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БАЛЕТСКИ СТУДИО „АТЕНА“

УСПЕШНЕ И НА
„СИРМИЈУМ ДЕНС ФЕСТУ“
Освојили четири прва, два друга и три трећа места
Балетски студио „Атена“, наставио је са низањем
освојених пехара и медаља, учешћем на петом „Сирмијум
денс фесту 2019.“, који је одржан у Сремској Митровици 2.
марта, окупивши у хали „Пинки“ око 800 балетских извођача. У
појединачној и екипној конкуренцији плесача из Србије и БиХ,
такмичари су се представљали у дисциплинама: џез балет,
класичан балет, модеран балет, арт, фит кид, улични стил и
латински плес.
Убски балетски студио представио се групним и
солистичким извођењима и тако оправдао очекивања и овога
пута, освојивши четири прва, два друга и три трећа места. Ове
године, на такмичењу у Сремској Митровици, учествовале су
и две најмлађе групе деце, у категорији „Беба“ и „Мини“.
Убске „Бебе“ представиле су се жирију кореографијом
„Дечија игра“, а категорија „Мини“ кореографијом „Сликари“.
Обе групе освојиле су прво место.

Прво место: „Војници круга”,
кореографи: Катарина Хаџић и Јелена Старчевић
У категорији „Деца“, кореографија „Иза дуге“ и
кореографија „Ин тхе енд“, заузеле су трећа места. Најстарија
група је играла „Сторм ин тхе qуиет“ и “Војници круга“ и обе
кореографије су заслужено заузеле прво место.

Треће место: „Иза дуге”,
кореограф: Јелена Благојевић
Солисти Анђелка Продановић са нумером „Шиндлерова
листа“ (Схиндлер'с лист) заузела је треће место, док је наш
једини плесач Лука Мијатовић кореографијом „Њхите флагс“
освојио друго место. Исто одличје понела је и Наташа
Николић са кореографијом „Данце њитх ме“. Јелена
Благојевић, балетски кореограф и педагог, истиче да је веома
поносна на све своје играче.
Д.К.

УПАД У ТЕЛЕВИЗИЈУ

Е

, сад! Почела је представа. Неки
Београђани тврде да је све
режирано, да медији не приказују
истину, да су вести нетачне, да се
полиција брутално обрачунала...
Вероватно је било бруталности (јер је то неизбежно
када се успоставља ред у заталасаној маси
демонстраната), али, оно што се видело у директним
преносима, заслужује похвале на рачун полиције.
Мора се признати да су били стрпљиви и... довољно
моћни да обаве задатак који је био пред њима.
Видели смо белу фантомку, а кажу, било је и других,
моторну тестеру, лица изобличена од беса (?),
лидере који који су, очигледно, прихватили улоге
извођача радова - јасно је да је представа почела и
да ће потрајати. Колико ће се повећавати јаз између
демонстраната и власти? Оно што се помињу
захтеви за обраћање народу из студија РТС-а је,
само,
наивни покушај неке верзије румунског
сценарија са којим се оно што смо видели, збиља, не
може поредити.
Ђилас је био смирен, а тренутак у којем је нешто
шапутао једном од разјарених сарадника, показао је
да постоје аргументи за које демонстранти ‘’не треба
да знају’’. Тако се, бар чинило. Био је и прилично
нервозан - што је разумљиво. Мислим да се, ипак, у
неком тренутку упитао: ‘’Шта ми је све ово
требало?’’
Обрадовић се трудио да влада ситуацијом. По
конверзацији, која се могла чути, њему су се
обраћали да се обрати присутнима у најдраматичнијим тренуцима. Иначе, те вечери други лидери
опозиције нису помињани и нису (сви) виђени.
Они који све гледају црно-бело и који кажу:’’Ако ниси
за нас, онда си против нас!’’ - нису научили ништа из
новије историје. Нису разумели плишане револуције, манипулације масама и разне трикове нове
политичке методолигије. Оног петог октобра
телевизија је демолирана, Скупштина запаљена,
аутомобили излупани... Али, то нису ни тада чинили
демонстранти који су, у миру, у огромној већини,
дошли на тај велики протест. Неко је, можда, све то
планирао, али они који су били у маси нису желели
да се све претвори у рушилачке демонстрације. Био
сам тамо када су провалили у Скупштину и у зграду
РТС-а и, после велике количине сузавца, којег смо
удахнули скандирајући пред Скупштином, те
вечери, било нам је жао због велике штете, али,
мислили смо да ће се све исплатити јер ће ‘’слобода
умети да пева...’’ А после, ‘’неподобни’’ су најурени...
О томе шта се догађало од тада и како је уништена
идеја коју је народ подржао - сувишан је коментар.
И... како се, сада, историја понавља! ‘’Првоборци’’ те
револуције говорили су готово истоветне текстове
као ови данас. Разлика је у томе што је Вучић много
стабилнији него што је то Милошевић био, 5.октобра
2000.године. Ипак, они који сада заступају Вучића и
нешто га бране (од кога и чега?) толико претерују да
је крајње време да их замоли да се, мало, одморе.
Почели су, такозвани, негативни поени. Ружичаста
телевизија није случајно - ружичаста!

АКТУЕЛНО
СА СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА УБ

21.март 2019.г.

АКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ЗА 8. МАРТ

УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

ЦВЕЋЕ
ЗА ЖЕНЕ ВОЗАЧЕ

У оквиру програма подстицаја у пољопривреди,
током прошле године, од планирана два милиона
утрошено је свега 633.300 динара (?) за регрес
приплодног материјала за осемењавање крава

Убљанке којима су полицајци, приликом
редовне контроле саобраћаја, честитали Дан
жена и поклањали каранфиле, биле су
прилично изненађене и, истовремено,
одушевљене лепим гестом

Седмо овогодишње заседање Општинског већа на Убу
имало је рекордан број тачака, чак седамнаест. Ипак, већина
усвојених одлука била је процедуралне природе, које су се
односиле на текући рад установа и институција при општини,
попут Центра за социјални рад, Предшколске установе „Уб”,
Градске библиотеке „Божидар Кнежеевић”...
Међу њима посебну пажњу привукло је усвајање
ценовника и закључак о обавези уређивања коришћења
Спортске хале и Клуба Дома културе на Убу. Наиме, од Нове
године простор Клуба Дома културе не ради више у својству
угоститељског објекта, јер су након усклађивања са законом
Установи за културу и спорт укинута сопствена средства.
Овај простор убудуће ће се користити само као мала сцена
Дома културе, приликом извођења различитих културних
програма, док ће део овог простора на спрату преузети
функцију галерије (која би ускоро требало да буде исељена
из досадашњег простора, јер се сада налази у приватном
власништву). Изнајмљивање клуба као угоститељског
објекта другом лицу, сложили су се већници, не треба
узимати у разматрање јер би на тај начин Установа остала без
мале сцене, односно простора у којем се већ дуги низ година
редовно одржавају различити уметнички, забавни и
едукативни програми.
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Поводом 8. марта, припадници убске саобраћајне
полиције су симболичним гестом честитали својим суграђанкама Дан жена. Наиме, дамама за воланом су, као мали
знак пажње, даровали цвеће, уз подсећање да поштују
саобраћајне прописе и опрезно возе. Убљанке, које су тога
дана заустављане, очекујући рутинску контролу или казну,
биле су поприлично изненађене и, истовремено, одушевљене овим неочекиваним поклоном и, пре свега, џентлменским поступком овдашњих саобраћајаца. Уз осмех и
лепе жеље за њихов празник, осим женама возачима,
каранфиле су поклањали и припадницима лепшег пола на
сувозачком месту.

Пријатно изненађење

Детаљ са седнице Општинског већа општине Уб
Од осталих тачака са седнице Већа издваја се Одлука о
месним заједницама на територији општине Уб која, због
усаглашавања са Законом, доноси појединине новине.
Убудуће ће, након одржаних избора, председник Савета
Месне заједнице бити биран од стране изабраних чланова
Савета, што не значи да ће ову функцију вршити онај који је
добио највише гласова од стране грађана на изборима.
На самом крају седнице, након усвајања Оперативног
плана одбране од поплава за 2019.годину, донет је и
закључак о утврђивању извештаја о спровођењу мера
пољопривредне политике и политике руралног развоја у
општини Уб за 2018.годину. Како је већницима пренео
секретар општине Драган Радојичић, у оквиру програма
подстицаја у пољопривреди, током прошле године, од планирана два милиона утрошено је свега 633.300 динара за регрес приплодног материјала за осемењавање крава. M.M.M.

Саобраћајни полицајац у Полицијској станици Уб,
Драган Симић истакао је да су овим симболичним поклонима желели да искажу поштовање према суграђанкама и
изразио задовољство што је са својим колегама имао прилику да их обрадују за Дан жена.
- И ове године узели смо учешће у обележавању 8.
марта на тај начин што смо женама возачима поделили 50
каранфила. При том смо их упозоравали на саобраћајне
прекршаје ако их је било, али их нисмо кажњавали, већ смо
им даровали мали поклон и честитали 8. март. У последње
време све више има жена учесника у саобраћају и могу вам
рећи да су одлични возачи. Поштују саобраћајне прописе,
пажљивије су и опрезније од мушкараца у вожњи, а из
искуства знам да врло мало њих учествује у саобраћајним
незгодама“, изјавио је Драган Симић, уз поруку и возачима
и пешацима да буду савесни и одговорни учесници у
саобраћају. Додаје да су припадници МУП-а и на овај начин
желели да покажу да превенција, брига и узајмно поштовање грађана и полиције предстваљају важан фактор у
постизању веће безбедности у саобраћају.
Д.Н.

NARODNI POQOPRIVREDNI
VA[AR U ZVIZDARU
Улаз је бесплатан и за излагаче и за купце

- Продаја пољопривредних машина и остале робе
- Народна музика уз роштиљ и пиће
- Бесплатна вожња фијакерима

Nedeqa, 31.mart 2019.
pored terena FK Zvizdar
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СПОРТСКИ ЦЕНТАР "МАТИЋ" СВЕ ЛЕПШИ ИЗ ДАНА У ДАН

СПОРТСКИ КОМПЛЕКС ЗА ПОНОС УБА
Постоји могућност да ће се овај велелепни комплекс проширити и преко главног пута. Драган Матић каже да
нигде не жури и да ће ту бити посла и за Немању и Уроша кад заврше играчке каријере, а Уб може само да
буде срећан и привилегован што ова породица толико улаже за добробит свих који воле фудбал и спорт...
Сада већ далеке 2013. године,
породица нашег репрезентативца
Немање Матића изградила је терен са
вештачком травом у близини
Фазанерије, а шест година касније он
је и даље у перфектном стању и
идеалан за тренинг и утакмице,
посебно у зимском периоду када су
природни терени готово немогући за
коришћење. Следећи корак била је
изградња прикладних трибина иза
гола ближе путу, са 120 столица које
омогућују одличан преглед дешавања на терену.
Прошле јесени, уз овај терен изграђена је модерна
управна зграда од 400 квадрата која у свом приземљу има
простране и лепо уређене свлачионице, канцеларије,
економат и купатила са тушевима, као и функционално подно
грејање. На спрату је половина простора искоришћена за
кафић који ће ускоро почети са радом, док је у дну огромне
просторије инсталирана одлично опремљена теретана.

Трибине и вештачки терен на СЦ „Матић”

Нове свлачионице ФК Врело спорт

Нова управна зграда
поред терена са вештачком травом

Будући садржаји
поред новог терена са природном подлогом
Изглед будуће зграде са трибинама
поред новог терена са природном подлогом

На спрату објекта налазе се
модерно опремљена теретана и кафић
Недавно је "поновљен" и терен са природном подлогом
који се налази поред пута који води ка Совљаку, а фудбалери
Јединства и Бродарца су имали част да испробају врхунску
подлогу. Тренутно су у току радови на асфалтирању пута који
води на терен са вештачком подлогом, а иза зграде ће своје
место наћи два терена за тенис и један за мулти-спортове
(мали фудбал, кошарка, рукомет, одбојка...).
Овај све лепши комплекс требала би да украси још већа и
модернија зграда поред терена са природном травом, а у
подножју брда биће изграђени смештајни капацитети са 60
лежаја и затвореним базеном, што овај спортски центар чини
рајом за припреме. Постоји могућност да ће се овај велелепни
комплекс проширити и преко главног пута. Драган Матић каже
да нигде не жури и да ће ту бити посла и за Немању и Уроша кад
заврше играчке каријере, а Уб може само да буде срећан и
привилегован што ова породица толико улаже за добробит
свих који воле фудбал и спорт...
Б.Матић

ОКО НАС

21.март 2019.г.
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У ВУЛАНИЗЕРСКОЈ РАДЊИ „КРЛЕ” ПОЧЕЛА ЗАМЕНА ЗИМСКИХ ГУМА ЗА ЛЕТЊЕ

САЧУВАЈТЕ ГУМЕ
ЗА НАРЕДНУ ЗИМУ
Возачи који не замене зимске гуме летњим неће добити
казну, али то не значи да ће им новчаник, а камоли возило бити
безбедно. Наиме, на високим температурама зимске гуме се
беспотребно троше па је питање да ли ће моћи да се користе
када им је време - на залеђеним и снежним путевима. Како су
стигле летње температуре усред марта, тако су почеле да
пристижу и прве муштерије за замену зимских гума у
вулканизерске радње. Ипак, многи се, као и сваког пролећа,
питају да ли су летње гуме обавезне по закону.
Иако нема казне за вожњу на зимским гумама током
високих температура, постоји више разлога због чега возачи
не би требало то да чине. Власник
Вулканизерске радње „Крле”
Живорад Крстић наводи све негативности вожње на пнеуматицима за зиму.
- То је свакако неекомично јер
се зимске гуме на високим температурама више хабају и деформишу.Такође, постоји и безбедносни ризик јер су зимске гуме
мекше од летњих, због чега се
приликом кочења продужава
зауставни пут возила. Коначно,
возачи неће остварити никакву
уштеду ако возе целе године на
зимским гумама јер ће их толико
истрошити да ће већ пред зиму
ВР „Крле” од недавно
морати да купују нове пнеумапоседује најсавременију
тике. Посебно у свему томе треба
вулканизерску демонтерку истаћи да гаранција за зимске
гуме не важи ако су коришћене
„Beissbarth”
лети - објашњава Крстић, који већ

Живорад Крстић са сином Далибором
25 година води вулканизерску радњу у улици Рајка
Михајловића на Убу.
На тржишту постоје и „all season” (универзалне) гуме,
које су по декларацији намењене за сва годишња доба.
Међутим, по његовим речима, најбоље је, ипак, имати и
летње и зимске коплете гума.
- Та врста пнеуматика се није најбоље показала на
нашем подручју. Гуме са ознаком “all season” се углавном
користе у умереним климатским зонама, где нема великих
температурних разлика као код нас. По мом искуству, оне се
нису показале баш најбоље ни зими, ни лети.
У зависности од врсте возила и намењене величине
пнеуматика, цена њихове замене за аутомобиле варира од
150 до 300 динара, односно од 350 до 700 динара када се ради
и балансирање. За комби возила цене за замену и
балансирање су нешто више и крећу се од 500 до 650 динара.
Обавеза ношења зимских гума уколико на коловозу има
снега, леда или поледице у Србији важи до 1.априла.
Имајући у виду повољне временске прилике током марта,
Живорад Крстић саветује возаче да на време замене своје
пнеуматике и избегну гужве које су почетком априла готово
неминовне.
М.М.М.

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
чековима грађана до 90 дана

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ЛЕТЊЕ ГУМЕ !
ПУТНИЧКИ ПРОГРАМ:
175/65 R14 KAMA
175/70 R14 STARTFIRE
195/65 R15 KAMA
195/65 R15 HANKOOK
205/55 R16 KAMA
205/55 R16 RIKEN
225/45 R17 KAMA
225/45 R17 LASSA

2.9303.6603.3705.7003.9504.5804.8405.940-

ИЗ ПОНУДЕ ИЗДВАЈАМО
СЕТ
АЛУМИНИЈУМСКИХ
ФЕЛНИ (4 ком)

NOVO !

