ком
150
кг
50, 60
кг
70, 80
кг
80,130,150
ком
10, 15
кг
50, 60
веза
30
ком
40
кг
500, 600
кг
240
ком
15, 20
кг
120, 150
кг
80
кг
60, 70
ком
40 - 55
веза
50
кг 100,120,150
кг
50, 60
кг
80,100,120
кг
110, 120
кг
1000, 1200
кг
200
кг
200
кг
100
кг
100 - 120
кг
200, 250
кг
60
кг
80, 100

Приредила: Љ.Симановић, 19.октобра 2018.
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УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

ПРОГРАМ
Петак, 26. октобар у 20 h,
Велика сала Дома културе Уб

МИШКО ПЛАВИ ТРИО
Трио који чине реномирани музичари - Миливоје
Петровић Мишко Плави, Васил Хаџиманов и Срђан Џони
Дункић, отворају јесењу сезону свирки на Убу, овога пута,
због огромног интересовања, у Валикој сали Дома Културе.
Убљани ће бити у прилици да 26.октобра уживају у бравурама овог уиграног састава и њиховим специфичним и
виртуозним обрадама рок, соул и џез стандарда.
УЛАЗ ЈЕ СЛОБОДАН.

Догађај који не смете пропустити:
Мишко Плави, Срђан Џони Дункић
и Васил Хаџиманов

КУЛТУРА
ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ РУСКОГ ДЕЧЈЕГ ФИЛМА

„БАЈКЕ ДЕТИЊСТВА“
НА УБУ
Први пут део програма приказан
тамнавским малишанима
У организацији Установе за културу и спорт, 10. и 11.
октобра на Убу је гостовао Фестивал савременог руског
филма за децу под називом „Бајке детињства“. Већ шест
година се ова манифестација одржава у Србији, а сада је
први пут део програма приказан и у нашем граду. Пројекције
су одржане у сали Дома културе за тамнавске основце и
полазнике Предшколске установе, који су имали прилику да
уживају у најновијим делима руских мајстора кинематографије и да се кроз филмску уметност упознају са богатом
културом и традицијом ове земље. „Бајке детињаства“ је
отворио директор Установе за културу и спорт Радован
Пулетић и изразио задовољство што је Уб уврштен у листу
градова домаћина овог фестивала. Такође је подсетио на
чињеницу да ове године Русија и Србија обележавају 180.
годишњицу успостављања дипломатских односа и додао да
су ти односи одувек били братски.
„Ви ћете једног дана учити о 1914. години, када смо као
држава могли бити поробљени већ у првој години Великог
рата да није било братске Русије од које смо добили помоћ.
Учићете и о великом Николају Велиморовићу који је рекао да
као што човек може да дугује човеку, тако и народ може да
дугује народу. Ви и ми заједно, у оквиру великог круга
намере да враћамо тај дуг, чинимо то милиметар по милиметар и овим фестивалом“, поручио је Пулетић.

Понедељак, 29. октобар у 19,30 h,
Клуб Дома културе Уб

ЛИТРЕРАРНО ВЕЧЕ
ПОСВЕЋЕНО ЊЕГОШУ
Установа за културу и спорт 29. октобра организује
промоцију књиге др Снежане Ј. Адамовић „Петар II
Петровић Његош у српској критичкој мисли 20. века“. У
питању је докторска дисертација ове професорке
књижевности Економске школе Ваљево, у којој нас упознаје са Његошем из угла Иве Андрића, Исидоре Секулић,
Милована Ђиласа и владике Николаја Велимировића.
Снежана Адамовић је и писац, а до сада је објавила књиге:
„Созерцања беседа под Гором“, романе „Војвода Зограф“
и „Колут света“ и „Поетика Милисава Савића“. Поред
ауторке, на промоцији учествују и глумци Позоришта
„Раша Плаовић“, који ће читати одломке из књиге.

Сергеј Александрович Маризин
и Радован Пулетић на отварању Фестивала
Отварању је присуствоавоа и Сергеј Александрович
Маризин, главни координатор пројекта „Руси на Балкану“,
који је рекао да у целом свету влада велико интересовање за
руске дечје филмове, што потврђује њихов квалитет. Након
церемоније отварања, за ученике су приказана два играна
филма -„Последњи витиз“, једно од најуспешнијих остварења седме уметности за децу у претходној години и
„Бекство рогатих Викинга или пет дана из живота Џонија
Воробјова“. Другог фестивалског дана одржане су пројекције за најмлађе Убљане, који су уживали у бројним анимираним филмовима.

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

Ub

064/47-44-865

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

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

Убски основци и предшколци имали су прилику
да уживају у делима руских мајстора кинематографије
Фестивал руског филма у Србији ове године отганизовали су Град Београд, руска компанија „Вифсаида“ и
Српско одењење Међународног јавног Фонда јединства
правoславних народа.
Д.Недељковић

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

25.октобар 2018.г.
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

Мира Николић,
шег експозитуре „Банке Поштанска штедионица” Уб
Биографија
Рођена је 16.новембра 1972.
године у Убу, у некадашњем убском
породилишту. Основну школу похађала је на Убу, као и средњу Техничку
школу (смер економски техничар),
након чега је завршила и Вишу
пословну школу у Београду. У банкарству је провела двадесет година, а
тренутно се налази на месту шефа
експозитуре „Банке Поштанске штедионице” Уб, где је запослена од 2012.
године.
Удата је за убског привредника
Дарка Николића са којим у двадесеттрогодишњем браку има ћерку Јелену,
редовног студента четврте године
државног Стоматолошког факлутета у
Београду и сина Ивана, ученика треће
године Техничке школе у Убу.
Испуњавају је рекреативни тренинзи у Кик-бокс клубу „Соко” Уб, где
тренира готово пет година. Нарочито је
поносна на своју мајку Раду и оца
Славу, чувеног убског кројача мушких
панталона, као и на свекра Лазу Нико-

Мира Николић
на радном месту у банци

лића, који је био председник Општине
Уб од 1986. године до 1990.године, и
свекрву Јелу, која јој помаже око кућних
послова и деце. Њихове начине
васпитања примењује и код своје деце,
за сада веома успешно.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- Наравно да ми је омиљени кутак
део града у ком сам одрасла, а то су
стадион, базен и Шепковац. С обзиром
да су ми отац и сестра Милка
страствени навијачи Црвене Звезде и
Јединства, често место на ком се
окупљамо је наше двориште одакле
пратимо све категорије нашег фудбалског клуба. Морам споменути и предиван парк, где је испијање кафе са
сестром право уживање, а шетња поред
Убаче са псом Пепеом одмарање од
проблема свакодневнице.

Одрастање на Убу
памтим по...
- Моје одрастање је било веома
безбрижно и на томе сам посебно
захвална својим родитељима, који су
сестру и мене обасипали љубављу и
пажњом и који, упркос скромним
примањима, нису дозволили да оскудевамо ни у чему. Слободно време смо
проводили на стадиону играјући
фудбал, стони фудбал и жмурке по
Шепковцу. Дружење са Жарком Јовановићем и Зораном Џајићем је за нас било
непроцењиво, а нарочито смо уживали
у санкању са врха Шепковца, па све до
тадашње Читакове куће. Дискотека
(садашњи Бибчев кафић), стари хотел и
тадашњи Цишов кафић били су место
за излазак младих. Нарочито су ми
драга окупљања генерације, где се
присећамо најлепшег периода живота,
средње школе и драгих професора који
више нису са нама, а вреди их
помињати: Праментића, Бокина, Завишу и многе друге.

Уб би требало да буде
поносан на...

вредне и поштене. На докторку Цицу која
се увек залагала за наше суграђане и која је
пружала несебичну помоћ кад год је могла.
На доктора Недељковића који је поделио
своје знање и вештине и ван Србије. На
своје спортисте Џају (због кога сам и ја
заволела фудбал и спорт уопште), Душана
Савића, Раћу и на Немању Матића, који је у
више наврата показао колики је човек и
Убљанин. Поносна сам и на наше мање
познате спортисте рукометаше, кошаркаше, фудбалере мале и велике, маратонце, кик боксере и, наравно, веома
успешне одбојкашице. Веома ми је драго
када видим велики број деце који
циркулише спортском халом и салом наше
Основне школе долазећи на своје
тренинге. Радује ме што је доста деце
посвећено спорту.
Поред тога, мислим да смо сви
поносни на нови парк, халу, нови хотел,
СРЦ „Школарац”, Шепковац, шеталиште
поред Убаче, нове зграде Општине,
полиције,Ђуниса..., које наш Уб трансформишу из мале варошице у један озбиљан и
леп град.

На Убу ми највише смета...
- Пешак сам и немам много примедби
на саобраћај, али примећујем гужве, што је
последица ширења нашег града. Највише
могу да замерим несавесним возачима
који паркирају своје аутомобиле где не би
требало, на тротоарима и на сред улице,
што отежава кретање и пешака и возила.
Свакако, увек треба обраћати пажњу на
хигијену, посебно на ђубре и отпатке, који
треба да су у контејнерима и кантама, а не
поред.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...

- Нисам члан ниједне политичке
- Уб, пре свега, треба да буде партије, али морам да похвалим да Уб јако
поносан на своје људе, образоване, напредује и развија се великом брзином.
Пуно се гради, асфалтирају се путеви,
млади се запошљавају... С обзиром на моје
радно место у банци, примећујем да се
отвара доста предузетничких радњи и
предузећа. Наш крај је увек био познат по
пољопривреди и то треба да негујемо, да
се улаже у пољопривреду, али и у мала
предузећа.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...

Печати за СКУПШТИНЕ СТАНАРА

- У борби за материјалним стварима
изгубили смо срдачност коју је Уб некада
имао. Наше најстарије суграђане пензионере треба поштовати и саслушати. У
времену када су сви у журби и проблемима
лепа реч нам може умногоме улепшати дан
и живот уопште.

СУДБИНА ФУДБАЛСКОГ СУДИЈЕ

РАЦИНА ВРЕМЕНА
На сеоска игралишта, на утакмице,
одлазило се на сопствени ризик, а спас је
понекад био и у кукурузиштима
Ових дана Радомир
Са Повељом
Раца Јовичић био је потресен
ФК ‘’Мика
пажњом колега из Савеза фуМудрић’’
дбалских судија општине Уб јер
Крагујевац му је уприличено суђење на
утакмици финала на Фаљином
турниру - 15 октобра, на стадиону ‘’Драган Џајић’’, као његов
опроштај од пиштаљке.
-Тома Јовановић (председник), Дека Ђунисијевић,
Дуле Париповић, Кеза Савић и
ја били смо оснивачи општинског Фудбалксог савеза Убасећа се Раца Јовичић. - Тада је
СОФКА (Савез омладинских
фудбалских клубова) донео ту
одлуку. До тада су се сеоски
клубови звали активи, а играло
се, у то време, на пољанама, примитивно обележеним,
без ограда за публику. Ми смо организовали набавку
мрежа за глове, кабина за судије и тренере домаћих и
гостију, оградили игралишта, решили питање својине за
већину игралишта. Било је то почетком осамдесетих...
Дуго је био председник Општинског савеза
фудбалских судија (Живота Благојевић је у то време био
председник Савеза фудбалских тренера убске општине).
Био је и делегат на утакмицама, стекао сертификат
Фудбалског савеза Србије да је стручно образован за
послове инструктора суђења. У четири мандата био је
члан управе ФК ‘’Јединство’’, у два мандата директор
Школе за млађе категорије... Судио је много турнира у
разним узрастима и категоријама.
Године 1980. основао је ФК ‘’Врело’’ које и данас
води такмичећи се у МФЛ Исток.

Снимак из средине осамдесетих, ветерани
‘’Јединства’’ са судијама - Јовичић чучи у средини

Поред многих искустава, понекад и комичних, у
сећању му је остао сусрет фудбалских клубова „Трлића”
и ‘’Зимпе’’.
- Нико није смео да се прихвати суђења на овом
ризичном фубалском мегдану локалних клубова- сећа се
ових дана Јовичић. -Аца Марковић ме замолио да
прихватим и тако сам се обрео на трлићком игралишту.
Ипак, за сваки случај имао сам кључеве од ‘’Фиће’’ у џепу.
Пола играча из ‘’Зимпе’’ били су Трлићани. За Убљане су
играли Фијута, Пирга, Пића, Бранко Дегол, Матић из
Врела, Јова Велимировић. Фијутин роћени брат је играо
за Трлић... У 85.минуту резултат је био 2:2. Досудио сам
слободан ударац, Пирга центрира и Зајке постиже гол...
Тада Милош из Трлића креће на мене... Бежим ка делегату
утакмице, Фијутин отац вади нож и виче:’’`Ајде мени!’’,
удара руком Фијуту (стигао је до ваљевске болнице)...
Дегол је побегао у кукурузиште, а ја сам успео да се
докопам мог аута са кључевима у џепу, али без десне
копачке, која је некоме остала за успомену. Зимпаши су ме
стигли код пумпе и донели ми одећу...
И тако, сећања навиру. Земаљски дани теку, сада,
са ФК ‘’Врело’’ у борби да се обнове изгореле просторије
са бифеом и свлачионицом. О томе - други пут.
М.М.

УБСКИ ГРАФИТИ
БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ ФУЉА

БОЕМ СА
ФОТОАПАРАТОМ
Ликовни уметник,
новинар, рукометаш,
Убљанин са духом
старе вароши,
лаф у срцу...
На радном задатку

Као наставника ликовног памте га некадашњи
ђ а ц и б а ј е вач к е ш коле .
Кажу, био је благ и учио их
да пишу стилска слова, а
сви су га волели због духовитости. Тако га памте и
Убљани - духовит, опуштен
широког осмеха...
Учитељска школа
на Убу, Педагошка (ликовно) у Београду, а за сво то
време играо је рукомет
искључиво за свој завичајни клуб, убско Јединство, односно, РК ‘’Уб’’.
У ‘’Тамнавске новине’’ дошао је по Фаљиној
жељи и до краја се није
одвајао од фотоапарата.
Био је ‘’лутајући репортер’’,
‘’извештач са лица места’’,
аутор за све теме, али посебно га је красила једноставност. Писао је брзо,
Легендарни рукометаши
кратко и јасно и био први
- са братом Драгославом
ко ј и б и п р е д а о за д а т е
текстове. Уредници су поштовали његову дисциплину и одговорност у раду.
Био је дружељубив, имао много пријатеља,
посебно из спортских дана, волео по неко пиво... Тако га
памте Убљани. Али, оно по чему је заслужио посебно место
у историји ове вароши је податак да је годинама играо у
постави убских рукометаша која ни до данас није
превазиђена. Поред његовог брата Драгослава, ту је био и
Драган Николић Ћела (голман), Момчило Јовановић,
Миленко Гипс Павловић, Милош Селаковић, Јосип Буба
Правик, Ратко Стајчић (технико), Ђелмаш, Милибор Миба
Ристић, Слободан Стефановић, Мита голман Ваљевац и
Милан Пауновић (слика доле).
Незаборавне су утакмице које су се играле на
убском ‘’Полигону’’ код Основне школе. Браћа Јовановићи,
заједно са Момом, Селаком, Бубом, Гипсом и другима,
жарили су и палили у тадашњим лигама на овим
просторима. Мића Плави је био душа клуба, а на првом
месту увек је била другарстка атмосфера и ведар дух.
Брана Фуља је давао свој пуни допринос у свим
ситуацијама ван терена, али док је утакмица трајала - био је
предан игри, савршено озбиљан и одговоран и такав је
отишао међу легенде убског спорта.

