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НА СРЦ „ШКОЛАРАЦ“

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА
ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА
Према најмодернијем концепту безбедности, нови
мобилијар биће монтиран на специјалној гуми,
а све то на површини од 450 метара квадратних
Најмлађи Убљани ускоро ће на старом месту добити
ново дечје игралиште према најмодернијем концепту
безбедности и строгим стандардима. Наиме, на Спортскорекреативном центру „Школарац“, на простору некадашњег
игралишта, након што су уклоњене све постојеће справе, 22.
маја отпочели су радови на изградњи нове оазе за дечју игру,
која ће за 150 квадрата бити већа од старог игралишта, тако да
ће се простирати на површини од 450 метара квадратних.
Испод нових љуљашки, пењалица, тобогана и клацкалица
биће постављена специјална мекана гумена подлога дебљине
пет сантиметара, сви спојеви и шрафови на справама
заштићени и формирана такозвана зона пада, која се односи
на укупан простор и површину на коју дете може да се
приземљи са неког реквизита, док ће цело игралиште бити
ограђено ниском оградом. Радови су поверени београдској
компанији Креативни градски центар, а рок за њихово
извођење је 35 дана.

Подршку изградњи новог дечијег игралишта
дао је и легендарни Драган Џајић
Изградњом новог игралишта, локална самоуправа жели
да деци обезбеди што квалитетнији простор за игру и
уживање, рекао је председник општине Уб Дарко Глишић
приликом обиласка почетка радова.
„Вредност посла је 5,6 милиона динара у првој фази,
односно на делу старог игралишта, чија је површина 300
квадрата, али смо одлучили да простор проширимо за
додатних 150 квадрата, па ћемо и за то обезбедити новац. Са
450 квадрата, биће то највеће дечје игралиште у Србији
саграђено по најмодернијим безбедоносним стандардима, а
уз то и једно од најлепших, где ће наши најмлађи суграђани
имати пуно разлога и задовољства да проводе време.
Захваљујем се држави што је обезбедила средства за ово
игралиште, али и за многе друге пројекте, јер никада више није
улагала у нашу општину, што се види на сваком кораку, а пуно
новца још планира да уложи“, рекао је Глишић уз најаву да ће
до средине лета бити постављена још два нова игралишта у
граду – на брду Шепковац и у улици Немање Матића.
Почетку радова на „Школарцу“ присуствовао је и
почасни грађанин Уба Драган Џајић, легенда Црвене звезде и
српског фудбала, који је похвалио напоре локалне
самоуправе да деци обезбеди квалитетан простор за игру, али
и бројне спортске терене за младе.
Д.Недељковић

ОДМАХ И СВЕ

К

ад се дође у године у којима постане, посве, сигурно да је, напред,
остало много мање него што је иза,
неки људи, као старо вино, бивају некако
питкији, бољи, чистији... Схвате суштину
живота и бесмисленост конфронтација, освете, надгорњавања... Али, схвате и то да су закаснили за
много тога што би учинили ‘’да им је била ова памет’’.
‘’Недај се, генерацијо, живот је чудо,
нисмо, баш, сви ту, ал` исто је место...
Проведимо се, ноћас, лудо...
Неће тога бити више тако често!’’
То су стихови који увек погоде оне којима је остало
‘’много мање напред, него иза’’ па је. на пример, на
пензионерским дружењима, веселије него на
журкама где су млади. Требало би видети дружења
четвртком у убском Клубу пензионера, онда кад се
примире духови оних који помисле да су постали
‘’велика власт’’ ако их поставе за вође на екскурзијама или за организаторе активности замрлог
Актива жена. Требало би видети са колико полета се
игра народно коло или ђуска уз Матове песме.
Додуше, некима је то драже у оближњем Лајковцу.
Али, битна је радост у срцу и дружење. Заиста.
Е, сад! Навикли смо, већ, на слике у баштама кафића
где за столовима седе млади са телефонима у
рукама, превлачећи прстима преко екрана и куцкајући добро увежбаном брзином ‘’важне поруке’’. А кад
би завирили у те СМС умотворине задивило би нас,
прво, богатство досетки са фразама које се не
одликују јасним значењем (али онај коме су упућене
добро их разуме) и, друго, прагматичност у трци са
временом (нема великих слова и тачки, а зарези су ту
само кад је, баш, неопходно, или су на погрешним
местима, одсуство свих правописних правила, али,
зато брзина којом се поруке размењују је
задивљујућа. Млади, као што су то, некада, желели и
они који су остарили, хоће одмах и све! (Сетимо се
седамдесетих прошлог века.) Нема се времена за
стилизовање, исправљање словних грешака,
правопис и граматику. Подразумева се ‘’шта је писац
хтео да каже’’.
А, стицајем околности, одмах ту, поред кафића је
Клуб пензионера где сваки дан исти борци ‘’ломе
копља’’ пред шаховском таблом, док остали,
углавном, препричавају догодовштине и оптужују
неке друге да воде аброве, да оговарају, брину туђу
бригу, сплеткаре...
Е, кад би могла да се направи некаква комбинација,
па да они из кафића своју виспреност и духовитост
позајме пензионерима, а да маторци њима уступе
коју шаховску партију и спремност да директно
саопштавају своја мишљења (без мобилног и
негативних конотација).Али, као што није добро
мешати старо вино са новим јер се не добија ни на
укусу ни на богатству букеа (мириса), тако ни!
пензосима не стоје мобилни са великим екранима и
зурење кроз наочаре у „зидове“ на Фејсбуку.
Све у своје време, рекло би се. Памет долази са
годинама. Искуство доноси спремност на стрпљиво
чекање да се неке жеље остваре јер се још давно
схватило да није могуће ‘’одмах и све’’...
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СЕЗОНА КУПАЊА ПОЧИЊЕ 1. ЈУНА

ГРАДСКИ БАЗЕНИ
У НОВОМ ИЗДАЊУ
За темељну реконструкцију базенског
комплекса локална самоуправа издвојила
десет милиона динара

У току је пуњење базена

Уколико временски услови дозволе, Градски базени ће 1.
јуна отворити своје капије и првог дана улаз је, традиционално, бесплатан. У овогодишњој сезони, купаче дочекује
ново издање тог комплекса, у чију обнову је локална самоуправа инвестирала око десет милиона динара. Комунално
јавно предузеће „Ђунис“, које је почетком јануара преузело
управљање над градским купалиштем, већ тада је започело
његову темељну реконструкцију и након пет месеци радова и
великог ангажовања запоселних, Градски базени су потпуно
спремни за посетиоце. Директор КЈП „Ђунис“ Саша Милићевић подсећа да је овај објекат деценијама функционисао без
озбиљнијих улагања, тако да су свеобухватни радови били
неопходни.
„Санирано је корито базена и први пут након 12 година и
велики и компензациони базен комплетно офарбани.
Заменили смо и ПВЦ решетке око објекта, доњи део до ограде
избетонирали и на тај начин проширили плато за нових 1.600
квадратних метара и самим тим повећали капацитет за наше
купаче. Уместо старих и трулих врба, које смо морали да
уклонимо по налогу инспекције због безбедности купача,
посадили смо три године старе липе, комплетно реновирали

СТАРЕ ЦЕНЕ
Од 1. јуна до 31. августа, колико траје сезона, базени ће
купачима бити на располагању сваког дана од десет до 19
часова, док ће се повремено организовати и ноћна купања.
Цена дневне улазнице је непромењена и износи 150 динара,
сезонска пропусница кошта 3.000 динара за ученике и
студенте, а 3.500 динара за одрасле. Деца млађа од седам
година, пензионери и добитници дипломе „Вук Караџић“ и
овога лета ће се бесплатно купати на убским базенима.

Бетонирање платоа који ће повећати
капацитет комплакса базена

Реновирање објекта ресторана

објекат ресторана, уредили све тушеве и сунцобране. Поред
тога, убацили смо и нове сунцобране и знатно повећали број
лежаљки. Осим базена, лепши изглед добиле су и просторије
у такозваној техничкој згради, где су у тоалетима и свлачионицама замењене плочице, санитарије и столарија, сређен је
и сам прилаз, а фасада освежена. Овогодишњу сезону базен
почиње у новом руху, тако да ће купачи имати много боље
услове него до сада“, рекао је Милићевић.
Поред набројаних, завршени су и редовни радови, који се
односе на ремонт мотора, пумпи, водоводних инсталација и
других постројења, а чистоћа и техничка исправност воде и
овог лета су апсолутни приоритет, па ће се, као и свих претходних година, редовно контролисати и проверавати.
Д.Н.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ЗАКЉУЧАК

УБ ДОБИЈА НОВУ ЗЕЛЕНУ ПИЈАЦУ
Од следеће године, грађанима ће на располагању бити модерна тржница, која се гради на простору садашње
На 14. по реду заседању Општинског већа, одржаном,
15 маја, донет је Закључак о изградњи нове зелене пијаце на
Убу, чиме је званично отпочела реализација овог
инфраструктурног пројекта. Нова и савремена тржница
градиће се на простору садашње зелене пијаце и према
најавама председника општине Дарка Глишића грађанима
ће на располагању бити од следеће године.
„Мислим да је, после неколико деценија, колико
постоји зелена пијаца, дошао тренутак да се она реконструише и да се побољшају услови за све оне који тамо
купују и продају. Крећемо у процедуру припреме квалитетног идејног решење, затим следи пројекат, а након тога,
приступићемо изградњи нове зелене пијаце, по свим
прописаним стандардима. Очекујем да наредне године буде
завршена и да имамо једну од најлепших, најусловнијих и
најмодернијих зелених пијаца“, истакао је Глишић.
Од постојећих објеката на садашњој зеленој пијаци,
остаће само Млечна хала, јер је добијена из међународне
донације и изграђена је у складу са важећим стандардима,
док ће сви остали објекти бити порушени. Реч је о две
рибарнице које КЈП „Ђунис“, као предузеће које управља
зеленом пијацом, издаје физичким лицима на уговор о
закупу, као и о започетим, а незавршеним пословним
објектима. У Закључку се наводи да је уклањање таквих

Нова зелена пијаца на Убу биће завршена наредне године
објеката потребно „извести средствима која ће омогућити
враћање дела и поновну употребу од стране првобитног
инвеститора уграђеног грађевинског материјал, као што је, на
пример, цреп, кровна дрвена конструкција, врата, прозори,
санитарни елементи и слично“.
Општинско веће донело је и решења о именовању др
Биљане Николић за директорку Дома здравља, која је ову
функцију обављала и у претходном мандату.
На последњој седници, већници су дали сагласност
компанији „Kopernikus Technology“ да на територији убске општине изгради кабловски дистрибутивни систем за дигитални
пренос телевизијског, телефонског и интернет сигнала.
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УОЧИ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА- РАЗГОВОР СА НЕМАЊОМ МАТИЋЕМ

У РОДНОМ КРАЈУ „ПУНИ БАТЕРИЈЕ“
Малобројне дане одмора, пред одлазак на Светско првенство у Русију, Немања Матић проводи у свом Убу
и родном Врелу. Последње недеље маја, најбољег српског фудбалера могли смо видети на местима која
највише воли: Градском тргу (кафе „Лондон 21“), Школарцу, стадиону Јединства и игралишту основне школе у
Врелу. У шетњама са породицом (супрогом Александром, сином Филипом и ћерком Теом) најбоље „пуни
батерије“ пред искушења која га очекују у дресу са репрезентативним грбом. У вечерњим сатима одигра понеки
баскет са „старим друштвом“ у Врелу, а у недељу је стигао да одгледа дерби меч свог Врело Спорта у
Брезовици. Зато и не чуди што је интервју за „Глас Тамнаве“ рађен баш на кошаркашом терену у Врелу, јер
Немања не жели да губи време када је код куће. Једноставно, све што пропусти током године, он надокнади
током лета са људима који у његовом срцу заузимају посебно место. То је Немања Матић, један од најбољих
фудбалера данашњице али, у исто време, и „дечак“ који никада није напустио своје Јединство, свој родни крај
и људе за које га вежу најлепше успомене из детињства.
И врапци на грани знају да Немања
Матић сваки тренутак слободног времена
користи како би посетио завичај. Колико
дуго ниси био на Убу и шта ти је највише
недостајало?
- Често долазим на Уб, а последњи
пут сам овде био пре неких месец дана.
Морам признати да ми недостају људи
из моје околине, моје друштво, како из
Уба, тако и из Врела. Овде пуним батерије, посебно на игралишту у Врелу, као
и у парку на Убу, Школарцу и стадиону,
местима која заузимају посебно место у
мом срцу. Има још неколико таквих
места, а једно од њих је базен, где радо
током летњих дана проводим време.
Да ли си прошетао улицом која је
недавно добила твоје име?
- Да, прошао сам једном колима, али
нисам стигао да прошетам. Надам се да
ће ускоро бити прилике за то.
Грађани Уба су направили преседан и
за живота ти доделили улицу. Како ти
гледаш на то признање?
- Лично мислим да је прерано да
улица носи моје име, па макар то било и
у мом Убу. Ипак, ако су људи тако
одлучили, немам ништа против. То сам
рекао и председнику Глишићу при
првом разговору на ту тему. Сматрам да
је, можда, рано за тако нешто. Али, на
његову опаску да су грађани Уба то
желели, сложио сам се и мислим да је то
јако леп гест који ћу свакако ценити.
С обзиром на велику пажњу медија
ових дана, који су те посећивали чак и овде
на Убу, да ли си успео да се одмориш?
Нисам. Требаће ми сигурно пар дана
да се одморим, јер сам имао напорну
сезону. Играо сам доста утакмица ове
сезоне, тако да ми треба доста времена
да се опоравим за предстојеће Светско
првенство. Нема пуно времена, крећу
припреме, контролни мечеви...