15” 260 е
16” 290 е
17” 320 е

ТРАКТОРСКИ ПРОГРАМ:
6.00 - 16 OZKA 5.2207.50 - 16 OZKA 7.79011.2 - 28 OZKA 17.49012.4 - 28 OZKA 19.77014.9 - 28 OZKA 25.330-

БЕСПЛАТНА МОНТАЖА ЗА ГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ
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АКТУЕЛНО

ФК ДИНАМО ИЗ ВРАЊА ГОСТ ОПШТИНЕ УБ

ЂАНИ ЋУРЧИЋ ОДУШЕВЉЕН УБОМ
- Надам се да ће наше пријатељство донети доста корисних ствари, како за Врање, тако и за Уб,
a oно што је Дарко Глишић урадио за ваш град заиста је фасцинантно- каже некадашњи
фудбалер Партизана, репрезентације Југославије и неколико премијерлигашких клубова.
Фудбалски клуб Динамо из Врања боравио је на Убу,
током прошле недеље, у оквиру припрема пред гостовање у
Шапцу против Мачве (0:0). Ова суперлигашка екипа била је
смештена у убском хотелу, а боравак у нашем граду тренерски
тандем Драган Антић Рецко и фудбалска легенда Саша
Ђурчић Ђани искористили су да посете свог пријатеља и
домаћина- председника општине Уб Дарка Глишића. Била је
то прилика да се поведе разговор о могућој сарадњи
фудбалских клубова из Уба и Врања, али и да се дотакну и
других тема које повезују ова два географски удаљена града.
Уважени гости били су импресионирани оним што су видели
на Убу, а посебно гостопримством, развојем инфраструктуре
и спортским теренима.
- На Уб смо дошли на позив мог дугогодишњег пријатеља
Дарка Глишића и изузтено смо му захвални на гостопримству.
Овде смо имали готово перфектне услове да се припремимо
за првенствану утакмицу у Шапцу, а слободно време смо
искористили и да обиђемо ваш град. Имао сам утисак да смо у
Немачкој, све је лепо уређено и паркови и улице и зграде, а
посебно смо изненађени спортском инфраструктуром којом
располажете. Надам се да ћемо у будућности поново бити
ваши гости, јер овде се осећамо као у бањи- истиче Драган
Антић Рецко, тренер и први човек клуба из Врања.
Некадашњи југословенски репрезентативац и члан
неколико премијерлигашких клубова Саша Ђурчић Ђани од
недавно је започео тренерску каријеру и то као први асистент
Драгана Антића у ФК Динамо. Од када је дошао у клуб,
Врањанци бележе одличне резултате (две победе, три ремија
и један пораз). Екипа која је јесењи део првенства завршила
као последња на табели, сада се полако буди и полако „крчи”
пут ка опстанку.
- У последње време смо доста радили на менталној
снази наших фудбалера. Њихов квалитет није споран, све су

Izdavanje lekova
na recept

„На Убу као у бањи”: Драган Антић Рецко,
Дарко Глишић и Ђани Ђурчић
то добри играчи, само је било потребно да им повратимо
самопоуздање. Уз неколико појачања полако излазимо из
кризе и што је најважније максимално смо мотивисани да
стигнемо до циља а то је опстанак у Суперлиги- каже за „Глас
Тамнаве” Саша Ђурчић, познат по изузтеној позитивној
енергији, коју успева да пренесе на све око себе.
Како каже, сличну енергију препознао је и у Дарку
Глишићу, за кога каже да је визионар, односно човек који
размишља неколико корака унапред.
- Надам се да ће наше пријатељство донети доста
корисних ствари, како за Врање, тако и за Уб. Оно што је он
урадио за ваш град је фасцинантно и заиста је привилегија
дружити се са таквим људима. Пре извесног времена имао
сам прилику да упознам и Немању Матића, који је, такође,
доста лепих ствари учинио за родно место. Улица са његовим
именом само потврђује да је у питању један велики човек,
којег слава није покварила. Напротив, остао је чврсто са
ногама на земљи и уз свој народ- нагласио је популарни Ђани.
Приликом посете општини Уб, тренерски тандем из
Врања обишао је, у друштву председника Глишића, неколико
локација. Како кажу, највише су их одушевили терени на СРЦ
„Школарац”, као и Спортски центар „Матић”, стадион „Драган
Џајић”, општинско брдо и убска Црква. Милован Миловановић
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УБСКИ И ЛАЈКОВАЧКИ НАПРЕДЊАЦИ ОСУДИЛИ НАСИЛНИ УПАД У ЗГРАДУ РТС-а

ОЧЕКУЈЕМО БРЗУ РЕАКЦИЈУ ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ
Општински одбори СНС-а из Уба и
Лајковца одржали су у недељу, 17.марта,
конференције за медије јер, како кажу, имају
потребу да као политичка странка и као
грађани Републике Србије, најоштрије
осуде вандалско понашање вођа Савеза за
Србију и њихових присталица који су насилно упали у зграду Јавног сервиса.
- Онакво понашање и покушај насилног отимања РТС-а није забележен у скорије време. Шта рећи и како назвати људе
који са маскама на глави и моторном тестером избезумљено упадају у зграду РТС-а,
гурајући, галамећи, нападајући људе који се
налазе на својим радним местима. Оно што
смо у суботу увече гледали може само да
нас уплаши и подсети на нека времена када
су ти исти били на власти и страхом, бахатошћу и безобразлуком довели земљу у
стање у ком је била- истакао је Александар
Јовановић Џајић, председник ОО СНС Уб. - Али, морамо да им
кажемо, ми или институције које се баве таквима као што су
Ђилас, Обрадовић и слични, и које могу да им помогну, да је то
давно прошло време, да сада живимо у Србији која је уређена
и која цени и поштује праве вредности, Србији која цени људе
који су вредни, марљиви, озбиљни и поштени, људе који желе
добро земљи и свим грађанима.Ђилас и његова клика морају
да схвате да Србија има легално изабраног Председника и све
институције које једна уређена земља треба да има. Свако има
право да мирним и демократским путем изражава своју вољу
и задовољство или незадовољство изабраним институцијама
или Председником. Али, подвлачим, мирно и демократски, а
не бахато, вандалски, безобразно и уз помоћ силе. Ми имамо
пуно поверење у наше институције и МУП. Очекујемо брзу
реакцију у складу са законима и прописима Републике Србије
и сигурни смо да ће држава реаговати онако како треба. Не сме
се дозволити да се поново на улицама било ког града у Србији
шетају људи са маскама на глави, машући моторном тестером
и покушавајући силом да упадају где им се ћефне. Они који их
предводе, а кукавички се крију у другим или трећим редовима
и као невино стоје са стране, траже оставку и промене, треба
обавестити да у демократском друштву постоје легалне процедуре и избори. Али не, када за то чују, они дају саопштења да
ће их бојкотовати, наравно јер знају да их људи неће гласати.

ОО СНС Лајковац
Вандалско понашање у упад у зграду РТС-а осудили су и
чланови ОО СНС Лајковац, дајући тиме пуну подршку легално
изабраном Председнику Републике Александру Вучићу и свим
државним институцијама.
- Овом приликом бих да изразим поштовање и честитам
полицајцима који су јуче били у згради РТС-а и на улицама
Београда, за њихово достојанствено понашање и опхођење
према оним вандалима. Остали су хладне главе, нису били
испровоцирани, тако да је на срећу све протекло без неких
већих инцидената. Ево, ми смо се окупили спонтано и били
смо спремни да кренемо за Београд поводом ових дешавања у
Београду и данас испред Председништва Србије. Хладна
глава и мудра глава у Србији је довољно рекла и позвала нас
да се нити окупљамо, нити крећемо за Београд, јер нема
потребе за тим, да не би дошло до већих инцидената и још
горих сцена и дешавања- поручио је, између осталог, у свом
обраћању Ненад Џајевић, повереник ОО СНС Лајковац.

ОО СНС Уб

ВЛАДАРИ СВЕТА

КУВАЊЕ ЖАБЕ
Ако се зарати, ипак су - џаба кречили...
Одавно је познат онај експеримент са жабом. Данас
се, понекад, користи као метафора за описивање
постепеног постизања неосетљивости. Наиме, када се
стави на ватру лонац са хладном водом у којој се ’’брчка’’
жаба и постепено загрева, жаба ће мирно чекати да буде .скувана (!). Чудно, али, истинито! На часу, у гимназији, код
професорке Спирогире (волела је тај надимак), у
кабинету за биологију на решоу смо, заиста, кували жабу.
Јадница је преживела јер нисмо имали срца да даље
загревамо воду, али, било је очигледно да нема намеру да
искочи...
Такозвана политика ‘’кувања жабе’’ дуго се, већ,
користи у светској политици. Показало се да, ако се
нешто отеже скоро до у недоглед, ‘’жаба’’ (читај
политички противник) и не осети кад је вода постала
превише врела да би могао да се искобеља.
Арбанаси (упућени тврде да је то прави назив за
Шиптаре који сами себе тако зову, али са неким неким
словом и нагласком које други не знају, или не желе да
знају, да изговоре) поучени, вероватно енглеским
бившим колонијалистима, а садашњим светским
политичким шљамом, упорно задржавају таксе, управо,
по систему ‘’кувања жабе’’.
Рачунају на то да ће се сви, некако, навићи, а онда ће
то да постане њихов аргумент који је „одувек” постојао.
Оно што се договарало са Могеринијевом је била само
договорена фарса. Слика на којој се она са Тачијем два
пута љуби приликом сусрета, а са Вучићем само срдачно
поздравља - говори довољно сама за себе,
У кувању Србије, као оне несретне жабе у
Спирогирином кабинету не учествује само један разред
обреновачке гимназије. Овог пута учествују многи
европски моћници (а све је јасније да су то настављачи
Хитлерове фашистичке политике на чели са ‘’добрим и
лошим’’ полицајцима - Америком и Бритранијом. Ово је
одавно јавна тајна у светским дипломатским круговима.
Зна се за Билдерберг, Трилатерару, Светску владу у
сенци... Политика одавно више није вештина могућег него
вештина додворавања јачем, односно оном ко држи
батину којом дисциплинује непослушне, примера је
безбеброј.
Обојене револуције су један од блажих начина, Ево,
сада, видимо да се све чешће прибегава и ‘’кувању
жабе’’. Међутим, Арбанаси су изгубили из вида да Србија
никада није била на страни губитника. Ако буде рата
(недај Боже) Србија ће умети да искочи из вреле воде и,
са својим савезницима, добро закува чорбу. Поруке са
врха државе су јасне!
Милан Миловановић
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У СУСРЕТ ПРОЛЕЋНОЈ СЕТВИ

ЕДУКАТИВНО ПРЕДАВАЊЕ У БАЊАНИМА
- Угледни домаћин и представник фирме „Агро Оптимум“, Драган Марјановић из Бањана, и ове
године организовао је дружење са тамнавским и мачванским ратарима. - Због тешких услова за
сетву током прошле јесени знатно мањи број површина је под пшеницом, тако да сада има доста
узораних пацела на којима ће се сејати пролећне културе кукуруз, сунцокрет и соја.
Издвојено одељење фирме „Агро Оптимум“ у Бањанима, које се бави откупом пољопривредних производа и
уговарањем меркантилне производње, организовало је,
14.марта, едукативна предавања и својеврсно дружење са
ратарима тамнавског и мачванског краја. Домаћин ових
традиционалних окупљања пољопривредника, која најављују пролећну сетву, је Драган Марјановић из Бањана.
Ове године, скуп је у нешто мањем обиму (због
ограниченог простора) одржан у просторијама ФК Бањани,
где су, пред око 50 ратара из нашег краја, стручњаци Института за кукуруз „Земун поље” представили нове хибриде
кукуруза и соје.
- Овде су присутни произвођачи из Уба, Обреновца,
Владимираца, Мионице и Лајковца, што значи дошли су
пољопривредници из пет општина. Мало смо смањили тај
број, али смо се трудили да из свих општина имамо по некога
да дође, види и чује шта стручњаци саветују и то знање пренесу својим суграђанима и тиме побољшају резултате своје
производње- истиче организатор скупа Драган Марјановић.

За разлику од претходних, ове године је поремећена
сетвена структура.
- Пшеница је засејана у веома малим количинама у овом
делу Тамнаве и у односу на прошлу годину, када смо 50-60
посто главних површина засејали пшеницом, јесенас је то
било знатно мање, јер је било јако тешко обавити сетву. Сада
има доста узораних парцела и ићи ћемо на пролећне културе
кукуруз, сунцокрет и соју. Фирма „Агро Оптимум” коју ја
заступам понудиће једну количину сунцокрета, соје и они ће
највише бити заступљени у предстојећој сетви, бар у овом
делу Тамнаве где се ми налазимо.
„Агро Оптимум“ већ пет година успешно сарађује са око
1.300 коопераната из колубарско-мачванског краја. Са
Институтом за кукуруз „Земун поље” има одличну сарадњу о
чему сведочи и присуство заменика директора ове угледне
куће др Миодрага Толимира.
- Данас смо у Бањанима, где у директном разговору
ратари могу добити савете и о другим питањима, јер ово није
дружење само комерцијалног садржаја и нашег маркетинга.

Доста корисних информација за ратаре тамнавског и мачванског краја
Према његовим речима, оптималан рок за сетву на
нашем поднебљу је од 5. до 20.априла, али да од временских
услова зависи када ће она и почети.
- Зоб је већ посејан на парцелама где је то било могуће а
где није сејаће се ових дана. Овде је још хладно време, а ми
смо територијално у западном делу Тамнаве где и у марту
има мразева. Тренутно у земљишту има влаге од једног до 1,2
метра, а надам се да ће бити још падавина које никако нису
вишак до почетка сетве. Ове године ћемо покушати са раном
сетвом и хибридима који су толерантни на рану сетву. Наш
тип земљишта, који је углавном иловача смолница, је јако тежак за обраду и обрађује се до 35 центиметара дубине. О томе
се мора водити рачуна јер ништа није јефтино, почев од горива, семена па до ђубрива, зато се мора правилно распоредити и време и рок сетве- наглашава Марјановић.

Ми дајемо стручне савете из агротехнике, а отворени смо и за
све врсте сарадње са пољопривредним произвођачима. Када
је продаја семена у питању, велика је конкуренција на нашем
тржишту и има 30 семенских компанија које се баве овим
послом. Зато морамо да негујемо стални непосредни контакт
са нашим пољопривредницима. Евидентно је да је Институт
први или други по промету у Србији, са учешћем негде око
четвртине целокупног нашег тржишта, а то је резултат
дугогодишњег успешног рада, као и поверења које имамо код
наших пољопривредника- наглашава Толимир.
Институт за кукуруз „Земун поље” је, према неким
оценама, тренутно девети у свету по производњи и промету
семена кукуруза. Како каже заменик директора ове угледне
куће, са сетвом треба кренути када се усклади температура
земљишта и не треба гледати на календар.
- Пре 25 година када сам ја почињао да радим у Институту, сетву смо почињали 15. априла и никако пре тог термина.
Сада се са сетвом креће крајем марта или почетком априла,
али правило је да се температура земљишта у том сетвеном
слоју усклади на неких 100 С и ако има довољно влаге, онда
треба кренути са сетвом. Јако је битно да ницање буде уједначено, брзо и квалитетно, јер је то предуслов за каснији добар
принос. Ако рано посејемо а дође до захлађења, онда долази
до пропадања значајног броја биљака, што резултура неуједначеним усевом. Значи, не треба журити, можда се у првој
декади априла већ може размишљати о сетви- саветује др
Миодраг Толимир.
Милован Миловановић

Услужно бушење
и чишћење бунара
TMD Install
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Мија Ранковић,
Брезовица
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УБСКИМ ПОСЛОДАВЦИМА

ПРЕДСТАВЉЕНЕ АКТИВНЕ МЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Презентацију је организовала ваљевска Филијала Националне службе за запошљавање
у сарадњи са локалном самоуправом
У просторијама Општинске управе, ваљевска Филијала
Националне службе за запошљавање (НСЗ), у сарадњи са
локалном самоуправом, организовала је промоцију
активних мера запошљавања, које се финансирају у текућој
години. Презентација је одржана за директоре јавних
предузећа и установа и предузетнике са територије убске
општине са циљем њиховог што бољег упознавања са сетом
мера којима држава подржава послодавце и незапослена
лица. За овогодишње мере опредељено је 4,55 милијарди
динара и планирано је да се њима на нивоу Србије обухвати
више од 135.000 незапослених, укључујући 7.400 особа са
инвалидитетом. Уз финансијску подршку Републике,
послодавци су у прилици да свој пословни амбијент
прошире одговарајућим кадровским потенцијалима.
Начелница Одељења за развој предузетништва,
пограме запошљавања, образовања и обуке у НСЗ Ваљево,
Јасмина Андрић предочила је да су расписани јавни позиви
и конкурси за реализацију програма и мера активне политике
зашошљавања пре свега усмерени ка послодавцима из
приватног сектора и намењени су запошљавању незапослених лица из категорије теже запошљивих.
„Расписано је више јавних позива који се односе на сто
посто приватни сектор, али и на буџетске установе које
углавном могу користити меру јавних радова. Буџетске
установе из области образовања, правосуђа и социјалне
заштиту могу користити и активну меру запошљавања
младих за стручно оспособљавање. Код стручног оспособљавања, то је у одређеном проценту, а код јавних радова
то могу сто посто да користе, зато што јавни радови
представљају меру која се тиче неког општег друштвеног
интереса, где се ангажују лица која припадају теже
запошљивим категоријама. Извођачи јавних радова ће бити
јавне установе и предузећа која са постојећим бројем
запослених не могу урадити неке послове из своје
делатности. Максимална дужина трајања јавног рада је
четири месеца и новчана накнада износи 22.000 динара. У

Убски послодавци, учесници презентације
оквиру ове суме су и путни трошкови, тако да више нема
правдања тих трошкова, што је ранијих година представљало
проблем. Што се тиче приватног сектора, све су мере
доступне за њих и углавном се све мере и односе на њих“,
рекла је Јасмина Андрић.
Осим ових мера, незапосленим лицима су на располагању и обуке за стицање радних знања и вештина, затим обуке
за познатог послодавца и обуке за тржиште рада.
Према њеним речима, у претходним годинама све
субвенције за запошљавање су се подједнако користиле.
„Увек је више поднетих захтева него што је расположивих средстава и него што је предвиђена квота за нашу
Филијалу, али ми гледамо максимално да изађемо у сусрет
свим послодавцима, тражећи од наше дирекције и ресорног
министарства неки ребаланс буџета и прерасподелу
средстава, тако да на крају, малтене, сви послодавци који
поднесу захтеве, а испуњавају услове, добију субвенције“,
рекла је Јасмина Андрић, уз напомену да сваки послодавац
може да се пронађе у некој од мера које ове године нуди
Национална служба за запошљавање.
Д.Недељковић