Убски рукометаши - најбоља постава свих времена

ОКО НАС

25.октобар 2018.г.

ДАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

РЕЗУЛТАТИ ЗА РЕСПЕКТ

Проф. др Милан Недељковић (у средини)
са гостима и сарадницима
Градска оpшtina Vraчar обележила је, у недељу
14.октобра, svoj dan. У свечаном делу наступио је хор „Арт
Вокалис”, а затим је пredsednik te opшtine Професор
доктор Milan Nedeљkoviћ, поред осталог, у свом обраћању,
нагласио da je oво pravi trenutak da se graђanima najave
projekti koji ћe biti realizovani и набројао низ предстојећих важних инвестиција у „срцу Београда’’.
- Мислим да смо пуно постигли у периоду од нашег преузимања руковођења општином, а то је резултат истрајног
рада тима који води ову локалну самоуправу- истакао је
Недељковић помињући све своје блиске сараднике.- Радили
смо пуно и упорно и зато сада имамо разлога да се похвалимо, али и да очекујемо широку подршку у реализацији
планираних пројеката- закључио је Убљанин који већ више
од две године води општину Врачар.
М.М.
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ИМУНИЗАЦИЈОМ ПРОТИВ ГРИПА

СТИГЛО 450 ДОЗА
ВАКЦИНА
У Дом здравља Уб, 11. октобра, стигло је 450 доза
тровалентних сплит вакцина против грипа „Vaxigrip“ за
сезону 2018/2019, произвођача Санофи Пастер. Убском
Дому здравља одређено је 300 доза, а по 50 доза прослеђено је амбулантама у Памбуковици, Радљеву и Бањанима.
Вакцина је претходно испитана на Институту за
вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у Београду, а у
себи садржи антиген вируса A (H1N1), антиген вируса A
(H3N2) и аниген вируса B. До сада је вакцинисано преко 50
особа, а вакцинација је започета у понедељак 15. октобра.
- Препорука је да се пацијенти јаве свом изабраном
лекару, углавном хронични болесници, старији и они који
имају ослабљен имунитет, као и оболели од хроничног
бронхитиса, астме, дијабетичари. Ми пишемо налог за
вакцину. Уколико је пацијент здрав и није тренутно, акутно
оболео, може да прими вакцину – објаснила је др Даница
Вукосављевић Катона, начелница Службе опште медицине
Дома здравља Уб.
Променом времена, кренули су да круже и разни вируси, који, за сада, нису грип, већ се третирају као обољења
слична грипу или вирусне прехладе. Од момента када се
прими вакцина, потребно је да прође две до три недеље,
како би се створио имунитет, а трајање поствакциналног
имунитета варира од шест до 12 месеци. Грип се најчешће
јавља у зимском периоду.
Особе које не смеју примити ове вакцине су оне које
су алергичне на јаја, пилеће протеине, неомицин и формалдехид. Имунолошки одговор може бити ослабљен и код
пацијената који примају имуносупресивну терапију - кортикостероиде, цитотоксичне лекове или радиотерапију. Д.К.

ЕКСКУРЗИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПУПС-а

ПОСЕТА САЈМУ ГРОЖЂА И ВИНА
- Убски пензионери боравили на Опленцу и у Тополи.
- Сениорске картице до сада преузело преко 900 чланова.
Топло време у октобру, вероватно и последњи
сунчани дани ове јесени, просто нас терају у природу да
удахнемо чист ваздух и уживамо у њеним чарима. Вођени
тиме, стотинак пензионера, у организацији ОО ПУПС Уб,
протеклог викенда, боравило је на Опленцу и у Тополи на
Сајму грожђа и вина.
- Овом бесплатном екскурзијом, која је највероватније
последња у овој години, премашили смо цифру од 500
пензионера који су у нашој организацији, током ове године,
посећивали разне дестинације у Србији. Поред чланова ПУПСа, има овде и људи и из других странака, јер ми смо отворени
за сарадњу и ко год је желео да се пријави за овај бесплатан
излет, могао је да путује. Поред уживања у разноврсним
чарима Опленца, где смо имали прилику да пробамо најбоља
вина са тог подручја, у повратку смо обишли и село Велика
Греда. Захваљујем се СО Уб, као и Српској напредној странци,

који су нам омогућили овакав вид рекреације и уживањаистакао је, након ове својеврсне екскурзије, Милета Миливојевић, председник ОО ПУПС Уб.
Већ са првим пролећним данима наредне године, он
најављује нова путовања и обиласке разних знаменитости
широм Србије. Такође, први човек убског ПУПС-а посебно
истиче и податак да је у њиховој организацији до сада
подељено преко 900 сениорских картица, које пензионерима
обезбеђују разне бенефиције, као што су попусти на
медицинске услуге и куповине у трговинским радњама у
убској општини.
- Овом приликом апелујем на све заинтересоване
чланове ПУПС-а да нам се придруже и постану бесплатни
корисници наших сениорских картица, а захваљујем се и нашим суграђанима привредницима, који су нам те погодности
омогућили- поручује Миливојевић.
Љ.Симановић

Увек весели и позитивни: Убски пензионери пред полазак на излет
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НОВА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА
УБСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА

ЈУН ЈЕ МЕСЕЦ
САМОЋЕ
Премијера ауторског пројекта Сање Лалић
и Синише Милака одржаће се 30. октобра
у 18 сати на сцени Дома културе
Драмска секција Техничке школе „Уб“ приводи крају
припреме за још једну премијеру. Реч је о представи под
називом „Јун је месец самоће“, у режији професорке српског
језика Сање Лалић, која је и аутор текста, чију је адаптацију за
сценарио урадио школски педагог Синиша Милак. Премијера је
заказана за уторак, 30. октобар у 18 сати на сцени Дома културе,
а у комаду играју ученици Невена Михаиловић, Јована Димитријевић, Вања Пулетић, Ивана Танасијевић, Стефан Мићановић, Дарко Дрча, Максим Максимовић и Тодор Ћупић.
Представа је хуманитарног карактера, те иако је улаз слободан,
посетиоци ће моћи да оставе прилоге за помоћ незбринутој
деци из Звечанске.

Амсамбл представе „Јун је месец самоће“
„Јун је месец самоће“ је други по реду ауторски пројекат
двојца Лалић - Милак, настао у оквиру новоосноване Драмске
секције убске Техничке школе. Прва представа „Насиље које се
дешава у тишини“, чија је премијера била у јануару, тицала се
злостављања жена, а и ова друга такође се бави актуелним
животним проблемима.
- Остављање је главна тема представе и јун је мотив који
се повлачи кроз све сцене. Пратимо трагичну судбину једне
породице, где главни лик започиње то клупко остављања, док
сви чланови његове породице то само настављају, каже о
носећој теми најновијег комада професорка Сања Лалић и
додаје:
„Само неколико месеци након премијере наше прве
представе, врло амбициозно смо кренули у нови пројекат.
Сваки дан су пробе и деца дају свој максимум како бисмо
добили онај ефекат који смо имали на првој представи, мада
мислим да ће ова бити и боља, јер је текст озбиљнији. Обе теме
којима се наше две представе баве јесу тешке, али нам се,
изгледа, саме намећу. Текст „Јун је месец самоће“ је такав да ће
се, нажалост, свако пронаћи у њему. Сви смо имали неке теже
ситуације у животу, због којих нам стане кнедла у грлу и сада
када о њима причамо, тако да инспирацију за такве теме
налазимо што у својим сопственим, што у искуствима својих
пријатеља, родбине, што у оним што чујемо и видимо око
себе“.
Истиче и да многи ученици Техничке школе воле позориште и желе да развијају свој таленат за глуму, сценски покрет и
говор, о чему сведочи изузетно велико интересовање за
Драмску секцију, која је оформљена прошле године. Стицање
знања, креативност, размена искустава и дружење су темељи
на којима се гради позитиван дух ове младе театарске дружине,
која, уз помоћ својих ментора, жели да ствара нове и храбре
пројекте.
Д.Недељковић

У ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ОБУКА ЗА СМАЊЕЊЕ
РИЗИКА ОД НЕПОГОДА
Циљ овог тренинга је да наставни кадар
образујемо како да у пројектној настави, која је
покренута у овој години, примењују неопходна
знања из области природних катастрофа,
односно, смањивања ризика.
Почетком октобра, у ОШ „Милан Муњас”, одржан је
осмочасовни семинар под називом „Пројектна настава у
функцији образовања и васпитања ученика основног
образовања и васпитања за смањење ризика од елементарних непогода“. Ову обуку подржало је Министарство просвете,
Канцеларија за управљање јавним улагањима, Савез учитеља
Србије, Каритас Србије и УНИЦЕФ.
Семинару је присуствовало 25 учесника, учитељи матичне школе и издвојених одељења, по један представник
актива, наставници географије, као и ученици осмог разреда
Наташа Милинковић и Никола Зељић.
- Ово је изузетно важна тема, из два разлога. Били смо
сведоци поплава 2014. године и сада је од пресудног значаја
да научимо да реагујемо у таквим ситуацијама. Други,
изузетно важан део, који се тиче ове теме, везан је за пројектну
наставу, јер је она саставни део наставних програма у првом и
петом разреду. Због тога је важно да што већи број запослених
чује и уме да примени ово предавање – рекла је Живана
Баратовић, директорка школе.
Зграда матичне школе „Милан Муњас“ протеже се на
5.000 квадрата, а после проширења зграде промениће се и
постојећи план евакуације. Предавање које су одржале Весна
Картел (просветни радник) и Јована Лончаревић (менаџер
цивилне заштите), подељено је у два дела. Први део се
односио на пројектну наставу, са темом „Образовање за
смањење ризика од непогода“, као и „Пројектни приступ
учењу у функцији образовања за смањење ризика од
непогода“, док је други део био везан за тему смањивања
ризика од природних катастрофа.
- Циљ овог тренинга је да наставни кадар образујемо како
да у пројектној настави која је покренута у овој школској
години, примењују неопходна знања из области природних
катастрофа, односно смањивања ризика. Едуковали смо их
како се прави пројектна настава и пројекти, шта је то систем
заштите и спасавања, природне катастрофе које су заступљене овде, како да науче децу да препознају ризичне зоне и
ризике у свом окружењу, самим тим да се и припреме за катастрофе које могу да се десе. Паника ће нестати оног момента
када деца буду упозната са овом темом – објаснила је Јована
Лончаревић.

ПРОЈЕКАТ “2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА“

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
У ОШ „Милан Муњас“ стигла савремана
дигитална опрема за наставу историје
У оквиру Пројекта „2000 дигиталних
учионица“, професор историје Никола
Граховац, заједно са још четири наставника из основних школа са територије
општине Уб, прошао је обуку за извођење
наставе уз коришћење најмодернијих
дигиталних образовних материјала,
после чега је ОШ „Милан Муњас“ добила
савремену опрему за кабинет историје, у
виду лап-топа и пројектора. Овај пилотпројекат дигитализације наставе, отпочела је Влада Републике Србије посредством Министарства просвете у
2018. години.
Сви наставници и учитељи ученика
првог разреда са територије Србије, који
су прошли ову обуку, добили су на
коришћење ИКТ опрему и електронске
уџбенике, као и дигиталне образовне
материјале за први и пети разред, а
стечена знања, у сарадњи са ментором,
дужни су да поделе са најмање једним
колегом из школе.
За учешће у овом пилот-пројекту
наставници су позвани у априлу ове
године, а на обуку која је носила назив
„Дигитална учионица / дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника“ су ишли током лета.
Обука је обухватала руковање рачунарском опремом, упоређивање примене
технологије у настави некад и сад, презентације и рад у малим групама, групне
д и с к ус и ј е , ко р и ш ћ е њ е и н т е р н ет а ,
електронске поште и „cloud“ сервиса на
безбедан начин, отварање и управљање
налозима, представљање дигиталних
уџбеника и његова практична примена,
после чега су наставници приступили
инсталирању и тестирању опреме и спроводили дигитални час у дигиталној учионици.
- Обука за запослене, у трајању од
три дана, спроведена је у ОШ 'Миле
Дубљевић' у Лајковцу. Прва два дана

Професор историје
Никола Граховац
обуке су се изводила у школи, а трећег
дана оним у школама у којима се инсталира 'Дигитална учионица'. Од десеторо учесника обуке, петоро је било из
општине Уб: Ана Правик из ОШ 'Рајко
Михаиловић' Бањани, Снежана Новаковић из ОШ 'Свети Сава' Памбуковица,
Љиљана Пеладић и Љиљана Петровић
из ОШ 'Душан Даниловић' Радљево и ја
с а м б и о п р е дс т а в н и к О Ш ' М и л а н
Муњас' – објаснио је професор историје
Никола Граховац.
У оквиру процеса дигитализације
у Републици Србији веома важну улогу
игра увођење дигиталних технологија у
процес наставе. Ученици се уз дигиталне образовне материјале више интересују за материју и лакше их је ангажовати на часу, а очекује се и значајно
повећање образовног ефекта.
Д.К.

ВАСПИТАЧИ „ЗВОНЧИЦЕ“ ОДИГРАЛИ ПРЕДСТАВУ ЗА УБСКЕ МАЛИШАНЕ
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ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА ЗИМНИЦЕ

ЧУВАРИ
ТРАДИЦИЈЕ
Препознатљива и увек добро посећена продајна изложба зимнице „Чувари
традиције“ коју организују учитељи и
ученици издвојених одељења ОШ „Милан Муњас“, одржаће се у петак 2.
новембра, од 10,30 до 13 часова, у
фискултурној сали матичне школе.
Четврти по реду сајам зимнице,
који се реализује уз велики труд и подршку родитеља деце која похађају издвојена одељења ОШ „Милан Муњас“,
подстиче предузетништво међу децом,
која се труде да у што бољем светлу
представе своје село, издвојено одељење и производе свога краја.
Сви заинтересовани купци, тога
дана моћи ће, по врло приступачним
ценама, да купују зимницу, слатко,
џемове, домаће сокове, корпе са воћем
и поврћем, а на штандовима ће се наћи и
врло укусне пите и ситни колачи, које су
припремале мајке и баке малих предузетника. На овој манифестацији остварује се лепа сарадња и дружење између
ученика из издвојених одељења и
ученика матичне школе.
Сва прикупљена средства издвојена одељења ће искористити да унапреде наставу у својим сеоским школама, купивши оно што им је најпоД.К.
требније у овој школској години.

НА СРЦ „ШКОЛАРАЦ“

ОДРЖАН
ЈЕСЕЊИ КРОС
У складу са Годишњим планом
рада ОШ „Милан Муњас“, а у оквиру
Спортске недеље, за све ученике школе
одржано је низ активности, које промовишу физичку активност и међусобно
дружење деце на спортским теренима
школе, као и СРЦ „Школарац“, од 8. до
12. октобра.