У чему највише уживаш док си на Убу?
- Највише волим да шетам са својом
децом и да им покажем места и знаменитости које сам ја обилазио као дете,
да их научим да воле и поштују своје
корене. Наравно, посебно уживам када
се видим са свим својим пријатељима
које дуго нисам видео, на местима које
сам споменуо.
Може се рећи да је иза тебе једна
успешна сезона у Манчестер јунајтеду.
Постали сте вицешампиони Енглеске,
играли сте финале ФА купа и осмину
финала Лиге шампиона. Да ли си
задовољан постигнутим?
- Наравно да увек може боље, фале
нам трофеји. Ипак, морам да будем
задовољан својом угром у Манчестеру у
првој сезони, јер сам играо скоро све
утакмице. Покушаћу у наредној сезони
да одиграм још боље, како бих освојио
још неки трофеј.
Добио си признање за најлепши гол
Манчестер јунајтеда у претходној сезони...
- Био је то последњи минут утакмице, практично гол за победу. То је
изузетан осећај који се речима не може
описати. Тај гол је донео три бода која су
у том тренутку била битна, јер се ломило првенство и борили смо се за прва
четири места која воде у Лигу шампиона. Мало је рећи да сам био пресрећан,
а награда коју сам добио јако пуно ми
значи.
У Јунајтеду си у неразвдојном тандему
са Златаном Ибрахимовићем. Доста се
дружите и ван терена. Да ли популарног
Ибру можемо ускоро очекивати и на Убу?
- Тачно је да доста времена проводим са њим, дружили смо се и приватно, ван свлачионице. Он је сада у
Америци, а обећао ми је да ће, када му
време то дозволи, доћи на Уб и посетити
наше мало место. Договорили смо се да

Немања Матић
дође и види одакле сам, а он ће то
обећање сигурно испунити, само да се
отвори простор да, и он и ја, будемо
слободни.
Учешће на Светском првенству је круна
твоје каријере, то си неколико пута нагласио.
Каква су твоја очекивања?
- Из утакмице у утакмицу идем на
победу, увек са истим жаром... Волим да
се надигравам, али је унапред незахвално прогнозирати резултат, поготово
што имамо три утакмице у групи. Тренутно сам фокусиран само на прву утакмицу са Костариком, као и већина репрезентативаца.

НЕМАЊА МАТИЋ
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Најлепше је у родном Врелу

На трибинама у Брезовици током утакмице Врело Спорта

Релаксација у тренинг центру
Срећка Мијатовића на Убу
Који су главни адути Србије на овом
такмичењу?
- Квалитет који тренутно поседујемо
треба да искористимо. Али, с обзиром да
и друге репрезентације имају доста
одличних фудбалера, сматрам да нам
главни адут мора бити пожртвованост,
борбеност, као и да не одустајемо до
последњег минута игре, ма шта да се деси
на терену. Борбеност ће нас, овога пута,
одликовати- у то сам сигуран.
Да ли си некада сакупљао сличице
фудбалера?
- Јесам, наравно. Као клинац сам
посебно уживао пред велика такмичења,
управо због сакупљања сличица. И данас
са Филипом то радим, лепимо их у албум
и мислим да смо скупили сличице готово
свих фудбалера Србије. Можда нам фали
један или два играча да комплетирамо
тим.
Да ли си тада сањао да ће твоја сличица
бити једна од најтраженијих, не само на Убу,
већ и у целој Србији?
- Нисам у размишљањима ишао тако
далеко. Можда ми је на блиц то пролазило
кроз главу, али сада када је то стварност,
када са својим сином сакупљам сличице
фудбалера, радо се сећам тренутака када
смо са другарима размењивали дупликате и то је верујте неописив осећај. Тај
албум, који сада излепимо, остаће у

витринама заувек, да нас некада подсети на део живота који се тешко заборавља.
Каква је атмосфера око тебе сада
када си ту, с обзиром да имаш пуно
другова из Врела и Уба? Да ли и њих
дрма фудбалска грозница пред Светско
првенство?
- Сигурно да их дрма фудбалска
грозница, јер ми још нисмо свесни да
ће неко из Врела или Уба играти на
Светском првенству, наравно после
Џаје и Раће. Али, како се ближи првенство, све је већа еуфорија и полако
схватамо да је то у ствари реалност.
Свакако да једва чекамо да почне.
Како би оценио учинак "својих колега"
у ФК Јединство у овој сезони?
- Још се ништа не зна, јер има да се
игра још неколико утакмица. Све
зависи од позиције на којој ће Јединство завршити сезону. Ја сам, пре
саме сезоне, рекао да би пласман
међу прве четири екипе био позитиван
биланс. У противном, за мене ће то
бити неуспешна сезона. Остаје нам да
чекамо и видимо шта ће екипа да уради до краја. За сада, напредак је видљив, после сезоне где смо били други
у Зони , бити у врху Српске лиге није
лош резултат, али наравно да увек
може боље. Посебно бих похвалио
млађе категорије. Омладинци Јединства, предвођени тренером Миком
Билићем, су направили велики успех.
Он је урадио и више него што смо очекивали ове сезоне. Такође, честитке
заслужује и Срђан Ристић са својим
клинцима, који су, такође, освојили
прво место.
Какви су планови и амбиције ФК
Јединство у наредном периоду. Да ли ће
бити неких промена, појачања...?
- То све зависи искључиво од
тренера. Лично сам за то да екипу чине
наши фудбалери и не треба журити и
узимати играче са стране, односно
покушавати нешто на силу. Ми треба
да се базирамо на своју фудбалску
школу, јер сматрам да имамо доста
талентоване деце која могу да одговоре захтевима Јединства. Мислим да
неће бити неких већих промена. Ипак,
све је у рукама тренера, а када се
сезона заврши наравно да ћемо разговарати о свему.

Врело Спорт је прича за себе... Клуб је за
три године прескочио три ранга такмичења и
наредне сезоне играће у Зони. Како ви
гледате на успех ваших другова?
- У Врело Спорту влада нека посебна
атмосфера. Играчи су и ван фудбала
доста добри пријатељи, што се свакако
одражава и на терен. И када је резултат
добар и када није, они се држе заједно и,
верујте ми, да је уживање бити део таквог
тима. Они су, практично, обезбедили улазак у Зону „Дрина“ и јако сам срећан због
њих. Играћемо поштено, па докле
стигнемо, са играчима које имамо. Можда
пар њих оде а исто толико дође, максимално један или два играча, и тако ће
бити све док буде постојао овај наш клуб.
Спортски центар "Матић" расте из дана у
дан. Какви су вам даљи планови по питању
овог комплекса?
- Када сам почео изградњу терена
нисам размишљао о неком бизнису.
Једноставно сам хтео да имам свој терен,
свој спортски центар, чија се изградња
полако приводи крају. Ускоро се завршавају свлачионице и теретана и надам се
да ће све бити у најбољем реду. Сигурно
је да ће то бити комплекс којим ћемо моћи
да се поносимо што постоји на Убу, јер ће
моћи да прими екипе из неког озбиљнијег
такмичења, као што су Прва лига, фудбалери на нивоу Лиге Шампиона и Европе....
Наравно, уз хотел који се, такође, гради.
Поред теретане и свлачионице планирамо изградњу тениских терена, а касније
и терен за мултиспорт (кошарка и рукомет), како би све било на једном месту.
И Врело ће добити ново фудбалско
игралиште. Када можемо очекивати прве
утакмице на новој травнатој подлози у
вашем родном селу?
- У Врелу правимо нови терен, јер је
досадашњи стари поред самог гробља и
мислим да није прикладно да се један
фудбалски терен налази на том месту.
Одлучили смо да изградимо нови терен у
самом центру села и надам се да ће до
следеће године он бити коначно и завршен. Ту ће, свакако, играти ФК Врело
Спорт и ФК Врело, а надам се да ће игралиште бити спремно за сезону 2019/20. У
сваком случају, то ће бити терен са
најбољом травнатом подлогом у убској
општини, али и шире.
Немања, Убљани ти желе пуно среће
и успеха на Светском првенству !
Разговор водио:
Милован Миловановић
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“ И ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“

ДЕФИЛЕ МАТУРАНАТА
Техничку школу завршило 139, а Гимназију 45
ученика, који су после завршене наставе, уз
трубаче, традиционално прошетали
централним убским улицама
Матуранти убске Гимназије „Бранислав Петронијевић“ и
Техничке школе „Уб“, у размаку од неколико дана, великим
слављем на отвореном, уз трубаче, продефиловали су
центром града. На тај начин, они су обележили последњи дан у
школи. У веселој, готово карневалској атмосфери, уз песму и
игру, убски матуранти традиционално су прошетали улицама
Вука Караџића и Краља Петра Првог, након чега су весеље
наставили на Градском тргу, а затим и у школском дворишту.
Техничка школа „Уб“ испратила је, у петак 18.маја, два
одељења треће године (39 ученика), смер кувар-конобар
(одељенски старешина Верољуб Николић) и машинбравараутомеханичар (Сретен Обрадовић), као и три одељења
четворогодишњих смерова (90 ученика): техничар мехатронике (Милан Радојичић), трговински техничар (Нада Милосављевић) и финансијски техничар (Даница Васић, од прве до
треће, и Биљана Максимовић, четврта година). За ученика
генерације проглашена је Милица Влајковић.
Матуранти Гимназије, одељенских старешина Саве Сарића и Анђелке Симић, завршили су наставу у четвртак, 24.маја.
Четврту годину завршило је 45 ученика, који су већ започели
припреме за одбрану матурских радова и полагање пријемног
испита на факултетима. У питању је једна од најуспешнијих
генерација последњих година са чак десет „Вуковаца“. М.М.М.

Гимназија (фото: Милутин Рафаиловић)

Гимназија (фото: Милутин Рафаиловић)

Техничка школа

Гимназија (фото: Милутин Рафаиловић)

Техничка школа

Техничка школа
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ПОСЛЕ ПОЛА ГОДИНЕ ОД ПОЧЕТКА РАДОВА

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА ТАМНАВСКИХ ПАРТИЗАНА
Сем саобраћајнице и тротоара, урађена је и атмосферска канализација,
а спољашње водоводне инсталације су реконструисане
Након неколико деценија чекања, становници улице
Тамнавских партизана коначно имају асфалт испред својих
кућа са пратећом инфраструктуром. Наиме, прошле недеље
окончана је изградња 592 метра ове улице, која је започела у
децембру. Сем саобраћајнице и тротоара, урађена је и
атмосферска канализација, чиме је решен проблем одвођења површинских вода, док су спољашње водоводне инсталације реконструисане. Укупна вредност изведених радова
износи 20,3 милиона динара, а инвеститор је била Електропривреда Србије.
Према речима председника убске општине Дарка Глишића, локална самоуправа је годинама припремала пројекат
изградње улице Тамнавских партизана, пошто је било проблема и са нерешеним имовинско-правним односима и са
пројектном документацијом и са финансијама. Уз то, сами
радови били су врло сложени и захтевни.

Остали су још само троторари

Улица Тамнавских партизана
„Захваљујући разумевању људи из Електропривреде
Србије, успели смо да обезбедимо не мала средства и коначно један велики проблем скинемо са списка. У питању је био
врло сложен пројекат, који се радио скоро пола године и због
тога што је један део ухватила зима, али је било и доста изаова,
који су морали да се реше. Међутим, све смо успели да превазиђемо и да овај посао, који је чекао више деценија, приведемо
крају, те сада у једном лепом делу нашег града имамо једну
модерну улицу. Осим што ће допринети бољим условима
живота грађана, пошто више нема ни прашине ни блата,
изградњом улице Тамнавских партизана унапредили смо и
укупну саобраћајну инфраструктуру Уба“, рекао је Глишић.
Почетком јуна, требало би да започну радови на изградњи и реконструкцији још пет улица: Алексе Мартића, Светога
Саве, Алексића имање, Немањине и 25. маја.
Д.Н.