У РАДНОЈ АКЦИЈИ У КАЛИНОВЦУ

ОГРАЂЕНО ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ
Захваљујући ангажовању родитеља и учитеља, створено лепо и безбедно окружење за ученике
Уд р у ж е н и м с н а г а м а
родитеља и наставног особља,
у Издвојеном одељењу ОШ
„Рајко Михаиловић“ у Калиновцу ограђено је и уређено
комплетно двориште, што ће
допринети бољој безбедности
ученика, али и школске имовине. У једнодневној радној
акцији, постављена је ограда у
дужини од око 200 метара, а
трава и друго растиње уклоњени. Ђаци ове школе, њих 26оро, од недавно имају и игралиште за мали фудбал и
кошарку, чију је изградњу и
опремање финансирала
општина Уб, која је обезбедила и плетену жицу за ограду. Са
последњим радовима, завршен је један циклус свеохуватног
улагања у нову и модерну четвороразреду школу у
Калиновцу, свечано отворену у пролеће 2016. године.
Директорка ОШ „Рајко Михаиловић“ Весна Васић истиче
да је поносна на одзив и ангажовање родитеља, као и на
наставнике разредне наставе у калиновачком Истуреном
одељењу, Горана Брековића и Зорицу Максимовић који су
организовали акцију у активно у њој учествовали.
„Ово је пример добре и успешне сарадње између школе
и родитеља, који су још кад су започети радови на изградњи
новог објекта обећали да ће оградити двориште када за то
дође време. Након завршетка спортског терена и других
планираних радова у дворишту, испунили су обеђање и

Учесници радне акције
поставили ограду. У акцији је учестовало 80 посто родитеља
деце која тренутно похађају нашу школу и ја сам им веома
захвална на овом лепом гесту. Мислим да смо у Калиновцу
направили школски простор који потпуно одговара
нормативима и задовољава потребе ученика и савремене
наставе“, изјавила је Васић и најавила да ће у будућности
улагати само у опремање школе најсавременим наставним
средствима.
Акцији се радо одазвао Драган Марковић који је рекао да
је су родитељи, пре постављања жице, очистили и изравнали
терен и покосили траву, како би за један дан могли да ограде
двориште. Према његовим речима, иако посао није био лак, са
задовољством су засукали рукаве, јер желе да деца уче и
одрастају у лепом и безбедном окружењу.
Д.Н.

КУЛТУРА
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МАЛА СЦЕНА ДОМА КУЛТУРЕ УБ

„НАШ КВАРТЕТ“ ДАМАМА ЗА ОСМИ МАРТ
Убска публика уживала је у квалитетном програму гудачког квартета и убских средњошколаца,
који су читали љубавну поезију.
На Малој сцени Дома културе Уб, некадашњем Клубу,
Пре првих тактова познатих поп-рок мелодија у
Установа за културу и спорт организовала је пријатно извођењу гудачког квартета, урађених у маниру класичне
музичко-поетско вече посвећено дамама, поводом 8. марта. У музике, директор Установе за културу и спорт Радован
програму су учествовали „Наш квартет“ и три ученика убске Пулетић рекао је пар реченица о дамама и њиховом празнику.
Техничке школе, који су читали љубавну поезију.
- Као мушкарци, ако смо истинољубиви, а онда и ако смо
џентлмени, морамо да признамо да овај свет баш не припада
нама, као што то ми представљамо. Или, бар не, у оноликој
мери. Установа за културу и спорт доживљава 8. март, као
нешто што треба обележити.
Уз познате мелодије поп-рок и танго нумера гудачког
квартета из Београда, љубавна поезија, коју су читали
средњошколци Александар Дрча, Максим Максимовић и
Александар Ранковић, била је питка за сваког слушаоца у
публици, а класични инструменти привлачнији, публику су
заинтересовали за високу уметност. Младе рецитаторе,
припремала је професорка српског језика Сања Лалић.
Гудачки квартет, у којем су свирале четири младе даме:
Александра Дотлић, Марина Живковић, Сара Беговић и Соња
Маријановић, показао је да музички образовани људи не
морају да свирају само класичну музику, да бисмо чули
Музичко-поетско вече поводом 8.марта
квалитетан звук, онакав, какав је пласирао „Наш квартет“, а у
којем је уживала убска публика.
Д.Капларевић

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ОДРЖАНО

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ
ЈЕЛЕНЕ БАЧИЋ АЛИМПИЋ
У организацији Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“, у уторак 5. марта, на Малој сцени Дома културе, одржано је књижевно вече Јелене Бачић Алимпић на ком су
представљени су њени бестселери у издању „Лагуне“. Новосадска списатељица, говорила је о свом стваралаштву,
идејама за теме својих књига, начину на који пише, а после
презентације најпознатијих наслова попут „Рингишпила“,
„Последење пролеће у Паризу“, трилогије „Казна за грех“,
„Молитве за опроштај“ и других наслова, потписивала је
књиге, уз фотографисање са публиком. Модератор округлог
стола била је Јелка Панић, директорка Градске библиотеке
„Божидар Кнежевић“.
Дружење са Јеленом Бачић Алимпић, прошло је у
ретроспективној анализи њене каријере новинарке, водитељке, ауторке и уреднице емисија на ТВ „Пинк“, одлуци да
напусти ружичасту телевизију и опредељењу да постане
слободна уметница. По завршетку Филозофског факултета у
Новом Саду, смера југословенска књижевност и српскохрватски језик, Јелена се случајно обрела у улози новинара,
али се успешно доказивала, својом елоквентношћу, пристојношћу и образовањем.
- Ја волим да кажем, да нисам ја изабрала новинарство,
него је новинарство изабрало мене. Пре него што сам уписала студије, а то је било у време СФРЈ, радила сам за културно-просветну заједницу Војводине као конферансије и онда
су ме са Југословенске радио- телевизије звали да радим као
млада репортерка и новинарка, емисију 'Знање имање'. У
исто време сам уписала и факултет. Књижевност јесте моја
велика љубав, али сам упоредо радила на телевизији, па је
било логично да тамо и останем. Међутим, моја велика љубав су књиге и дан данас сам страствени читалац, неко ко барем једну књигу недељно прочита – рекла је Бачић Алимпић.
Одлуку да постане писац, донела је неколико година
пре него што ће да напусти ТВ „Пинк“. Након вишегодишње
каријере новинара, дошло је до засићења, а болест и смрт
Јелениног оца, дефинитивно су пресудили да почне да се
бави писањем.
Као писац, Јелена целу себе даје, а то добро зна и њена
породица, која јој је највећа подршка. Супруг, међу првима
чита рукопис и Јеленин је највећи критичар.
- Писање књиге је једно велико трошење, шмирглање
моје душе. Врло је тешко, јер ја живим са својим ликовима
док их стварам. Наспрам писања, телевизијски посао је био
јако лак. Тим пре, када имате толику читалачку публику,
колико је ја имам, онда свака књига носи све већу одговорност, а сада пишем већ десету књигу.
Д.Капларевић

Фотографисање са читалачком публиком

МАЛА СЦЕНА ДОМА КУЛТУРЕ

ВЕЧЕ ЗА РЕЛАКСАЦИЈУ
И СМЕШАК
Чланови обреновачког Поетског театра 26.
марта извешће једночинку са елементима шале
и шеге „Уђе једно, а изађе двоје“
Установа за културу и спорт наставља са организовањем бесплатних и разноврсних дешавања за своје
суграђане. Након трибинских и квалитетних музичкопоетских програма, на Малу сцену Дома културе ступају
чланови Поетског театра Центра за очување традиције и
културе ТЕНТ, који ће 26. марта Убљанима приредити Вече
за релаксацију и смешак. Позоришна трупа из Обреновца
извешће једночинку са елементима шале и шеге „Уђе једно,
а изађе двоје“ аутора Владе Батинића, као „и друге туђе, а
смешне приче“. У овом хумористичком приказу играју
Славица Станковић, Мира Ристић, Невена Планинчић,
Горан Илић, Влада Батинић, Лазар Милошевић, Милан
Божић и Бранко Селимовић, док је за музички интермецо
задужен ВИС „СПИБС“. Програм почиње у 20 часова и улаз
је слободан.
Овим гостовањем, Установа за културу и спорт наставља дугогодишњу и успешну сарадњу са обреновачком
позоришном групом Поетски театар, која постоји од 2002.
године, Од тада, њени чланови су организовали и извели
мноштво програма базираних на музици, рецитацији и
драми. Од 2012. трупа делује под окриљем Центра за
очување традиције и културе „Термоелектране Никола
Тесла“.
Д.Н.

12

НАШИ ЉУДИ

21.март 2019.г.

СКИЦА ЗА ПОРТЕТ - СРЕТЕНОВИЋ ИЗ МАРКОВЕ ЦРКВЕ

ЕНТУЗИЈАЗАМ КАО СУДБИНА
Драгиша Сретеновић, дипломирани инжењер пољопривреде,
пензионерске дане посветио је породичној воденици и ваљарици.
Успео је да направи, заједно са својима, леп етно кутак
у Марковој Цркви, надомак Словца у лајковачкој општини
На Уб је дошао давне 1955.године, после Пољопривредне школе у Ваљеву, у Земљорадничку задругу код
тадашњег управника Крстивоја Џајића. Био је на раду и у
Чуругу од 1958 до 1963. године, али, како се данас сећа,
тадашњи председник општине Берислав Тешић је чуо од
својих војвођанских пријатеља о раду младог пољопривредног техничара, а убрзо и инжењера (Виша школа и
Шапцу) и тражио је да се врати да би му поверио место
управника Земљорадничке задруге у Памбуковици.
Драгиша Сретеновић се школовао уз рад, па је,
касније, дипломирао и на Пољопривредном факултету у
Земуну. Ентузијазам и инвентивност су га красиле целог
живота па је и сада, са већ значајним пензионерским
стажом, активан и упоран да реализује идеју о оснивању
Туристичке организације Уба.
Иначе, био је један од најпоузданијих сарадника
Мирослава Селаковића Фаље, председника убске општине
седамдесетих и почетком осамдесетих година прошлог
века. Запамћено је да је Фаља, ако је желео да се „нешто
изгура до краја” ангажовао баш Сретеновића.

Надимак Среја понео је,
давних година, а сви Убљани га
тако зову и данас. Срећемо га на
Драгиша Сретеновић
улицама Уба, а он је увек у журби
са неком фасциклом, копијама
разних докумената, фотографијама, идејама и иницијативама прибележеним на папирићима. Загазио је дубоко у
девету деценију живота, али, не предаје се. Жели да
помогне свакоме кога саслуша. Речју, живот у знаку
непресушног ентузијазма.

Уручивање награде Муји Петронићу
из Новака, давних седамдесетих

Драгиша Љубомира Сретеновић (1931)
Завршио је Основну школу у Марковој Цркви,
нижу Гимназију у Ваљеву, Средњу Пољопривредну
школу у Ваљеву, Вишу у Шапцу и Пољопривредни факултет у Земуну. Радио је у Земљорадничкој задрузи Уб,
Пољопривредном добру ‘’Будућност’’ Чуруг – Војводина,
био Управник З.З. Памбуковица, посланик у Савезној
Скупштини... У ПИК-у ‘’Уб’’ радио на пословима сточарске
производње, на изградњи Млекаре Уб, изградњи фарме
Чучуге, изградњи рибњака Докмир, фарме код ‘’Добрих
Сточара’’... Организовао је сточарске изложбе општине Уб,
наградна такмичења у пољопривреди, ратарству и
сточарству (16 година наградног такмичења у пољопривреди Уба) и то све добровољно без новчане
надокнаде. Давалац крви 20 пута, Одликован Орденом
рада са златним венцем СФРЈ.

- Са покојним братом Миланом обновио сам
воденицу и уредио простор у ваљарици после одласка у
пензију деведесетих прошлог века,каже Сретеновић.
- Породица чува тапију на куповину воденице, коју је наш
предак, по којем смо добили презиме, поп Сретен
Радосављевић из Марковве цркве, добио од једног
Турчина. Уз воденицу годинама је радила и ваљарица а
Сретеновићи су се одржали на том имању. Сада волим да
одем у своју родну кућу, недалеко од воденице која још
ради, а украшена је разним експонатима музејске
вредности. Редовно идем и на сајмове туризма. Ове године
био сам гост на многим штандовима, где сам био веома
Убљани га, понајвише, памте као председника срдачно примљен као стари знанац.
Општинске конференције ССРН-а, као организатора разних
пољопривредних изложби и наградних такмичења, а неко
Са Милентијем Поповићем
је израчунао да је 12 година провео на разним државним
у Савезној скупштини
функцијама. Нараво, то је време у којем није било ни
замисливо да и најмања сенка неморалног поступка падне
на друштвено-политиучког радника тог формата.
По Фаљином налогу био је један од кључних
руководилаца и убском пољопривредном комбинату и
имао кључне улоге и изградњи фарме у Чучугама (ишао у
Немачку да набави расне јунице), подизао Млекару,
Рибњак, нове силосе...
Ипак, најважнија функција на којој се налазио је
посланик и Савезној скупштини (чува низ фотографија са
некада значајним југословенским руководиоцима).

Убљани прослављају отварање копа
‘’Тамнава -Источно поље’’ 1977.године у Каленићу:
Сретеновић чучи, други с десна

Сретеновићеви савременици памте да је он био, у
позитивном смислу, „мирођија у свакој чорби’’. Како је,
давних година, Фаља рекао убским студентима у новоотвореном клубу студената (седамдесетих година), Среја је
драгоцен јер не одбија ниједан задатак.
- Неће се он љутити ако му дате да носи дресоверекао је, наравно, у шали легендарни Фаља.
И - збиља, Среја је у свим збивањима крајем
прошлог и почетком овог века, имао своју улогу. Био је
један од покретача манифестације „Фаљини дани”,
обезбедио је значајан део податаака за писање „Књиге о
Фаљи, снови, дело, вечност...” А био је ту, увек при руци, и у
свим другим активностима као што су „Убски графити”,
Фаљин меморијални фудбалски турнир и други.
Поздравите га као драгог знанца кад га сретнете. Он
је Сретеновић за срећу и сретање!
М.М.
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УЛИЧНА ПРОДАЈА ЦВЕЋА

ЦВЕТНО ШАРЕНИЛО
ЗА ДАМЕ
Углавном се сада више поклањају
саксијске биљке, због трајности.
Све мање се купује резано цвеће.
Богата улична продаја резаног и саксијског цвећа
поводом 8. марта - Дана жена, започета је неколико дана
раније, када су улични продавци били доступни купцима, од
раних јутарњих, па до касних вечерњих часова. Лепо време
ишло је на руку продавцима, а продаја је зависила од
дубине џепа купаца, али и од домишљатости и креативности продаваца да привуку пролазнике. Продавци наводе да
је конкуренција била веома велика, па се у главној улици на
Убу, нашло преко десетак штандова са цвећем.
Највише су куповале жене и деца, а нешто слабије
мушкарци. Цене су се кретале од 150 динара за каранфил, па
до износа од преко 1.000 динара за саксијско цвеће и
аранжиране корпице са цвећем које су последњих година у
моди. Све се мање поклања резано цвеће, а све више
саксијско, једногодишње или вишегодишње, које може да се
посади у жардињере или у дворишта испред кућа.
- Финансијска ситуација је утицала и на жеље наших
купаца, поготово мушкараца, у смислу поклона. Сада више
поклањају саксијске биљке, због трајности. Цвет је изгубио
лепоту и мистику, из простог разлога што је резани цвет за

Богата понуда цвећа у главној улици на Убу
наш новчаник мало скупљи. Али, мушкарци се и даље добро
држе – објаснила је Верица Митровић из Београда, сарадник
Гоцине цвећаре која на Убу ради преко 30 година.
Улични продавци цвећа били су углавном власници расадника из Докмира, Звиздара, Уба, Горње Грабовице, Старог
Врела, Београда, а продавали су се каранфили, руже, ириси,
јагорчевина, мушкатле, џад, красуље, алоја, лозице, цикламе...
Због велике понуде, продавци су се потрудили да, осим
разноликог цвећа, аранжмани буду увијени и украшени, упаковани у корпицама, кутијама, бициклама од канапа, обичним и
обојеним саксијама, увијени у целофан и разнобојни папир,
мада је у понуди било и вештачког цвећа од пластике. Идеје за
цветне аранжмане највише су тражили на интернету. Цвеће које
није пропало, прослеђује се цвећарама или се продаје на
пијаци.
Д.Капларевић

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПУПС-а И „ТРЕЋЕГ ДОБА“

ОСМОМАРТОВСКА ЗАБАВА
Заједничка прослава протекла у лепом дружењу и веселој атмосфери
Општински одбор ПУПС-а и Удружење пензионера
Тамнаве „Треће доба“ организовали су за своје чланице
заједничку прославу поводом Дана жена. Пригодној осмомартовској забави присуствовало је педесетак пензионерки,
како са Уба, тако и из села, које су на поклон добиле по саксију цвећа. Уз пиће и закуску, дружење је протекло у веселој и
лепој атмосфери, чему су допринели и присутни каваљери,
који су дамама били на услузи. Празник им је честитао
председник ПУПС-а Милета Миливојевић напоменувши да

Пријатно дружење у просторијама ПУПС-а

За успомену

ова партија има преко хиљаду чланова, од чега 600 пензионерки, које су, према његовим речима „много одговорније од
мушкараца што се тиче свих обавеза“. Добре жеље упутила им
је и Слободанка Грујичић, представница Актива жена при
„Трећем добу“, али и комплиментима узвратила на Миливојевићеве похвале, рекавши да су мушки чланови ПУПС-а и тог
удужења „изузетни и за сваку врсту сарадње и помоћи“.