У ЗНАКУ ПРИЈАТЕЉСТВА

Весна картел са делом учесника семинара

Савет, ако су деца затечена земљотресом у школским
клупама, би био да се одмах сакрију под ђачке клупе, заштите
своју главу. Уколико имају другачије клупе, које нису дрвене,
онда се треба сакрити у ћошак између два зида. Што даље од
стакла и прозора, лустера, ормара који су окачени по
зидовима. Уколико се нађу на отвореном, треба се склонити од
бандера, зграда, дрвећа. Ако су на ливади, онда треба
сачекати да прође подрхтавање. Код куће треба примењивати
сличне савете, као и у школи.
Д.Капларевић

Убски Вртић већ годинама негује
пријатељске односе са Предшколском
установом „Звончица“ из Стублина.
Узајамно се посећују и друже током манифестације Дечја недеља, а прошле недеље ова сарадња је проширена још једном
лепом активношћу. Наиме, васпитачи из
Стублина су за убске малишане извели
своју представу „Ко је преварио вука“,
коју су играли у два термина на сцени
Дома културе. Са великом пажњом и

узбуђењем одгледала су је деца из
ц е лод н е в н о г б о р а в к а и ч ет во р о часовног програма и громогласним
аплаузом наградили васпитаче. А због
тога што су, и поред бројних обавеза,
издвојили време за ово гостовање и
показали добру вољу и труд, директорка убске Предшколске установе
Гордана Милосављевић Марковић је
колегама из „Звончице“ уручила Захвалницу на крају представе.

Директорка убског Вртића Гордана Милосављевић Марковић
уручила је Захвалницу колегама васпитачима из ПУ „Звончица”

За ученике нижих разреда, организовано је дружење на отвореном, па су
своје физичке способности тестирали
кроз провлачење, прескакање, превртање, окретање и полигон спретности.
Старији ученици, подељени по узрастима играли су тимске спортове. Девојчице су учествовале у игри: „Између две
ватре“ и играле су одбојку, а дечаци
фудбал.
У петак, 12. октобра, на СРЦ „Школарац“, одржан је јесењи крос у присуству наставника физичког васпитања, а
за организацију и реализацију овог
најмасовнијег догађаја, било је задужено Стручно веће наставника физичког васпитања. Трчало је око 500 ученика, од петог до осмог разреда.
Д.К.
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ИЗГРАДЊА
ПУНОМ ПАРОМ

Асфалтирање, изградња дечијих
игралишта, реновирање, довршетак
Дома ученика...
Пут у Драгојевићу, у дужини од
три и по километра (Равна - Драгојевић
- Прово), где гравитира око 70 домаузгајањем
председник општине ћинстава које се бави
поврћа за београдске пијаце, ових дана
Владимирци
је асфалтиран, а радове је надгледао
председник општине Милорад Милинковић са сарадницима, јер је и на тај начин желео да истакне значај овог
подручја које се налази уз обалу реке Саве.

Милорад
Милинковић,

Обилазак радова на асфалтирању

ОВИХ
ДАНА

УЧЕНИЧКИ ДОМ

Радови на бившој
полицијској станици

Почели су и радови на старој
згради полицијске станице
Зграда Полицијске станице у Владимирцима је,
због дотрајалости дрвене грађе и електричних
инсталација, изгорела прошле године. Ватрогасци су
спасли што је било могуће, полиција је пресељена, преко
пута, у нову зграду, а ових дана су почели радови на
поправци објекта (тачније изградњи) нове зграде у којој ће
бити смештен анекс Предшколске установе, док ће на
спрату, коначно, наћи своје место и сала за одржавање
седница Скупштине општине.
Председник Милинковић каже да су предвиђене
две фазе у реализацији овог пројекта. У првој, за коју је
обезбеђено 6.200.000 динара, биће изведени радови на
покривању и постављању столарије, док је за идућу
годину планирано унутрашње и спољње уређење, као и
усељавање нових корисника.

Матијевац добио
школско игралиште

Постављање спољне изолације
Завршни радови на владимирачком Дому
ученика су у највећем јеку.
- Сви послови би требало да буду окончани до 11.
децембра, Дана наше општине-каже Милорад Милинковић, председик владимирачке општине. - Али, и ако се
не стигне, баш, све до тог датума, сигурно је да ће,
почетком идуће године, овај објекат бити дефинитивно
завршен и почеће припреме за његово стављање у
функцију. Комплетни радови на довршењу (вода, грејање,
изолација и климатизација) су коштали око милион евра.
Дом ученика у Владимирцима је започет
2006.године, предвиђен је смештај за 150 ученика и за ту
намену ће бити коришћен од идуће године. Ученици ће
плаћати око 5.000,оо динара, а држава ће рефундирати
преостали део износа за смештај и исхрану од око 30.000
динара).

УБ - И ПОРЕД СВИХ УПОЗОРЕЊА

ПАЛИ СЕ И ДАЉЕ !
Ко то, тамо. пали ватру?

Радови у Матијевцу
У Матијевцу, у Основној школи Жика Поповић’’
асфалтирано је игралиште димензија 42x21 метар. На тај
начин је решен дугогодишњи проблем ове школе, а значај
је утолико већи што у овом селу постоје и други услови да
се омогући бољи стандард становника, а тако и да се
смањи одлив из села у град. Са тим циљем је и у Крнићу
асфалтирано 2,5 километра локалног пута, а припреме
(земљани радови) урађени су и на деоници Крнић - Бељин.
Локална самоуправа у овој општини, очигледно, улаже
напоре, али и постиже солидне успехе.

Ових дана, наш репортер, игром случаја, снимио
је још једну паљевину стрњике на путу за Памбуковицу,
на деоници између Совљака и Звиздара. На два места
ватра је горела, а власници њиве (или унајмљени
радници) нису се обазирали на ветар који је распиривао
пламен и, као што се види на слици, носио дим баш у
правцу саобраћајнице.
Оправдања попут уверавања да је све под
контролом, да нема ветра, да је то само мало шаровине,
једноставно, нису прихватљива. Оправдано је, само,
питање: Шта би још требало да се деси па да наши
домаћини схвате да се са ватром није играти?

Још мало ветра и... могуће много незгоде...

ЛАЈКОВАЦ

25.октобар 2018.г.

ГТ-1

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

ОКТОБАР У ЗНАКУ АСФАЛТИРАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА

АСФАЛТ СТИГАО У ТРИ ЛАЈКОВАЧКА СЕЛА
Бољом путном инфраструктуром моћи ће да се похвале мештани Боговађе, Доњег Лајковца и Ћелија
После локалног пута за Ивановиће у Рубрибрези,
током претходне недеље, у Боговађи је асфалтирана
деоница дужине 150 метара, значајна и зато што се у том
делу налази породица која има малишана са посебним
потребама. Завршетак посла пропратили су председник
општине Лајковац Андрија Живковић и руководилац
Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове
Општинске управе Лајковац Предраг Мирковић. Ово је део
годишњег плана асфалтирања локалних некатегорисаних
путева, што је интензивирано у октобру.
- Скоро сваког дана асфалтирамо нову деоницу и на
тај начин реализујемо план уређења локалних некатегорисаних путева који сам најавио. У договору са председником Месне заједнице Боговађа и члановима Скупштине
МЗ одлучили смо да решимо ову деоницу која није дуга,
али је битна за неколико десетина мештана који овде живе.

Општинско руководство у Доњем Лајковцу
Овај део пута је стрм и после великих киша долази до
одроњавања и постаје прилично непроходан. Други битан
разлог јесте што се на крају деонице налази породица, то је
практично последња кућа, која има малишана са посебним

Асфалтурање у Боговађи
потребама и тешко им је било да га изведу из дворишта због
одласка у школу. Данас завршавамо и асфалтирање пута за
Лукиће у Доњем Лајковцу. Ту је у мају урађено 900 метара и
обећали смо мештанима да ћемо остатак урадити до краја
године. Поносан сам на испуњење обећања јер управо данас
завршавамо и тих 300 метара. Тај главни пут у Доњем Лајковцу
биће спојен са „старом ћирином пругом“, што је мештанима
веза са Ибарском магистралом и суседним Лазаревцем.
Председник Месне заједнице Боговађа Милорад Танасковић истакао је да је за следећу годину у плану пут у Гајића
крају дужине 500 метара.Иначе, претходне недеље је завршена
и деоница која спаја локални пут у Ћелијама са Ибарском магистралом, дужине 150 метара, рекао је председник Живковић.
Следи асфалтирање пута за Лађевац у Ћелијама, пута за
Молеровиће и Бабовиће у Врачевићу, Лајковачке пруге и
улице Војислава Илића у Лајковцу, два пута у Степању итд.

СТЕПАЊЕ

УРАЂЕНЕ ДВЕ ДЕОНИЦЕ
У наставку овогодишњег Програма асфалтирања
локалних и некатегорисаних путева, поготово у месним
заједницама које су биле запостављене у ранијем периоду,
Степање је добило километар асфалта – по 500 метара у
засеоцима Молеровићи и Доњи Поповићи. Приликом
асфалтирања у Степању Андрија Живковић, председник
општине Лајковац, је рекао:
- Данас у Степању нови километар асфалта, после
скоро 10 година, у два засеока у два дела Степања:
Молеровићи и Доњи Поповићи. Овде живи око 100
становника, са двадестак најмлађих који углавном
похађају школу у Бајевцу. Мени је јако битно да оно што смо
обећали почетком године и остварујемо и да смо у свакој
месној заједници урадили нешто током ове године. Оно
следеће што би требали да радимо, у договору са Саветом

Нова асфалтна подлога у заеоку Молеровићи

Обилазак деонице за Доње Поповиће
Месне заједнице, то је проблем водоснабдевања који мучи
већину мештана Степања. У договору са општином Уб
Степање ће у наредном периоду бити прикључено на брану
Стубо – Ровни, заправо на крак који иде ка Убу, чиме би се
могло очекивати решење водоснабдевања Степања. Наравно,
у наредним годинама требала би да уследи и реконструкција
старе школе код цркве у Степању. Степање је у ранијим
годинама било занемарено и то се сада полако исправља –
констатовао је Живковић.
До краја октобра биће асфалтирано укупно 15 локалних
путева из Програма. Идуће седмице је асфалтирање у
Ћелијама, потом асфалтирање четири путна правца у Врачевићу, па улица Војислава Илића и Лајковачка пруга у Лајковцу,
затим деоница која спаја Лајковац и Јабучје поред “Борверка”
и излази на Село Лајковац, најавио је председник Живковић.
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КОНЗЕРВАЦИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ЛОКАЛИТЕТА АНИНЕ

НОВА ТУРИСТИЧКА
АТРАКЦИЈА
Туристичка организација општине Лајковац, Општина
Лајковац и Завод за заштиту споменика културе Ваљево
представили су на археолошком налазишту Анине у Ћелијама
конзервисану вилу римског велепоседника, најавили
туристичку презентацију локалитета и говорили о актуелним
истраживањима. Локалитет су обишли председник Општине
Андрија Живковић и председник СО Лајковац Живорад
Бојичић. Директор Туристичке организације општине
Лајковац Милутин Ранковић рекао је да је за туристичку
презентацију спремна конзервисана вила рустика римског
велепоседника, поред које су постављени сталци за инфо
табле, на којима ће се наћи објашњења о локалитету и намени
објеката.
- Сматрам да су створени услови да се део налазишта
презентује јавности. Лајковац је раскрсница путева,
локалитет је у близини Ибарске магистрале тако да очекујемо
честе посете екскурзија и викенд туризам, уз стручну помоћ
људи из Завода за заштиту споменика културе. Имали смо
овде организоване групе и док су обављана ископавања.
Промовисаћемо налазиште као туристичку понуду преко
штампаног промо материјала, кроз медијску и интернет
кампању и представљање на сајмовима. Отвара се полако и
могућност комерцијализације места, поготово завршетком
рестаурације и конзервације римског купатила, евентуално
изградњом простора у којем би били изложени предмети који
су овде откривени – каже Ранковић.

Спремно за туристичке посете
Интензивнија археолошка ископавања и истраживања
трају пет година, захваљујући првенствено финансирању
Општине Лајковац, али се последње две године придружују и
ресорна министарства. О резултатима овогодишњег рада
говорио је шеф пројекта, археолог Завода за заштиту
споменика културе Ваљево Радивоје Арсић:
- Конзервација и презентација стамбеног дела – римске
виле урађена је ове године захваљујући средствима
Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
Настављено је и истраживање термалног купатила
средствима Општине Лајковац и Министарства културе.
Стално откривамо нове просторије тако да још нисмо
отворили цело купатило, прилично је велико за једно сеоско
имање. Успорава нас и велики број ситних налаза, као што је
велика колекција римског новца, тако да ће купатило бити
потпуно истражено крајем ове или почетком следеће године.
Очекујемо да ћемо за две-три године имати функционално
увезан комплекс који ће моћи туристички да се обиђе, уз све
потребне информације и услуге.
Археолошки локалитет Анине налази се у селу Ћелије,
километар од ушћа реке Љиг у Колубару, у непосредној
близини Ибарске магистрале. Откривени налази представљају најбоље очуване остатке руралне архитектуре римског
периода на територији западне Србије и једну од највећих
вила рустика на том простору. На основу досадашњих
археолошких истраживања, закључено је да је у питању
изузетно велико пољопривредно добро из четвртог века нове
ере, комплекс који обухвата преко 30 хектара са стамбеним и
економским делом, делом за складиштење намирница и
гробљем (некрополом) са капелом. Велики број налаза, попут
римских новчића, сведочи о интензивном економском животу овог места у распону од 300. до 380 године, као и у време
деспотовине Ђурђа Бранковића током 15. века. Б.Петровић

ДОЛАЗАК ВОДЕ СА РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА „СТУБО РОВНИ”
ЈЕДИНО ТРАЈНО РЕШЕЊЕ ПИТАЊА ВОДОСНАБЕДЕВАЊА

У ПОТРАЗИ ЗА КОМПРОМИСОМ
СА ЛАЗАРЕВЧАНИМА
„Вишедеценијски проблем лајко-вачке општине са водоснабдевањем,
имајући у виду све расположиве
околности, не може бити решен пре
доласка воде са регионалног система
`Стубо Ровни`, која се може очекивати
у наредне две до три године”, оценио
је, након прошлонедељне седнице
Општинског већа, председник општине Андрија Живковић.
- Овај проблем има дубоку историју, а велики проблем је и стање изворишта у Непричави у које није улагано
десетинама година. Све то, укључујући и плаћање рачуна између два
комунална предузећа, су разлози што
виши делови Лајковца немају воду.
Јунски рачун за воду, који је лајковачко комунално предузеће платило
лазаревачком износио је 7,2 милиона
динара, јулски 7,1 милион, а августовски 6,8. Да ствар буде гора, велики
број грађана не плаћа воду, јер постоји
велики број нелеганлних прикључака.
Они су, некако, и најгласнији у побуни
приликом проблема у водоснабдевању. Само неколико домаћинстава у Ћелијама тренутно дугује два
милиона за воду. Очигледно је
неопходно интезивирати наплату и
све су то проблеми који отежавају
нашу битку за редовније снабдевање.
Ипак, нормално водонабдевање виших делова је могуће, ако има воље и
компромиса са обе стране, што није
увек редак случај- нагласио је Живковић, уз податак да упркос чињеници да
постоје четири беспрекорне подста-
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ДОМ ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ

ПОЧЕЛА
ВАКЦИНАЦИЈА
ПРОТИВ ГРИПА
У лајковачком Дому здравља
почела је вакцинација против сезонског
грипа. Дом здравља Лајковац је ове
године добио 400 доза. Као и претходних
година, грађани неће моћи да приме
вакцину викендом. Потребно је да се
грађани претходно јаве свом изабраном
лекару Опште медицине, Медицине рада
и Педијатрије. Тровалентна вакцина
садржи сојеве грипа предвиђене за ову
сезону, за стицање имунитета потребно
је две до три недеље, а ствара се
имунитет за наредних шест месеци.
Препоручује се да све ризичне групе
грађана приме вакцину против сезонског
грипа, првенствено старији од 65 година
и хронични болесници (као што су
дијабетичари, пацијенти са болестима
плућа, срца и крвних судова итд.).