У ПАМБУКОВИЦИ И ЧУЧУГАМА

СТИГАО АСФАЛТ
Асфалтиране још две деонице по 500 метара.
Током јуна и јула месеца, нове путеве добија
још седамнаест села.
Пројекат асфалтирања 30 локалних путева у убској
општини овог пролећа, који се реализује средствима Путева
Србије, до сада је стигао до коте 13. Током прошле недеље
асфалтиране су још две деонице у Памбуковици и Чучугама,
дужине по 500 метара.
У Памбуковици новом асфалту радовали су се
мештани које називају „Љубовиђанима“, а налазе се на путу
који води ка Глишићима, Миловановићима, Аксентићима и
Стојичићима. У питању је деоница који се наслања на
овоизграђени регионални пут Памбуковица - Новаци, и на
њеном потезу има доста кућа.
- Да би млади остали на селу, потребно им је обезбедити струју, воду и асфалтне путеве. Овај део Памбуковице је
прилично насељен и има доста деце. Асфалт ће нам највише
значити због школског аутобуса, који ће убудуће моћи да
долази и у овај крај. До пре неколико година овако нешто
нисмо могли ни да сањамо- каже за „Глас Тамнаве“ Жељко
Вукосављевић, председник савета МЗ Памбуковица.
У Чучугама је настављена пракса асфалтирања
локалних путева који воде до сеоских гробаља. У крају који
називају Буковица, асфалт је коначно стигао до самог

Асфалтирање у Памбуковици

Глишић у разговору са мештанима Чучуга
гробља. Свега тога не би било да у последње три године овај
пут, који почиње на излазу са регионалног пута ка Памбуковици, није рађен по етапама.
- У овом крају у последње три године урађено је око три
километра асфалта и, као што видите, коначно смо стигли до
границе са Памбуковицом.Наставићемо и даље, када нам се за
то укаже прилика, јер нам фали још, отприлике, један
километар да овај део Чучуга спојимо са Памбуковицом.
Верујем да мештани овог краја, до пре неколико године, нису
ни сањали да ће до својих кућа стизати новом асфалтном
подлогом. Показали смо да се упорност исплати и да ако сваке
године урадите бар један део, за неколико година можете доћи
до циља- истакао је током обиласка радова Дарко Глишић,
председник општине Уб.
Испред мештана Глишићу се захвалио Боривоје Пантелић, који је истакао добре услове за живот у овом делу Чучуга.
- Моји отац и деда су деценијама уназад у чизмама
газили по блату, а ја сам коначно доживео да до своје куће
имам асфалт и улично осветљење. Актуелно општинско
руководство је испунило сва обаћања која су нам дали
посладњих година, на чему сам им неизмерно захваланпоручио је Пантелић.
Како је најављено, током обиласка радова, машине ПЗПа Ваљево наставиће са асфлатирањем локални путева током
јуна и јула месеца. На реду је Капетановића и Вукосављевића
крај у Памбуковици, а затим и пут који води ка Андрићима у
М.М.М.
Кршној Глави.
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ГРАДСКА И ХРАМОВНА СЛАВА

УБЉАНИ ПРОСЛАВИЛИ
СПАСОВДАН
Након богослужења, одржана је традиционална
литија централним градским улицама
И ове године Убљани су обележили празник Вазнесења
Господњег, у народу познат као Спасовдан, који је градска и
слава саборног храма Христа Спаситеља. Свечаност, у
организацији Црквене општине Уб, започела је у јутарњим
сатима светом архијерејском литургијом, којом је началствовао архимандрит Михаило, игуман манастира Јовања, уз
саслужење бројног свештенства из Ваљева, Обреновца и
Тамнаве, монаштва из манастира Грабовца и појање убског
црквеног хора Пресвете Богородице Тројеручице и Свете
Петке из Сурчина. По завршетку богослужења у цркви,
уследила је традиционална Спасовданска литија, у којој је
учествовао велики број грађана свих генерација. Свечана
поворка ишла је улицама Краља Петра Првог и Вука Караџића,
да би се потом вратити одакле је кренула, у храмовну порту,
где је обављен чин освећења жита и резања славског колача,
а колачар је био Александар Ненадовић из Совљака.

ОПШТИНА УБ
ОШ „СВЕТИ САВА“ ПАМБУКОВИЦА ПРОСЛАВИЛА

120 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
Дан школе се обележава 19. маја када је, по
црквеном календару, извршено преношење
моштију Светог Саве из Трнова у Милешеву.
Основна школа „Свети Сава“ из Памбуковице
прославила је, у суботу, 19.маја, 120 година од оснивања. У
присуству великог броја пријатеља школе, пензионера,
родитеља, наставника и ученика изведен је свечани програм
- позоришна представа "Матуранти", који су организовали и
извели ученици виших разреда под вођством Душана
Смоловића, Сање Лалић и Јелене Кисељчић.

Дан школе у Памбуковици

Спасовданска литија убским улицама

Славски обред у Храму Христа Спаситеља
Као храмовна слава, Спасовдан се обележава од 1809.
године, када је саграђена прва црква брвнара на Убу, подсетио
је протојереј ставрофор Драган Алимпијевић, старешина
саборног храма Христа Спаситеља.
„Убски велелепни храм прославља Вазнесење Господње, јер је Вазнесење Господње посвећено овом храму, а
уједно је и један од највећих Христових празника. Убљанима
желим да га славе доста година, у здрављу, срећи, миру и
љубави и нека нас овај свети храм окупља, чува и заштити од
сваког искушења свагда, сада и увек и у векове векова”,
поручио је свештеник Драган Алимпијевић, уз захвалност
свим привредницима, верницима и људима добре воље који
су помогли да се за госте припреми славска трпеза.

Ломљење славког колача у општини Уб
У четвртак, 17. маја и општина Уб је прославила своју
славу Спасовдан, први пут у новој згради. Уз присуство свих
запослених и општинског руководства, славски колач је
пресечен у свечаној сали, а овогодишњи домаћин славе био је
Благоје Цонић са својом породицом.
Д.Недељковић

За пропратне програме побринули су се ученици нижих
разреда свих одељења (Чучуге, Докмир, Радуша и Памбуковица), који су организовали продајну изложбу. Овом
приликом, школско двориште је претворено у изложбени
простор дуге историје школе и њених ученика и наставника,
а изложбу су организовале и реализовале Александра Илић
и Маријана Луковић.
Прославу значајног јубилеја увеличало је и присуство
Његовог преосвештанства Епископа ваљевског господина
Милутина. Дан школе се обележава 19. маја када је, по
црквеном календару, извршено преношење моштију Светог
Саве из Трнова у Милешеву.
- ОШ „Свети Сава“ је основана 1898.године у приватној
кући, где је радила три године, а касније премештена у
општинску судницу. Прва учитељица је била Живана Вујић, а
претпоставља се да је имала негде око 70 ученика, колико је
тадашњи закон предвиђао за сваког учитеља. Кроз први и
други светски рат, школа је била опустошена и разорена, али
се ипак борила, а деценијама после се обнављала- подсетила је на историјат школе директорка Славица Марјановић,
која се, том приликом, захвалила свим сарадницима школе
годинама уназад, као и великом броју оних који и данас
пружају подршку.
Основна школа у Памбуковици, током протеклих деценија, пролазила је кроз велике промене и силна искушења.
Суочавајући се и прилагођавајући се њима, изградила је и
учврстила свој систем васпитања и образовања, заснованог
на основама закона, планова и програма. Од оснивања до
данас, просветни радници школе су на прави пут извели око
1.000 ученика. Неки од њих су постали доктори, економисти,
правници, инжењери, официри, али и учитељи по угледу на
своје васпитаче.
М.М.М.

НАШЕ ТЕМЕ
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НА ПРОСЛАВИ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ДЕВОЈАКА У ИКТ

ТРЕЋИ „ИТ КРАВАН“ ДОЛАЗИ НА УБ 1. ЈУНА

УЧЕСТВОВАЛА
И БАЊАНСКА ШКОЛА

БЕЗБЕДНА
УПОТРЕБА ИНТЕРНЕТА

На позив Министарства трговине, туризма и телекомуникација, 12 ученица ОШ „Рајко Михаиловић“ недавно је
учествовало на конференцији поводом Међународног дана
девојака у информационо комуникационим технологијама
(ИКТ), која је одржана у Палати Србије.

У сали Дома културе ће за ученике основних школа
бити изведена едукативна представа „Како да
најлакше упропастите свој живот онлајн“, а затим
организоване и дигиталне радионице

Делегација из Бањана у Палати Србије
Бањанска школа је једна од свега осам основних школа
из Србије и једина из убске општине која је позвана да
присуствује том догађају, и то трећу годину заредом. Гошће
министарства овога пута су биле ученице седмог и осмог
разреда матичне ОШ „Рајко Михаиловић“ и Издвојених
одељења Тулари и Врело, као и Весна Васић, директорка
бањанске школе и професорка Јелка Панић. Овогодишњој
конференцији под слоганом „БУДИ И ТИ У ИТ“ отворила је
председница Владе Србије Ана Брнабић, а присутнима су се,
кроз панел дискусије, представиле успешне ИКТ даме из
јавног и приватног сектора и интернет ауторке.

У петак, 1. јуна, на Убу ће бити представљена школска
кампања „ИТ караван 03“, чији је циљ подстицање паметног
и безбедног коришћења дигиталних технологија. Програм
почиње у 12 часова, када ће у сали Дома културе глумци
Бранкица Себастијановић, Вучић Перовић и Предраг Васић
за ученике основних школа извести представу „Како да
најлакше упропастите свој живот онлајн“, којом се
промовише безбедна употреба интернета. Весела, поучна и
блиска основцима, то је прича о генерацијском јазу,
заблудама и деце и одраслих, упозорење на опасности
виртуелног света, али и на траћење слободног времена.
Након представе, за ученике ће бити организоване
радионице из програмирања.
Кампању „ИТ караван“ спроводи Министарство
трговине, туризма и телекомуникација трећу годину за
редом. Партнери Министарства су, као и претходних година,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја и
компанија Мајкрософт, а ове године придружили су се и
Национална асоцијација родитеља и наставника Србије и
Фондација Петља. У претходне две године кроз поменуту
кампању је преко 11.000 ученика основних школа широм
Србије упознато са правилима безбедног и паметног
коришћења интернета и нових технологија.

ОБЕЛЕЖЕНА НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА

ЗДРАВИ ЗУБИ У ЗДРАВОЈ ПОРОДИЦИ
На традиционалном ликовном конкурсу Дом здравља награђено шеснаест основаца и предшколаца
У организацији Дома здравља, на Убу је од 14. до 20. маја
обележена Недеља здравља уста и зуба, чији је слоган гласио
„Здрави зуби у здравој породици“. Фокус овогодишње
кампање стављен је на улогу породице у формирању здравих
стилова живота и активном односу према очувању оралног
здравља, па је на ту тему Дом здравља спровео и ликовни
конкурс, коме су се одазвали полазници Предшколске установе и ученици нижих разреда ОШ „Милан Муњас“, а најбољи
од њих су награђени. У конкуренцији основаца, аутори
најлепших радова су Теа Анђић, Анастасија Исаиловић, Тијана
Тадић, Анђела Миливојевић, Игор Катона и Михаило Петковић. За свој рад, труд и машту награде је заслужило и десеторо предшколаца: Нађа Лазаревић, Ана Спасојевић, Јана
Урошевић, Нађа Велимировић, Ирена Катона, Милица Стефановић, Софија Ђорђевић, Филип Симанић, Михаило Томић и
Огњен Миленковић. Победницима конкурса награде је уручио

председник убске општине Дарко Глишић, а свечана додела
уприличена је у оквиру лепе и едукативне приредбе, коју су
припремили малишани из Вртића са својим васпитачицама
Миром Хаџић, Верицом Аксентић Милићевић и Марином
Маријановић Ранисављевић и у сарадњи са сестром на
превентивној здравственој заштити Невенком Драгићевић.
Уз честитке и захвалност награђеним учесницима конкурса и приредбе, директорка Дома здравља др Биљана Николић рекла је да установа на чијем је челу током целе године
ради на превенцији, очувању и унапређењу оралног здравља
становништва, нарочито водећи рачуна о најмлађима.
Недеља здравља уста и зуба у Србији се већ 28 година
обележева у трећој недељи маја месеца, а убска здравствена
установа четврти пут је учествовала у овој кампањи, где су
главни носиоци активности Стоматолошка и Патронажна
служба.
Д.Недељковић

Награђени основци и предшколци са васпитачима, руководством општине Уб
и запосленима у Дому здравља
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„ЊУЈОРК ТАЈМС“ НА УБУ

ПРИЧА
О НЕМАЊИ МАТИЋУ
Дописник „Њујорк тајмса“ Џејмс
Монтањ боравио је, током прошле
недеље, на Убу. Његов новинарски
задатак је да многобројној читалачкој
публици широм света представи великодушност Немање Матића и његову
приврженост родном крају, али и
чињеницу да је, због свега тога, он
омиљен међу својим суграђанима до
те мере да су му подарили улицу.
Младог новинара, који је био одушевљен целокупном сликом коју је затекао на Убу, дочекао је председник
општине Дарко Глишић, који је о Немањи говорио само у суперлативу. Заједно су обишли неколико локација:
новоотворену улицу Немање Матића,
СРЦ „Школарац“ на ком је Немања
започео прве фудбалске кораке, стадион Јединства који је реновирао,
Спортски центар „Матић“ и цркву у
Врелу која, такође, захваљујући Матићу, сија пуним сјајем.

ПИВНИЦА „ПИВОМАНИЈА“

ЗА ПИВСКЕ СЛАДОКУСЦЕ
Понуда новооворене пивнице у убском Занатском центру
искључиво је базирана на точење „крафт“ (занатских) пива,
односно, производног програма „Убске пиваре“
Од п рошле н е де ље н а Убу је
отворена „крафт“ пивница, која је
намењена свим љубитељима "правих"
пива произведених по оригиналној
традиционалној рецептури. Пивница
"Пивоманија" се налази у Занатском
центру, у улици Вука Караџића бр.14, а
оно по чему се издваја од осталих
угоститељских објеката је што у својој
понуди има точена крафт (занатска) пива
која се производе на традиционалан
начин, кувањем слада јечма и коришћењем искључиво природних сировина,
као и специјалним врстама слада и
хмеља.
Како сазнајемо од власнице новоотворене пивнице Весне Божић, основни
мотив отварања оваквог објекта је жеља
да се Убљанима пружи могућност
конзумирања квалитетних пива по
приступачним и конкурентним ценама,

„Убско“ точено пиво

Пријатан амбијент и квалитетно пиво

Дарко Глишић и Џејмс Монтањ
у улици Немање Матића

На стадиону „Драган Џајић“
- Тешко је побројати све оно што је
Немања учинио за своје родно место.
Једноставно, када нам је било тешко,
он се увек налазио ту да помогне, било
да је у питању преузимање вођења ФК
Јединство или природне непогоде,
попут поплаве 2014.године, као и многе
друге ствари о којима он не жели много
да прича. Немања Матић је јако скроман момак, који је свим срцем уз нас,
ма где се налазио на земљиној кугли.
Што је најважније, он има велику жељу
да, са свима нама, учини Уб још бољим
и квалитетнијим местом за животнагласио је Глишић у изјави за „Њујорк
тајмс“.
М.М.М.