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
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ПРОМОЦИЈА ВОЈНИХ ШКОЛА

УБСКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД
Пријаве за упис подносе се за децу рођену 2012.
године и децу рођену до 1. марта 2013. године.
ОШ „Милан Муњас“ обавештава родитеље малишана,
генерације 2012. годиште, да је пријављивање за упис деце у
први разред за школску 2019/2020. годину, почео 18. марта и
трајеће до 29. марта 2019. године.
Пријављивање је обавезно за децу рођену 2012. године и
децу која су рођена до 1. марта 2013. године. Родитељи деце
рођене од 1. марта до 31. августа 2013. године, уколико желе да
њихова деца пођу мало раније у први разред, могу да их
пријаве у школу у којој ће психолог обавити тестирање,
односно проверу спремности за полазак у први разред. Упис
за ову децу није обавезан.
Упис се врши у просторијама школе, од 8 до 13 часова, на
основу дететовог Извода из матичне књиге рођених. Уколико
родитељи нису у могућности да прибаве Извод из матичне
књиге рођених, могу поднети захтев да уместо њих школа
прибави документ електронским путем по службеној
дужности.
У ОШ „Свети Сава“ Памбуковица, пријављивање за упис
ће почети 1. априла и трајаће до почетка школске године. У
бањанској школи „Рајко Михаиловић“ пријаве за упис су већ
започете и трајаће до 1. априла, мада је могуће пријаву
поднети и после овог рока.
Д.К.

ПРОФЕСИЈА
ВОЈНО ЛИЦЕ
За време школовања, ученици имају статус
војног лица, обезбеђен им је смештај, исхрана у
интернату, уџбеници, прибор, одећа и обућа,
здравствена заштита, а имају и новчана примања.
У оквиру професионалне оријентације, ученицима
седмог и осмог разреда основних школа, представиле су се
Војна гимназија и Средња стручна војна школа из Београда, са
циљем бољег упознавања будућих средњошколаца, са
професијом војног лица. Годишње се за ове школе пријави
преко 1.000 ученика, а после опсежније селекције у виду
пријемног испита, провере знања из математике и физике за
средњу стручну школу и математике и српског језика за упис у
Војну гимазију, физичке спремности, психолошке и медицинско-здравствене процене, упише се укупно 155 ученика.

ПРЕДСТАВА ЗА УБСКЕ МАЛИШАНЕ

МОЈА МАШТА
МОЖЕ СВАШТА
Реч је о едукативно-интерактивном комаду, који говори
о „епском сукобу“ мобилних телефона и књиге
Глумци београдског позоришта „Полетарац“ обрадовли
су малишане Предшколске установе „Уб“ са представом „Моја
машта може свашта“, коју су извели у Дому културе. Овај
едукативно-интерактивн комад говори о „епском сукобу“
мобилних телефона и књиге и подсећа децу да треба да читају
бајке, међусобно се друже и играју, а мање користе савремене
технологије.
- Покушавамо да деци у млађем узрасту, док се не отргну,
приближимо књигу, како би после могли са том књигом да расту
и развију машту. Треба да се што више играју, негују другарство
и схвате да мобилни телефон није ништа посебно, осим једна
велика играчка за одрасле. Представа за најмлађу публику
треба да буде едукативног крактера и интерактивна, да би деца
активно учествовала у њој и лакше схватила поруку коју шаље,
рекао је глумац Синиша Пилиповић о комаду „Моја машта може
свашта“.

Детаљ из представе
Како би своје полазнике инспирисали и подстакли на
размишљање, радозналост, машту и стварање, убски Вртић
редовно организује представе прилагођене дечјем узрасту. Од
свих области уметности, најмлађима је најближа позоришна
уметност, која има позитиван васпитни утицај на њихов развој.

ОДРЖАНА ЗАВРШНА ПРИРЕДБА ПРОЈЕКТА

АЗБУКА ДОБРИХ НАВИКА
Пилот програм Фондације „Новак Ђоковић“ спроведен је у свега
три одабрана вртића у Србији, међу којима је и убски
Крајем прошле недеље, у Предшколској установи одржана је завршна приредба пројекта „Азбука добрих навика“,
чија је сврха стицање здравих прехрамбених навика у раном
узрасту, кроз лично ангажовање малишана. У питању је пилот
програм Фондације „Новак Ђоковић“, који је спроведен у
свега три одабрана вртића у Србији, међу којима је и убски.
Пројекат је трајао годину дана и реализован је у три циклуса са
децом узраста пет и шест година. У оквиру теоријско-едукативног дела, учествовали су у радионицама кувања са родитељима и васпитачима, док су нешто више о основним начелима
здраве исхране могли да сазнају и на организованим предавањима. Стечена знања малишани су применили у својој
„Доброј башти“, коју су, уз помоћ васпитача, посејали у дворишту вртића по свим пинципима органске производње. Осим
што су учествовали у процесу сетве, поврће и воће у овом
малом врту су неговали и одржавали и, на крају, убрали и у
сласт појели плодове свог труда. Трећи циклус остварен је
посетом газдинству органске производње Радослава Грујичића у Памбуковици, где су имали прилику да прошире своје
истраживање природних процеса и да виде како то функционише у великим екосистемима. Пројекат је заокружен прошлонедељном завршном приредбом, када су предшколци, кроз
сценски колаж, показали шта су све научили и пренели поруке
о значају правилне исхране за добро здравље током читавог
живота.

Представници војних школа

Васпитачице чије су групе реализовале овај пројекат
поред паноа на којем су представљене све активности

Они који упишу Војну гимназију (90 ученика) у обавези су
да наставе школовање на Војној академији. Здравствену
способност утврђује војнолекарска комисија. За време
школовања, ученици имају статус војног лица, обезбеђен им је
смештај, исхрана у интернату, уџбеници, прибор, одећа и
обућа, здравствена заштита, а имају и новчана примања.
Међутим, ако се у току школовања ученик предомисли и
напусти школовање, родитељи су дужни да надокнаде
трошкове школовања. Због тога је предвиђен боравак од
седам дана у интернату, пре почетка школске године.
Од Алексе Радосављевића ученика Војне гимназије
сазнали смо да је живот у интернату занимљив, стварају се
пријатељства за цео живот, ако сте одличан ђак, излазак у град
или посету кући, добијате сваки викенд. У оквиру интерната
омогућене су разне активности, а за оне ученике којима су
потребни додатни или допунски часови, обезбеђен је долазак
професора у интернат.
Кандидати подносе пријаву територијалном органу
регионалног центра Министарства одбране на територији
сталног места пребивалишта.
Д.Капларевић

Изузетно маштовита приредба
убских предшколаца

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ УБ

ДРУГИ ПРОЛЕЋНИ
УБСКИ ФЕСТИЋ
Драмски сусрети осам вртића из Колубарског
и Мачванског округа одржаће се од 1. до 5. априла

ОШ „Милан Муњас“ обишли су представници војних
школа, Алекса Радосављевић ученик четврте године Војне
гимназије и Стефан Ракочевић ученик треће године средње
стручне школе, са својим претпостављенима. После краће
видео презентације својих школа, лично су представили и
изнели утиске о свом школовању, након чега су одговарали на
питања знатижељних убских основаца.
У школској 2019/2020. години, у Средњој стручној војној
школи, извршиће се пријем 65 кандидата, дечака и девојчица,
50 ученика за смер Ратно ваздухопловство и 15 ученика за
смер Јединице за електронска дејства. Након завршеног
школовања, ученици се примају у Војску Србије, у својству
професионалног подофицира, са чином водника.

Ђаци су заитересовано слушали
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Уз на поме ну да је е д у ка ција де це на јва жнија и
најефикаснија од најранијих дана, директорка Вртића Гордана
Милосављевић Марковић, рекла је да су захваљујући овом
пројекту, као и континуираном и тимском раду, убски предшколци са различитих аспеката упозната са здравим навикама
у исхрани.
- Сестра на превентивој здравственој заштити Невенка
Драгићевић представила је овај пројекат на еснафским
сусретима у новембру месецу на Дивчибарама, где смо добили
велике похвале од координатора и ментора. Ми улазимо у
процес нових основа програма, које ће се реализовати 2021.
године, а на поменутом скупу је истакнуто да је наша установа
већ одавно почела са тим процесом, што се показало кроз овај
пројекат. Захвална сам Фондацији Новака Ђоковића што нас је
изабрала и, на неки начин, помовисала убски Вртић и наш рад.
Није било лако све организовати, али када се има воља, све се
може, закључила је директорка Предшколске установе,
захваливши се целом колективу на подршци и сарадњи.
Велико признање Вртићу стигло је од Јадранке Спасић,
председнице Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, која је присуствовала завршној
приредби са жељом да се упозна са резултатима рада на
пројекту, како би био реализован и у другим срединама. Она је
похвалила руководство, васпитаче и сестру на превентивној
заштити што су помовисали Вртић као установу где се много
води рачуна о здрављу малишана, констатујући да би многи
требало да се угледају на овај колектив.
Д.Недељковић

Предшколска установа Уб од 1. до 5. априла организује
други по реду Пролећни убски фестић, позоришне сусрете
вртића из Колубарског и Мачванског округа. У такмичарском
делу биће приказано осам драмских остварења малишана из
Мионице, Љига, Ваљева, Лајковца, Малог Зворника, Шапца,
Коцељеве и Богатића. Играће се по две представе дневно у
терминима од 10 и 10.45 сати на сцени Дома културе, а осим
полазника убског Вртића, моћи ће да их погледају и
предшколци из сеоских издвојених одељења. Након четири
дана позоришне игре и дружења, последњег фестивалског
дана (5. aприла), са почетком у 10 часова, биће одржана
церемонија проглешања најбољих и додела награда у
неколико категорија. У част победника, старија група
Предшколске установе „Уб“ одиграће представу „На
крилима пролећа“, коју су припремили са својим
васпитачицама Сањом Јаковљевић и Аном Савић.

Детаљ из прошлогодишње
представе убског Вртића
Идејни творац Пролећног убског фестића је Мирјана
Симић, васпитачица Предшколске установе и дугогодишња
глумица аматерског Позоришта „Раша Плаовић“. Захваљујући целокупном колективу Вртића, Општини Уб, као
генералном покровитељу и другим спонзора, прошлогодишње, прво позоришно дружење малишана и васпитача
Колубарског и Мачванског округа је, према оцени свих седам
учесника, у сваком погледу било одлично организовано и
протекло је у опуштеној и лепој атмосфери. Домаћин
манифестације, са својим гостима, и за други фестивал
дечјег сценског стваралаштва поново ће овдашњој младој
публици одшкринути врата позоришних тајни и чаролија и
приуштити им забаву за памћење.
Д.Н.
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ВЛАДИМИРЦИ НА САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ВЛАДИМИРЦИ / УБ
ПРОСЛАВА ДАНА ЖЕНА У ЗВИЗДАРУ

УСПЕШНО
ПРЕДСТАВЉАЊЕ У ШАПЦУ

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ
ОВЕ ГОДИНЕ

Владимирачка општина имала је запажено
учешће на шабачком пољопривредном сајму,
који је, после новосадског, најпрестижнији
у Србији

У веселој и празничној атмосфери, уз оркестар
„Јоргићи”, жене су славиле дубоко ноћ

Штанд општине Владимирци
На једанаестом Пољопривредном сајму у Шапцу,
одржаном 8. и 9. марта у Хали ‘’Зорка’’, учешће је узела и
општина Владимирци, преко свог Одељења за пољопривреду. Традиционално, Владимирчани су се добро
припремили и били веома запажени са презентацијом
својих произвођачa, претежно воћара и повртара. Иначе,
нарочито последњоих неколико година, у овој општини се
посебна пажња посвећује подстицајима у пољопривредној производњи.
Шабачки сајам је значајна манифестација јер је,
после оног у Новом Саду, најбољи те врсте у Србији.

Дан жена, 8.март, био је, и ове године, повод за окупљање
већине мештанки Звиздара. За организацију овог несвакидашњег скупа, који је другу годину за редом одржан у просторијама ФК Звиздар, заслужна је месна заједница на челу са
Бранимиром Живковићем. У веселој и празничној атмосфери,
уз оркестар „Јоргићи”, жене су славиле дубоко ноћ. Како кажу,
једини проблем био је мали простор, јер је интересовање за
пославу било далеко веће од расположивих капацитета.
- Настављамо традицију јер сматрам да наше жене то
заслужују. Ове године се број учесница ове забаве знатно
повећао, јер поред жена које живе у Звиздару, имамо доста
припадница лепшег пола које су дошле из суседних места. У
току је изградња нове сале и већ догодине обећавам да ћемо
угостити од 200 до 300 дама које буду желеле да са нама славе
свој празник. Интересовање је јако велико и жао ми је што
нисмо могли да примимо све који су желели да присуствују
прослави- каже за „Глас Тамнаве” Бранимир Живковић,
председник Савета месне заједнице Звиздар. - У организацији
прославе учествовали су сви мештани, јер нисмо имали
спонзора. Припремали смо храну појединачно, свака жена је
по нешто спремила и донела. Купили смо роштиљ, као и пиће,
од заједничких средстава. Оркестар `Јоргићи` је вечерас
увесељавао све госте потпуно бесплатно.

ПО УГЛЕДУ НА ШАБАЦ

ВЛАДИМИРЦИ
ОРГАНИЗУЈУ САЈАМ
У СЕПТЕМБРУ
Рок за пријаву заитересованих излагача
је 10.август 2019.године
Туристичка организација и Одељење за пољопривреду општине Владимирци, ових дана, су објавили
позив заинтересованима за учешће на Првом сајму
пољопривреде у овој општини. Сајам ће бити организован у сали Посавотамнавске средње школе Владимирци, 6. и 7. септембра 2019.године
Општина Владимирци је једна од осам општина
Мачванског округа на северозападу Србије са 27.156
хектара пољопрвредних површина, а пољопривредом
се бави 95 процената становништва.
Организатори су обезедили, за учеснике,
довољно простора на којем могу да изложе све оно што
производе. Рок за пријаву учешћа је 10. август
2019.године.

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

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

Осми март у Звиздару
Једна од учесница забаве која се, између осталог,
прихватила и организације је Слађана Максимовић.
- Приметила сам да су жене прошле године биле мало
скептичне када је овакав вид забаве у питању. Међутим,
показало се да је ово прави потез, одзив је јако велики, жене
су изузетно расположене и све протиче у најбољем реду.
Посебно ме радује велики број младих девојака. Када су
видели прошлогодишње снимке многе даме из суседних
места су пожелеле да узму учешће у овом дружењу, али због
малог простора морали смо неке и да одбијемо. Ипак,
обећали смо им да ћемо се видети наредне године у новој
сали- каже Слађана Максимовић.
Љ.Симановић

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА
Јавно предузеће „Борјак” из Врњачке
Бање оглашава продају теретног моторног
возила марке ФАП 13 14 у неисправним стању
путем Јавне лицитације која ће се одржати
дана 29.03.2019. године са почетком у 10
часова у просторијама предузећа ( улица
Жике Ваљаревића 1, Врњачка Бања). Почетна
цена возила је 135.000,00 динара. Право
учешћа на лицитацији имају сва правна и
физичка лица која пре почетка лицитација
уплате 10 посто од почетне цене возила на
благајни ЈП „Борјак”, Врњачка Бања.