ОДБОЈКАШИЦЕ ЖЕЉЕ РЕЂАЈУ ПОБЕДЕ

КОМШИЈЕ
ПОЛОЖИЛЕ „ОРУЖЈЕ”
Одбојкашице лајковачког Железничара наставиле су да
руше све ривале које им се нађу на путу. Након убљедљиве
игре и победе на Убу 0:3 (25:10, 27:25 и 25:18), Лајковчанке су
славиле и у другом комшијском дербију. У оквиру петог кола
Суперлиге Србије, у лајковачкој Хали спортова, савладан је
ТЕНТ из Обреновца резултатом 3: 2 (26:24, 17:25, 25:15, 22:25 и
15:6). На тај начин, Жеља је остао на врху табеле, испред
Визуре која има идентичан број бодова- 11, док су иза њих
Јединство из Старе Пазове и ТЕНТ са по 9 бодова.

Андрија Живковић
нице, оне због лошег притиска често
нису у могућности да остваре своју
функцију и обезбеде редовнији
режим водоснабдевања виших делова општине.
Према његовим речима, још увек
је на снази договорени режим да
виши делови имају редовно снабдевање водом од 6 до 11 часова и од 16
до 21 сат. Међутим, имајући у виду да
Лазаревац управо ради санацију два
бунара у Непричави, који ће омогућити да сви делови Лајковца имају
воду 24 сата, реално је очекивати да
тај режим, ипак, још неко време неће
бити могуће остварити.

Лајковчанке убедљиве на Убу
Вакцину не могу да приме особе
осетљиве на кокошје месо, перје и јаја,
као и особе које су прехлађене и имају
температуру, док не оздраве. Што се
тиче тренда заинтересованости Лајковчана за вакцинацију против сезонског
грипа, он је на неком стандардном нивоу,
без већих одступања. Према препоруци
Института „Батут“, вакцина је најсигурнији и најбезбеднији вид индивидуалне
и колективне заштите против грипа.

ОДЛУКЕ СЕ 76.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЛАЈКОВАЦ

довољно уштеђеног новца, постоји
могућност да, у току зимског распуста
или почетком 2019.године, ипак омогућимо ову зимску радост нашим малишанима. Остале планиране инвестиције,
чија изградња није почела до данас,
нису померане из плана за 2018.годину.
Ако временски услови дозволе и
документација буде спремна, почећемо
или евентуално уговорити послове у
току ове календарске године. Ту пре
свега мислим на сеоску кућу коју ћемо
финансирати из других извора- истакао
је Андрија Живковић, председник
општине Лајковац у обраћању медијима
након седнице Већа.
На овој седници усвојено је и
неколико тачака које се тичу рада
Предшколске установе „Лептирић”,

Општинско веће општине Лајковац

Нешто раније, Лајковчанке су рутинском победом против
екипе Омладинца из Нових Бановаца са 3:0 (25:14, 25:19, 25:19)
обезбедиле пласман у четвртфинале Купа Србије. Одбојкашице Жеље бране трофеј освојен прошле године, када су
победом над Црвеном Звездом у Лајковцу оствариле највећи
успех лајковачког спорта. Четвртфиналне утакмице ће се
играти 31. октобра и 28. новембра.
Наредног викенда одбојкашице Железничара очекује
дерби са Визуром у гостима, а победник овог меча остаће
усамљен на челу табеле Суперлиге Србије.

ПОЧЕЛО УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД ГРАДСКЕ КУЋЕ

ПРИПРЕМА ЗА ДРУГИ РЕБАЛАНС
На 76.седници Општинског већа
општине Лајковац, одржаној у уторак
23.октобра, већина тачака односила се
на припреме за наредну скупштину, која
ће бити одржана почетком новембра,
када ће бити предложен и други
ребаланс буџета општине Лајковац за
2018.годину.
-Овим ребалансом имаћемо умањење за 26 милиона динара, пре свега,
из програма ренте, због мањег ископа
угља на територији наше општине. Ипак,
тај недостатак у буџету покрићемо из
других извора, тако да већина планираних инвестиција за ову годину неће
трпети, већ настављамо са свим нашим
плановима до краја године. Једино од
чега смо одустали јесте клизалиште за
ову годину, а ако буде потребе и
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међу којима су усвојени Годишњи
извештај за радну 2017/18. годину и
Горишњи план за радну 2018/19.годину.
Оно што највише радује јесте и
најављени упис већег броја деце у све
васпитне група.
- Након 34 године коначно су
проширени смештајни капацитети
Предшколске установе, тако да више
нема листе чекања, већ сви заинтересовани родитељи своју децу могу
уписати у Вртић. Лајковац коначно,
после толико година ишчекивања, добија нови објекат Предшколске установе. Ми смо главни објекат већ отворили и
за десетак дана очекујемо четврту
завршну фазу, односно завршетак радова на пасарели која је дуга негде око
142 метара. Завршетком те пасареле,
комплетираћемо цео Вртић, када очекујемо и званично свечано отварање. У
склопу нове Предшколске установе
имаћемо два нова модерна игралишта за
наше најмлађе на површини од 1.000
метара квадратних. Такође, само двориште вртића је проширено за 20 ари, тако
да, осим смештајних капацитета, проширили смо и простор око њега, што ће
га чинити једним од најлепших објеката,
не само у Лајковцу, већ и у целом округузакључио је Живковић.
М.М.М.

УКЛОЊЕНА ПИРАМИДА
Прошлог викенда уклоњена је бетонска пирамида у
шеталишној зони у центру Лајковца, што представља почетак
припреме терена за коначно уређење платоа испред Градске
куће, на које се чекало годинама.

Изградња модерног парка
коштаће 15 милиона динара
Након још неких неопходних припремних радова,
изградња својеврсног парка ће трајати 90 дана. На овом
простору планиране су три веома актрактивне каскадне
фонтане и чесма, а простор испред главног улаза Градске куће
биће потпуно уређен и оплемењен.
У питању је још једна у низу овогодишњих планираних и
најављених активности на уређењу централне зоне Лајковца,
која се финансира из општинског буџета.
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ЛАЈКОВАЦ

"ДИЗЕЛКА" У СВЕ БОЉЕМ РИТМУ

Колубарско-мачванска зона, 9. коло

Раднички (ВА)- Железничар
1:1 (1:0)

ЛАЗАРЕВИЋ
СКЛОПИО КОЦКИЦЕ
Сумњичаво су сви гледали на
могућности Железничара у овој сезони,
гутао је тренер Александар Лазаревић
"горке пилуле" на старту, али је рад
младог тренера стигао на наплату.
После фуриозне игре и убедљивог
тријумфа над Клупчанима, "дизелка" се
испрсила на Петом пуку и понела
вредан бод у Лајковац. Наивно се
затресла мрежа Милинковића- гостујући
играчи су били убеђени да је лопта у
ауту, искусни Ђурић је искористио
збуњеност лајковачке одбране и
упослио Станојевића који сигурно
погађа мрежу.
У наставку је Лазаревићев тим
показао праву снагу, ређале су се шансе
за "дизелку", највише Ненадовића, а
заслужено изједначење донео је
Гавриловић главом након центаршута
Ненадовића. Остаје спорно да ли је
старт Ђурића над Гавриловићем био за
пенал, али је Лазаревић задовољан и
"ремијем":
- Потврдили смо да смо у правом
ритму, свесно сам жтрвовао првих

Стадион на Петом Пуку у Ваљеву.
Гледалаца: 300. Судија: Срђан Михајловић (Уб). Стрелци: Станојевић у 27.
за Раднички, а Гавриловић у 75.
минуту за Железничар. Жути картони:
Станојевић, Лазић, Земан (Р), Симић,
Јовић, Шалипур, Бркић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Милинковић 7,5, Гајић
7, Максимовић 7, Марковић 8, Симић 8,
Тинтор 8, Јовић 7 (Ненадовић 8), Матић
7 (Бркић 7), Тешић 7, Гавриловић 7,5,
Живковић 7 (Шалипур 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Марковић (Ж)
Колубарско-мачванска зона, 8. коло

Железничар- Раднички
Стобекс 4:0 (1:0)
Жеља „граби” ка врху
неколико кола да би екипа у другом
делу јесени ухватила праву форму.
Радује све већи допринос младих
играча из школе, здравствени билтен
нам је стандардно лош, а дери са
Борцем из Лешнице показаће да ли
смо достигли ниво потребан за врх
табеле- најваљује узбудљив дуел
Лазаревић на стадиону Железничара у
суботу од 13.30 часова.
Б.Матић

КК ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАРТОВАО ПОБЕДОМ У НОВОМ ПРВЕНСТВУ

БОРБЕНОСТ СЕ ИСПЛАТИЛА
Лајковачки кошаркаши, након
изузетно бербене и динамичне утакмице, отворили су нову сезону победом
на домаћем терену против Ужица 81:75.
Екипа махом састављена од лајковачких кошаркаша од самог старта
имала је предност против далеко искусније екипе. Ипак, до краја полувремена
гости су смањивали разлику да би на
полувреме отишли са минималном
предношћу. Резултатска клацкалица
обележила је и наставак игре у којој су
се посебно искакли капитен Лазић и
млади Зрнзевић, а Радовановић и
Јовчић су својим поенима држали
прикуљчак. Недостатак искуства који их
је одвео у продужетак, Лајковчани су
надокнадили фанстастичком борбеношћу која је, уз велику подршлу
публике, резултирала победном након
45 минута узбудљеивог меча првог меча
Друге српске лиге Запад.
КК Железничар ушао је у нову
сезону са доста измењеним и подмлађеним саставом, уз подршку неколико
старијих лајковачких играча Радованчевића, Стојаковића и Јеленића, који
ће дати додатну чврстину на центарским позицијама. Лајковачке кошаркашке поклонике посебно радује останак сада већ уиграног двојца из прошле
сезоне Игора Јовчића и Николе Лазића,
као и повратак младог Немање Јовановића, који због факултетских обавеза
није насупао за клуб четири године.
Поред њих, ту је и искусни плејмејкер
Никола Теофиловић, који тренутно ради
у Америци и радо је прихватио позив да
помогне млађим саиграчима у борби за
лигашке бодове.
- Лига ће бити изузетно тешка у
конкуренцији ужичких и чачанских
екипа, као и увек квалитетних Ивањице
и Пријепоља, који су, по мојим инфор-

Плејмејкер
Игор Јовчић
мацијама, претенденти за улазак у
виши ранг. Наше амбиције су, пре
свега, опстанак у лиги, али и промоција младих играча који ће, уз старије и
искусније, тражити своје минуте. Верујем да ће публика у Лајковцу имати
прилику да гледа једну другачију
кошарку са доста борбе, агресивном
одбраном и тражењем поена из
контранапада. Сигуран сам да ће сви
који буду пратили наше утакмице
уживати, а овом приликом позивам
све Лајковчане да подрже вероватно и
најмлађи састав у досадашњој историји клуба- казао је у изјави за „Глас
Тамнаве” млади тренер Лајковчана
Марко Росић, коме је победа против
Ужичана први званични меч на клупи
Железничара.
У наредном колу (субота од 19
часова) Жеља ће поново бити домаћин.Овога пута у лајковачку Халу спортова долази Морава из Чачка. М.М.М.

Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 200. Судија: Срђан Степановић (Шабац). Стрелци: Ненадовић у
29. из пенала, Тасић у 72., Ракић у 82. и
Живковић у 86. минуту. Жути картони:
Марковић, Ракић (Ж), Манојловић,
Гајић, Миловановић (Р).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Живковић
7, Јовић 7(Ракић 7), Гајић 7, Ненадовић
7 (Радовановић 7), Максимовић 7,
Марковић 7, Гавриловић 7 (Матић 7),
Тинтор 7, Тешић 7, Симић 7,5
ИГАРЧ УТАКМИЦЕ: Небојша Симић (Ж)

ФК ЗАДРУГАР

БРАНКОВИЋ ЗА
ПРЕКИД ПОСТА
После издања за заборав у Брезовици, непријатна серија без победе
Задругара протегла се на 5 кола. Због тога
је меч са Мионичанима дочекан као "бити
или не бити" за Лајковчане, а победа је
вратила осмехе у табор "зелених".
Међутим, пут до тријумфа је био
трновит- млади голман Крстић (2001.) је
био неочекивано сигуран на голу Мионичана, а тренер Спасић је у паузи морао да
стандарног голмана Новаковића мења
Томићем. Притискао је домаћин у наставку, а одбрана Рибнице је коначно
поклекла у 72. минуту- један одбитак из
шеснаестерца сачекао је Бранковић и
прекратио муке домаћих навијача. Врло
брзо, Мустафи је изнудио пенал који
сигурно реализује Бранковић, да би
Јеринић са леве стране левом ногом
"оверио" тријумф домаћих.
Задругар ће добро расположење
пробати да сачува и након гостовања у
Љигу, меч на стадиону "Ћућин" игра се у
суботу од 13.30 часова.
Б.Матић
Колубарско-мачванска зона, 9. коло

Задругар- Рибница
3:0 (2:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 150. Судија: Срђан Степановић
(Шабац). Стрелци: Бранковић у 72. и 77.
из пенала и Јеринић у 80. минуту. Жути
картони: Томић, Мићић (З).
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7 (Ж.Томић 7),
Бојичић 6,5, Д.Томић 6,5, С.Новаковић
7, Симеуновић 7, Н.Павловић 7,
Мустафи 6,5, Бранковић 7, Мићић 6,5,
Вујовић 6,5, Јеринић 7, Ж.Павловић 6,5,
Ивановић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Бранковић (Задругар)

www.glastamnave.com

МИОНИЦА

25.октобар 2018.г.