иако је њихова производња скупља у
односу на идустријску. У понуди
"Пивоманије", за сада, налазе се пива
домаће "Убске пиваре", али је у
будућности отворена могућност убацивања других крафт пива која се производе у другим градовима.
Од точених пива, на овом месту, жеђ
можете угасити лагер пивима (Убско
пиво) и ејл (ale) пивима (УБорг светли,
УБорг црни, Оранж кис), док је понуда
флашираних пива проширена и на остале
брендове "Убске пиваре".
- Основна подела занатских пива је
на лагер и ејл пива, а деле се према
коришћењу квасца. Лагер пива су
"лакша", питкија, масовнија, са мање
алкохола и користе квасац доњег врења,
док су ејл пива скупља, пунијег су укуса, у
њиховој производњи се употребљавају
специјални хмељови и сладови и користе квасац горњег врења. Верујемо да ће
сваки љубитељ доброг пива у нашој
пивници пронаћи укус који му одговара,

јер сматрамо да је будућност пиварства у традиционалној производњи
коју негују пиваре мањег капацитета.
Једноставно, тржиште пива је презасићено индустријским пивима, а ми се
надамо да ће коначну победу однети
природна пива која се добијају кувањем слада јечма- истиче Весна Божић.
Новоотворена пивница спрема и
специјално изненађење за своје госте,
који ће ускоро имати могућност да купе
"пиво за понети". У питању су специјалне точилице помоћу којих се може
истакати пиво у одговарајућу амбалажу која задржава укус и свежину
точеног пива.
- Надамо се да ће Убљани препознати квалитет и искористити привилегију конзумирања природног,
нефилтрираног и непастеризованог
пива без конзерванса, по приступачним ценама- поручују из пивнице
„Пивоманија“.
Милован Миловановић

Печати за СКУПШТИНЕ СТАНАРА
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

Др Биљана Николић,
специјалиста стоматолошке протетике, директорка Дома здравља Уб
Биографија
Рођена је 1.септембра 1965.године
на Убу. Основну школу „Милан Муњас“
завршила на Убу као вуковац, а затим и
средњу медицинску школу „Др Миша
Пантић“ у Ваљеву 1984.године, такође
као вуковац. Исте године уписује
Стоматолошки факултет у Београду,
који завршава 1990.године. Одмах по
дипломирању почиње да ради у Дому
Здравља Уб као доктор стоматолгије.
Специјализацију стоматолошке протетике завршава у својој 34-ој години на
Стоматолошком факултету у Београду.
Начелник Стоматолошке службе у
Дому Здравља постаје 2009. године.
Од 2014-те, па до данас, је на функцији
директора Дома здравља Уб. Недавно

је изабрана, испред Стоматолошке
коморе при Министарству здравља, на
функцију надзорног органа за државну
стоматологију Колубарког округа. Удата
је за Божидара Николића, дипл. инжењера шумарства и са њим има сина
Александра, доктора медицине и ћерку
Неду, ускоро доктора стоматологије.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- Најдраже место на Убу некада ми
је био прелепи градски парк са „костурницом“. Данас највише волим да седим
на тераси ресторана „Школарац“ у
убској оази мира и зеленила.

Одрастање на Убу
памтим по...

ангажовањем доприносе да Уб постане
познато, модерно и лепо место за живот.
Поред њих, Уб треба да буде поносан и на
чаршијске личности које су некада живеле
у овој вароши, на све оне који су, пре свега
својим духом, оставили велики траг и
трајни печат.

На Убу ми највише смета...
- На Убу ми највише смета што нема
топловода и што је главна улица отворена
за саобраћај. Сматрам да би пешачка зона
у њој допринела и лепшем изгледу
градског трга.

- Одрастање на Убу памтим по
безбрижном животу и дружењу у
Мајеровој улици са Јасном, Славицом,
Виктором, Укијем, Ђованијем... Памтим
га, такође, по богатом друштвеном
животу малог места, као и по привилегији да сам могла да будем део његове
харизме, захваљујући занимању својих
родитеља – угоститељских радника,
Богољуба и Славке Кусуровић. Творци
кафанске атмосфере које никада нећу
заборавити били су Кики, Канда, Шоба,
Кићан, Аца Глиша... Памтим вечерње
шетње по корзоу, викенд изласке у
дискотеку, а касније „грозницу суботње
вечери“ и незаборавну музику Циге
Берића у „Школарцу“.

- Перспективе развоја Уба су у нашим
радним навикама. Мислим да би сваки
човек ове општине, својим малим ангажовањем, могао дати велики допринос
њеном развоју. Због тога се трудим да
помогнем побољшању здравствене заштите нашег становништва. Дом Здравља
очекује реконструкција и реновирање, а
отварањем центра за хемодијализу проширићемо своју делатност.

Уб би требао да буде
поносан на...

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...

- Треба да будемо поносни на своје
- На природне лепоте наше општине и
историјске личности и на људе које, развој туризма на Убу, који има доста
последњих година, својим квалитетом и погодности за то.

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ У ДОМУ ЗДРАВЉА „УБ“

ОДРЖАНА ЈОШ ЈЕДНА АКЦИЈА

PRODAJA I SERVIS

На преглед се одазвало само деветоро пацијената.
Обављен општи интернистички преглед – ЕКГ и липидни профил.
У акцији бесплатних превентивних прегледа, организованој широм
Србије, у недељу 20. маја, у којој је
учествовао и Дом здравља „Уб“,
прегледано је деветоро пацијената.
Акција је трајала од осам до 13
часова, а прегледе су обављале
докторке опште медицине др Љиљана Бељинац и др Даница Вукосављевић Катона.
- У овој акцији, учествовали смо
са општим интернистичким прегледом. Радио се ЕКГ, контрола тензије и
липидни профил, лабораторијске
анализе. Одзив је нешто слабији него
до сада, можда због тога што немамо
додатне специјалистичке прегледе.
Људи, без обзира на ове акције, треба
да долазе у Дом здравља, да се

јављају свом изабраном лекару, иако се
осећају добро, јер је суштина да се што
више ради на превентиви, да се здрави
људи који се осећају здраво, контролишу
бар једном годишње. Све је већи број
младих који су болесни и све је већи број
озбиљних обољења – рекла је др Даница
Вукосављевић Катона.
Овом акцијом Министарства здравља, предвиђено је да се одраде и
дерматолошки прегледи младежа, међутим, нису сви центри и домови здравља
били у могућности да обаве прегледе,
због недостатка лекара специјалиста
дерматологије. Иако је одзив био нешто
мањи, код једне особе је откривен
повишен шећер у крви, а исто је било и у
току прошле акције превентивних
прегледа.
Д.К.

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

LED RASVETA
OPREMA ZA TV
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УБСКИ ГРАФИТИ

МАТИНЕ У СОВЉАКУ

НЕШИНЕ ПЕСМЕ
ЗА ДУШУ И - ПРЕДАХ
Миладин Кандић Лака и Милан Радивојевић
Кекић са хармоникама и Неша Стајчић, са
гитаром викедном, у поподневним сатима...
Лака, Неша и Кекић

Продавница код совљачке школе. Време- око
шест поподне. Чује се хармоника. Испред продавнице је
трем са клупама. Ту се пије искључиво пиво, а конкуренција је јака: ‘’Ваљевско’’, ‘’Убско’’, ‘’Јелен’’... Атмосфера
се загрева. Неша Стајчић својим продорним гласом, без
микрофона и звучника, надјачава разговоре за столовима. Укратко, то је слика ‘’грознице суботње вечери’’ у
готово сваком селу широм Тамнаве.
Оркестар има широк репертоар а Неша, даје
ритам, пред почетак сваке композиције, као савршени
слухиста (од рођења јe слеп) својим оригиналним
акордима на гитари са специјалним штимом.
Људи нуде пиво и скоро да се увреде на онога ко
не прихвати, Та част се код Срба не одбија. Ипак,
попустили су овог пута - пили су у Нешину част, а то значи
да међусобних замерки нема. Он је драг свима и
очигледно је да не дозвољавају да се осети занемареним и
кад су у питању шаљиве жаоке... Матине траје до касних
ноћних сати. Локације се понекад мења, песме су исте,
Неша спрема и нови ЦД... Али, важно је дружење!
М.М.

НАШЕ НАРАВИ

’’УБСКИ ГРАФИТИ 2018’’
Неки нису дошли јер су сматрали да не треба да
плате карту (?), неку су дошли, али, и поред обећања нису платили, неки су дошли у очекивању да ће видети
фијаско, а некима су послате карте, али су, из неког
разлога, изостали несвесни да је, због функција и улоге
коју имају у локалној историји, њихова обавеза да буду
присутни (не само на скуповима попут ‘’Убских
графита’’ - него и на другима који имају вредност уз онај
префикс ‘’убски’’). Ипак, хвала свима који су били ту.
Разуме се, има оних који сматрају да је тај
програм ‘’обична некрофилија’’ (ваљда мисле на
понеку сузу током сентименталних сећања на ‘’Небески
Уб’’). А, свакако, има и оних који тврде да би све то
боље организовали али ‘’неће да се мешају’’.
У сваком случају, стотинак оних који су, те
вечери, с пажњом, отпратили програм (били су то
седми ‘’Графити’’) доживели су пријатно осећање које
редовно прати ситуације када се даје омаж нечему што
нам је било драго. Овог пута - седамдесетим 20.века.
Вредност ове манифестације много боље се
види са стране јер, упркос свему, те вечери се догодило
право ‘’Вече Убљана’’, а то је оно што нам већ дуго
недостаје. Блискост, међусобна, али и блискост по
такозваној вертикали, она у којој, у нама, оживе драги
ликови и сећања на нас - из оног времена када смо били
пуно млађи и, вероватно, бољи него данас.
О томе колика је фељтиностичка вредност
материјала који се сакупи у реализацији програма,
требало би да, свој суд, дају други.
М.М.

МИРОСЛАВ
МАРЈАНОВИЋ
ОКАЛА
Окала, друже, оде и ти млад,
к`о прави ловац у вечна ловишта,
волео си шалу, другарство и правду,
а већ одавно - не треба ти ... ништа.
Стихови из песме ‘’Небески Уб’’,
чини се, довољно говоре о ‘’вечитом
нежењи, боему и Убљанину чије срце је
живело у ‘’улици коју смо звали варош’’.
Био је пријатељ пекара из треће смене и
организовао ноћно ‘’чекање’’ врућег хлеба са претопом или печеним голубовима
које је, са умешношћу искусног ловца,
вадио из џака, и спремао за печење, у
‘’векиком плеку’, за мање од три минута.
Био је трговац, успешно и као
приватник... Али, није му се дало. Готово
безазлена повреда однела је и овог убског боема. Остала су сећања на ноћи проведене у
‘’11 Лампиона’’, ‘’Чардаку’’, ‘’Шумадији’’, ‘’Зеленгори’’, ‘’Разводу брака’’
(на мест у где је с ада
хотел‘’Тамнава’’).
И опет, понекад,
наздравимо нашим ‘’убским пивом’’, али старог
парка и клупа на којима
смо седели - нема. Дошла
су нова времена...
М.М.

Мирослав
Марјановић
Окала

Са Убљанима

Окала, Пекос и Ракац

Ћела, Окала и Дуле Преламача

Ловачка прича

КУЛТУРА
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ОДРЖАНО

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ МИРЈАНЕ БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ

ГОСТОВАЊЕ
МАТИЈЕ БЕЋКОВИЋА

МУШКА АЗБУКА

„Упркос сталних проповеди да је време књиге
прошло, књига је вечна, једна једина, она
надживљује све нове изуме. Ми смо песнички
народ. Своје постојање на земљи, одбранили
смо својим стваралаштвом“
Поводом обележавања 146 година од оснивања
Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“, у убском Дому
културе, 26.маја, гостовао је академик Матија Бећковић.
Поетској вечери чувеног писца и песника присуствовао је
велики број гостију, међу којима су се нашли и браћа
Душан и Драган Савић са својим супругама. Разговор је
водила Јулијана Марјановић Јовичић, директорка библиотеке, а један од наших највећих књижевника, показао је
убској публици, због чега је поштован и зашто су његове
песме и поеме више пута награђиване. Бритког ума, са
осмехом на лицу, одговарао је на питања и рецитовао стихове током сат и по времена указујући, на својствен начин,
на многе мане у друштву.
- Драго ми је да сам у Убу. Свега два пута сам био
овде, али сам више пута пролазио. Још док сам био ваљевски гимназијалац, стално смо ишли преко Уба. Ваше место
је дало велике писце и филозофе. Кажу да је Брана Петронијевић рекао за Уб – много му је и та два слова. Међу
пријатељима из Уба, ту је Дуле Савић. Ја сам Звездаш, а он
је био први у оно доба Јосипа Броза, коме је цео стадион
клицао име и презиме- 'Дуле Савић'. Уб је изнедрио велике
спортисте, који су на неки начин ставили у сенку писце и
филозофе. Али, тако је некако и у целој култури и у свету.
Спорт и музика, бацили су у сенку литературу – рекао је
Бећковић.