ЛАЈКОВАЦ
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Lajkova~ka panorama

ЖИВОРАН БОЈИЧИЋ, НОВИ НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЛАЈКОВАЦ

„ТИМСКИ ИГРАЧ”
Бојичић истиче да је, после немилих догађаја и
привођења запослених из Општинске управе
Лајковац, његов задатак да колегама
службеницима врати поверење и самопоуздање.
Нови начелник Општинске управе Лајковац је дипломирани правник Живорад Бојичић, досадашњи председник
Скупштине општине Лајковац. Бојичић има велико искуство
у раду локалне самоуправе: радио је као службеник у
Општинској управи, затим био начелник од 2008. до 2012. и
председник општине од 2012. до 2016. По постављењу на
нову функцију Бојичић је одржао конференцију за новинаре
на којој је образложио зашто је одлучио да се повуче са
места председника СО Лајковац и кандидује за начелника
Управе.
- Рекао сам и 2012. године, када сам са истим овим
људима кренуо, да сам професионалац и да играм у тиму,
без обзира о ком се месту ради. Сматрао сам да је сасвим
довољно оно што сам као начелник урадио и показао у
периоду од 2008. до 2012. године, био сам и председник
општине и лично нисам имао идеју да поново будем
начелник. Ту идеју су имали људи који представљају
руководство општине, који су ме замолили да конкуришем
после ове летаргије која се догодила: привођења, одређивања притвора, оставке претходног начелника, именовања
в.д. начелника, када је дошло до једне врсте конфузије и
пометње, када су поједини послови стали и у самој
Општинској управи, људи почели да губе поверење и да се
плаше да обављају одређене послове… Ово је ипак мало
место, велики је притисак јавног мњења, друштвених мрежа,
медија… Руководио сам се тиме да сам пре свега Лајковчанин, затим да сам професионалац и да најбоље желим свом
месту и људима са којима сам кренуо у ову причу. Пре свега
мислим на Андрију Живковића, Ненада Џајевића, Предрага
Мирковића, на људе који су чланови Већа. На радном
састанку нисам имао дилему, једноставно сам рекао да хоћу
и да прихватам, ако нема другог решења. Чак сам и
предложио друга решења из Управе, они су рекли да сам ја
најбоље решење, најбољи кандидат и да ћу најбоље са
њима овај посао који смо заједно започели довести до краја
мандата. И ја сам се са тим сложио.
Бојичић је истакао да је после немилих догађаја,
привођења запослених из Општинске управе Лајковац,

Живорад Бојичић
његов задатак да колегама службеницима врати поверење и
самопоуздање.
- Професионалац сам, овај посао ми није стран, друго –
људи који овде раде и извршиоци у Општинској управи су
млади људи које сам скоро све и запослио и који су научили
да раде свој посао. Дошло је до мале несигурности, преда
мном је велики посао, пре свега да тим људима вратим
поверење и самопоуздање и да једноставно будем тај који ће
стати испред тих људи, који ће их штитити и да се не понови
да људи из Општинске управе буду привођени на начин на
који се то догодило. Мислим да је то преседан, када је у
питању Општинска управа у Лајковцу! Било је тешких
времена и тешких момената, али се тако нешто никада није
догодило. Сматрам да је ово јако одговорно место, што се и
показало када је привођена моја колегиница, не улазећи у то
да ли има или нема кривице, али је свеједно непријатно када
вама у раним јутарњим сатима дођу људи и покажу налог за
привођење, а ви немате појма о чему се ради. То онда
сазнајете тек тамо и прођете све то кроз шта су прошли ови
људи који раде у Општинској управи, који ће наставити да
раде свој посао.
Живорад Бојичић је рекао да је имао много већи
коефицијент као председник Скупштине, а мању одговорност, али да га мотивише професионални изазов и решеност
да учествује у завршетку пројеката који су започети у време
његовог начелничког и председничког мандата, као што су
водоснабдевање, завршетак базена и други важни пројекти.
- Као Лајковчанин и човек који има 53 године, имам
намеру да свој радни и животни век заокружим у Лајковцу,
желим да могу једнога дана да кажем да сам учествовао у
реализацији свих ових пројеката. Поносан сам што сам део
ове екипе овде, то су све млади и неискварени људи. Част ми
је што сам део овог тима и уверен сам да ћемо заједно,
укључујучи и директоре свих јавних предузећа и установа,
успешно реализовати све започето и планирано.
Заменик председника Скупштине треба да закаже
седницу на којој ће бити констатован престанак мандата
Живорада Бојичића као одборника и самим тим функција
председника Скупштине. Након потврђивања мандата новом
одборнику уследиће избор новог председника Скупштине
општине Лајковац.

СКГО - ПОДРШКА ЕУ ИНКУЗИЈИ РОМА

АУТОМОБИЛ
ЗА ОПШТИНУ ЛАЈКОВАЦ
Стална конференција градова и општина (СКГО) је, 11.
марта, уручила 30 аутомобила и рачунара градовима и
општинама које имају формиране мобилне тимове за
инклузију Рома. Возила „Фиат Типо“ и рачунаре донирала је
Европска унија у оквиру Програма „Подршка ЕУ инклузији
Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“,
који реализује СКГО, а главни корисник је Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Свечаности су присуствовали шеф Делегације ЕУ у Србији Сем
Фабрици, министар за рад, запошљавање, социјална и
борачка питања Зоран Ђорђевић и државни секретар у
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зоран Лакићевић. У име општине Лајковац донацију је преузео председник Андрија Живковић.

Свечана предаја кључева:Министар Зоран Ђорђевић
и председник општине Лајковац Андрија Живковић
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АКТУЕЛНИ ИНФРАСТУКТУРНИ РАДОВИ У ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ

ЛАЈКОВАЦ - ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ
Са првим лепим данима кренула је и реализација неколико пројеката, који најављују да ће
2019.година бити једна од најуспешнијих у последњој деценији
Како је председник Андрија Живковић и најавио, у марту су
кренули интензивни инфраструктурни радови у општини
Лајковац. Најзначајније инвестиције које се тренутно реализују
јесу: уређење корита Колубаре, изградња Зелене пијаце,
наставак изградње водоводне мреже Ратковац-ПридворицаСтрмово, изградња канализације у улици Лајковачка пруга, као и
пешачко-бициклистичке стазе у Рубрибрези. Први човек
општине Лајковац је са најближим сарадницима обишао
градилишта и упознао јавност о актуелним радовима.

ЛАЈКОВАЦ ДОБИЈА НОВУ
ПИЈАЦУ СРЕДИНОМ АПРИЛА
У току су завршни радови на новој Зеленој пијаци, за коју
се очекује да буде отворена половином априла. Ове недеље
биће завршено асфалтирање, а следеће недеље постављање
млечне хале и кровне конструкције, а у завршној фази
постављање тезги. На новој пијаци биће 30 тезги и млечна хала
са четири витрине.У договору са комуналним предузећем
закупци тезги на садашњој зеленој пијаци добиће гратис
период како би се оживела нова локација. Председник
Живковић је рекао да је планирано да у њеној близини буде и
сточна пијаца. Завршетком нове пијаце биће расписан тендер
за уређење парка на месту постојеће пијаце,који ћепре свега
бити намењен најмлађима.

НАСТАВАК УРЕЂЕЊА
КОРИТА РЕКЕ КОЛУБАРЕ
Започета је друга фаза уређења леве и десне стране корита
Колубаре, оштећених поплавама 2014. године. Читав посао је
вредности 18 милиона динара и реализује се у сарадњи са ЈП
„Србијаводе“.
- Читав потез од Јолића воденице до Гвозденог моста биће
ојачан каменим обалоутврдама, чиме ће бити заштићен од
високог водостаја и потенцијалних поплава. Осим заштите
корита и обала Лајковчани ће добити и лепо излетиште у летњим
месецимa јер смо буџетом за 2019. годину определили 10
милиона за уређење простора око реке Колубаре. Када добијемо
сагласност од „Србијавода“ кренуће уређење 750 метара
шеталишта са једне стране банкине, од старог Гвозденог моста
до Јолића воденице. Три метра ширине биће поплочано
„штампаним бетоном“, а биће урађена и трим стаза за
рекреативце. Надам се да ћемо наредне године одвојити још
новца, за нових 700 метара и тако Колубару још више
приближити Лајковчанима и људима из окружења. Очекујемо да
то побољша туристичку понуду Лајковца јер ми већ имамо доста
посетилаца из других места у летњим месецима на Колубари –
рекао је Андрија Живковић.

Радови на реци Колубари

Придворица ускоро добија прикључке
за водоводну мрежу: Грађани задовољни
Стрмово и Пепељевац. Урадили смо све што је до нас,
чекамо да ЈП „Колубара“ Стубо-Ровни и Град Ваљево
усагласе цену воде за општину Лајковац и ко ће бити
дистрибутер. Оквирна цена, којом се сада барата, је око 40
динара. С обзиром да смо ми спремни, очекујемо да
мештани Словца, Ратковца и Маркове Цркве већ ове године
добију воду, а до тада ћемо урадити водоводну мрежу у
Придворици и Стрмову. Након потписивања споразума са
ЕПС-ом, надам да се да ће у другој половини године почети
изградња водоводне мреже и за Пепељевац. У даљим
плановима је и други крак у односу на овај који ће ићи према
Врачевићу, Доњем Лајковцу и Боговађи.

КОМПЛЕТИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
У УЛИЦИ ЛАЈКОВАЧКА ПРУГА
Протеклих неколико година општина Лајковац је
значајна средства издвојила за инфраструктурне радове у
делу Лајковца испод пруге Београд-Бар, а прошле године је
реконструисано и асфалтирано километар улице Лајковачка
пруга, истакао је Живковић и додао:
- Данас је почела изградња фекалне канализационе
мреже дужине 250 метара, вредности три милиона динара.
Најбитније је да десетак домаћинстава овде чекају на
решавање комуналних проблема више од 10 година. У овом
делу Лајковца 2004-2005. је урађена фекална канализација,
али немаром тадашњих представника власти остало је ових
десет домаћинстава без прикључка. Изашли смо у сусрет
њиховим сталним захтевима јер у кишним месецима имају
проблеме са преливањем септичких јама, па смо из
Програма екологије издвојили новац за ту намену. Доста
радимо на изградњи канализације тако да је 90 одсто

градског језгра Лајковца већ покривено фекалном и кишном
канализацијом, у наредном периоду ширићемо се ка селима.
Урадили смо раније насељено место Рубрибреза и део
Јабучја.Стотинак метара канализације се ради на краку
Лајковачке пруге који није асфалтиран, а осталих 150 метара
ће бити копано поред улице, тако да сигурно неће бити
раскопавања асфалта урађеног прошле године.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋ”

ПОЧИЊЕ
ФЕСТИВАЛСКА СЕЗОНА
Креће сезона дечјих пролећних фестивала, на којима
малишани “Лептирића” већ годинама имају запажено учешће.
Већ 20. марта припремно-предшколска група са васпитачима
Дајаном Танић и Иваном Грујичић биће гост на Дану установе у
Оџацима, са тачком “Веселе осамдесете”. Следи учешће
предшколске групе на Фестивалу музичког стваралаштватва
“Цврчак“, у Смедереву 22. марта. Овај Фестивал организује
Удружења васпитача “Цврчак” и окупља децу из 26
предшколских установа, а Лајковац ће предствљати
предшколци предвођени васпитачицама Миром Тодоровић и
Миром Јовић, са кореографијом којом је отпочела свечаност
поводом новог објекта вртића.
Предшколци из Јабучја и њихове васпитачице Гордана
Селенић и Наташа Маринковић 3. априла наступиће на
Фестивалу драмског стваралаштва деце предшколског
узраста у Убу, са драмским делом “Моцартов чаробни живот”.
На Међународном карневалу у Раковици 13. априла
учествоваће средња група костимирана у “Воћкице”, са
васпитачицама Александром Милутиновић и Јасмином
Спасојевић Мићић, док ће на Четвртој дечјој олимпијади у
Коцељеви, 19. априла, лајковачки вртић представљати
припремно-предшколска група која буде најуспешнија на
интерном такмичењу у „Лептирићу“.

НАСТАВЉЕНА ИЗГРАДЊА
ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКЕ
СТАЗЕ У РУБРИБРЕЗИ
Настављена је и изградња пешачко-бициклистичке стазе
у Рубрибрези, између регионалног пута ка Ваљеву и пруге.
Вредност радова је милион динара, а средства су обезбеђена
преко Програма Савета за безбедност у саобраћају од казни за
саобраћајне прекршаје на територији општине. О овом
пројекту говорио је Ненад Џајевић, заменик председника
Општине:
-У протекле три године уложено је скоро 10 милиона
динара за стазу од почетка Рубрибрезе: за изградњу нове,
реконструкцију постојеће и реконструкцију старог дела.

„Лептирићи” у акцији
Активности се настављају и у мају, учешћем на
фестивалима у Пожаревцу и „Baby Еxit” у Новом Саду. Ове
године деца одлазе на Фестивал фолклора у Цетињу, који се
одржава 1. јуна у Зетском краљевском дому.
Предшколска установа “Лептирић” ће поново бити
домаћин Фестивала дечјег стваралаштва, који има
међународни карактер, шести је по реду и окупиће 13
предшколских установа региона. Припреме за учешће на свим
овим манифестацијама су у пуном јеку, а све активности се
реализују захваљујући огромном ентузијазму запослених у
“Лептирићу”, малишана и њихових родитеља.

ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР

РУТИНСКИ
ПРОТИВ СПАРТАКА
Изградња наставка пешачко-бициклистичке
стазе у Рубрибрези

Џајевић и Живковић у обиласку
радова у улици Лајковачка прга
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Настављени радови на Зеленој пијаци

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
РАТКОВАЦ-ПРИДВОРИЦА-СТРМОВО
Једна од највећих и најзначајнијих вишегодишњих
инвестиција општине Лајковац јесте изградња водоводног
система за напајање водом из хидроакумулације Стубо-Ровни
код Ваљева.
- Радови су започети 2016. године и од тада
континуирано одвајамо новац за решавање водоснабдевања
наше општине. Тада је урађено пет километара недостајуће
мреже за Словац и Ратковац, који су повезани са резервоаром на
Оштриковцу, докле је стигла вода из хидроакумулације СтубоРовни. За 2019. издвојено је из буџета 10 милиона динара за
наставак изградње водоводне мреже од Ратковца до Стрмова,
односно Ратковац-Придворица-Стрмово дужине 3.500 метара.
Урађен је пројекат и добијене су дозволе за наставак ка
Пепељевцу, а ми чекамо новац који ће бити обезбеђен на основу
споразума између општине Лајковац и ЕПС - РБ Колубара на
основу пресељења насељеног места Скобаљ. У споразум смо
уградили ставку од 550.000 евра намењену за завршетак овог
водоводног система чиме ћемо урадити комплетну водоводну
мрежу за Словац, део Маркове Цркве, Ратковац, Придводицу,
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Обезбеђено је и четири милиона динара за наставак радова до
Пепељевачке рампе, тако да ће сви наши суграђани, поготово
мештани Рубрибрезе и Непричаве моћи безбедно да се крећу
овуда. Првенствено је то важно за наше најмлађе суграђане,
ђаке пешаке. Радове ћемо наставити у току године, када
распишемо јавну набавку. Укупна дужина стазе до Пепељевачке рампе износиће око три километра. Када завршимо једну
деоницу одмах урадимо и заштитну ограду како несавесни
грађани не би паркирали возила на стази, поготово теретна.
Одборник из Рубрибрезе Зоран Васиљевић истиче да им
је стаза врло важна због безбедности, поготово за ђаке, јер је
саобраћај на регионалном путу врло фрекфентан, а сада су
повезани тротоарима и стазом од аутобуске станице у центру
Лајковца до Непричаве.
Б.Петровић

На крилима поновног освајања Купа Србије (опширније
на 23.страни) одбојкашице Железничара настављају серију
добрих резултата. У седмом колу Мини лиге 1-6 убедљиво су
савладале суботички Спартак са 3:0, по сетовима 25:16, 26:24 и
25:20. Најефикаснија од лајковачких играчица била је Јелена
Станимимировић са 16 поена, одмах за њом Маја Савић са 13 и
три блокаде. Девет поена уписала је Гајић, осам Олуић, по
седам Лукић и Василева, Млађеновић два, а капитен
Лазаревић и Кутлешић по један. У дербију кола у Старој
Пазови Јединство је победило Црвену звезду са 3:1, док је
Визура уз пуно напора и неизвесности добила ТЕНТ са 3:2.
Јединство и даље води са 20 победа и 57 поена,
другопласирана Звезда има 18 победа и 52 бода. Железничар
је и даље на трећем месту, са истим бројем победа као црвенобеле и само два бода мање. Четврти тим који сигурно иде у
плеј-оф је Визура, која има 16 победа и 49 бодова.
У осмом колу, које се игра 22. марта, Жеља путује у
Обреновац, Црвена звезда дочекује Визуру, а Спартак
Јединство. У последњем колу, планираном за 29. март,
Железничар дочекује Звезду. Ова два тима ће се, скоро
извесно, састати и у полуфиналу плеј-офа, тако да је „суђено“
да се Београђанке и Лајковчанке ове сезоне сударају у
одлучујућим мечевима.
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ЛАЈКОВАЦ

ПЕПЕЉЕВАЦ ПОБЕДОМ ПРОСЛАВИО ОТВАРАЊЕ ИГРАЛИШТА

ДОЧЕКАЛИ ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН ПОСЛЕ 30 ГОДИНА
- После 30 година муке и играња на другим теренима, успели смо да изградимо овај терен и да
на овај начин мало оживимо село. Овај терен и потом сеоска кућа, значе пуно селу, посебно
младима и деци- истиче Аца Мештеровић, мештанин Пепељевца и члан Општинског већа
Прва првенствена утакмица на
новоизграђеном игралишту у Пепељевцу између домаћина и ФК Бањани, која
је уједно и означила почетак јесењег
дела првенства Окружне лиге Колубара,
завршена је убедљивом победом
Пепељевца од 3:0 (извештај са утакмице можете прочитати на 21.страни).
После 30 година првенствена утакмица
одиграна је на на новом, модерном
игралишту, изграђеном средствима
општинског буџета. Андрија Живковић,
председник општине Лајковац присуствовао је утакмици и том приликом
изјавио:
- На велико задовољство мештана
Пепељевца, и свих нас Лајковчана, ФК
Пепељевац је коначно после 30 година
дочекао да има свој фудбалски терен и
да сви ови момци који су у клубу имају
праве услове неопходне за најважнију
споредну ствар на свету, а то је фудбал.
Ја им желим да чувају и негују
заједнички уложени труд и рад уложен у
овај фудбалски терен и да доспеју
временом у виши ранг такмичења.
Пепељевац је једно од већих села у
нашој општини, која доста улаже у
спортску инфраструктуру, како у Лајковцу, тако и на сеоском подручју. Ми смо
већ у фази пројектовања једне сеоске
куће, која ће бити у склопу овог
фудбалског игралишта, надамо се да
ћемо већ за јесењи део првенства имати
спремну сеоску кућу коју Пепељевац
дуго чека. Свега овога не би било да
нема активности месне заједнице и да
нема представника Пепељевца који
воле фудбал и упорни су по свим
питањима, попут Аце Мештеровића,
који се истински заложио да све ово
заживи.
Перица Грујичић, председник
Општинског фудбалског савеза, уручио