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ ЗА ПЕТ МИОНИЧКИХ СЕЛА

СТИЖЕ ВОДА
Пројекат вредан преко 80 милиона динара
Завршена је изградња водоводне мреже за пет мионичких села, чије је снабдевање планирано са регионалног
водозахвата Стубо-Ровни. Цевовод у дужини од 13,3 километара и резервоари ''Бела Стена'' у Шушеоци, ''Вис'' у
Ђурђевцу и ''Јакшинац'' у Санковићу, као и црпне станице
''Шушеока'' и ''Ђурђевац'', снабдеваће водом мештане
Шушеоке, Ђурђевца, Санковића, Клашнића и дела Радобића.
- Захваљујући средствима Канцеларије за управљање
јавним улагањима Републике Србије у износу од 80,4 милиона динара успели смо да реализујемо пројекат који је од
великог значаја за Мионицу. Прикључењем ове водоводне
мреже на извод у Лукавцу, наша општина ће добити воду са
акумилације Стубо-Ровни чиме ће се решити дугогодишњи
проблем водоснабдевања за око 1.200 становника ових пет
села. – рекао је председник општине Мионица Бобан Јанковић.
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ДОГРАДЊА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ПОЧЕЛА ДРУГА
ФАЗА РАДОВА
Половином октобра је почела друга фаза радова на
доградњи Културног центра Мионица која подразумева
зидарске, подополагачке, керамичке, лимарске и изолатерске
радове, као и постављање водоводних, канализационих и
електричних инсталација. Помоћни објекат са три етаже
садржаће шминкерницу, гардеробу, оставу за реквизите,
енергетску собу, салу за пробе и вежбе фолклора, котларницу
и мокре чворове.

Помоћни објекат Културног центра

Према Јанковићевим речима, општина Мионица има
могућност снабдевања водом са акумулације Стубо-Ровни
са још једне локације и то са извода ''Светлак'' у Табановићу.
Са ''Светлака'' је планирано водоснабдевање Табановића,
Вировца, Наномира, Доњег и Горњег Мушића, Маљевића,
Вртиглава и Села Мионице, чиме би постигло стабилно
водоснабдевање на територији целе општине.
А.К.

НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ ТАБАНОВИЋ-ДОЊА ТОПЛИЦА

САНИРАНО КЛИЗИШТЕ
Средствима које је обезбедила Канцеларија за
управљање јавним улагањима Републике Србије у оквиру
Програма отклањања последица поплава из 2016. године,
завршени су радови на санацији клизишта на локалном путу
Табановић – Доња Топлица. Вредност изведених радова је
око 20 милиона динара, а обновљену деоницу је недавно
обишао председник мионичке општине Бобан Јанковић.
-Радови су изведени квалитетно и очекујем да ће
мештани Табановића и сви други који користе путни правац
Табановић – Доња Топлица бити задовољни, имајући у виду
да је на овој деоници сада нормализован саобраћај – рекао
је Јанковић и додао да је у току санација и клизишта у селу
Команице које је захватило делове општинског пута у дужини од 85 метара и прети да угрози један стамбени објекат.

Санирано клизиште у Табановићу
Клизиште у Табановићу је захватало површину од 20
ари, а радови који су почели у августу су завршени у предвиђеном року. Радови које су извела предузећа ''Баувесен'' из
Лазаревца и ваљевски ''Компресор инг'' су подразумевали
бушење и бетонирање шипова, изградњу темељних греда и
бетонских потпoрних зидова и формирање саобраћајнице.

Председник општине Мионица Бобан Јанковић је
обишао почетак радова и том приликом подсетио да је
доградња помоћних просторија Културног центра започета
још пре десет година, али је због недостатка финансијских
средстава прекинута.
- Након реконструкције велике сале Културног центра
јавила се потреба за помоћним простријама. До сада је
уложено 4,28 милиона динара за прву фазу проширења
објекта Културног центра, а за другу фазу Министарство
државне управе и локалне самоуправе из Фонда за локалне
самоуправе обезбедило је четири милиона динара, док ће
наша општина учествовати у финансирању радова са 4,5
милиона динара – рекао је први човек мионичке општине.
Јанковић је додао да ће након завршетка доградње
Културног центра на више од 400 квадратних метара бити
обезбеђени бољи и функционалнији услови за припрему и
реализацију различитих програма.
Доградња помоћног објекта је започета новембра
прошле године, који је тада био изграђен само до завршне
плоче сутерена. За завршетак грађевинских и грађевинскозанатских радова уложено је 4,28 милиона динара које је за
ову намену определило Министарство културе и информисања на конкурсу ''Градови у фокусу''. Другу фазу радова
укупне вредности 8,5 милиона динара изводи предузеће
''Градња Коп'' из Лајковца, а рок за завршетак је 70 календарских дана од увођења у посао.
А.Ковачевић

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ
ПРАВНЕ ПОМОЋИ НАСТАВЉА СА РАДОМ

ПОТПИСАН НОВИ УГОВОР
Председник општине Мионица Бобан Јанковић и
извршни директор Балканског центра за миграције и
хуманитарне активности Горан Баста потписали су другу
годину за редом Уговор о реализацији пројекта успостављања бесплатне правне помоћи у општини Мионица.
Наиме, од октобра прошле године у општини
Мионица је почела са радом Канцеларија за пружање
бесплатне правне помоћи на основу Меморандума о
сарадњи на унапређењу владавине права, демократизације и обезбеђивања права на бесплатну правну
помоћ који су потписале ове две институције. Бесплатна
правна помоћ намењена је пре свега расељеним лицима
са Косова и Метохије, избеглим лицима из Босне и Херцеговине и Хрватске, као и локалном социјално угроженом
становништву. Канцеларија бесплатне правне помоћи је
на другом спрату зграде општине Мионица у соби број 9, а
радно време је радним данима од 7,30 до 11,30 часова. Од
октобра 2019. године се планира реализација треће фазе у
трајању од годину дана, када је предвиђено да мионичка
локална самоуправа сама финансира овај пројекат.
А.К.
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2.11.2007 - 2.11.2018.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
У четвртак, 18.октобра 2018.г.
преминуо је

СТЕВАН
ПРОДАНОВИЋ
(1952 - 2018)
Чуваћемо успомену на твој
племенити лик и твоју
топлу људску доброту

МИЛОРАД
МИЛОВАНОВИЋ
МИКА КРАЉ
(1953 - 2007)
Када останеш без јединог
брата - нестане и половина
тебе. Тако је већ годинама,
а нада живи, нада да ћу бити
достојан да му се придружим
у звезданом јату племенитих
душа у оном делу Свемира
резервисаном за посебне и
тако различите, а блиске,
каквог га многи памте,
а ми чувамо у срцу.
Мишко

Тома, Гоца, Јелена, Бебићи,
Мара, Видоје, Сека, Љубица,
Рада, Драгица, Марко, Буца
и Мишко

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

25.октобар 2018.г.
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17.10.2018. г. преминула је наша драга

ДАНИЦА ЂУРИЋ
(1935 – 2018)
Вечно ћемо памтити твоју племенитост,
доброту и топлину којом си зрачила.
Заувек ћеш остати неодвојиви део нас,
јер си нам пружала несебичну љубав,
подршку и разумевање...
Никада те неће заборавити твоји најмилији:
супруг Драгољуб, син Зоран, снаха Зора,
син Славко са породицом,
унучад Раде Влада, Виолета, Марија,
праунучад Тијана и Страхиња
31.10.2018.г. навршава се 11
година од смрти наше драге

24.10.2018.г. навршава се
седам година од смрти
нашег драгог

ДРАГАНА
МАКСИМОВИЋА

РАДМИЛЕ
ВАСИЉЕВИЋ
(1926 - 2007)

Мајка је најлепша реч која се
никад не заборавља
Ћерка Нада, унук
Александар и унука Марија
са породицама

Нећемо те
препустити забораву.
Сећање на тебе
остаје вечно...
Мајка Живка и брат
Драгослав
са породицом
24.10.2018.г. навршава се
седам година од смрти
нашег драгог

ДРАГАНА
МАКСИМОВИЋА

С љубављу и поштовањем
чувамо успомену на тебе...

Твоји: Славица, Катарина
и Предраг са породицом
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„БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА” ОРГАНИЗОВАЛА ТИМ БИЛДНИГ САСТАНКЕ НА УБУ

ДРЖАВНА БАНКА ОД ПОВЕРЕЊА
Око 80 руководилаца и банкара из различитих делова Србије предвођених Бојаном Кекићем,
председником Извршног одбора „Банке Поштанске штедионице”, учествовало је на
семинарима који су се бавили креирањем планова за подршку становништу и привреди
Праксу да два пута годишње врши анализу пословања,
„Банка Поштанска штедионица” наставила је претходног
викенда на Убу, када је око 80 руководилаца и банкара из
различитих делова Србије учествовало на дводневним тим
билдинг састанцима који су организовани у новом убском
хотелу. Одушевљени гостопримством на Убу, предствавници
једне од најстаријих финанцијских институција у Србији, која у
свом пуном капацитету егзистира већ пуних 97 година, нису
крили задовољство готово иделаним условима за рад у две
групе, које су се бавиле креирањем планова за подршку
становништу у конференцијској сали Хотела „Уб” и подршку
привреди у сали СО Уб, односно згради локалне самоуправе.
Уважене госте из „Банке Поштанске штедионице” посетио је и
председник убске општине Дарко Глишић, који им је пожелео
добродошлицу и угодан боравак на Убу.

Тим билдинг састанци у убском хотелу
У жељи да откријемо где се то данас налази и како послује
банка у државном власништву са преко 2.000 запослених, која
између осталих има своје експозитуре и у Убу, Лајковцу,
Мионици и Владимирцима, разговарали смо са Бојаном
Кекићем, председником Извршног одбора „Банке Поштанска
штедионица”, који посебно наглашава:
- С поносом желим да истакнем да смо у 2017.години
остварили изузетне резултате, односно покрили губитак из
2016-те, а то је исказан резултат свега онога што се дешавало од
2010. до 2013. године. Ту пре свега мислим на ненаплативе
кредите, где смо успели, за две године, да покријемо тај целокупни губитак и да нам 2018-та буде година стабилизације.
Поред тога, у динамичном периоду Банка Поштанска штедионица, чији је оснивач Влада Републике Србије, са изузетним
задацима, друштвеном и државном одговорношћу, преузела је
још један велики веома храбар потез а то је припајање дела
права и обавезе имовине Југобанке у Косовској Митровици.

Састанци на тему подршке привреди:
Бојан Кекић у разговору са банкарима
У тежњи да се приближи што већем броју клијената,
„Банка Поштанска штедионица” је у последње две године
отворила чак 50 нових експозитура широм Србије.
- Кроз акцију „Најдуже се знамо“, желимо да анимирамо
људе да подрже своју традиционалну домаћу државну банку,
које остварује профит али не јури за профитом. Превасходни
циљ нам је да преко милион наших клијената буду веома
задовољни. До сада смо се оријентисали да будемо, пре свега,
банка становништва, јер преко 630.000 пензионера остварује
своје принадлежности у банкарству код нас, а ја верујем и
очекујем да и оних 350.000, колико сада тренутно пензије прима
на кућне адресе, препозна понуду Банке Поштанске штедионице. Ту, пре свега, мислим на нашу акцију „пензија унапред пет
дана”, где исплаћујемо пензију без икакве накнаде и камате.
Надам се да ће нам се прикључити и оних 500.000, који су код
других банака, с обзиром да је наша накнада за одржавање
текућег рачуна само 70 динара. У наредном периоду имаћемо
још доста промотивних акција, где ћемо показати шта све то
Банка Поштанска штедионица може, а спремили смо доста
повољности и за предузетнике и мала предузећа- истакао је
Бојан Кекић.
Канцеларија Владе Србије за информационе технологије
и електронску управу и Поштанска штедионица, 12.октобра,
склопиле су споразуме којим је могуће електронско плаћање
платним картицама (DinaCard, Visa и Mastercard) на порталу еуправе и путем ПОС терминала на шалтерима органа јавне
упаве.
Милован Миловановић

ОДРЖАН 33. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У ФАЉИНУ ЧАСТ

КРАГУЈЕВЧАНИ ЗАСЛУЖЕНО ДО ПЕХАРА
Традиционално окупљање ветерана у знак сећања на
Мирослава Селаковића- Фаљу, одржано је по 33. пут на
стадиону "Драган Џајић". Овога пута, Убљани су били
домаћини Панчевцима и Крагујевчанима, а недолазак
Мионичана покварио је уобичајену форму турнира. У првом
мечу, голом Војимира Синђића ветерани Јединства савладали су Динамо, док су Крагујевчани били још убедљивији
против Панчеваца- 3:0.

Одлучујући меч, који је са пиштаљком отпочео непревазиђени спортски радник и бивши судија Радомир Јовичић,
припао је екипи Мика Мудрић минималним резултатом, а
стрелац је био Матејић. Тако је окончана четворогодишња
доминација домаћина, Жељку Бузићу је припала титула
најбољег играча турнира, па су с разлогом Крагујевчани,
предвођени Радомиром Ћириловићем- Ћиром, били највеселији у "трећем полувремену", одржаном у мотелу "Окно"...

Актери одличујућег меча за прво место: Ветерани „Мике Мудрића” и „Јединства”

ФУДБАЛ

25.октобар 2018.г.
МОФЛ Колубаре "Исток", 9. коло

Гуњевац- Полет (Таково)
2:5 (1:1)
8.коло (13/14.10.2018):
Јошева - Полет (ДЛ)
Чучуге - Врело
Шарбане - Гуњевац
Полет (Т) - Каленић
ОФК Паљуви - Памбуковица
Рудар (Р) - Димитрије Туцовић
Црвена Јабука - Младост (В)

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

9.коло (20/21.10.2018):
Младост (В) - Јошева
Дим.Туцовић - Црвена Јабука
Памнуковица - Рудар (Р)
Каленић - ОФК Паљуви
Гуњевац - Полет (Т)
Врело - Шарбане
Полет (ДЛ) - Чучуге

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

1.D.Tucovi}
7
2.OFK Paquvi 7
3.Polet (DL) 6
4.^u~uge
6
5.Polet (T)
6
6.Kaleni}
5
7.[arbane
4
8.Pambukovica 3
9.Mladost(V) 3
10.Rudar (R)
2
11.Jo{eva
2
12.C.Jabuka
2
13.Guwevac
1
14.Vrelo
0

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

0
2
1
1
2
3
3
6
6
5
5
5
8
7

20 : 4
23 : 9
28 : 7
20 : 7
25 :10
15 :10
16 :13
11 :26
9 :26
14 :18
10 :15
15 :26
7 :24
4 :22

22
21
20
20
19
16
14
9
9
8
8
8
3
1

Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 50.
Судија: Филип Ђорђевић (Уб). Стрелци:
Билић у 13. и Драча у 70. за Гуњевац, а
Јеремић у 29., 73., 80. и 87. и Гајић у 54.
минуту за Полет. Жути картони: В.Марковић, Јоксимовић, Драча (Г), Максимовић, Јовић, Граховац (П).
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 6, Јоксимовић 5,
Мирковић 5, Спасојевић 5, В.Марковић
5,5, Милошевић 5,5, Станковић 5,5, Илић
5, Билић 7 (Д.Марковић -), Ивковић 5
(Симић -), Драча 6
ПОЛЕТ: Стефановић 7,5, Петровић 7,
Радовановић 7, Максимовић 7, Јечменица 7, Јовић 7, Глишић 7, Гајић 8, Живановић 7, Јеремић 9, Граховац 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ненад Јеремић (Полет)
Таковчани су канонадом у финишу
стигли до бодова, а блисато је ове
јесени распуцани Ненад Јеремић.
Најпре је изнудио пенал који му је Боројевић одбранио, али је био присебан и
вратио лопту у мрежу, да би потом
сјајну партију украсио са још три ефектна поготка. У стрелце се уписао и
Гајић, лепим ударцем левом ногом са
ивице шеснаестерца.
Зоран Билић је најавио бољи исход
за домаћина, остаје им да жале за
шансом Станковића на 1:0, а све што су
успели до краја да ураде био је гол
Драче за 2:2....
Општинска лига Уба, 8. коло