Поетско вече Матије Бећковића
Медији нису заборавили нашег академика. Често га
цитирају, објављују његове коментаре, заинтересовани су
да чују његово мишљење.
– Сада је цео свет стао у телефон и лап-топ. Не треба
вам више библиотека или књига, довољно је да имате ту
справу. Ја се чудим, како се људи томе не чуде – казао је
Бећковић поменувши и Теслину визију, да ће људи
разговарати једни са другима, на два краја света. Такође,
присетивши се пријатељства са Душаном Радовићем,
навео је да би Душко био одушевљен новом технологијом,
јер је међу првима прихватао све што је иновативно. Ипак,
сматра да ће књига остати вечна, као што је Умберто Еко
насловио своју књигу „Нећете се лако ратосиљати књиге“.
Бећковић је додао: „ Упркос сталних проповеди да је време
књиге прошло, књига је вечна, једна једина, она надживљује све нове изуме. А књиге написане пре хиљаду година можете и данас да читате!“
Дружење са Матијом Бећковићем, посебно је било
обојено његовим мудрим мислима, рецитовањем и читањем песама, међу којима су се нашле и неке необјављене.
Говорио је о књигама, поезији, српском језику, вери, својој
породици, преводима својих песама, чак и анегдоту везану
за преноћиште на Убу. Своје дружење са убском публиком
започео је песмом „Писмо“ из књиге „Хлеба и језика“, објављене 1997. године. Затим су уследиле моге друге, а вече је
завршено говорењем двеју песама: „Шта ће њему жена“,
после које је прочитао и поему „Господе помилуј“ из 2011.
године.
Д.Капларевић

- Мој главни јунак личи, на скоро сваког
мушкарца кога знамо, у кога смо
заљубљене, или за кога смо удате, рекла је
ауторка на промоцији
Позната новинарка, колумниста, сликарка и књижевница Мирјана Бобић Мојсиловић, одржала је промоцију
своје нове књиге „Мушка азбука“, у уторак 15. маја, у Клубу
Дома културе. Овај роман, наставак је романа „Азбука мог
живота“, објављеног 2008. године и од марта се нашао у
„Лагуниним“ и „Делфи“ књижарама.

Мирјана Бобић Мојсиловић, Радован Пулетић
и убски глумци
„Мушка азбука“ спада у жанр љубавних романа и
посвећен је, како ауторка наводи, свим остављеним особама,
али и онима који остављају, онима који су били преварени и
онима који варају. Говори о браку, љубави, издаји, кукавичлуку, страху, мржњи и колебању.
- Мој главни јунак личи на скоро сваког мушкарца кога
знамо, у кога смо заљубљене, или за кога смо удате. Оно што
је занимљиво, то је да је ово прича из угла мушкарца. Највећа
лудост је што су мушкарци, који су прочитали овај роман,
одушевљени, не могу да верују да сам до те мере успела да
уђем у ту психологију. Ово је врло модеран роман који се
бави, кроз сумње, страхове и надања мог главног јунака,
свим важним темама савремене цивилизације. Оним што нам
је донела, а нарочито оним које нам је одузела, као што су
праве вредности на којима смо одрасли, идеју заједнице,
брака, блискости – рекла је Мирјана Бобић Мојсиловић,
напомињући да је ново доба мушкарце сврстало у још веће
жртве него што су то жене, у културолошком, политичком и
економском смислу.
Иако је Мирјана Бобић Мојсиловић истакла да „Мушка
азбука“ није оптимистичан роман, за њеног јунака, а и за све
нас, постоји нада. Зато је важно да разумемо шта смо
урадили и шта су нам урадили. Савет који је упутила свим
паровима је да чувају пријатељство између себе, јер је
човеку потребна ''друга'' особа (посебно је говорила о појму
друга и значењу те речи, зависно од нагласка на слову „у“).

Промоција романа познате ауторке
изазвала је велику пажњу Убљана
Током промоције, глумци убског аматерског позоришта
Александар Тадић и Влада Тадић, читали су одломке из
истоименог романа, а разговор са популарном књижевницом, водио је Радован Пулетић, директор Установе за
културу и спорт, након чега је Мирјана Бобић потписивала
купљене примерке свог романа читаоцима који су присуствовали промоцији. Као изненађење вечери, пуштен је снимак
њене популарне „Љубавне песме“, коју је читала Вања
Пулетић.
Д.Капларевић
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ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА ЗА ОСМАКЕ

ДАН МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

ЧЕТВРТИ
САЈАМ ЗАНИМАЊА

ПРОСЛАВИЛИ
41 ГОДИНУ РАДА

У оквиру Реалних сусрета ученика осмог разреда,
четврту годину за редом, Тим за професионалну оријентацију ОШ „Милан Муњас“, чији је координатор дефектолог
Љиљана Поповић, у петак, 25. маја, организовао је Сајам
занимања, којем су присуствовали представници убских
средњих школа, установа, предузећа и предузетника са
територије општине Уб.
Сајам је осмишљен са циљем, да ученике осмог
разреда упозна са ширим спектром занимања кроз сусрете
са запосленим лицима која су одговарала на постављена
питања. Ово је била јединствена прилика да се будући
средњошколци боље информишу о могућим занимањима,
потребној стручној спреми и тежини посла.

Наставу похађа око 150 ученика, који врло
успешно учествују на многим музичким
такмичењима и фестивалима. За још боље услове
рада, потребна адаптација старог дела школе.

Сајам занимања у ОШ „Милан Муњас“
Ученици осмог разреда били су веома заинтересовани
да обиђу свих 20 штандова, где су разговарали са представницима различитих занимања, као што су: наставник,
психолог, туристички водич, програмер, васпитач, банкар,
микробиолог, козметичар, аутомеханичар, пекар, кројач,
стоматолог, медицински техничар, физиотерапеут, лекар
опште медицине, полицајац, ватрогасац. Као неизоставни
део Сајма, убским основцима, представили су се ученици и
професори Гимназије „Бранислав Петронијевић“ и Техничке школе „Уб“, који су међусобно размењивали утиске о
учењу и предностима средњошколског школовања у
убским средњим школама.
Позиву ОШ „Милан Муњас“ да представе своје установе и фирме, одазвали су се: Предшколска установа „Уб“,
Полицијска станица, Дом здравља, Туристичка агенција
„Лукић турс“, млекара „др Милк“, Банка „Интеза“, Ауто-сервис „Горан“, кројачица Зорица Лазић, пекара „Браћа Митровић“ и козметичар Роса Ракић из Студија лепоте „Роса“. Д.К.

У УБСКОЈ ГАЛЕРИЈИ

ИЗЛОЖБА О РОМАНОВИМА
Уз присуство бројних посетилаца, у „Галерији „Свети Лука“
је 26. маја свечано отворена изложба фотографија „У сусрет
руском цару. Романови – царско служење“, која приказује
мноштво призора из живота последењег руског императора
Николаја Другог и његове породице. Заснована је на педесетак
црно-белих фотографија из историјских архива и личних албума
чланова династије Романових, од чијег се трагичног страдања
ове године навршава један век, због чега буђење сећања на
последње изданке царског дома носи посебан значај. Поред
породичних портрета, изложени су и снимци из њиховог
свакодневног живота, а посебну целину чине фотографије из
периода рата.
Слово о Романовима одржали су ваљевски протонамесник
Слободан Алексић и директор Установе за културу и спорт „Уб“
Радован Пулетић, а изложбу је отворио протојереј Станиша
Ђокић, архијерејски намесник Тамнаве. Отврање је, музичком
пратњом, употпунио убски Црквени хор Пресвете Богородице
Тројеручице уз дириговање професорке Тамаре Ристић, а дух
Русије и царске породице Романов песмом су донеле Миона
Живановић и Јована Ђорђевић, уз клавирску сарадњу
професора Дејана Матића. У програму су учествовали и ученици
убске гимназије Ана Цонић и Неда Николић, које су говориле
записе из збирке „Дарујте љубав“ царице Александре Романов,
док је Андрија Пантелић рецитовао одломак из књиге „Николај
Други – руски Лазар“ владике Николаја Велимировића.
Изложба фотографија о Романовима биће отворена у убској
галерији до 10. јуна.

Музичка школа „Петар Стојановић“ прославила је,
концертом ученика и професора, четрдесет и једну годину рада,
у петак 25. маја, у свечаној сали школе. На концерту су наступали
ученици који су се у протеклој школској години истакли
резултатима на многобројним такмичењима.
После обраћања директора Владимира Ђенадера, концерт
је отворио оркестар Музичке школе, уз који је наступала и соло
певачица Оливера Марковић Каћинијевом композицијом „Аве
Марија“. Затим су уследила извођења ученика Касије Ивановић
на виолончелу која је одсвирала познат у Дворжакову
„Хумореску“, Кристине Недић на виолини са Коцертом у де-молу
Бакланова и Филипа Симанића на хармоници, који је извео
Анђелисов „Валцер за кловна“. Публика је слушала и
„Малагењу“ коју је извела на гитари Софија Веселиновић, а
затим „Варијације на руску тему“ којима се представила Ива
Митровић, ученица клавира. Након соло тачке, у дуету са
Цветом Гајин, Ива је одсвирала „Мамину песму“ и „Мађарску
игру“. Највише аплауза добио је хор Музичке школе, који је са
солистима Теутом Аслани и Светозаром Вујићем, уз пратњу на
хармоници Дејана Матића, отпевао две композиције – „Амурски
валови“ и „Тамо далеко“. Оркестром и хором дириговала је
Зорана Чукић, а корепетитори извођачима биле су Далида
Грмуша и Дубравка Радовић.

Оркестар ШОМО „Петар Стојановић“
Наставу похађа око 150 ученика, а жеље свих у Музичкој
школи су да се прошире све класе и упише још талентоване
деце, које Уб засигурно има. У школи постоји више класа
инструменталиста, као и солопевачка класа, у оквиру којих
раде: хор, оркестар и камерни ансамбли. Ученици убске Музичке
школе освајају награде на многим такмичењима и фестивалима
широм Србије. Домаћини су Фестивала већ 16 година, као и
Смотре стваралаштва српских композитора, објављују редовно
свој летопис и билтен.
Школа поседује солидан број инструмената (преко 40
виолина), којима ученици могу да се служе у случају да немају
свој инструмент. Да би се побољшали услови рада, потребно је
заменити дотрајале подове и кровну конструкцију, као и
озбиљније адаптирати стари део школе.
Д.К.

О ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ

ЗАТО ШТО ТЕ СЕ ПЛАШИМ
Насиље углавном проистиче као последица лоших
породичних односа. Насиљем се не одговара на
насиље, јер то не води решавању проблема. Ученици
„режирали“ трећи део представе.
За ученике петог разреда ОШ „Милан Муњас“ организовано је
извођење едукативне, интерактивне представе „Зато што те се
плашим“, у четвртак, 24. маја, у сали Дома културе „Уб“. Програм
састављен из три дела извели су професионални глумци Милена
Николић, Дејан Јајчанин и Марко Вучковић, а један од значајних
протагониста програма, био је и проф. др Жарко Требјешанин,
психолог и координатор пројекта за спречавање вршњачког насиља
међу ученицима. Представу су погледали и ученици Гимназије
„Бранислав Петронијевић“, а планира се да је у наредним месецима
погледају и ученици седмог разреда убске основне школе.

Први део представе даје приказ насилничког понашања момка
који иза себе има лошу репутацију у школи и друштву, малтретира и
понижава друге, такође и своју девојку (коју игра глумица Милена
Николић) и указује ученицима да је лоше понашање, углавном, одраз
породичног насиља и лоше комуникације. У другом делу представе, на
сцену излази професор Требјешанин, који води разговор са
ученицима покушавајући да са њима, анализира ситуације које су
ђаци видели и објасни им да насиље рађа насиље, а излаз је грађење
властитог става, разговор и указивање на праве вредности.
- Деца у почетку навијају за насилника, јер је симпатичан да би се,
на крају, када виде где он завршава, те симпатије истопиле. Моја улога
у представи је да деца схвате суштину насиља, одакле потиче и, оно
што је најважније, како да се заштите. Велику улогу имају и медији, на
начин како посвећују пажњу насиљу. Поента није у томе да се кажњава
насилник, већ да му се покаже шта су праве вредности – каже
професор Требјешанин.
У трећем делу представе, ученици су креатори представе и по
њиховом виђењу решења спорног понашања насилника, глумци
имровизују текст и глуме. Деца предлажу крај сцене у представи.
Истовремено ученицима се показује и сугерише које понашање жртве
према насилнику је прихватљиво као одговор на малтретирање.
Убским петацима се представа веома допала, а глумци и психолог
Требјешанин задовољни су њиховим реакцијама и паметним решењима што за четири године, колико изводе ову представу, веома ретко
срећу. Обично наилазе на одговоре да се насиљем одговори на насиље, што је потпуно неприхватљиво и не води решавању проблема. Д.К.

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

Ub

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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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „УБ“

ЉУДИ
ВЕЛИКОГ СРЦА
Хуманитарну представу „Другарство“ извело
12 васпитача. Прикупљено 59.640 динара.
Васпитачи племенитог срца, окупљени са
циљем да помогну Александри Новаковић, да у
августу настави са рехабилитацијом, извели су две
хуманитарне представе у сали Дома културе, у среду
16. маја. Представом „Другарство“ одушевили су
колеге, родитеље и малишане Предшколске установе
„Уб“, али и Александру Новаковић, која је присуствовала другом извођењу представе. Александри су
уручили ружу и симболичан доказ пријатељства - беџ,
који се прожима током целе представе као лајт мотив,
Александра је заплакала, а сузе су пустили и присутни у сали.
- Прва представа 'Другарство' одиграна је пре 20
година. Ову представу смо поново активирали са
новом генерацијом колега. У новембру смо дошли на
идеју, након што нам се обратила мајка Александре
Новаковић, да направимо хуманитарну представу.
Актив васпитача прихватио је идеју да помогнемо, а
добили смо подршку и од Савета родитеља –
напоменула је Гордана Милосављевић Марковић,
директорка Предшколске установе „Уб“.