је овом приликом домаћинима фудбалску лопту, као скроман и пригодан
поклон у име савеза. У екипи ФК
Пепељевац је седам стандардних играча из Пепељевца и намера је да се
интензивно поради на омладинском
погону клуба из редова мештана.
Александар Савковић, председник ФК
Пепељевац, који на овој функцији већ 11
година, рекао је да се клуб претходних
30 година мучио без адекватног терена
и да су коначно сви напори уродили
плодом. Изразио је захвалност општинском руководству и свима који су дали
допринос на решењу овог проблема.
Савковић оптимистички најављује и
изградњу дугоочекиване сеоске куће, у
склопу које ће бити просторије месне
заједнице, фудбалског клуба, бифеа и

Свечано пред почетак утакмице
вишенаменске сеоске сале. Председник
клуба каже и да млади у Пепељевцу
радо остају, као и то да у селу има пуно
деце којима ће овај терен много
значити. За прву првенствену утакмицу
на новоизграђеном терену организатор
је деци припремио мајице клуба и
балоне.
Аца Мештеровић, мештанин Пепељевца и члан Општинског већа, који се
максимално заложио за све ово, био је
посебно видно задовољан:

ЛАЈКОВАЧКИ ЗОНАШИ ПОЧЕЛИ ПРОЛЕЋЕ

„ДИЗЕЛКА” СИЛНА,
ПРЕВИСОК ПОРАЗ ЗАДРУГАРА
Одлична игра Железничара на
пролећној премијери, све је било лакше
за екипу Александра Лазаревића када је
Стевановић на пас Јовића рано начео
госте. Млади Јовић је добру игру
крунисао поготком у финишу првог
дела, а у наставку су ефектне поготке
постигли Станојевић и Лукић на
повратни пас Гавриловића. Тренер
Железничара је био опрезан пред дерби
у Богатићу и није ризиковао да "пожути"
неко од играча којима прети суспензија:
- Момци су озбиљно схватили
ривала који има скроман играчки
састав, тако да нам ова утакмица није
открила колико стварно вредимо.
Убедљиве победе су добре за
самопоуздање, посебно пред дерби
сезоне на који идемо мирне главе и
решени да сачувамо лидерску позицију.
И Мачва и ми имамо јаче саставе у
односу на јесењих 1:1 у Лајковцу,

Фудбалски терен у Пепељевцу

решиће тренутна инспирација и тимски
дух, а ја сам уверен да ова екипа може
до позитивног резултата против
главног ривала за прво место- јасан је
млади тренер лајковачке "дизелке"
пред дерби у Богатићу (субота, 14.30
часова).
Фудбалери Задругара гостовали су
силно појачаној Мачви и пружили врло
пристојан отпор, мада коначан резултат
сугерише да је домаћин лако стигао до
победе. Није било тако на терену,
посебно у првих 45 минута када је екипа
Дејана Спасића играла организовану
одбрану и спречила Мачву да дође до
повољних прилика. Питање је какав би
био исход да је на другој страни
Мустафи боље шутирао са "петерца",
поништен је и гол Симеуновића (чини
се оправдано), али се тренер Задругара
слаже да су бодови заслужено припали
екипи из Богатића:

- После 30 година муке и играња на
другим теренима, успели смо да
изградимо овај терен и да на овај начин
мало оживимо село. Овај терен и потом
сеоска кућа, значе пуно селу, посебно
младима и деци. Све су то места за
окупљање и друштвену активност у селу.
Првој утакмици на новом терену
присуствовала је бројна публика, као и
велики број гостију на прослави коју су
мештани овом приликом приредили.

Колубарско-мачванска зона, 14. коло

Железничар- Осечина
6:0 (2:0)
Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 250. Судија: Лазар Тодоровић (Лозница). Стрелци: Стевановић у 5., Јовић у 44., Станојевић у
60. и 62., Лукић у 73. и Гавриловић у 80.
минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Радовановић 8, Вуковић 7,5, Спасојевић 7,5,
Симић 8, Голубовић 7,5, Стевановић 8,
Прокић 7 (Гавриловић 7,5), Софронић
7, Станојевић 8,5 (Тешић 7), Јовић 7,5
(Лукић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Петар Станојевић (Железничар)
- У наставку смо "процурели" у
ваздуху, прва два гола смо примили из
набачених лопти, а код трећег је било
пуно спортске среће за домаће. Ипак,
нисам незадовољан и поред пораза,
играли смо без Томића, Новаковића и
Мићића, а Мачва је потврдила да је
оформила озбиљан тим- рекао је некадашњи везиста, сада тренер Задругара
Дејан Спасић.
Б.Матић
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ПОКРЕНУТ ПРОЈЕКАТ
''ОТВОРЕНА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА“
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САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА НСЗ
СА ПОСЛОДАВЦИМА

ПРВИ КОРАК
САСТАНЦИ СА ГРАЂАНИМА

ПРОМОВИСАНИ
ЈАВНИ КОНКУРСИ

На иницијативу председника општине Мионица Бобана
Јанковића покренут је пројекат „Отворена локална самоуправа“ у циљу њеног деловања као ефикасног сервиса, која
је транспарентна према својим грађанима и задовољава
њихове опште, заједничке и свакодневне потребе.

Национална служба за запошљавање (НСЗ) је у
сарадњи са општином Мионица недавно у сали Скупштине
општине организовала састанак са мионичким послодавцима, на којем су промовисани јавни позиви/конкурси за
реализацију програма и мера активне политике запошљавања за ову годину предвиђених Националним акционим
планом запошљавања и програмом рада НСЗ. Састанак је
организован у циљу успостављања пословне сарадње и
омогућавања доступности услуга, програма и мера активне
политике запошљавања што већем броју послодаваца. На
овом скупу, представници НСЗ су указали на потребне
услове за учешће послодаваца у јавним позивима за програме додатног образовања и обуке, за доделу субвенција за
запошљавање, као и у јавним конкурсима за јавне радове и
за мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом, након чега је уследила дискусија.

Председник Јанковић у разговору
са грађанима на скупу у Брежђу
Према Јанковићевим речима, ова активност представља напор да се достигне највиши стандард у раду локалне управе и обезбеди квалитетно вођење локалне власти.
Прва фаза пројеката подразумева низ састанака које ће
представници јавних установа и предузећа општине Мионица, чланови Општинског већа, представници одељења и
служби Општинске управе Мионица на челу са председником општине организовати са грађанима општине Мионица.
- У овој фази, веома је важно да чујемо ставове,
мишљења, предлоге, идеје и оцене наших грађана, како би
градили ефикасан сервис. На основу сагледавања стања на
терену и захтева грађана унапредићемо ефикасност и подићи квалитет рада општинских органа и институција – рекао је
Јанковић.
Први састанак са грађанима организован је са мештанима села Брежђе, Горњи Лаковац, Планиница, Струганик и
дела Осеченице. Теме су биле разноврсне, од тренутних
активности локалне самоуправе, преко планираних пројеката, па све до дискусије усмерене на унапређење ефикасности и подизање квалитета рада општинских установа и
јавних предузећа и начина решавања текућих проблема на
терену.

САНАЦИЈА КОРИТА РЕКЕ РИБНИЦЕ

ПРОЈЕКАТ ВРЕДАН
14 МИЛИОНА ДИНАРА

Детаљ са састанка

ХУМАНИТАРНА ФУДБАЛСКА УТАКМИЦА
ЗВЕЗЕДЕ И ПОПАДИЋА

ЗА МАЛОГ
МИЛОША ДИКИЋА
Кадетска селекција „Црвене Звезде“ и ФК „Попадић“
су 10. марта у Врујцима одиграли хуманитарну фудбалску
утакмицу са које ће сав приход од продатих улазница бити
упућен за помоћ у лечењу Милоша Дикића (2012.) из
Попадића. На игралишту у Врујцима се окупило много
хуманих људи који су пружили подршку малишану из
Попадића, а сам резултат је био у другом плану. Помоћ за
лечење Милоша Дикића коме су потребна средства за
терапију аминокиселинама може се уплатити на жиро
рачун 160-524822-17 или путем СМС поруке (текст поруке
580) на број 3030. Цена поруке је 200 динара, а ПДВ се не
наплаћује.

Радови на кориту реке Рибнице
У току су радови на санацији корита реке Рибнице које
изводи предузеће „Ерозија“ Ваљево, захваљујући средствима које је обезбедило ЈВП „Србијаводе“. Вредност
пројекта хитних санационих радова на отклањању последица од поплава износи 14 милиона динара и поред радова
на санацији има и циљ превенцију од евентуалног изливања
реке и плављења пољопривредних добара и инфраструктурних објеката. Очекује се да радови буду завршени до
краја јуна месеца.

Милош Дикић
са фудбалерима Црвене звезде
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СТАРИ УБ - ЧАРШИЈА ЗА СВА ВРЕМЕНА
Вечита убска тема - дух мале
вароши. Неки су сачували понеки
делић, неку фотографију и, наравно, сећања у којима је све мање
оне вароши коју су помињали и
најстарији светски путописци...
Објашњење фотографије коју,
овог пута, објављујемо нисмо у
могућности да дамо, јер одавно
већ нема ликова са ове вредне
слике.
Кафана „Централ” је
запамћена у периоду између два
рата у првој половини прошлог
века. Фотографија је настала,
свакако, у неко пријатно сунчано
недељно јутро.
Дуго већ на том месту није
кафана (биле су ту и продавнице
ТРО ‘Тамнава’’), а од недавно нема
више ни старе зграде. На том
месту никла је велика савремена
грађевина. Али, успомене старих
Убљана трају...
23.марта 2019.г. навршавају се две
године од смрти нашег супруга, оца и
деде

МИХАИЛА КАЈЛА
ЉУБИЧИЋА
(1945 – 2017)
Године пролазе али сећања на тебе
чувамо.Иза себе си оставио траг који
се не брише. Носимо те вечно у
срцима. Почивај у миру.
Твоји: супруга Дикосава, син Веран и
ћерка Верица са породицама

МОТИВИ ПРОШЛОСТИ

Фотографија је занимљива за оне који могу
да препознају по нешто или по неког претка са старих слика

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

21.март 2019.г.
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се четири године од како није
са нама наша драга

20 година је прошло од смрти

СНЕЖАНА
ПЕТРОВИЋ
(1968-2015)
Остала си, заувек, у нашем
сећању. Време пролази,
али твој драги лик не бледи.
Живиш и живећеш у нашим
срцима све док буде и
нас

СВЕТИСЛАВА
СВЕТЕ НИКОЛИЋА
Инжењера шумарства
Са поносом и поштовањем
чувамо сећање на тебе...

Твоји:
супруг Зоран и
ћерке Марија и Милица

Твоји Зона и Боба
са породицама
25 година је прошло од смрти

СЛОБОДАНА
ЛАЗИЋА
КИКИЈА
Ујка Бобо, чувамо успомену
на твој драги лик
Твој Боба са породицом

С Е Ћ А Њ Е

С Е Ћ А Њ Е

СНЕЖАНА
ПЕТРОВИЋ

СНЕЖАНА
ПЕТРОВИЋ

Остала се део нас.
Лепе успомене
на твој драги лик
вечно ћемо чувати у срцима

Бићеш увек део нас.
Сачуваћемо лепе успомене
на твој драги лик

Ујак Тома, тетке Вера и Лаца
20.марта 2019. г. навршило се
годину дана од кад нас је напустила
наша драга сестра и тетка

Девер Милан, јетрва
Зорица, Марко и Владимир
16.03.2019. г. навршила се тужна и
болна година од смрти нашег драгог

ДРАГАНА
ЈЕЛЕНИЋА
ОЛИВЕРА ВУКОВИЋ

(1956 – 2018)

рођ. РАНКОВИЋ
Учитељица и дефектолог
из Црвенке (1949 – 2018)

Време није лек да ублажи бол.
Бол и туга нису у речима и
сузама, већ у души и срцима
твојих најдражих. Много нам
недостајеш и остаћеш заувек у
нашим срцима, јер вољени
никад не умиру...
Твоји најмилији

Чувамо те од заборава и увек ћемо
се сећати твоје ведрине и љубави
коју си нам несебично пружала.
Твоји Спасоје, Дана и Марија
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
ДРУГА ЕКОНОМСКА
ШКОЛА У ШАПЦУ
ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
IV степен

Техничар обезбеђења

IV степен

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

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

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

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

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

ФУДБАЛ
ОДИГРАН ТАМНАВСКИ КОМШИЈСКИ ДЕРБИ

ПОДЕЛА ПЛЕНА У СЈАЈНОМ АМБИЈЕНТУ

СЦ "Матић" са вештачком подлогом.
Гледалаца: 400. Судија: Алексaндар
Јаковљевић (Шабац) 7. Жути картони:
Д.Матић, Радовановић (В), Поповић,
Марјановић, Радосављевић (Б).
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 7, Симић 7,
Леонтијевић 7, Ђорђевић 6,5 (од 56.
Благојевић 7,5), Д.Матић 7, Јолачић 7,
Ракић 6,5 (од 56. Анђић 7), И.Матић 6,5,
Ђурђевић 7,5, Милошевић 6,5, Радовановић 7,5
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 7, Љубичић
7, Шошкић 7, Марјановић 7,5, Радосављевић 7, Брадоњић 7,5, Поповић 6,5
(од 54. Руменић 6,5), Пурешевић 6,5 (од
48. Јанковић 6,5), Лукић 7, Ситарица
6,5, Гошић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Перица Марјановић (Брезовица)

Окружна лига Колубаре, 16. коло

Окружна лига Колубаре, 16. коло

Стадион у Пепељевцу. Гледалаца: 200.
Судија: Никола Ђуровић (Ваљево).
Стрелци: Јовановић у 21., Вучићевић
у 56. и Средојевић у 58. минуту. Није
било картона.
ПЕПЕЉЕВАЦ: Глигоријевић 7, Ковачевић 7,5, Милићевић 7 (Лукић 7),
Јовановић 7,5 (Савић), Д.Савковић 7,5,
Живковић 7,5, Продановић 8, Вукашиновић 7, Вучићевић 7,5, Красић 7
(Средојевић 7,5), А.Савковић 7,5
БАЊАНИ: Тимотић 5,5, Петковић 6,
Миловановић 6, Ненадовић 6,5,
Димитријевић 6,5, Костадиновић 6,
Ђукић 6, Ранитовић 6, Миличић 6,
Илић 6, Гајић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Јован Продановић (Пепељевац)
Пепељевац је сигурном игром и
победом обележио отварање новог
терена. Велики број гледалаца, ТВ
екипа и декор ког се не би постидели
ни клубови вишег ранга, говорили су
да је у питању важан дан за Пепељевац, а екипа тренера Милисава
Јовановића-Јовина се побринула да
домаћи навијачи оду кући задовољни.
Домаћин је до предности стигао
након корнера Вучићевића, а Јовановић је главом са "петерца" погодио
супротан угао. Предност је дуплирао
Вучићевић након слабе реакције
голмана гостију, а трећи гол је након
соло-продора постигао Средојевић.
Бањанци су претили углавном преко
Гајића, али је најбољи голгетер у
историји ове лиге био добро чуван.

ZONA
KOLUBARSKO-MA^VANSKA
14.коло (16/17.март 2019):
Железничар (Л) - ОФК Осечина
Врело Спорт - Брезовица
Борац (Л) - Рибница
Раднички Стоб. - Спартак (Љ)
Рађевац (К) - Раднички (В)
ОФК Дивци - Раднички Шаб.
Мачва (Б) - Задругар (Л)

Главни утисак са комшијског дербија јесте изузетна посета, публика
жељна фудбала искористила је пролећно време и испунила СЦ "Матић" као
никада пре. Меч је завршен без голова,
али далеко од тога да је било досадно.
Тренер Брезовчана је уочи дербија
добио главобољу, будући да није из
административних разлога могао да
рачуна на стартног штопера Павића,
али је "универзалац" Брадоњић добро
попунио рупу у одбрани. Управо су он и
Марјановић имали тежак посао да
зауставе незгодног и снажног Ђурђевића, али мирне мреже говоре да су
добро обавили задатак.
Са друге стране, тренер Врељана
Милош Гаврић се уздао у стабилну
одбрану и брзину Александра Радовановића, а крилни нападач је своју
продорност демонстрирао у другом
делу. Два пута је умакао по левој
страни, али ударци Јолачића и Анђића
су завршили изнад пречке сигурног
Крсмановића. Могао је Радовановић да
постане херој дербија у 81. минуту, али
је шут искоса са десне стране завршио
поред десне стативе.
Брезовица је најопаснији напад у
наставку извела у 87. минуту, Лукић се
након повратне Љубичића спремао да
шутне ка голу Ракића, али је Благојевић
уклизавањем изблокирао ударац и
послао лопту у корнер. На крају подела
плена као и јесенас, за нијансу
задовољнији од колеге био је
Стојановић, али је утисак да су оба
тренера респектовали ривала и нису
ризиковали без потребе.