Омладинац (Калиновац)Вукона 1:1 (0:1)

10.коло (27/28.10.2018- 14:00ч):
Јошева - Чучуге
Шарбане - Полет (ДЛ)
Полет (Т) - Врело
ОФК Паљуви - Гуњевац
Рудар (Р) - Каленић
Црвена Јабука - Памбуковица
Младост (В) - Димитрије Туцовић

OP[TINSKA LIGA
“UB”
7.коло (20/21.10.2018):
ОФК Стубленица - Колубара ЛП
Докмир - Бргуле
6:2
Јединство(М)-Омладинац(К) 3:2
Вукона - Звиздар
0:2
Слога (В) - ОФК Таково
2:5
8.коло (20/21.10.2018):
Звиздар - Слога (В)
Омладинац (К) - Вукона
Бргуле - Јединство (М)
Колубара ЛП - Будучност(С)
Мургаш - ОФК Стубленица

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

1.Zvizdar
7 1 0 23 : 6
2.Dokmir
4 2 1 20 :10
3.Budu}nost(S) 3 3 1 12 : 8
4.OFK Takovo 4 0 3 17 :20
5.Omladinac 2 4 1 11 : 8
6.Jedinstvo M 3 1 3 13 :21
7.Stublenica 2 2 3 11 :11
8.Murga{
2 1 3 9 :10
9.Vukona
1 2 4 8 :12
10.Brgule
1 2 3 7 :12
11.Kolubara LP 0 4 2 8 :10
12.Sloga (V)
1 0 6 11 :22
13.Strelac (K) иступио из лиге

22
14
12
12
10
10
8
7
5
5
4
3

www.glastmnave.com

Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 30.
Судија: Слободан Ђурић (Црвена
Јабука). Стрелци: Марко Ивановић у 65.
за Омладинац, а Срећковић у 25. минуту
за Вукону. Жути картони: М.Тимотић,
Максимовић (О), Аћимовић (В).
ОМЛАДИНАЦ: Стефановић 7, Максимовић 6,5 (Миливојевић -), Милош
Ивановић 6,5, Ашковић 7, Д.Савић 6,5,
И.Савић 7, И.Тимотић 6,5, М.Тимотић 7,
Срећковић 6,5, Марко Ивановић 7,5,
Чобић 6,5
ВУКОНА: М.Лукић 7, М.Димитријевић 7,
З.Димитријевић 7, Аћимовић 7, Т.Димитријевић 7, Ђ.Антонић 7, Марковић 6,5,
М.Антонић 6,5 (Илић -), Пантелић 6,5
(Теодосијевић -), Д.Лукић 7, Срећковић
7,5 (Јовановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Славко Срећковић (Вукона)
Омладинац није оправдао епитет
фаворита, а борбени гости први стижу
до предности. Испуцану лопту од
стране голмана прихватио је Срећковић, умакао штоперима домаћих и
рутински погодио мрежу. Притисак
Калиновчна уродио је средином другог
дела- Милош Срећковић је оштро извео
корнер, лопта је прелетела голмана
Лукића, а присебан је на другој стативи
био Марко Ивановић.
Најбољу шансу домаћи су имали који
минут касније- Марко Ивановић је
упослио Срећковића, али је везиста
Омладинца погодио стативу. Претила је
и Вукона, шут Милоша Антонића главом
није донео промену резултата...

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Јавите нам на: 064/2180-588 и 064/484-20-50
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МОФЛ Колубара "Исток", 8. коло

Паљуви- Памбуковица
3:2 (2:1)
Стадион у Паљувима. Гледалаца: 80.
Судија: Филип Ђорђевић (Уб). Стрелци:
Новаковић у 10. и Миловановић у 11. и
57. за Паљуве, а Ненадовић у 28. и
Ђукић у 81. минуту за Памбуковицу.
Жути картон: Филиповић (Пљ), Милићевић (Пб).
ПАЉУВИ: Станојловић 7, Васиљевић
6,5 (Ћургуз -), Грујић 7, Пантелић 7,5,
Филиповић 6,5, Ђурић 7 (Веселиновић
7), Мијатовић 7, Јовић 7,5, Лекић 6,5
(Лукић -), Миловановић 7,5 (Ђорђевић ), Новаковић 7
ПАМБУКОВИЦА: Радиновић 7, Глишић 6
(Живић 7), Милићевић 7, Балиновац 7,
Ђукић 7,5, Плавшић 6 (Ђорђевић 6),
Јовановић 6, Митровић 6,5, Петровић 7
(Богићевић 6), Ненадовић 7, Гавриловић 6 (Нинковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ђорђе Миловановић (Паљуви)
Памбуковица је пропустила лепу
прилику да изненади фаворита, иако је
домаћин са две муњевите контре
најавио да ће лако до бодова. Ипак,
након грешке искусног Васиљевића,
Петровић је послао пас ка Ненадовићу
који је рутински решио ситуацију.
Поново су Паљуви повели са два
гола разлике, Јовић је шутирао, а
одбијену лопту је у мрежу вратио
Миловановић. Ђукић је након грешке
Филиповића сјајно лобовао Станојловића, ипак се до краја мреже више нису
тресле...
Општинска лига Уба, 7. коло

Докмир- Бргуле
6:2 (2:0)
Стадион у Докмиру. Гледалаца: 30.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
Јовановић у 11., 48. из пенала и 70.,
Вишић у 29., Стевановић у 60. из пенала
и Мијаиловић у 65. за Докмир, а Дарко
Ђорђевић у 62. и 80. минуту за Бргуле.
Жути картони: Б.Јовић, М.Вујић, Манојловић (Д), З.Ђорђевић, Филиповић,
Миладиновић (Б).
ДОКМИР: Г.Вујић 7, Влајковић 7,5,
Вишић 7,5, М.Вујић 6,5, Пејић 8, Б.Јовић
7, Јовановић 8,5, Нешковић 7,5, Маринковић 7,5 (Мијаиловић 7,5), Стевановић
8, М.Јовић 7 (Манојловић -)
БРГУЛЕ: Николић 6,5, Павловић 6,5,
Миладиновић 6, Ракић 6, М.Петровић 6,
М.Ђорђевић 6,5, З.Ђорђевић 6,5, Васић
6 (Д.Ђорђевић 7,5), Филиповић 6
(Костић 6), А.Петровић 6 (Ма.Аћимовић
6), Ми.Аћимовић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Радомир Јовановић (Докмир)
Домаћин је оправдао улогу
фаворита, улогу "прве виолине" преузео је троструки стрелац Раша Јовановић, а посебно је леп био први на пас
Влајковића. Други гол је пао после
одбијене лопте и добре реакције Ђорђа
Вишића, а у наставку се истакао Стевановић голом из пенала и лепом асистенцијом Јовановићу.
Шансу са клупе искористио је лепим
голом Мијаиловић, наравно асистент је
био неизбежни Јовановић, а опуштање
домаћих успео је два пута да казни
такође "резервиста" Бргулаца Дарко
Ђорђевић. Посебно ефектан био је
други, у соло-продору нанизао је
неколико играча и рутински погодио.
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Окружна лига Колубаре, 11. коло

Окружна лига Колубаре, 11. коло

Тулари- Јабучје
1:1 (1:0)

Тврдојевац- Трлић
2:5 (2:2)

Стадион у Туларима. Гледалаца: 50.
Судија: Слободан Ђурић (Црвена
Јабука). Стрелци: Зујаловић у 27. за
Туларе, а Радовановић у 66. минуту за
Јабучје. Жути картони: Марјановић (Т),
Радовановић, Несторовић, Милошевић, Ђорђевић (Ј).
ТУЛАРИ: Бојић 7, Адамовић 6,5, Зујаловић 7,5, Марјановић 6,5, Брдаревић
7, Крстић 7, Вићентић 7, Дробњак 6,5,
Николић 7 (Сарић -), Ђорђевић 7,5,
Јеремић 7
ЈАБУЧЈЕ: Теодосић 7, Ђорђевић 7,5,
Л.Ђукић 6,5, Милошевић 7, Јоргић 6,5,
Тодоровић 6,5, Петровић 7, Јеленић
6,5, Радовановић 7,5, Несторовић 6,5
(Живковић -), В.Ђукић 6,5 (Добросављевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бранко Зујаловић (Тулари)
Нервозна, али утакмица са пуно
темпа у Туларима којом су домаћи
прекинули низ од три узастопне
победе. Мајсторија Бранка Зујаловића
из "слободњака" донела је предност
Туларима, а утисак је да је Ђурић
могао да покаже пут у свлачионицу
Радовановићу након намерног ударања Зујаловића.
Сплетом околности, управо је
Радовановић био стрелац изједначујућег поготка- Ђорђевић је одлично
пробио и центрирао, а нападач
Јабучја школски окончао акцију.
Тресли су се оквири гола на обе
стране, ипак је слађи бод отишао у
гостујући табор...

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци:
Илић у 17. и Јовановић у 27. за Тврдојевац, а Савић у 11. и 83, Шимшић у 45,
Радојичић у 47. и Лазић у 53. минуту за
Трлић. Жути картони: Симић, Миловановић (Тћ), Пештерац (Тр).
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 5, Ракић 6
(Брдаревић 6,5), И.Ранковић 6, Јелић 6,
Ашковић 6, Миловановић 6, Илић 7,
Мирковић 6, Живковић 6, Симић 6,
Јовановић 6,5 (Милетић 6)
ТРЛИЋ: Милосављевић 7,5, Шимшић
7,5, Лазић 7,5 (Живановић -), Танасијевић 7,5, Ђорић 7,5, Антонић 7 (Радојичић 7,5), Савић 8 (Новаковић -), Поповић 7,5, Пештерац 7,5, Ђурић 7,5,
Маринковић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Савић (Трлић)
Најбољом јеењом игром, екипа
Жељка Карића је однела бодове из
Тврдојевца. Савић је на почетку
умакао одбрани домаћих, али су
ефектним голом Илић и Јовановић на
убацивање Ивка Ранковића преокренули резултат. Ипак, лоша интервенција голмана Тврдојевца после
корнера омогућила је Шимшићу да
поравна резултат пред паузу.
У наставку рапсодија "месара"робусни Радојичић је главом на
центаршут Савића поново донео
предност Трлићу, а врло брзо је Лазић
погодио после соло-продора. За крај,
још једном је Савић неухватљив за
одбрану домаћих, новим поготком
крунисао је одличну партију гостију...

Окружна лига Колубаре, 10. коло

Совљак- Пепељевац
3:2 (2:0)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 50.
Судија: Дејан Ранисављевић (Бабина
Лука). Стрелци: Д.Савковић (аг.) у 20.
минуту, Миливојевић у 36. и Маринковић у 85. за Совљак, а Вучићевић у 69.
из пенала и Грујичић у 87. минуту за
Пепељевац. Жути картони: Филиповић (С), Молеровић (П). Црвени
картон: Глигоријевић (Пепељевац) у
48. минуту.
СОВЉАК: Савковић 6,5, М.Теодосић 7,
Будимир 7, Филиповић 6, Ђуричић 6,5,
Ранковић 6,5, Живановић 6, Миливојевић 8, Ерић 6, Маринковић 7
(Д.Теодосић -), Милутиновић 7,5
ПЕПЕЉЕВАЦ: Глигоријевић 5, Лукић
6, Д.Савковић 6,5, Грујичић 7, Вукашиновић 7,5, Теофиловић 6,5, А.Савковић 5,5 (Молеровић 7), Вучићевић 7,
Милићевић 6,5, Кузмановић 6,5, Петровић 6,5 (Адамовић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Миливојевић (Совљак)
Совљак је стигао до првог тријумфа
и подгрејао наде за опстанак. Корнер
Миливојевића збунио је Драгишу
Савковића и Глигоријевића, па је
окончан ауто-голом. Најбољи актер
меча Миливојевић дуплирао је
предност на пас Ерића, а чинило се да
је победник решен након искључења
голмана гостију Глигоријевића.
Ипак, испоставило се да се играч
Кузмановић боље снашао међу стативама, а из пенала гости враћају наду за
бодом. Ипак, Маринковић кажњава
једину грешку Кузмановића на голу, па
је погодак Грујичића био само утеха за
Пепељевац.

Окружна лига Колубаре, 10. коло

Трлић- Тулари
1:3 (0:1)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100.
Судија: Никола Ђуровић (Ваљево).
Стрелци: Савић у 47. за Трлић, а Ђорђевић у 6. и Вићентић у 80. и 88. минуту
за Туларе. Жути картон: Зујаловић (Ту).
ТРЛИЋ: Милосављевић 6, Шимшић 6
(Давидовић -), Лазић 6, Танасијевић 6,
Ђорић 6, Савић 6,5, Поповић 6, Ђурић
6, Пештерац 6, Маринковић 6 (Цвијић
6), Радојичић 6
ТУЛАРИ: Бојић 7, Крстић 7,5, Зујаловић 8, Марјановић 8, Брдаревић 7,5,
Ћирић 7,5, Адамовић 7 (Сарић 7),
Дробњак 8, Николић 7,5 (Јеремић 7),
Ђорђевић 8, Вићентић 8,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Срђан Вићентић (Тулари)
По традицији, добро издање
Тулара у Трлићу, а победу је највио
Ђорђевић после проигравања Вићентића. Ипак, домаћин се враћа у игру у
првим минутима наставка, Савић је у
свом стилу унео лопту са бока и
поравнао резултат.
Финиш је припао гостима- Дробњак је повукао контру и обавио тежи
део посла, а Вићентић рутински погодио. Још једном је стрелац Срђан
Вићентић, овога пута асистент је био
Ђорђевић за заслужену победу
гостију.