Глумачка постава убског Вртића
– Моји утисци су сјајни, заиста сам пресрећна.
Ово је нешто што до сада нигде нисам видела. Пуно
позитивне енергије, пуно научених лекција о томе шта
је другарство и да је оно најважније на свету. Без
другарства се заиста не може - с а искреним
емо ц и ј а ма р е к л а ј е А ле кс а н д р а Н о ва ко в и ћ ,
напоменувши да јој предстоји још неколико серија
терапија у Бечу, које су јој много помогле да побољша
своје оздрављење. Наредна терапија, чека је у
августу, са тимом физиотерапеута, који су задовољни
њеним напретком.
Сценарио за представу урађен је пре 20 година,
као надоградња заједничког студентског рада
васпитача, са нешто другачијом глумачком поставом.
Прво извођење представе било је 19. априла 1998.
године. Једини васпитач који је играо тада, али и
сада, после 20 година, био је Жељко Ранисављевић
(улога Ескима).
- Хтео бих да се захвалим свима који су учествовали у овој представи ''Другарство'' је широка тема,
која вечно траје. Једном прави другари, увек прави
другари. У представи је учествовало 12 глумаца, који
су играли људе из различитих крајева света. Сваки
лик је донео карактеристику своје земље, од обичаја,
играчака, културе, тако да су се деца упознала са
различитостима народа.
Представа „Другарство“ биће изведена и у
Основној школи „Милан Муњас“.
Д.Капларевић
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
У ПЕВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПЕСАМА

ПЕСМОМ
ДО ОЧУВАЊА
ТРАДИЦИЈЕ
Милица Адамовић и Бојана
Јовановић добиле две друге
награде. Представиле су се
композицијама „Засп'о Јанко“
и „Густа ми магла паднала“
На „Трећем републичком такмичењу у певању традиционалне песме“
основних, средњих школа и гимназија,
ученице ОШ „Милан Муњас“ - Милица
Адамовић и Бојана Јовановић, добиле су две друге награде. Такмичење,
које се одржавало два дана, 19. и 20.
маја у ОШ „Младост“ на Новом Београду, прикључено је „23. такмичењу
камерне музике, клавира и соло певача“. Такмичило се око 120 певача из
целе Србије, распоређених у девет
категорија, по узрасту.
М и л и ц а А д а мо в и ћ ( 2 0 0 7 . ) и
Бојана Јовановић (2007.), наступале
су, као најмлађе такмичарке друге
категорије, у којој су се представљали
ученици петог и шестог разреда.
Милица је певала стару српску песму
„Засп'о Јанко“, а Бојана Јовановић
песму са Косова „Густа ми магла
паднала“. Ученице је припремала
наставница музичке културе Дуња
Капларевић, напоменувши да су се
оцењивале и бодовале све компоненте певачког умећа и доживљаја
традиционалне песме, која се изводи
посебном вокалном техником.

ПОЗОРИШТЕ „РАША ПЛАОВИЋ“

УСПЕШНО ГОСТОВАЊЕ У НЕМАЧКОЈ
Ансамбл позоришта „Раша Плаовић“ гостовао је у Штутгарту од 10. до
13. маја са представом „Портрет“ Зорана Мијаљевића, у адаптацији и режији
Александра Тадића. Било је то прво
гостовање убског позоришта не само у
Немачкој, већ у иностранству, ако се не
рачуна екс ЈУ простор.
„Гостовање је било у организацији
наше Убљанке Милене Новковић, која
дуги низ година живи у Штутгарту и која
је сносила све трошкове. Дочекала нас
је као најрођеније и била више него
добар домаћин. Представу смо играли
у кафани „Gecko“, где се окупило доста
Срба и Хрвата, било је и неколико
Убљана, као и људи родом из Калиновца и Љубовије. Дирљиво је било
видети те наше гастарбајтере, који су
нам након представе прилазили и
честитали, звали нас да дођемо поново, а касније и остали да се друже са
нама. Иако је путовање било напорно,
ипак је то 1.350 километара у једном
правцу, кад саберемо све утиске, ово
гостовање је било једно лепо и ново
искуство за убске глумце. Оваквом
утиску највише доприноси то што смо
лепо дочекани, примљени и испраћени

од свих, и од наших домаћина и од људи
који су дошли да погледају представу“,
сумирао је утиске са гостовања Александар Тадић, уз објашњење да је у Немачкој готово пракса да се представе из
Србије играју у кафанским просторима,
где веома често наступају и професионална позоришта, јер је изнајмљивање
адекватних сала прескупо.
Поред њега, у Штутгарту је боравио
ансамбл представе „Портрет“ у пуном
саставу: Мира Симић, Драгана Јанковић,
Влада Тадић, Воја Раонић, Милан Марковић и Урош Алимпијевић, а од техничког позоришног особља Немања Јовановић, који је био задужен за музику и
светло.
Према речима Александра Тадића,
директора Позоришта „Раша Плаовић“,
већ следеће године убски глумци поново ће походити Немачку, али са другом
представом. Намера им је да организују
мини турнеју, па да осим Штутгарта,
гостују у још неком граду.
Након овог путовања, Убљани су са
представом „Туђ живот“ учествовали на
Фестивалу аматерских позоришта Западне Србије у Пријепољу, где су освојили
награду за сценски приказ.
Д.Н.

Убски глумци у Штутгарту су се представили са комадом „Портрет“

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

МУЗИЧКА ЕДУКАЦИЈА МАЛИШАНА

Милица Адамовић,
Дуња Капларевић
и Бојана Јовановић
Циљ овог такмичења, на којем је
било могуће певати, не само српске
традиционалне песме, већ и народне
песме националних мањина, био је
упознавање традиције и учествовање
у њеном очувању и континуитету,
конзервирање аутентичног вокалног
изражавања, упознавање различитих
вокалних садржаја етничких заједница на овим просторима, што доприноси бољем разумевању балканских народа и усађивање етничка
толеранције.
Ово је прво званично републичко
такмичење, на којем су се ученице ОШ
„Милан Муњас“ представиле у
певању.
Д.К.

Успешна сарадња ШОМО „Петар
Стојановић“ са Предшколском установом кроз реализацију Музичких радионица у Вртићу настављена је и ове
године, на обострано задовољство. Као
и претходних неколико година, и сада је
за програм била задужена професорка
виолине Катарина Луго Ордаз, која је на
непосредан, забаван и суптилан начин
увела децу у чудесан свет уметничке
музике. Било је ту и ритмичких вежби и
музичких игара, али највише популарних дечијих песмица, што се малишанима три старије васпитне групе посебно свидело, па су већ на половини
радионице сви били весели, распевани

и разиграни. Да воле лепу музику показали су и тиме што су пажљиво одслушали наступ две ученице Музичке школе: мале виолинисткиње Дејане Ивановић и још мање Изабеле Луго Ордаз, која
је отпевала једну српску традиционалну
песму.
За ово лепо и поучно дружење,
гостима се захвалила директорка вртића
Гордана Милосављевић Марковић истакавши да музика има непроцењив значај
у психо-фитичком развоју деце.
ШОМО „Петар Стојановић“ организује Музичке радионице у циљу едукације и подстицања најмлађих да се баве
музичком уметношћу.

Учесници Музичке радионице у убском Вртићу
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Lajkova~ka
panorama
„БУЛЕВАР ЖЕНСКИХ ТАЈНИ“ ГОСТОВАО У ЛАЈКОВЦУ

ПОДРШКА ЖЕНАМА
„Најбоље идеје рађају се у тренутку када се
суочимо са највећим проблемима“
У организацији Културног центра „Хаџи Рувим“ и уз
подршку лајковачке Женске одборничке мреже, у свечаној
сали Градске куће у Лајковцу, 24.маја, одржан је „Булевар
женских тајни“, који уређују и воде популарне водитељке
Весна Дедић и Сања Маринковић.
Ова манифестација има за циљ да инспирише и
мотивише жене да живе живот какав желе, постигну своје
циљеве и да на том путу до успеха буду срећне. ‘’Булевар’’
је, уједно, био и сусрет жена које живе на територији општине Лајковац и баве се различитим пословима, од пољопривреде, предузетништва до медицине, просвете, политике... Циљ овог окупљања је да свака учесница добије
подстрек и да се осећа привилеговано због живота који
води.

Подршку женама дао је и председник
општине Лајковац Андрија Живковић

нашем граду. Надам се да ће, првенствено жене, уживати на
поменутом догађају, као и да ће, након овог фестивала, изаћи
срећније и да ће им се отворити неки нови видици у свом
даљем животу.
Као посебан сегмент, овог лепог дружења лајковачких
жена са Весном Дедић и Сањом Маринковић, издвојене су три
животне приче Лајковчанки које се, на
неки начин, могу сматрати „суперхеројима“: Др Јованка Гомилановић (бивша
директорка Дома здравља Лајковац- у
пензији, данас држи приватну клинику),
Мила Лончар Митровић (директорка ПУ
„Лептирић“) и Споменка Миливојевић
(васпитачица у лајковачком Вртићу) . О
њима су снимљена три кратка видео
прилога, који су потврдили да је пут до
успеха поплочан многобројим искушењима.
- Мислим да не постоји ни једна
жена у Србији која није имала неки
Мила Лончар Митровић, Споменка Миливојевић
преломни тренутак у животу, који јој је
и др Јованка Гомилановић активно су учествовале у програму
можда дао ветар у леђа да буде боља,
Подршку двема новинаркама у радионици „Најбоље другачија и да нешто промени у свом животу. То је управо и
идеје рађају се у тренутку када се суочимо са највећим тема ове манифестације. Весна и ја, на овим скуповима,
проблемима“ дале су животни тренер (life coach) волимо да скренемо причу у том правцу, да никада не требамо
Александра Убовић и певачица народне музике Изворинка да гледамо око себе, да никада не мислимо да је тамо некоме
Милошевић. Оне су, свака из свог угла, присутним лепше и лакше него нама, да је можда нечији ручак укуснији од
Лајковчанкама поручиле да промене набоље може да нашег, да су тамо негде нечија деца васпитанија од наших или
направи само особа која такву одлуку донесе и да је можда да је нека друга жена срећнија са својим мужем од нас.
Треба да се, пре свега, фокусирамо на себе и да некако
неопходно да на том путу, најпре, свако заволи себе.
Публика је могла да чује бројне интересантне приче, заволимо себе баш такве какве јесмо а онда ће нас волети и
јер су Лајковчанке, инспирисане непосредношћу две сви око нас и самим тим ћемо и ми волети њих. Онда ћемо,
сигурна сам, сви бити срећнији- својеврсну поруку охрабрења
познате новинарке, биле отворене и духовите.
Међу многоброним женама, тог поподнева, био је Лајковчанкама је упутила Сања Маринковић.
Фестивал посвећен женама у Лајковцу је трајао пуна три
председник општине Лајковац Андрија Живковић, који је
сата, након чега су се оне вратиле својим кућама испуњеније и
овај интересантан програм отворио речима:
- Велика ми је част и задовољство, a сигуран сам и богатије за нека нове искуства.
Милован Миловановић
целом Лајковцу, што је `Булевар женских тајни` данас у

Заједничка фотографија за успомену
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ИЗГРАДЊА ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА У ЛАЈКОВЦУ

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПУ „ЛЕПТИРИЋ“

У ФИНКЦИЈИ ДО
КРАЈА ГОДИНЕ
Радови на затвореном пливачком базену у Лајковцу су
при крају, а председник Андрија Живковић је приликом
обиласка објекта рекао да су извођачи најавилида ће до краја
јула бити завршени унутрашњи радови. Пре две недеље
потписан је уговор сасаРБ „Колубара“, односно ЕПС-ом, којим
је опредељено 55 милиона динара за изградњу трафоа и
котларнице који су неопходни да би објекат био пуштен у
функцију. До средине јуна биће расписан тендер, а председник
Живковић очекује да ће после изградње трафоа и котларнице
базен до краја године бити пуштен у рад.
- Ми смо ребалансом буџета обезбедили девет милиона
динара да објекат прикључимо на водоводну и канализациону
мрежу. Након тога, као и изградње трафоа и котларнице, базен
ће бити спреман за рад крајем године, евентуално почетком
наредне. Снабдевање базена водом биће несметано.Грађани
Лајковца треба да знају да је дневна потрошња бити свега 3
кубика воде јер испод базена постоји систем који ће воду
стално пречишћавати,тако да нема бојазни да ће због честих
несташица воде у вишим деловима Лајковца базен остати без
воде. Уређење простора око базена планирано је за
2019.годину. По пројекту, вредност партерног уређења је 40
милиона динара, а постоји могућност да и то финансира РБ
„Колубара“ - изјавио је након обиласка радова председник
општине Андрија Живковић. Објекат површине 3.000 квадратних метара садржаће већи базен димензија 33 са 25 метара и

Општинско руководство у обиласку
радова на затвореном базену

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ У ЛАЈКОВЦУ УСВОЈИЛО

ПРВИ РЕБАЛАНС
На 63. седници Општинског већа усвојена је одлука о
првом ребалансу буџета општине којим је предвиђено
увећање Фонда екологије за 22 милиона динара и Фонда
ренте за осам милиона динара. Председник Андрија
Живковић је објаснио да ће новац бити усмерен на радови
запечете у 2017. години и раније.
- Седам милиона је одвојено да у овим летњим
месецима коначно завршимо уређење простора испред
зграде Општине. Надам се да ће пројекат бити завршен до
краја овог месеца и да ћемо половином јула добити извођача
радова, а да ће све бити завршено до 17. септембра, Дана
општине Лајковац. У том периоду ће бити завршен и парк на
месту данашње зелене пијаце, која ће бити измештена у Војни
круг. Из програма ренте издвојили смо 1,5 милиона динара за
куповину преосталих седишта за Културни центар. Након
потписивања уговора са РБ „Колубара“ и ЕПС-ом опредељено нам је 55 милиона динара за завршетак радова на
базену, односно за изградњу трафоа и котларнице. Одвојили
смо девет милиона динара за прикључак базена на канализациону и водоводну мрежу. Из програма екологије је 12
милиона динара опредељено за комплетно уређење корита
реке Колубаре, од Јолића воденице до гвозденог моста. То ће
бити завршено у овој години, а за следећу планирамо
уређење виших делова Колубареса обе стране, популарних
банкина.
Општинско веће је донело одлуку усаглашену са
извођачем радова на аутопуту да се почетком јуна пусти у
саобраћај надвожњак који пролази кроз Пепељевац, а
половином лета и надвожњак у Боговађи.