Пепељевац- Бањани
3:0 (1:0)
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Колубарско-мачванска зона, 14. коло

Врело спорт- Брезовица
0:0

Совљак- Радник (Уб)
0:2 (0:1)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 100.
Судија: Горан Миловановић (Лајковац). Стрелци: Стојановић у 20. и
Бабић у 62. мин. Жути картон: Јоцић
(Р).
СОВЉАК: Савковић 6, Стефановић
6,5, Будимир 7, Ђуричић 6,5, Важић 7,
Филиповић 6,5 (Савић 6,5), Столић 6,5,
Ранковић 6,5, Ерић 6,5, Живановић 6,5,
Малетић 6,5
РАДНИК: Тодорић 7, Живковић 7,
Стојановић 8 (Лесић -), Угреновић 7,5,
Јоцић 7,5, Ф.Илић 7, Н.Илић 7, Луковић
7,5 (Петровић 7), В.Илић - (Симић 7),
Ракић 7, Бабић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Томислав Бабић (Радник)
Сигурна победа Радника на старту
пролећа остварена је бољом игром и
далекометном паљбом. Први гол је
дело расног голгетера Бобана Стојановића, није шутирао јако, али јесте
прецизно, па Савковић није могао да
стигне лопту каоја је завршила у малој
мрежи. Други гол је пао са још веће
удаљености, Бабић је погодио стативу, а лопта се од несрећног Савковића вратила у мрежу.
Убљани су у наставку имали
неколико зрелих прилика, Ракић и
Угреновић нису се уписали у листу
стрелаца, а идеалну прилику да
ублажи пораз домаћих пропустио је
Ерић у финишу меча.

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

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

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

1 26 : 8
3 27 : 10
2 18 : 7
3 21 : 11
5 15 : 9
5 18 : 14
5 21 : 21
6 21 : 15
7 16 : 25
8 21 : 29
7 7 : 18
9 16 : 22
9 10 : 27
10 10 : 31

31
31
26
25
23
21
21
20
17
16
15
11
9
8

15.коло (23/24.март 2019):
Мачва (Б) - Железничар (Л)
Задругар (Л) - ОФК Дивци
Раднички Шаб. - Рађевац
Раднички (В) - Раднички Стоб.
Спартак (Љ) - Борац (Љ)
Рибница (М) - Врело Спорт
Брезовица - ОФК Осечина

16.коло (16/17.март 2019):
ЗСК - Трлић
Искра - ОФК Јабучје
Совљак - Радник (Уб)
ОФК Брђанац - Младост (Д)
Пепељевац - Бањани
Тврдојевац - Рибникар
Тулари - Рубрибреза
Тешњар - Колубара 2

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

11
12
9
8
8
7
7
7
6
7
7
6
5
3
3
2

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

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

2 32 : 15
4 32 : 18
6 31 : 17
4 26 : 15
6 27 : 20
5 28 : 21
7 28 : 27
7 30 : 31
6 23 : 27
7 22 : 26
8 31 : 40
8 29 : 29
6 15 : 18
9 20 : 27
11 20 : 41
12 10 : 32

36
36
28
28
26
25
23
23
22
22
22
20
20
13
10
8

17.коло (23/24.март 2019):
Тешњар - ЗСК
Колубара 2 - Тулари
Рубрибреза - Тврдојевац
Рибникар - Пепељевац
Бањани - ОФК Брђанац
Младост (Д) - Совљак
Радник (Уб) - Искра
ОФК Јабучје - Трлић
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14.коло (16/17.март 2018):
Јошева - Полет (Т)
Шарбане - ОФК Паљуви
Чучуге - Рудар (Радљево)
Полет (ДЛ) - Црвена Јабука
Врело - Младост (В)
Гуњевац - Дим. Туцовић
Каленић - Памбуковица

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

0
2
2
2
4
5
8
7
7
7
8
9
11
13

38 : 8
39 : 9
41 :14
30 :10
29 :18
21 :25
20 :37
32 :29
30 :31
21 :22
16 :34
13 :26
7 :37
10 :47

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

2
0
2
3
3
3
0
2
2
2
2
2
3
0

38
36
32
30
24
21
18
17
17
17
14
11
3
3

15.коло (23/24.март 2019):
Каленић - Јошева
Памбуковица - Гуњевац
Димитрије Туцовић - Врело
Младост (Д) - Полет (ДЛ)
Црвена Јабука - Чучуге
Рудар (Р) - Шарбане
ОФК Паљуви - Полет (Т)
16.коло (30/31.03.2019):
Јошева - ОФК Паљуви
Полет (Т) - Рудар (Р)
Шарбане - Црвена Јабука
Чучуге - Младост (Д)
Полет (ДЛ) - Димитрије Туцовић
Врело - Памбуковица
Гуњевац - Каленић

14.коло (16/17.март 2018):
Звиздар - Колубара (ЛП)
1:0
ОФК Таково - Мургаш
5:3
Слога (В) - ОФК Стубленица 5:1
Вукона - Будућност 1995 (С) 0:0
Јединство (М) - Докмир
3:1
Слободни: Омладинац(К) и Бргуле
1.Zvizdar
10
2.Dokmir
7
3.Budu}nost(S) 6
4.OFK Takovo 7
5.Omladinac 4
6.Murga{
5
7.Stublenica 4
8.Kolubara LP 3
9.Jedinstvo M 4
10.Brgule
3
11.Vukona
2
12.Sloga (V)
3

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

1
3
2
5
3
6
5
5
7
6
6
9

28 : 8
32 :20
19 :11
26 :29
23 :13
25 :24
19 :20
18 :16
18 :36
11 :22
12 :18
21 :35

Шарбане- Паљуви
0:1 (0:1)

Стадион у Чучугама. Гледалаца: 100.
Судија: Александар Јованчић (Уб).
Стрелци: Петровић у 5., Станојевић у 11.
из пенала и Марковић у 36. минуту.
Жути картони: Ђуричић, Арсеновић (Ч),
Радовић, Ивковић, Пантелић (Р).
ЧУЧУГЕ: Арсеновић 7, Младеновић 7,5,
Иванић 7, Новаковић 7,5, Филиповић
7,5, Луковић 7 (Нумановић 7), Петровић
7 (Јанковић 7), Марковић 7,5 (Јовић 7,5),
Карајичић 7, Станојевић 7 (Јаџић 7),
Ђуричић 7 (Стефановић 7)
РУДАР 1945: Иванковић 6 (Теодосијевић
-), Радић 6, Павловић 6, Н.Ивковић 6,
Ранковић 6, Радомировић 6,5, Јанковић
6, Пантелић 6, Радовић 6, Б.Ивковић 6
(Радојичић -), Ђорђевић 6,5 (Сарић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Младеновић (Чучуге)
Рутинска и заслужена победа домаћих, под командном палицом тренера
Срђана Ристића, Чучуге су на самом
старту усмерили меч у жељеном току.
Жељко Петровић је сјајним "лажњаком"
избацио из игре Павловића и рутински
погодио, да би предност дуплирао
капитен Станојевић након прекршаја
над Марковићем. Карајичић је лепо
асистирао Марковићу, а нападач домаћих већ тада решио питање победника.
У наставку је опао ритам, гости су
имали шансу да ублаже пораз преко
Николе Ивковића, али је његов шут
изблокиран.

Стадион у Шарбанама. Гледалаца: 150.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелац: Лекић у 45. минуту. Жути
картони: Д.Аврамовић, Мирковић (Ш),
Ћургуз (П).
ШАРБАНЕ: Ранковић 6,5, Ђукић 6
(Петровић -), С.Миловановић 6,5, Илић
7, Мирковић 7, Д.Аврамовић 6,5,
Н.Миловановић 7, В.Аврамовић 6,5
(Гајић 7), Рашић 7, Леонтијевић 7,
Радовановић 6,5 (Симић 6)
ПАЉУВИ: Ћургуз 7,5, Веселиновић 7,
Грујић 7, Пантелић 7, Рашић 7, Ђурић 6,5
(Илић -), Мијатовић 6,5, Јовић 7, Лекић
7,5 (Миловановић -), Ђурђевић 6,5,
Новаковић 6,5 (Милутиновић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Мирко Ћургуз (Паљуви)
Паљуви су дошли до значајних
бодова, иако се нису прославили на
"врућем" гостовању. Одлука је пала у
финишу првог дела, Лекић је прихватио
лопту од Јовића и у маниру расног
нападача "шпицем" матирао
Ранковића.
Домаћину је припао финиш меча,
али су Паљуви имали на голу расположеног Мирка Ћургуза. Одличном одбраном зауставио је шут Немање Миловановића главом, потом и лукав покушај
Гајића из "слободњака", а није успео да
га матира ни Рашић. Није било братског
попуста у дуелима Стефана и Немање
Рашића, на крају је дефанзивац гостију
имао више разлога за задовољство...

Општинска лига Уба, 14. коло

Општинска лига Уба, 14. коло

Слога (Врховине)Стубленица 5:1 (0:0)

OP[TINSKA LIGA
“UB”

31
23
22
21
16
16
15
13
13
11
10
9

15.коло (23/24.март 2019):
Докмир - Вукона
Будућност 1995 (С) - Слога (В)
ОФК Стубленица - ОФК Таково
Мургаш - Звиздар
Колубара (ЛП) - Омладинац (К)
Слободни: Јединство (М) и Бргуле

МОФЛ Колубара "Исток", 14. коло

Чучуге- Рудар 1945
3:0 (3:0)

Стадион у Врховинама. Гледалаца: 50.
Судија: Филип Ђорђевић (Уб). Стрелци:
В.Арсенијевић у 50., 58. и 75. и
Н.Мирковић у 61. и 71. за Слогу, а
Станковић у 52. минуту за Стубленицу.
Жути картони: Арсенијевић, М.Марковић (Сл), Рафаиловић, Ж.Лекић (Ст).
СЛОГА: А.Мирковић 7, О.Марковић 7
(М.Марковић -), Крсмановић 7 (Поповић
-), Ненадовић 7 (Радовановић -),
Бошковић 8, Танасић 7, Маринковић 7,
Н.Мирковић 8,5, В.Арсенијевић 8,5,
Мићић 7 (Н.Арсенијевић 7), Ђурић 7,5
СТУБЛЕНИЦА: Новаковић 5, С.Лекић 6,
Ивановић 5,5, Рафаиловић 5 (Митровић
5,5), Ж.Лекић 6, Негић 5,5, Перишић 6
(Поповић -), Станковић 7,5, Јовановић
5,5 (Аврамовић 5,5), Д.Лекић 5,5
(Неговановић -), Матић 5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Мирковић (Слога)
После егал првог полувремена,
домаћин је фуриозном игром у наставку
стигао до убедљиве победе. Владан
Арсенијевић је на пас Бошковића донео
предност домаћину, али је експресно
изједначио евроголом из "слободњака"
Станковић. Ипак, Арсенијевић се добро
снашао у гужви, а расположени Мирковић ударцем из даљине преломио
меч у корист Слоге.
Домаћин је играо максимално до
краја и наплатио залагање "петардом",
свој дан није имао голман Новаковић, а
Матић је у финишу пропустио прилику
да ублажи пораз.

ОФК Таково- Мургаш 2012
5:3 (1:1)
Стадион у Такову. Гледалаца: 30.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
Ненадовић у 31. и 58., Николић у 76.,
Јокић у 81. и Кевић у 90+1. за ОФК
Таково, а Стефан Мишић у 22. и Ђурић у
77. и 85. минуту за Мургаш 2012. Жути
картони: Ненадовић, Максимовић
(ОФК), Савић, Н.Тодоровић, Сл.Мишић
(М). Црвени картон: Танасић (Мургаш) у
52. минуту.
ОФК ТАКОВО: Илић 5,5, Карапанџић 7,
Петковић 6,5 (Кевић 7), Глишић 7,
Токовић 7 (А.Максимовић -), Трајкоски 7,
Ненадовић 8, Павићевић 6,5 (Марковић), Јокић 7,5, Н.Максимовић 7,5,
Николић 7 (Матић -)
МУРГАШ 2012: М.Јаковљевић 5,5,
Цветојевић 6,5, Савић 6,5 (Вучићевић
6,5), Н.Тодоровић 6,5, Сл.Мишић 7,
Ђурић 7,5, Раковић 6,5 (Маринковић -),
Танасић 7, Ст.Мишић 7,5, Б.Тодоровић
6,5 (А.Јаковљевић), Спасојевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дамир Ненадовић (ОФК Таково)
Узбудљиво отварање сезоне у Такову
украшено је великим бројем голова, а
повели су гости после пречке Танасића
и спретне реакције Стефана Мишића.
Преокрет је дошао у режији расположеног Ненадовића, са два прецизна
ударца из даљине и асистенцијом Николићу резервисао је епитет јунака меча.
Нису блистали голмани, па је у
финишу уследио ватромет голова. Иако
бројчано слабији, гости су преко штопера прекомандованог у напад Ђурића
претили да узму бод, али је Кевић у
надокнади ефектним поготком донео
прву пролећну радост Таковчанима.
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ЛАЈКОВЧАНКЕ ОДБРАНИЛЕ ТРОФЕЈ КУПА СРБИЈЕ !

УБЕДЉИВОМ ИГРОМ ДО ТРОФЕЈА
У репризи прошлогодишњег финала одбојкашице Железничара све време су држале конце
утакмице у својим рукама, упркос солидном отпору младе екипе Звезде.
Лајковац је, 10.марта, био српска престоница одбојке, а
Железничар је поновио прошлогодишњи подвиг освајањем
трофеја Купа. Изванредна организација Одбојкашког савеза
Србије и ОК Железничар, уз велику подршку општине
Лајковац и спонзора, око 3.000 гледалаца према званичном
податку ОСС, допринели су истинском спортском спектаклу
који је преносио и РТС. После 85 минута супериорне игре
девојке Жеље предвођене тренером Мирјаном Мусулин
победиле су Црвену звезду са 3:0, по сетовима 25:22, 25:19 и
25:21. У мушкој конкуренцији Црвена звезда је убедљиво
савладала Крагујевац са 3:0, по сетовима 25:18, 25:21 и 25:20.
За најбоље играче (МВП) финала Купа Србије проглашени су
Јелена Станимировић, примач Железничара и Данило
Павловић, примач Црвене звезде.
У репризи прошлогодишњег финала одбојкашице
Железничара све време су држале конце утакмице у својим
рукама, упркос солидном отпору младе екипе Звезде.
Најефикасније су биле Олуић са 13, Савић са 11 и Станимировић са 10, док су Гајић и Млађеновић уписале по седам

ЖОК Железничар са другим узастопним
пехаром Купа Србије

Спектакуларна атмосфера у лајковачкој Хали спортова
поена. На паркету су већи део меча провеле и капитен Лазаре- Поштанска штедионица (генералног спонзора ОСС) Бојан
вић и Спасенић, а играла је и Ранковић. У Звезди Стијепић је Кекић са сарадницима, Живорад Лазаревић и Златко
забележила 10 поена, а Вучићевић и Милуновић по осам.
Петровић из ОК Железничар из Лајковца.
Б.Петровић
Творац и председник клуба, угледни привредник
Живорад Лазаревић, истакао је да су грађани Лајковца и
околине пресрећни због још једног трофеја и најавио нови
циљ – освајање шампионске титуле. Професор Мирјана
Мусулин, која је изванредно заменила Драгутина Балтића на
клупи Железничара, истакла је:
- Искуство је било на нашој страни, али је емотивни набој
био велики код обе екипе и задовољна сам како смо то
превладали. Одбојкашице су спровеле све оно што смо се
договарале, имали смо и ми грешака, али тиме нисмо довеле
победу у сумњу. Изузетно сам поносна, ово је мој први трофеј
и врло сам захвална господину Лазаревићу на ангажману.
МВП Јелена Станимировић блистала је у најбитнијим
тренуцима:
- Нисмо очекивале 3:0, али успеле смо да превазиђемо тај
емотивни набој и избегнемо евентуални психолошки пад.
Овоје наша захвалност навијачима који су нас подржали у
великом броју и били су нам седми играч. Честитам екипи
Звезде на доброј игри.
Пехаре и медаље уручили су функционери Одбојкашког
савеза Србије предвођени Зораном Гајићем, председник
општине Лајковац Андрија Живковић, председник ИО Банке
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ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА ОДЛИЧНИ У НАСТАВКУ ПРВЕНСТВА

ПРОЛЕЋЕ БУДИ НАДУ
Већ на "генералци" против
Бродарца (0:0), видело се да у
омладинској екипи "дувају неки нови
ветрови", а премијера против Чукаричког је потврдила да су пулени
Мирослава Билића потпуно спремни
за пролеће у елити. Штета је што
издање у Раковици није наплаћено
бодом, остаје Убљанима да жале за
шансом Синише Јолачића у првом
делу, а један од фаворита за прво
место до минималне победе дошао
је мајсторијом капитена Терзића средином другог дела.
Да издање против "брђана"
није била случајност, црвено-бели су
доказали већ четири дана касније
када су на Матићевом "вештаку"
прославили другу победу у сезони.
Почетак је био идеалан, агресивност