Пратите нас на:

10.коло (13/14.10.2018):
ЗСК - ОФК Брђанац
Совљак - Пепељевац
Искра - Тврдојевац
Трлић - Тулари
ОФК Јабучје - Тешњар
Радник - Колубара 2
Младост (Д) - Рубрибреза
Бањани - Рибникар

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

11.коло (20/21.10.2018):
Рибникар - ЗСК
Рубрибреза - Бањани
Колубара 2 - Младост (Д)
Тешњар - Радник (Уб)
Тулари - ОФК Јабучје
Тврдојевац - Трлић
Пепељевац - Искра
ОФК Брђанац - Совљак

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

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

8
8
6
7
6
4
4
4
4
4
4
4
4
2
1
1

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

1
2
2
4
4
3
4
4
5
5
5
5
6
5
8
8

24 : 10
27 : 7
23 : 12
22 : 18
17 : 16
16 : 13
13 : 14
16 : 19
19 : 18
18 : 19
20 : 22
21 : 25
19 : 28
16 : 20
8 : 22
11 : 27

26
25
21
21
19
16
15
15
14
14
14
14
13
10
5
4

12.коло (27/28.10.2018- 13:30ч):
ЗСК - Совљак
Искра - ОФК Брђанац
Трлић - Пепељевац
ОФК Јабучје - Тврдојевац
Радник (Уб) - Тулари
Младост (Д) - Тешњар
Бањани - Колубара 2
Рибникар - Рубрибреза
13.коло (03/04.11.2018- 13:30ч):
Рубрибреза - ЗСК
Колубара 2 - Рибникар
Тешњар - Бањани
Тулари - Младост (Д)
Тврдојевац - Радник (Уб)
Пепељевац - ОФК Јабучје
ОФК Брђанац - Трлић
Совљак - Искра

МАЛИ ОГЛАСИ

КУЋА НА ПРОДАЈУ
у ул. Вука Караџића бр 34 Уб,
(преко пута Основне Школе),
ЛОКАЦИЈА ПОВОЉНА ЗА
СТАМБЕНУ ГРАДЊУ!!!
Тел. 060/30-30-917

facebook/glastamnave
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ZONA
KOLUBARSKO-MA^VANSKA
8.коло (13/14.10.2018):
Железничар(Л)-Раднички С.
Борац (Л) - Рађевац
Врело Спорт - ОФК Дивци
ОФК Осечина - Мачва (Б)
Брезовица - Задругар
Рибница - Раднички Шаб.
Спартак (Љ) - Раднички (В)

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

9.коло (20/21.10.2018):
Раднички(В)-Железничар(Л)
Раднички Шаб.- Спартак(Љ)
Задругар (Л) - Рибница (М)
Мачва (Б) - Брезовица
ОФК Дивци - ОФК Осечина
Рађевац - Врело Спорт
Раднички Ст. - Борац (Л)

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

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

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

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

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

15 : 5
16 : 9
12 : 6
10 : 4
13 : 9
9: 6
14 : 15
17 : 15
12 : 13
9 : 15
4 : 10
8 : 15
6 : 15
8 : 16

ВРЕЛО СПОРТ У СЕРИЈИ ПОРАЗА

ВРЕЉАНИ У РЕЗУЛТАТСКОЈ КРИЗИ
После старта преко свих
очекивања, екипа Врело Спорта је
доживела три узастопна пораза, мада
су, посебно у Крупњу, момци тренера
Милоша Гаврића заслужили много
бољи исход. Два пута је брзоноги
Александар Радовановић био у
ситуацији "један на један" са голманом
Мићићем, али је сјајни чувар мреже
изузетним одбранама трасирао
домаћину пут ка победи. На другој
страни, Симић је некако успео да у
ваздушном дуелу са Ракићем проследи лопту ка Петровићу, а везиста
Рађевца се најбоље снашао у гужви. У

Колубарско-мачванска зона, 8. коло

Врело спорт- Дивци
0:1 (0:1)
19
19
18
16
14
14
14
13
10
10
9
7
6
5

10.коло (27/28.10.2018- 13:30ч):
Железничар (Л) - Борац (Л)
Врело Спорт - Раднички Стобекс
ОФК Осечина - Рађевац
Брезовица - ОФК Дивци
Рибница (М) - Мачва (Б)
Спартак (Љ) - Задругар (Л)
Раднички (В) - Раднички Шабачки
11.коло (03/04.11.2018- 13:30ч):
Раднички Шаб.и - Железничар (Л)
Задругар (Л) - Раднички (В)
Мачва (Б) - Спартак (Љ)
ОФК Дивци - Рибница (М)
Рађевац - Брезовица
Раднички Стобекс - ОФК Осечина
Борац (Л) - Врело Спорт

Александар Ситарица (Брезовица)

23

Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 200. Судија: Александар
Николић (Стрмово). Стрелац:
Радовановић у 20. минуту. Жути
картони: Стаменковић, Ристовски
(В), Радовановић, Терзић (Д).
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 7,5, Стаменковић 6,5, Леонтијевић 7, Ђорђевић 6, Д.Матић 6, И.Матић 6,5,
Павловић 6, Милошевић 6 (од 46.
Симић 6,5), Ђурђевић 7, Новаковић 6 (од 46. Ристовски 6,5), Радовановић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Петар Влајковић (Дивци)

Колубарско-мачванска зона, 9. коло

Рађевац- Врело Спорт
2:0 (1:0)
Стадион у Крупњу. Гледалаца: 150.
Судија: Александар Николић (Стрмово). Стрелци: Петровић у 10. и
Симић у 89. минуту. Жути картони:
Пајић (Р), Леонтијевић, Д.Матић (В).
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 6,5, Стаменковић
6,5, Леонтијевић 7, Ђорђевић 6,5,
Д.Матић 7, И.Матић 7, Бошковић 7
(Милошевић 6,5), Симић 7,5 (Поповић ), Ђурђевић 7, Ристовски 7 (Симеуновић -), Радовановић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бранко Петровић (Рађевац)
јеку напада гостију, "севнула" је контра
екипе из Крупња, неуспела офсајд-замка
омогућила је Симићу лаку реализацију:
- Као што није било еуфорије после
силовитог старта, ни сада нема разлога за
панику, мада је јасно да нисмо навикли на
овакве резултате. Поткрадају нам се наивне
грешке у дефанзиви, у завршници смо
деконцентрисани, па се то одражава и на
резултате. Ипак, имамо пристојну залиху
бодова, а на победнички курс пробаћемо да
се вратимо против Радничког Стобекса.
Меч се игра у недељу на СЦ "Матић",
бићемо лишени помоћи "пожутелог" капитена Дарка Матића, али се надам повратку
Јолачића и прекиду непријатне серије- не
паничи тренер Врељана Милош Гаврић.

БРЕЗОВЧАНИ УБЕДЉИВО НАДИГРАЛИ ЗАДРУГАР

БЕЗ МАРЈАНОВИЋА НА ДИВЦЕ
Екипа Дејана Стојановића
одиграла је сјајан меч против Задругара. Рапсодију дома-ћих најавио је
Шошкић ефектним голом из слободног ударца, док је Ситарица био
н е п р и кос н о ве н у ва з д у ш н и м
дуелима. Два пута је главом матирао
Новаковића, а асистенти су му били
Радовић и Пештерац. У наставку су
домаћи повукли "ручну", Лајковчани
с у б и л и н емо ћ н и д а у г р озе
Крсмановића, а изузетну партију
Колубарско-мачванска зона, 8. коло
Брезовица- Задругар
4:0 (3:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца:
300. Судија: Лазар Тодоровић
(Лозница). Стрелци: Шошкић у 18.,
Ситарица у 30. и 43. и Гошић у 86.
минуту. Жути картони: Радосављевић, Шошкић (Б), Вујовић,
Ашковић (З).
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 7,
Марјановић 7,5 (од 58. Марковић
7,5), Радосављевић 8, Ситарица
8,5, Ђурђевић 8,5, Гошић 8, Шошкић 7,5, Радовић 7,5 (од 72.
Руменић 7), Јанковић 7 (од 46.
Павловић 7), Пештерац 7,5, Ераковић 7,5
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 6,5,
С.Новаковић 6, Томић 6, Вујовић
5,5 (од 80. Ивановић -), Ашковић
6,5, Симеуновић 6, Н.Павловић 6,
Бранковић 6,5, Јеринић 6 (од 46.
Мустафи 6), Мићић 6, Ж.Павловић
6 (од 46. Бојичић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Ситарица (Б)

Колубарско-мачванска зона, 9. коло

Мачва 2005- Брезовица
3:0 (2:0)
Стадион у Богатићу. Гледалаца: 150.
Судија: Јован Раковић (Ваљево).
Стрелци: Гаврић у 9., Панић у 22. из
пенала и Пузић у 67. минуту. Жути
картони: Петровић (М), Марјановић,
Пештерац (Б). Црвени картони: Радуловић (Мачва) и Марјановић (Брезовица) у 62. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 6, Марјановић 6, Радосављевић 6,5, Шошкић 6,
Пештерац 7, Ераковић 6, Ђурђевић 6,5,
Јанковић 5 (Руменић 6), Ситарица 6,
Радовић 5,5 (Павловић 5), Гошић 6
Брезовчана украсио је голом Гошић на
пас Руменића.
У Богатићу је меч од самог старта
отишао на воденицу домаћих, није се
прославио Цветиновић реакцијом код
првог гола, а велике прилике Ситарице и
Гошића на 2:0 нису вратиле неизвесност у
меч. Арогантни Раковић је досудио два
пенала за Мачву (један неискоришћен), а
много више од пораза, Брезовчане боли
црвени картон Марјановића, па ће екипа
бити лишена његове помоћи у мечу 10.
кола са Дивцима. Мучи се Стојановић са
малим фондом играча, утисак је да је
мањак конкуренције условио опуштање
код неких играча, па ће екипи Брезовице
пуно значити повратак на терен Дарка
Пурешевића. Бодовни салдо је са сасвим
коректан, план Дејана Стојановића је да
се тријумфима против Диваца и
Радничког Стобекса стигне до пристојне
бодовне зимнице...
Б.Матић
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УСПЕШАН ДЕБИ НОВОГ ТРЕНЕРА ЈЕДИНСТВА

ОБРАДОВИЋ РАЗМРДАО
ЦРВЕНО-БЕЛЕ
- Након пораза у Зубином Потоку, Верољуб Дуканац
напустио кормило Убљана. - Доскорашњи помоћник
Милош Обрадовић преузео први тим и на најбољи начин
дебитовао на клупи против ФАП-а (2:1). - У суботу
гостовање на лозничком "Лагатору", меч почиње у 13.30h.
Меч у Зубином Потоку био је последњи на клупи Јединства за
тренера Верољуба Дуканца. После изједначеног првог дела у којем се
једном одличном одбраном истакао Иван Јовановић, проблеми су
кренули већ у свлачионици- капитен је због повреде леђа морао да
уступи место млађаном Живковићу, а већ на самом старту другог дела,
Радојевић је казнио успавану убску одбрану. Неспоразум Рајовића и
Андрића омогућио је Хоту лаку реализацију, а пројектил Живића украсио
је заслужену победу Мокре Горе. Већ наредног дана, Јединство и Дуканац
су се пријатељски растали:
- Провео сам на Убу прелепих 13 месеци, била је част радити за
екипу на чијем је челу таква личност као што је Немања, а са поносом
гледам на претходну сезону коју смо завршили на петом месту са 60
бодова. Почетак је био обећавајући, али су се на слабије игре надовезали
бројни малери, а серија пехова заокружена је повредом капитена Ивана
Јовановића на паузи против Мокре горе. Ипак, одговорност за лошу
форму увек иде на рачун тренера, био сам спреман да и раније одем, али
ме је председник Дарко Матић убедио да још није време за растанак.
Овога пута дилеме нема, свом наследнику и доскорашњем помоћнику
Милошу Обрадовићу од срца желим пуно успеха, а на Убу остављам
велики број нових пријатеља и увек ћу радо свраћати на "Џајин" стадионрекао је Верољуб Дуканац који је само један дан био без посла, будући да
је преузео кормило Колубаре из Лазаревца.
Потрага за новим тренером је била кратка и окончана је "у кући"доскорашњи помоћник Милош Обрадовић је добио поверење Немање
Матића да врати црвено-беле на победнички курс, а млади стручњак је
прву страницу своје тренерске каријере украсио победом. Гурнуо је "у
ватру" Мијатовића и јуниора Живојиновића, било је видно да је и остатак
екипе схватио да су потрошени сви кредити, па је на семафору већ после
45 минута мегдана са ФАП-ом стајало идеалних 2:0. Живојиновић је по
левој страни унео пуно живости, а повратна Рајовића и одлична реакција
Поповића главом донели су предност домаћину. Пред саму паузу, Андрић
је пропустио да се упише у стрелце, али није Сајић- срчани дефанзивац је
добро пратио акцију и погодио из непосредне близине.
У наставку је мало спласнуо ритам, али је поново Јединство било
тим ближи поготку- Лукић, Живојиновић и Милановић су били на корак од
листе стрелаца. Томић је на другој страни унео неизвесност, али драма је
изостала и поред још једног промашаја Милановића из идеалне
ситуације:
- Вредан тријумф уз задовољавајућу игру, али нас чека још пуно
посла да дођемо до жељеног нивоа. У другом делу су се играчи несвесно
повукли, није то била инструкција из свлачионице, али смо и у том
периоду били опасни по ривала. Планове нам квари четврти картон
Радивојевића, међутим имамо савим добар играчки фонд да се његово
одсуство не осети у Лозници. Већ у понедељак на тренингу архивирали
смо ФАП и окрећемо се мечу на "Лагатору" који ће нам показати да ли је
ово била само реакција на шок-терапију или смо успели да превазиђемо
кризу- не размеће се јаким речима некадаши суперлигашки ас, сада у
улози "ватрогасца" на клупи Јединства Милош Обрадовић.
Б.Матић

ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА У СЕРИЈИ ОД ПЕТ ПОРАЗА

ОПСТАНАК СВЕ ДАЉИ
Црвено-бели јуниори не успевају да
се увате у коштац са захтевима елитног
ранга, иако су повремено показивали
квалитет- за сада то није довољно за бег
са дна табеле. Убљани су у серији од пет
пораза, најближи на табели Трајал им
бежи пет бодова, а управо су Крушевљани наредни ривал на стадиону
Мирослав Билић
"Драган Џајић" (недеља, 11 часова).
Иако су пулени Мирослава Билића убедљиво савладани у СЦ
"Земеунело" (6:0 за Партизан), остаје жал за три идеалне прилике
против црно-белих који су имали на голу расположеног Вуканића.
Седам дана раније, Спартак је на паузи имао великих 2:0, црвено-бели
су у наставку заиграли боље, али шансе Филиповића и Стефановића
нису донеле ни почасни погодак који се чека још од меча са БАСК-ом
(460 минута).