31.мај 2018.г.

МАЛИШАНИ ОД СЕПТЕБМРА
У НОВОМ ОБЈЕКТУ

Радови добро напредују
дечји димензија 25 пута осам метара, уз пратеће садржаје.
Једна страна хале моћи ће да буде отворена и повезана са
спољашњим амбијентом. Базен се гради у Спортско-рекреативној зони Лајковца, у којој је Хала спортова, стадион ФК
“Железничар” са пратећим теренима, тениски терени, мали
терени за кошарку и одбојку, мини-пич терен и теретана на
отвореном. Одговарајући на новинарска питања, председник
Живковић је рекао да базен неће пословати као самостална
јединица, него ће функционисати у склопу Установе за спорт и
омладину, као и остали спортски објекти.
Б.Петровић

У току је завршна фаза изградње новог објекта
Предшколске установе „Лептирић“, за који су Општина
Лајковац и Министарство привреде издвојили по 18 милиона
динара. Изграђена је котларница, урађена ограда, у току је
инсталирање мреже за снабдевање вртића електричном
енергијом са оближњег трафоа, раде се приступне саобраћајнице и финални унутрашњи радови. После тога иде партерно уређење дворишта, односно постављање тартана, справа, клупа, зеленила... Нова котларница дислоцирана је из
круга Предшколске установе, што ће омогућити рушење старе
котларнице и монтажног објекта вртића и спајање старе
зидане зграде вртића пасарелом (топлом везом) са новим
објектом. Предшколска установа је добила нових 19 ари
неискоришћеног плаца између вртића и Дома здравља, тако
да ће нови вртић имати пуно простора за активности васпитача са децом. Очекује се да сви радови буду завршени до
краја августа или почетка септембра, како би сви малишани
нову образовно-васпитну годину започели у новом објекту.

У РУБРИБРЕЗИ НАСТАВЉЕНА

ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКО
-БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ
Пројекат изградње пешачко-бициклистичке стазе кроз
Рубрибрезу директно је везан за већу безбедност у саобраћају грађана Лајковца. Стаза је изграђена поред пута Лајковац-Ваљево, између коловоза и пруге, и значајно олакшава
кретање ученицима и другим грађанима. У 2017. години урађено је око километар стазе са заштитном оградом, а тренутно се ради нова деоница од 350 метара, такође са заштитном
оградом. Планирано је да се до краја године уради преосталих 400 метара, колико преостаје да би Рубрибреза била спојена са Пепељевачком рампом. Новац за завршетак овог пројекта биће обезбеђен преко Савета за безбедност саобраћаја,
истиче Андрија Живковић, председник општине Лајковац.
- Оно што је најбитније јесте да ћемо овај део спојити са
Лајковцем, тако да ће становници Рубрибрезе и околних
села, пре свега они млађи који гравитирају према Лајковцу и
првенствено ту похађају школу, сада моћи потпуно безбедно
да стигну до ње. Нажалост, радимо и онај део пешачке стазе
који је давно у Лајковцу био урађен, али је уништен непажњом и немаром учесника у саобраћају, првенствено
камиона који су се обично паркирали на тој стази. Све то је
резултирало потребом да уз саму пешачку стазу урадимо
заштитну ограду, како би трајала што дуже- каже Живковић.
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ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ

НОВИ АСФАЛТНИ
ПУТ У БАЈЕВЦУ
Најављено асфалтирање десет сеоских
путева, али и уређење центра Лајковца
Власт у Лајковцу интензивно испуњава обећања дата и
прошле и ове године, а то је да ће велику пажњу посветити
сеоској путној инфраструктури, поготово у месним
заједницама које су биле запостављене претходних година.
Већ је пуно урађено 2017. и у првој половини 2018. године,
али се наставља истим темпом. Општина Лајковац је у овој
години издвојила 30 милиона динара за некатегорисану
локалну путну инфраструктуру, чиме ће бити финансирана
реконструкција и асфалтирање око 10 километара путева.
- После Ратковца, Ћелија, Доњег Ратковца и Врачевића,
односно пута у Костевцу, ево већ пети пут у току 2018. радимо
у Бајевцу. У питању је пут за Ивковиће у дужини од око 550
метара, вредност радова је 6,5 милиона. Пут је ширине пет
метара са каналима и морам да напоменем да ће ово бити
последњи пут ове ширине у сеоском подручју. Ту праксу смо
променили како бисмо у наредном периоду урадили што
више сеоских путева. Након завршетка пута у Бајевцу,
крећемо са асфалтирањем 10 путних праваца. Очекујем да
добијемо извођаче како би посао био реализован већ крајем
јуна и почетком јула, најпре у Степању, Врачевићу, Пепељевцу, Ћелијама, као и у другим деловима општине којима смо у
претходним годинама посвећивали пажње, а ту недостаје
путна инфраструктура. Трудимо се да свако село у Лајковцу
буде заступљено: у неком селу ћемо радити пут, у неком
канализацију, а негде школу – изјавио је председник општине
Андрија Живковић приликом обиласка радова у Бајевцу.

Радови на партерном уређењу
Нова зграда вртића од 1300 квадратних метара имаће 10
соба, кухињу за потребе целе Предшколске установе,
вишенаменски простор који ће бити и фискултурна сала и
играоница за децу, као и канцеларије за особље и администрацију. У новом објекту биће смештено 250 до 300 деце.
Постојећи капацитети Предшколске установе пребукирани су
већ неколико година, што је решено формирањем издвојеног
одељења у Дому младих и ангажовањем радника у прекобројним групама. Значајно ће бити растерећене постојеће
прекобројне групе, које су тренутно 20 одсто преко норматива.
На тај начин рад са децом биће хуманији, квалитетнији и
безбеднији. Деца која тренутно бораве у издвојеном одељењу
Предшколске установе у Дому младих, њих 105 који похађају
припремни предшколски програм, такође ће бити смештена у
нови објекат. Отварањем новог објекта биће укинута листа
чекања, прекобројне групе и издвојено одељење у Дому
младих. Предшколска установа ће смањити трошкове, а свој
деци биће доступни садржаји који постоје у централном
објекту.

Андрија Живковић и Дејан Ивковић
у разговору са мештанима Бајевца
Одборник из Бајевца Дејан Ивковић изразио је
задовољство што су председник Општине и његови
сарадници препознали проблеме Бајевца и раде на њиховом
решавању, попут изградње путева и реконструкције школе.
Истиче да је Бајевац био практично заборављен више од 10
година, као село које се налази на тромеђи општина и
добијало је мало средстава, тако да се нада да ће се у
будућности радити и на изградњи водоводне мреже.

За већу безбедност у саобраћају
У току је и реконструкција регионалног пута од Словца
до Лајковца, веома значајна имајући у виду у каквом је стању
била та деоница.
- Путеви Србије су нам изашли у сусрет после наших
бројних апела и коначно је почела реконструкција тог регионалног пута. Очекујемо да радови буду завршени до краја
јуна, а најбитније је да ће после отклањања тих недостатака,
односно постављања тампона на овој деоници, уследити
финално пресвлачење асфалтом. То значи да ћемо коначно
добити потпуно нову саобраћајницу од Словца до Лајковца,
дужине 5 километара, која је била уништена због радова на
аутопуту.
Б.Петровић

Обилазак радова у Бајевцу

Унутрашњост објекта је комплетно опремљена
Општинско руководство са директорком ПУ Лептирић
Милом Митровић припрема отварање одељења за децу са
посебним потребама, најавио је председник Андрија
Живковић.
Б.Петровић

После прошлогодишње изградње шеталишне зоне у
главној улици, наставља се са уређењем центра Лајковца. У
току лета биће изнова поплочана шеталишна зона у Улици
владике Николаја, у којој су дотрајале постојеће гранитне
плоче. Планирано је коначно измештање Зелене пијаце, која
ће убудуће бити у насељу Војни круг, а на том месту биће
направљен парк какав Лајковцу тренутно недостаје. Следи
уређење простора испред главног улаза у зграду Општине, са
воденим површинама, а већ је најављено да ће Лајковац по
томе бити препознатљив.
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ЛАЈКОВАЦ

ЛАЈКОВАЧКИ СРПСКОЛИГАШ ЗНАТНО ПОПРАВИО ШАНСЕ ЗА ОПСТАНАК

ЗЛАТА ВРЕДАН
ТРИЈУМФ У КРАГУЈЕВЦУ
Фудбалери Железничара играли
су квалификациони меч за опстанак на
крагујевачком Бубњу, а у инфарктзавршници екипа Зорана Вујичића је
стигла до бодова који би се на крају
могли показати пресудним.
Крагујевчани су отишли на одмор
са предношћу из пенала који је скривио
голман Лангура, али се млади Чачанин
вишеструко искупио одбранама у
завршници меча. Пре тога се Милановић сјајно изборио за лопту и идеално
асистирао Арсићу, а у надокнади је
Гавриловић изнудио најстрожу казну.
Стојковић је преузео одговорност и са
11 метара донео огромну радост
лајковачким навијачима у Крагујевцу.
Потпуно неочекивано, прошле
недеље није било фудбала у Лајковцу.
"Фењераш" Јединство Путеви није
допутовао на утакмицу, па су домаћи
без борбе дошли до бодова којима су
зону испадања прескочили за два
корака:
- Идемо у среду на Златибор
растерећени, играћемо без императива, јер свима је јасно да бодове спаса
морамо да тражимо на домаћем терену
против Лознице и Тутина. И да те
мечеве добијемо, опет ће нам требати
добар резултат у Љубићу, тако да је пут

Српска лига "Запад", 29. коло

Шумадија 1903Железничар 1:2 (1:0)
Стадион "Бубањ" у Крагујевцу. Гледалаца: 200. Судија: Марко Михајловић
(Аранђеловац). Стрелци: Видић у 43. из
пенала за Шумадију, а Арсић у 65. и
Стојковић у 90. минуту из пенала за
Железничар. Жути картони: Ђорђевић,
Павловић, Вранић (Ш), Лангура,
Недељковић, Марјановић, Гавриловић
(Ж). Црвени картони: Милосављевић и
Недељковић (Шумадија) у 90. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Лангура 7,5, Томић 7,
Стојковић 7, Марјановић 7, Чоловић
7,5, Недељковић 7, Илић 7 (Терзин 7),
Симић 7 (Гавриловић 7), Станковић 7
(Ристић 7), Арсић 7,5, Милановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Јанко Лангура (Железничар)

ПУ „ЛЕПТИРИЋ“

НАСТУП НА
МЕЂУНАРОДНОМ
ФЕСТИВАЛУ
Предшколска установа “Лептирић” наступала је на Међународном
фестивалу традиционалних игара и
модерног плеса, који је, 24. и 25.маја,
одржан у Пожаревцу. Осим деце из
предшколских установа из Србије,
наступила су деца из Цетиња, Бања
Луке, Звечана и Косовске Митровице.
Деца лајковачког вртића представила су се у блоку модерног плеса и то
са три тачке:
-“Бабy Еуросонг”, старија мешовита
група и васпитачи Дајана Танић и
Биљана Савковић;
-“Плес пингвина”, старија мешовита
група и ваапитачи Јасмина Петровић и
Милица Марковић;
-“Чаробњак из Оза “припремно предшколска група целодневног боравка и
васпитачи Јованка Радовановић и
Драгана Туфегџић .

до опстанка и дање трновит. Ипак, сада је
наша судбина опет у нашим рукама,
момци улажу крајње напоре да сачувају
српсколигашки статус, а слободно могу
да кажем да уколико се то деси- биће то
херојски успех- наглашава тежину
задатка тренер "дизелке" Зоран Вујичић.

ЛАЈКОВАЧКИ ЗОНАШ У ОДЛИЧНОЈ ФОРМИ У ФИНИШУ СЕЗОНЕ

ЗАДРУГАР РЕШИО ПРВАКА
Eкипа тренера Дејана Спасића
Зона "Дрина", 27. коло
ухватила је праву форму у финишу
Севојно- Задругар
првенства и везала четврту узастопну
победу у зонском такмичењу. Она којој
0:2 (0:0)
су се највише радовали у редовима
Стадион у Севојну. Гледалаца: 50.
Дрине и која је вероватно решила
Судија: Амер Солаковић (Бродарево).
питање првака, јесте против Полимља
Стрелци: Јеринић у 85. и Мићић у 87.
из Пријепоља, екипе која је до тог меча
минуту.
важила за озбиљног кандидата за
ЗАДРУГАР: Новаковић 7, Мустафи 7,
Српску лигу "Запад".
Бојичић 7, Новаковић 7, Ашковић 7,
У првом делу, екипа са Лима је
Павловић 7, Ивановић 7, Бранковић 7,
показала да није случајно у борби за 1.
Јеринић 8, Мићић 7,5, Гајић 7
место, а посебно опасан по гол ПажиноИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Крћа (С)
вића био је искусни Видоје Луковић.
Његова "левица" је задавала силне
Зона "Дрина", 26. коло
муке одбрани Лајковчана, а један његов
шут је зауставила и пречка. Ипак, после
Задругар- Полимље
само три минута проведена на терену, у
(Пријепоље)
1:0 (0:0)
јунака меча израстао је искусни штопер
Стадион
Задругара
у
Лајковцу.
ГледаНикола-Луне Марковић. Лопта се од
лаца: 200. Судија: Никола Тодоровић
"живог зида" одбила на ногу Марко(Лозница). Стрелац: Никола Марковић у
вићу, уследио је одмерени ударац са 25
48. минуту. Жути картони: Н.Павловић,
метара који је "скинуо паучину" са гола
М.Павловић, Бранковић, Неб.МарПијевца. Након тога, распала се игра
ковић, Мићић (З), Шиљак, Луковић,
гостију, Бранковић и Јеринић су имали
Лазовић, Тадић (П).
прилике да дуплирају предност, али је
ЗАДРУГАР: Пажиновић 7,5, Новаковић
на снази остао реезултат из 48. минута.
8, Бојичић 7,5, Н.Павловић 7,5 (Ни.МарУ Севојну је виђена одлична
ковић 8), Ашковић 8, М.Павловић 7,5,
утакмица две растерећене екипе,
Мустафи 7,5, Бранковић 7,5, Јеринић 8,
домаћи су два пута погодили стативу,
Неб.Марковић 8 (Мићић 7,5), Гајић 7,5
али шта рећи за Владимира Јеринића
(Ивановић -)
који је (педантно пребројано) биш чак 9
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
пута у ситуацији да савлада феномеНикола Марковић (Задругар)
налног Крћу? Ипак, одлични нападач
није клонуо духом, сјајно се снашао у
Задругар је у мечу ванредног кола
85. минуту и послао лопту испод Крће
за вођство гостију. Врло брзо је и дочекао Будућност из Ариља, а у мечу
Мићић на пас Бранковића погодио за предзадњег кола Спасићева екипа
гостује у Мионици.
заслужену победу Лајковчана.