Омладинска лига Србије, 18. коло

Јединство (Уб) - Раднички (Ниш)
3:1 (1:1)
Стадион СЦ "Матић" са вештачком подлогом.
Гледалаца: 150. Судија: Марко Ивковић
(Лајковац). Стрелци: Јолачић у 8. и Арсовић у
70. и 85. за Јединство, а Андреја Стаменковић
у 41. минуту за Раднички. Жути картони:
Владисављевић, Арсовић, Тадић, Ристовски,
Радибратовић (Ј), Јовановић (Р).
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7,5, Бошковић 8,
Владисављевић 8, Филиповић 8, Тадић 7,5,
Ристовски 8, Головић 7,5 (од 87. Поповић -) ,
Јолачић 9, Арсовић 8,5 (од 86. Антонић -),
Обрадовић 7,5 (од 66. Ђурић -), Мочић 8 (од 81.
Радибратовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Синиша Јолачић (Јединство)

Двоструки стрелац:
Урош Арсовић

Омладинска лига Србије, 17. коло

Чукарички - Јединство (Уб)
1:0 (0:0)
Стадион у Раковици са вештачком подлогом.
Судија: Андрија Стојановић (Београд).
Стрелац: Терзић у 72. минуту. Жути картони:
Игњатовић, Никчевић (Ч), Владисављевић,
Филиповић, Тадић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7, Бошковић 7,
Владисављевић 7, Филиповић 7,5, Тадић 7,
Ристовски 7,5, Головић 7 (од 84. Арсовић -),
Јолачић 7 (од 46. Антонић 7), Илић 7,
Обрадовић 7 (од 72. Ђурић -), Мочић 7 (од 61.
Радибратовић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Терзић (Чукарички)

Одлично издање Убљана против Радничког из Ниша
се исплатила Синиши Јолачићу који је голмана Радничког натерао на
лоше испуцавање и уз мало среће прославио првенац у сезони. Екипа из
Ниша је стрпљиво чекала своју шансу, а она се указала у финишу првог
дела када је Стаменковић казнио неодлучност домаће одбране.
Пречка је помогла Динчићу да сачува гол након ударца Мочића, али
је био немоћан након центаршута Јолачића и небеског скока Арсовића.
Поново је на делу продукција Јолачић- Арсовић, а принудни нападач на
овој утакмици и други пут матира голмана Радничкога за велико славље
домаћих:
- Привикли смо се на захтеве најјачег ранга и сачували наду да је
опстанак могућ. Момци играју такмичарски на сваком делу терена, овога
пута су искочили Јолачић иАрсовић као креатори победе, али је тријумф
донео пре свега тимски дух. Штета је што нас чека дужа пауза због обавеза
омалдинске репрезентације, али ћемо искористити то време да се добро
спремимо за меч у Панчеву где бисмо могли да направимо велики корак у
борби за опстанак- најављује врло битан меч против Динама (30/31. март)
тренер омладинаца Мирослав Билић.
Б.Матић

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

13
13
12
12
9
9
7
6
5
7
4
4
3
3
3
2

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

3
4
2
3
5
6
5
6
5
9
9
10
10
11
12
12

46 :17 41
53 :15 40
49 :20 40
46 :14 39
36 :20 31
21 :16 30
32 :26 27
20 :22 24
30 :26 23
24 :37 23
16 :29 17
24 :55 16
21 :40 14
13 :38 13
15 :41 12
11 :41 10
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ЈЕДИНСТВО БЕЗ ПРИМЉЕНОГ ГОЛА У НАСТАВКУ СЕЗОНЕ

ПРОЛЕЋНИ СТАРТ ПО МЕРИ
- Бод крај Дрине задовољио апетите. - Улазак Милановића размрдао Убљане у комшијском
дербију, Никола Радојичић и Живојиновић срушили Ваљевце. - У суботу гостовање у Пожеги,
Сајић одмара због картона.
Црвено-бели су остварили планове на почетку пролећног дела
сезоне и направили пристојно одстојање од угроженог дела табеле. Ипак,
дешавања у прволигашком друштву сугеришу да ће можда чак шест
тимова са "Запада" у нижи ранг, тако да ће пулени Милоша Обрадовића
морати да пролију још доста зноја до остварења примарног циља.
Пролећна премијера у Љубовији, можда и очекивано, прошла је у
знаку нервозне и растрзане игре на обе стране. Домаћин је играо под
великим притиском због незавидне позиције на табели, Убљани нису
пренели на терен ни десети део онога што су показали у припремама, па
су нетакнуте мреже реалан епилог утакмице која се неће дуго памтити.

Српска лига "Запад", 17. коло

Јединство (Уб) - БудућностКрушик 2014 2:0 (0:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 400.
Судија: Иван Никитовић (Чачак). Стрелци:
Никола Радојичић у 67. и Живојиновић 90+1.
минуту. Жути картони: Радивојевић, Сајић,
Којић (Ј), Петровић, Крстић, Јанковић, Пејовић
(Б).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Којић 6,5, Рајовић
7, Андрић 7, Сајић 7, Радивојевић 6,5, З.Радојичић 7,5 (од 90+3. Јолачић -), Н.Радојичић 7,
Поповић 6,5 (од 61. Милановић 7,5), Д.Јовановић 6,5 (од 83. Ђокић 7), Живојиновић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Радојичић (Јединство)
Српска лига "Запад", 16. коло

Дрина (Љубовија) - Јединство (Уб)
0:0

Комшијски дерби припао Убљанима
Комшијски дерби са Ваљевцима је заслужено припао Убљанима, а
најбољу прилику у првом делу пропустио је Поповић кога је изблокирао
Гентић. На другој страни, једини је запретио доскорашњи играч Јединства
Владимир Крстић, а остаће дилема да ли је судија Никитовић погрешио
што није показао на "креч" након играња руком Мартиновића у свом
казненом простору...
Шанса Зорана Радојичића након идеалног паса Дејана Јовановића у
52. минуту најавила је још конкретнију игру домаћих, а битан детаљ за
коначан исход сигурно је и улазак Милановића средином другог дела.
Високи нападач је добио дуел са Петровићем, потом "спојио са голом"
Николу Радојичића, а везиста Јединства рутински пребацио Пејовића за
велику радост домаће публике.
Ваљевци су до краја меча пробали да угрозе Ивана Јовановића, без
већег успеха, а онда је на почетку надокнаде "севнула" контра УбљанаМилановић и Зоран Радојичић су омогућили још једном "резервисти"
Ђокићу да асистира Живојиновићу, а крилни нападач домаћих је
прецизним ударцем "одсвирао крај" комшијског одмеравања. Вреди
истаћи и прве сениорске минуте јуниора Јолачића, а разумљиво је што је
тренер Јединства био задовољан победом:
- Нисмо могли нашој публици да омогућимо уживање у лепршавој
игри, али смо били такмичарски зрели и стрпљиво дочекали прилику да
решимо меч. Освојили смо много битне бодове и омогућили себи да
играмо без притиска у Пожеги. То наравно не значи да идемо на излет,
циљ ове екипе је победа на сваком терену до краја сезоне, тако ћемо
размишљати и против Слоге која се бори за прво место. Путујемо без
Сајића који је упарио картоне, али у добром расположењу и спремни да
наставимо успешан пролећни низ- најављује млади тренер жестоку
борбу у Пожеги (субота, 23. март, 14.30 часова).
Б.Матић

Стадион у Љубовији. Гледалаца: 300. Судија:
Урош Вуковић (Крагујевац). Жути картони:
Филиповић, Живковић (Д), Сајић, Рајовић,
Живојиновић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Којић 6,5, Рајовић
7, Томић 7, Сајић 7, Радивојевић 6, З.Радојичић
6,5, Н.Радојичић 6,5, Поповић 6 (од 78.
Милановић -), Д.Јовановић 6, Живојиновић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ратко Илић (Дрина)

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

11
10
9
8
6
7
6
7
5
6
4
5
5
2
3
2

3 3
3 4
6 2
6 3
7 4
4 6
7 4
4 6
6 6
2 9
7 6
4 8
4 8
8 7
5 9
4 11

24 : 10 35
23 : 10 33
20 : 11 33
25 : 17 30
18 : 10 25
22 : 15 25
14 : 7 25
14 : 12 25
16 : 23 21
21 : 23 20
12 : 18 19
8 : 14 19
16 : 23 19
11 : 20 14
11 : 26 14
11 : 27 10

18.коло (субота, 23.март- 14.30ч):
Слога (Пожега) - Јединство (Уб)
19.коло (субота, 30.март- 15.30ч):
Јединство - Слога (Петровац на Млави)
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ОДИГРАН ЧЕТВРТИ ГРАДСКИ КОШАРКАШКИ ДЕРБИ

МЛАДОСТ НЕДОДИРЉИВА
ЗА КОМШИЈЕ
Кошаркаши Младости наставили су
доминацију у градским дербијима и
уписали четврту "рецку" у одмеравању
снага са екипом Уба. За разлику од првог
дела сезона када је неизвесност потрајала до самог краја, овога пута су пулени
Владимира Урошевића почетком последње четвртине "додали гас" и славили
сигурну поведу.
Почетак меча је припао номиналном
домаћину, али је повратак Андрије
Пантелића донео бољу организацију и
продорност екипи Милоша Гагића, па су
брзо дошли до егала-13:13. Ипак,
"рутинери" Ђорђић и Љубојевић, уз
расположеног Јеловца, држалису безбедно одстојање екипи Младости, тако да
добра игра Обрадовића под таблом није
донела Убу ништа више од двоцифреног
заостатка на паузи. Млађани Милошевић
је показао да је већ сазрео за носиоца
игре и у сениорској конкуренцији,
публику је посебно обрадовала "тројка"
најмлађег Симића, а на ноге их је подигао
и атрактивним закуцавањем Стевановић.
Нема се много тога замерити екипи
Уба, дисали су за врат домаћину пуне три
четвртине, а промашени "зицер" Немање
Петровића код резултата 48:58 био је
последња прилика за Уб да се врати
барем на једноцифрен заостатак. Остатак
меча био је једносмерна улица, разиграна
Младост је играла пуном снагом и
прославила убедљив тријумф.
- У овај меч смо ушли са пет везаних
пораза, тако да смо се темељно спремали
за прекид лоше серије. Сви старији
играчи су искалкулисали обавезе да буду
актери дербија, а главни одбрамбени
задатак је био да будемо стално на руци
добрим шутерима Драксимовићу и

Ћирковићу. Уз уважавање ривала,
сматрам да нам је квалитет и искуство
Љубојевића донело предност у
унутрашњој игри, трчали смо често у
леђа противнику и постизали лаке
кошеве. Милошевић је потврдио да је
већ са 16 година озбиљан фактор у
сениорској екипи и постигао неке
преломне кошеве који су увели меч у
мирну луку за нас. Честитке противничком табору на коректној игри, драго
ми је да смо и на паркету потврдили
здраве односе између два клубазадовољан је био тренер Младости
Владимир Урошевић.
Тренер-играч условно речено
гостију Милош Гагић реално је прокоментарисао дерби:
- Захваљујем се Младости на
коректној борби и честитам на
заслуженој победи. Ово је наша
реалност, борили смо се колико смо
могли, али тешко је са овим фондом
играча играти јако свих 40 минута.
Повремено смо претили Младости,
посебно у првој и трећој четвртини, а
надам се да ће следеће сезоне бити
све другачије и боље за нас.
Недостајала нам је боља концентрација и селекција шута, али када сте у
мањку са снагом- дешава се и већи
број техничких грешака и промашаја.
Уб се претходног викенда опростио од своје публике поразом, иако је
на паузи водио са седам разлике.
Млада екипа Студента је преокренула
у наставку и славила са 68:58, а
"двоцифрени" у редовима домаћих
били су Јевтић са 14 и Драксимовић
са 11 поена. "Младосташи" су
одиграли три добре четвртине у

Будућност убске кошарке:
Иван Милошевић (Младост)
и Андрија Пантелић (Уб)
Друга регионална лига "Запад",
16. коло:

Младост 014- Уб 80:55
(18:13, 25:14, 13:19, 24:9)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 250.
Судије: Адамовић, Перић (Шабац).
МЛАДОСТ 014: Симић 3, Мишић, Јеловац 16, Јагодић 4, Милошевић 11,
Анђелковић, Ђорђић 18, Стевановић
10, Крстић, Глушац 5, Васиљевић 6,
Љубојевић 7.
УБ: Пантелић 8, Петровић 3, Тасић,
Живановић, Марковић 4, Јевтић 5,
Драксимовић 2, Јанковић, Гагић 12,
Ћирковић 7, Обрадовић 14, Милутиновић.
Осечини, али је искуснији тим домаћина
победио са 91:72. Бриљирао је Милошевић са 30 поена, а вреди истаћи и
одличну партију Луке Мишића.
Младост сезону завршава на
домаћем паркету против Микса (недеља),
док ће Уб имати још два гостовања- у
Шапцу и Лозници.
Б.Матић

Фотографија за историју: Актери убског кошаркашког дербија

RESTORAN SA PRENO]I[TEM DOMA]A KUHIWA:

Konak
u raju
Уб, Колубарска 28
(преко пута „Кнез Петрола”)

- RO[TIQ
- KUVANA JELA
- RIBA

14 soba za izdavawe

014/414-178 063/7-222-999
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ОКОНЧАЛЕ РЕГУЛАРНИ ДЕО СЕЗОНЕ

СРЕМ ПРОТИВНИК У БАРАЖУ
- Четврта везана победа није била довољна за директан
опстанак, Клек славио у Панчеву са 3:1. - Срем у последњем
колу испустио лидерску позицију и у среду излази на мегдан
Убљанкама (среда, 19 часова, Хала спортова на Убу).
И у н о во б е о г р а дс ко ј х а л и
"Импулс", убске одбојкашице су
потврдиле да су одличној форми.
Партизану је припао само почетак меча,
Београђанке су повеле са 4:0 и држале
предност до техничког тајм-аута, а до
првог вођства екипа Маријане Боричић
стиже у завршници сета- 18:17. Инспирисана Милица Безаревић је предводила убску екипу, нису се дале домаће и
преокренуле на 22:20, али је на сервис
Соње Каришик гостујућа екипа везала 4
поена и добила вероватно кључни сет
за исход меча.
У другом сету, Убљанке су диктирале ритам, расположена на сервису
била је Анђела Стојковић, па се у финиш
ушло са огромном предношћу убске
екипе- 20:11. Уследио је тада једини
озбиљнији пад гостујућег тима, за тили
час Београђанке су пришле на 19:21.
Поново је Милица Безаревић извукла
громовите смечеве из свог нападачког
арсенала, а блок Соње Каришик ставио
је тачку на други сет.
Партизан је пружао жесток отпор
до средине трећег сета, после техничког
тајм-аута предност Убљанки је нарасла
на 17:12. Поново је значајан допринос са
клупе дала Кристина Бјелић која је ушла
у финишу првог сета, убојита је била и
други примач Душанка Биберовић, а
Милица Безаревић је силовитом

паралелом крунисала своју партију
сезоне и освојила последњи поен на
мечу после 80 минута борбе. Занимљиво је било и по завршетку сусрета,
Убљанке су чекале исход меча у
Панчеву где је резултат био 1:1 и 23:21
за Динамо, али је Клек преокренуо
резултат и касније славио са 3:1 што је
био знак да ЖОК Уб мора у бараж.
- Кренуле смо успавано, цео први
сет је био резултатска клацкалица, али
смо добрим решењима у финишу
успешно окончале тај период. Играли
смо стабилно у остатку меча, контролисале ситуацију изузев једног пада
средином другог сета, тако да могу да
кажем да је ово била врло пристојна
партија. Радује ме да играмо добро у
континуитету, понадале смо се да
можда већ сад можемо да прославимо
опстанак, али сигурна сам да ћемо у
баражу испунити жељени циљзадовољна је била после четврте
везане победе тренер Уба Маријана
Боричић.
Срем је у последњем колу поражен у Ваљеву од Србијанке са 3:2,
Београд је искористио поклон и победом над ФОК-ом изборио директан пласман у Суперлигу. Реванш-меч баража
на програму је 23. марта, а евентуална
"мајсторица", ако буде потребе, играће
се на Убу 26. марта.
Б.М.

Права форма у финишу
првенства: Милица Безаревић
Суперлига, 24. коло:

Партизан- Уб 0:3
(22:25, 21:25, 19:25)
Спортска хала "Импулс" на Новом
Београду. Гледалаца: 150. Судије:
Петровић, Поповић (Београд).
УБ: Живановић 3, Стојковић 2, Митровић 3, Каришик 5, Биберовић 15, Безаревић 22, Дробњак (либеро 1), Бјелић
7, Трајковић. Нису играле: Иванковић,
Јелић, Јаковљевић (либеро 2)

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
Плеј-aут
Partizan
Klek MD
Ub
Dinamo (P)

10
8
8
4

14
16
16
20

41:49 32
35:56 26
33:53 25
31:67 13

Na usluzi građanima
na još jednoj lokaciji
u centru grada