Милош Обрадовић,
нови тренер убског Јединства
Српска лига "Запад", 10. коло

Јединство (Уб) - ФАП (Прибој)
2:1 (2:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 200.
Судија: Никола Тодоровић (Лозница). Стрелци:
Поповић у 12. и Сајић у 45+1. за Јединство, а
Томић у 86. минуту за ФАП. Жути картони:
Н.Радојичић, Радивојевић (Ј), Вељовић,
Ђоновић, Ранитовић (Ф).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7,5, Мијатовић 7,
Рајовић 7,5, Андрић 7, Сајић 8, Радивојевић 8,
Лукић 7,5, Н.Радојичић 7 (од 88. Којић -),
Поповић 7,5 (од 83. Милановић -), Д.Јовановић
7,5, Живојиновић 8 (од 83. З.Радојичић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Сајић (Јединство)
Српска лига "Запад", 9. коло

Мокра Гора - Јединство (Уб) 3:0
(0:0)
Стадион "Мала Маракана" у Зубином Потоку.
Судија: Ненад Ђорђевић (Гуча). Стрелци:
Радојевић у 48., Хот у 67. и Живић у 77. минуту.
Жути картони: Милошевић (М), Сајић, Радивојевић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7 (од 46. Живковић
6,5), Николић 6 (од 46. Н.Радојичић 6),
Мијатовић 6, Рајовић 6, Сајић 6,5 (од 63. З.Радојичић 6), Андрић 6, Поповић 6,5, Д.Јовановић
6,5, Радивојевић 6, Лукић 6,5, Томић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Радојевић (МГ)

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

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

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

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

8 : 3 20
14 : 6 19
12 : 5 19
14 : 5 18
7 : 2 16
15 : 13 15
9 : 7 15
13 : 12 13
9 : 11 13
8 : 11 13
5 : 6 12
8 : 15 10
8 : 13 9
6 : 15 9
8 : 14 8
5 : 11 8

11.коло (субота, 27.10- 13:30ч ):
Лозница - Јединство (Уб)
12.коло (субота, 03.11- 13:30ч ):
Јединство (Уб) - Јошаница

КОШАРКА
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"МЛАДОСТАШИ" УСПЕШНО СТАРТОВАЛИ
У НОВОЈ СЕЗОНИ

СТУДЕНТ ПРЕТИО
САМО ЧЕТВРТИНУ
Ауторитативан старт пулена Владимира Урошевића,
после одмарања у првом колу требала им је једна четвртина
да се адаптирају на младу екипу Студента, а када су први пут
повели почетком другог периода- питање победника се није
постављало. Већ на првом мечу била је јасна стратегија
тренера "младосташа"- преискусни трио ЉубојевићЂорђић- Глушац ће у рукама носити много поена, млађи
играчи би требали да користе простор који ће се отворити у
противничким одбранама, а нема сумње да први сениорски
минути чекају неке нове голобраде клинце...

УБСКИ КОШАРКАШИ ПОЧЕЛИ СЕЗОНУ
СА ДВА ПОРАЗА

НЕМОЋНИ НА СТАРТУ
Почетак сезоне старијег кошаркашког клуба протекао је
у складу са очекивањима. У Крупњу је пружен пристојан
отпор домаћину, пропустили су Убљани неке шансе да унесу
више неизвесности у меч, док против Лознице није било
дилеме. Већ у првој четвртини је предност једног од
фаворита лиге била двоцифрена, много спремнији и
уигранији састав гостију константно је повећавао разлику, а
једино су Жељко Јевтић и Ћирковић повремено успевали да
успоре Лозничане. Да ствар буде тежа, искључен је у трећем
периоду капитен Обрадовић, па је резултат на семафору
реалан одраз приказаног. "Плеј" домаћих Ђорђе Марковић
није клонуо духом после убедљивог пораза:
- Очигледно је да нисмо још конкурентни, али саиграчима немам шта да замерим на борбености против јаког
ривала. Такође, истакао бих велики труд председника
Нешића и тренера Рајића да уз велике муке обезбеде иоле
квалитетан тренинг, а верујем да ћемо у дуелима са ривалима наше снаге доћи и до првих победа. Наредног викенда
гостујемо екипи М-015 која је реално изразити фаворит, а ми
ћемо искористити овај меч за додатно уигравање. Б.Матић

КК Младост 014
Ваљевци су претили да покваре расположење верној
публици Младости, повели са 24:16, али је "тројка" Ђорђића у
последњој секунди прве четвртине најавила промену тока
утакмице. Комбинована одбрана Убљана потпуно је
паралисла "студенте", па је врло брзо предност домаћих
постала двоцифрена. У наставку је било и максималних +23,
серија гостију од 9:0 мало је поправила утисак и резултат за
Студент, али је завршница била ствар рутине:
- Добар почетак сезоне за нас, хвала публици на
одличној атмосфери, а утакмицу смо добили ритмом који је
нама одговарао. Када смо исконтролисали дефанзивни скок
и спречили трку по терену, искуство и квалитет наших играча
су брзо дошли до изражаја. Деби на убском паркету имали су
"плеј" Јеловац и центар Перић, имамо широк "ростер" ове
сезоне, а већ наредног викенда чека нас гостовање
фаворизованом Шапцу. Нисмо оптерећени резултатом, али
сигурно очекујем да кројимо врх табеле- јасан је тренер
Младости Владимир Урошевић.
Б.Матић
Друга регионална лига "Запад" 1, 2. коло

КК Уб
Друга регионална лига "Запад" 1, 2. коло

Уб- Лозница 56:100
(18:31, 14:20, 12:25, 13:24)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 50. Судије: Станић,
Вуковић (Ваљево).
УБ: Ђ.Марковић 5, Петровић 8, Обрадовић 7, Николић,
В.Марковић, Јевтић 15, Драксимовић 6, Јанковић 1, Гагић
2, Ћирковић 12, Милутиновић 1, Лекић
Друга регионална лига "Запад" 1, 1. коло

Младост 014- Студент 81:63
(21:24, 24:9, 21:13, 15:17)

Рађевац- Уб 70:59
(19:16, 23:17, 14:7, 14:19)

Хала спортова на Убу. Гледалаца: 100. Судије: Симић,
Петровић (Чачак).
МЛАДОСТ 014: Милуровић, Стевановић 7, Јеловац 11,
Ђорђић 9, Ивковић 2, Милошевић 2, Анђелковић 5, Перић
10, Глушац 14, Љубојевић 10, Јагодић.

Спортска хала у Крупњу. Гледалаца: 100. Судије: Перић,
Пауновић (Шабац)
УБ: В.Николић 4, Нешић, Драксимовић 10, Ђ.Марковић 11,
Обрадовић 8, Гагић 13, Ћирковић 18, В.Марковић, Милутиновић, Живановић, Ј.Николић.
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ ОДЛИЧНО ЗАПОЧЕЛИ СЕЗОНУ

„БРЕЈК” ПРОТИВ БАРИЧА
ЗА ПРВО МЕСТО

ДРЛМ "Центар" група Београд, 4. коло

ОРК Барич - Уб
27:33 (13:17)
Хала спортова у Обреновцу. Гледалаца:
100. Судије: Неранџић, Николић (Београд).
Искључења: Барич 10, Уб 10 минута.
Седмерци: Барич 6(5), Уб 2(2).
УБ: Облаковић, Пантић 5, Богићевић,
Милинковић 10, Вилотијевић 4, Драгишић,
Мандић, Старчевић, Пајовић, Вукосављевић 2, Миленковић, Рогић 8, Стокић 1,
Миловановић 3, Милекић, Цветановић.
ДРЛМ "Центар" група Београд, 3. коло

Уб - ОРК Лазаревац
27:22 (12:14)

Победа након преокрета: Уб - ОРК Лазаревац
Одлично издање убских рукометаша на обреновачком паркету,
током свих 60 минута контролисали
су меч и имали константну предност
од два до пет голова, а дефинитивно
је сусрет преломљен око 50. минута.
Засипали су бекови Убљана гол
домаћина, није Баричанима помогло
ни што су повремено играли са два
"фластера", а да није било неколико
промашених "зицера" са крилапобеда би била убедљивија и лакша:
- Одрадили смо одличан посао
ако се узме у обзир да је Вождовац
поражен на овом паркету. Запосели
смо врх табеле и сада држимо све у
својим рукама, а за викенд нас
очекује дуел са другом екипом
Црвене звезде која се прикључила
такмичењу. Из тренинга у тренинг
напредујемо, рекао сам да нам само
треба времена да се коцкице склопе
и са пуно оптимизма настављамо
лигу- задовољан је тренер Убљана
Дејан Лукић.
Комшијски окршај са Лазаревцем није почео по плановима
тренера Дејана Лукића- гости су
повели са 5:1, "терорисали" домаће

]URETINA

organski hrawena
062/411-713
ОЧИШЋЕНА
УЗ ДОСТАВУ

спуштањем лопте на линију од шест
метара, али су Убљани на паузу
отишли са прихватљивих -2. У наставку друга прича, стегли су убски рукометаши одбрану у чему су тон давали
најискуснији Рогић и Стокић, а у 36.
минуту семафор је први пут показивао предност за Убљане- 17:16.
Одбрањени "седмерац" Милекића и
гол Стокића са два играча мање били
су сигнал да убска публика бучно поздрави победу својих љубимаца, на
крају је остварена и прилично убедљива победа с обзиром на ток меча...
На Бањици су пулени Дејана
Лукића играли одличан рукомет,
вођство од 10:6, потом и 19:14 давали
су наду да се може до важног "брејка",
али је тим Вождовца искористио
грешке гостију и домаћински "ветар у
леђа" од стране арбитара и у последња два минута преокренуо меч.
Колико су "спартанци" са Бањици
озбиљно схватили убске "медведе",
говори и чињеница да су скинули 8
играча који играју Супер-Б лигу за
први тим, али су Убљани, и поред
пораза, доказали да имају "штофа" да
испуне амбиције клуба...
Б.Матић

Хала спортова на Убу. Гледалаца: 200.
Судије: Елезовић, Аћимовић (Београд).
Искључења: Уб 10, Лазаревац 6 минута.
Седмерци: Уб 1(1), Лазаревац 7(5).
УБ: Пајовић, Пантић 5, Богићевић 1,
Милинковић 7(1), Вилотијевић 3, Драгишић,
Мандић, Д.Старчевић, Стокић 1, Вукосављевић 6, Миленковић (2 одбране, 1 седмерац), Рогић 3, Ранковић, Миловановић,
Милекић (10 одбрана, 1 седмерац), Н.Старчевић.
ДРЛМ "Центар" група Београд, 2. коло

Вождовац 2012 2- Уб
30:28 (14:15)
СЦ "Вождовац" на Бањици. Гледалаца: 300.
Судије: Петровић, Радић (Лазаревац).
Искључења: Вождовац 10, Уб 14 минута.
Седмерци: Вождовац 5(4), Уб 6(6).
УБ: Пајовић 2, Пантић 4, Богићевић, Милинковић 12, Вилотијевић 1, Драгишић, Мандић
1, Д.Старчевић, Стокић 2, Вукосављевић 2,
Миленковић, Рогић, Ранковић, Миловановић, Милекић, Н.Старчевић 4

ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА "ЦЕНТАР"
ГРУПА - БЕОГРАД
1. Ub
2. Vo`dovac 2
3. Lazarevac
4. Bari~
5. C.zvezda 2
6. Gu~evo

3
2
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
0
3

+29
+28
+16
-7
0
-66

6
4
4
2
0
0

ОДБОЈКА
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА У СЕРИЈИ ОД ТРИ ПОРАЗА

БЕЗ ЧУДА ПРОТИВ
ЈАКИХ РИВАЛА
Убске одбојкашице су доживеле
мање-више очекиване поразе у дуелима
са најквалитетнијим екипама лиге, утисак
је да су вределе за бар понеки сет против
фаворита, а остаје само да се жали што су
у тим мечевима биле лишене помоћи
повређене Александре Петровић.
У прва два сета против Црвене звезде,
Убљанке су диктирале темпо и имале
константно вођство, али испуштена
предност 18:14 у првом и 19:16 у другом,
биле су сигнал да ће трећи сет бити
формалност. Изузев одличне Ирене
Дробњак на позицији "либера", све
остале играчице су остале у границама
просека, па ће бодови за опстанак морати
да се траже против слабијих ривала.

Суперлига Србије за жене, 5. коло

Црвена звезда- Уб 3:0 (25:22,
25:21, 25:15)
Хала СЦ "Вождовац" на Бањици.
Гледалаца: 100. Судије: Симоновић
(Крагујевац), Ђерфи (Нови Сад).
УБ: Бјелић 8, Живановић 2, Мартиовић
6, Стојковић 8, Каришик 7, Трајковић 4,
Дробњак (либеро), Јаковљевић, Никић
3, Јелић, Митровић. Није играла:
Петровић.
Суперлига Србије за жене, 4. коло

Уб- Железничар (Лајковац)
0:3 (10:25, 25:27, 18:25)

Тешко против
лидера из Лајковца
Лајковчанки и вероватно угасила
последњу наду домаћих да могу да се
врате у меч. Брзо је било 17:9, потом и
22:14, па је меч брзо приведен крају са
ипак очекиваним исходом, ако се узме
у обзир рејтинг екипа и лош здравствени билтен убских одбојкашица.

Хала спортова на Убу. Гледалаца: 400.
Судије: Зотовић (Београд), Поповић
(Краљево).
УБ: Живановић 1 (1 ас), Мартиновић 4,
Стојковић 5, Никић 7 (1 ас), Каришик 4
(2 блока), Трајковић 13 (4 блока, 1 ас),
Дробњак (либеро), Бјелић 3. Нису
играле: Петровић, Иванковић, Јелић,
Јаблан, Митровић, Јаковљевић
(либеро 2)
Суперлига Србије за жене, 3. коло

Јединство (СП)- Уб 3:0
(25:22, 25:15, 25:17)
Хала у спортова у Старој Пазови.
Гледалаца: 200. Судије: Баланџић,
Јованчић (Београд).
УБ: Живановић, Мартиновић 9,
Стојковић 11, Никић 3, Каришик 4,
Трајковић 5, Дробњак (либеро),
Иванковић, Јелић 3, Јаблан, Бјелић.
Нису играле: Петровић, Митровић,
Јаковљевић (либеро 2)

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
Бојана Мартиновић
против двојног блока
Први сет комшијског дербија био је
"једносмерна улица" за Стојковићеву
екипу. Већ на техничком тајм-ауту било је
12:2 за Лајковчанке, изузев Миљане
Трајковић није било играчице способне
да освоји поен, а са друге стране мреже
видели смо надахнуту и распуцану екипу
предвођену Јеленом Млађеновић и
Николином Лукић. Други сет је био оно
што је прижељкивала убска публика,
домаће су поправиле пријем и реализацију, а за то су награђене сет-лоптом на
25:24. Вероватно би исход дербија био
много неизвеснији да је смеч Анђеле
Стојковић завршио у терену, гошће су
искористиле пружену шансу и Маја Савић
је асом окончала други сет.
До средине трећег сета водила се
равноправна борба, два дуга поена која
дижу публику на ноге отишла су на страну

Борба за сваку лопту
У Старој Пазови, Убљанке су своју
шансу пропустиле у првом сету.
Почетна предност и вођство 21:20 ипак
нису били довољни да се поведе у
сетовима, преостала два сета протекла су у доминацији екипе тренера
Јове Цаковића.
- Већ у среду, гостујемо ТЕНТ-у у
Купу Србије, а у петак нас очекује ново
гостовање Партизану у хали "Импулс"
поред Сава Центра. Нема разлога за
панику, сигурно је да бисмо уз здраву
Александру имали још који бод на
конту, а пробаћемо да, ако се укаже
прилика, појачамо још јеном квалитетном играчицом- миран је и после
мини-серије пораза тренер Дејан
Стојковић.
Б.Матић
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Наредне утакмице ЖОК „Уб”
6.коло (петак, 26.октобар):
Партизан - Уб
7.коло (2.новембар - 18:00ч):
Уб - ТЕНТ
Куп Србије, осмина финала:
среда, 24.октобар- 19 часова:

ТЕНТ - Уб

Ovlašćeni servis i distributer „Shell”