Фестивал је такмичарског карактера, а осим глумаца, професора
мизичког, учитеља, члан жирија било
је и једно дете. Евалуација и резултати
фестивала су 31.маја.
“Очекујемо и овога пута награду,
обзиром да је музичко-сценако дело
“Бабy Еуросонг” већ награђено на
Фестивалу музичког стваралаштва у
Смедереву, у марту месецу ове
године, за “Најмодерније извођење”, а
на Убском фестићу у априлу месецу за
најбољи дечији мјузикл,” рекла је
Мила Лончар Митровић директорка
ПУ “Лептирић”.

ВРУЈАЧКА
„КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“
У петак, 25.маја, у Бањи Врујци
одржана је “Креативна чаролија”фестивал дечјег и наставничког
стваралаштва, у организацији Креативног образовања и Образовног центра Мионица. Била је то смотра литерарног, ликовног, драмског и музичког
стваралаштва деце.

У стваралаштву на тему”Небо није
граница” лајковачки вртић представљала су деца старије групе и
васпитачице Мира Тодоровић и Мира
Јовић, са кореографијом “Пусти
ритам”.

МИОНИЦА
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НА СВЕЧАНОСТИ У МИОНИЧКОЈ ОПШТИНИ

УРУЧЕНА ДЕЧИЈА
АУТО-СЕДИШТА
Председник општине Мионица
Бобан Јанковић је на недавно
одржаној пригодној свечаности у
сали СО Мионица уручио 39 аутоседишта родитељима мионичких
беба. Локална самоуправа је од
почетка 2018. године до данас
поделила око шездесет безбедносних система за децу, који су набављени на основу усвојеног Про-

грама расподеле средстава из буџета намењених за развој и унапређење безбедности саобраћаја на
путевима општине Мионица у 2018.
години. Подели је претходила теоријска и практична обука о коришћењу и постављању безбедносних
система за децу у возилу, коју су
организовали активисти удружења
''Зелени талас'' из Београда.
А.К.

Додела ауто-седишта

ПРОМОЦИЈА БИЦИКЛИЗМА ПОВОДОМ ПРЕДСТОЈЕЋЕ
ТРКЕ ''КРОЗ СРБИЈУ''

МАЛИШАНИ ВОЗИЛИ ПОЛИГОН
Гости Мионице били су генерални секретар БСС Саша Гајичић
и селектор репрезентације олимпијац Иван Стевић
Мионица ће први пут бити град
домаћин Традиционалне међународне бициклистичке трке ''Кроз
Србију'', која ће 7. јуна кренути управо
из завичаја славног војводе Мишића.
Припреме за овај спортски догађај су
увелико у току, а једна од реализованих активности била је промоција
бициклистичког спорта за децу у
организацији локалне самоуправе и уз
подршку Бициклистичког савеза
Србије . Гости Мионице су 24. маја тим
поводом били генерални секретар
БСС Саша Гајичић и селектор наше
бициклистичке репрезентације, четвороструки учесник Олимпијских игара
Иван Стевић.
Најмлађи Мионичани су на полигонима испред вртића ''Невен'' и на
Тргу војводе Живојина Мишића опробали своје умеће у вожњи бицикла, а
након тога су генерални секретар БСС

Саша Гајичић и први човек мионичке
општине Бобан Јанковић уручили
поклоне, две гуралице које ће бити на
располагању малишанима из Вртића и
два бицикла за основце.
- М и о н и ц а и ма ч а с т д а буд е
почетна тачка најстарије бициклистичке
трке на Балкану. Припреме за реализацију једног од најважнијих спортских
догађаја у држави, бициклистичке трке
''Кроз Србију'', су при крају и улажемо
велике напоре како би се показали као
добри домаћини и представили своје
потенцијале у најбољем светлу –рекао
је председник општине Мионица Бобан
Јанковић и додао да је важно да деца
што мање времена проводе у кући крај
рачунара и телевизора и да се што више
баве спортом.
Према речима званичника БСС
Саше Гајичића, до сада су пријављене
24 екипе из 18 европских земаља. А.К.
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НА ПУТУ КОЗОМОР-ПЛАНИНИЦА

НОВИМ МОСТОМ ПРЕКО
СУВОБОРСКЕ РЕКЕ
Недавно је пуштен у саобраћај
мост преко Сувоборске реке у Планиници на путу Козомор – Планиница. Укупна вредност радова на
изградњи новог моста је 13,7 милиона динара и у потпуности је финансиран од стране Канцеларије за
управљање јавним улагањима у
оквиру Програма отклањања последица мартовских поплава из 2016.
године. Радове на изградњи новог
моста и пута у његовој непосредној
зони, као и регулацији дела речног
корита извело је ваљевско предузеће ''Комград''.
Током ове године планира се
изградња још једног моста на Сувоборској реци у Планиници. Пројектна документација је припремљена
и следи расписивање јавне набавке
за извођење радова.
А.К.

НОВИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УСПЕХ
МИОНИЧКОГ ХАРМОНИКАША

ВЛАЈКО ОСВОЈИО
ГРАН-ПРИ У РУСИЈИ
Влајко Јовановић, ученик четвртог разреда хармонике Средње музичке
школе ''Живорад Грбић'' из Ваљева у
класи проф. Душице Тимотић, наставио
је да ниже успехе на међународним
такмичењима.
Наиме, Гран прију
на такмичењу у
Даугавпилсу у
Летонији и титули
победника категорије у Угљевику у
Републици Српској, овај тринаестогодишњак из
мионичког села
Толића придодао
је Гран при на 13. међународном дечијем
такмичењу Фестивал словенске музике
у Русији. Влајко је до Гран прија на
такмичењу које је одржано у периоду од
18. до 21. маја стигао са освојених 100
бодова, поставши апсолутни победник
у извођењу и на дугметари и на
клавирској хармоници.
А.К.

Мионички малишани су опробали своје умеће у вожњи бицикла

18

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

31.мај 2018.г.
СЕЋАЊЕ

ВЛАТКО ПРАВИК
(1953 - 2018)
Пролазе неки дани
тугом обојени, непреболни
и твојим одласком
неприхватљиви...
Воли те твоја породица

12.06.2018. г. навршава се
година од смрти

СТАНИМИРА
ЈАТАКОВИЋА ЦАНА
(1948 – 2017)
Никада те нећемо
заборавити...
Супруга Милијана,
синови Жељко и Горан

26.маја.2018.г. навршило се пет
годинa од смрти наше драге

НАДЕЖДЕ
НЕДЕЉКОВИЋ
(1929 - 2013)
Отишла је заувек, али ће
наставити да живи у нашим
срцима и нашим сећањима.
Син Милан, снаха Јелена,
унуци Милош и Душан,
унуке Дуња и Нађа

СЕЋАЊЕ

ВЛАТКО ПРАВИК
(1953 - 2018)
Имати тебе за пријатеља
био је божији благослов.
Био си цар...
Био си шмекер...
Воле те твоји Николићи
5.јуна.2018.г. навршавају се
четири године од смрти
наше драге

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА

МИРКЕ ПОПОВИЋ
(1945 – 2014)
Остаћеш вечно у срцима
Твојих најмилијих

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 064/81-98-563 и 014/411-022

С поштовањем КЈП „Ђунис”
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СПОРТ
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ВРЕЉАНИН НАПУСТИО КОПЕНХАГЕН

УРОШ МАТИЋ У АУСТРИЈИ
Српски везиста Урош Матић прешао
је у Аустрију из Беча на једногодишњу
позајмицу. Млађи брат Немање Матића,
који је под уговором са данским Копенхагеном, представљен је у новом клубу,
где је ставио параф на једногодишњу
сарадњу, уз велико задовољство челника аутријског гиганта.
Матић (27) је у Копенхаген стигао у
јануару 2017. године након одличних
игара у Штурму за обештећење од
3.000.000 евра, а прошле сезоне одиграо
је 25 мечева у дресу данског великана и
постигао четири гола.
Челници Аустрије добро су упамтили игре српског фудбалера у дресу
клуб из Граца и очекују да ће их поновити наредне сезоне.
„Матић је још у Штурму показао
какав је играч и верујемо да ће у
Аустрији играти важну улогу. Он је прави
лидер, има одличне физичке и техничке
особине, а изнад свега је сјајна личност”, рекао је спортски директор
Аустрије Франц Волфарт.
Задовољство није крио ни сам
Матић.
„Аустрија је клуб са дугом традицијом. Разговори са тренером и спортским директорм су били веома позитивни и обећавали су од самог почетка.
Стадион заиста изгледа сјајно и радујем
се утакмицама на њему”, рекао је Матић.

Урош Матић
Великан из Беча након позајмице
има могућност откупа српског играча,
који је професионалну каријеру започео
у Кошицама, потом био у Бенфици,
Бреди и поменутом Штурму.

УБСКИ БАСКЕТАШИ ОРГАНИЗОВАЛИ ТУРНИР НА ШКОЛАРЦУ

ВАЉЕВЦИ НАЈБОЉИ
Традиционално дружење убских
и шабачких баскеташа прошле зиме је
прерасло у турнир коме су се прикључили Лозничани и Сремска Митровица,
а после премијере у хали "Зорка" у
Шапцу- турнир је имао своје друго
издање у организацији Убљана.
Уместо спречених баскеташа Лознице,
ускочила је ваљевска екипа „Кафе Мо“
и на крају се радовала победничком
пехару.
Домаћин је имао шансу против
каснијих победника турнира, повели
су са 1:0 (21:17) у полуфиналном
окршају са Ваљевцима, али је предвођен најбољим играчем турнира
Бранком Глушцем, Кафе Мо добио
следећа два баскета и пласирао се у
финале. У другом дуелу, Сремска
Митровица је у два баскета добила

Шапчане, али није имала снаге да
угрози победу Ваљеваца. Захваљујући далекометном рафалу Глушца,
Кафе Мо је убедљиво добио први
баскет, да би у другом после велике
предности Митровчана победник
турнира направио преокрет и добио у
тесној завршници.
Убљани су у борби за 3. место
поражени од Шапца у два баскета, а за
домаће су наступали Жељко Радојичић- Роки, Владимир Сокић, Милован Миловановић, Милан Иванковић и
Бранко Матић. Ако се нису прославили
на Школарцу као играчи, онда су за
организацију турнира и "треће полувреме" добили све похвале од гостију,
а наредно дружење баскеташа- ветерана заказано је за Сремску Митровицу.
Б.Матић

Лепо дружење на Школарцу:
Баскеташи из Шапца, Ваљева, Сремске Митровице и Уба

РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ
ИГРЕ УШЛЕ У ЗАВРШНИЦУ

ПОЛИЦИЈА И ЂУНИС
КРОЗ „ИГЛЕНЕ УШИ“
ДО ЧЕТВРТФИНАЛА
Одавно фудбалски турнир на
Радничким спортским играма није био
тако узбудљив и квалитетан, а на
истеку треће недеље турнира познат је
расплет у групи "А". Апсолутна доминација ОШ "Рајко Михаиловић" из
Бањана донела им је прво место са 6
убедљивих победа, а Дејан Младеновић је убедљиво први стрелац
турнира са 13 погодака. ЗЗ Трлић је
сигурно освојио 2. место са 5 победа и
једним поразом, а права драма виђена
је у расподели позиција 3, 4 и 5. Три
екипе- КЈП Ђунис, Полиција и Геометри завршили су групно такмичење
са 9 бодова, мини-табела је пресудила
да Геометри остану "кратких рукава". У
борби за зачеље групе, Вивекс је
савладао Стрелу са 5:4 и избегао
последњу позицију.
У Групи "Б" Јединство је коло пре
краја обезбедило прво место и у
четвртфиналу одмериће снаге са
полицајцима. За друго место се боре
Млекара и Зимпа, док ће последњег
четвртфиналисту одредити дуел Мина
Мат Комес Плус- Технички преглед
ДОЗ. Копови нису успели да се изборе
за најбољих осам, а "фењер" је припао
екипи Неретва комерц која није
освојила ниједан бод.
Програм се завршава финалним
борбама у четвртак када су на програму и надвлачење конопца и атлетске дисциплине.

МАЛИ ОГЛАСИ
064/2180-588

Продајем намештен
ЈЕДНОСОБАН СТАН,
у центру Уба
(код Дома Здравља).
Стан је погодан и
као пословни простор.
Тел: 064/17-12-911
Продајем НЕДОВРШЕНУ
ВИКЕНДИЦУ У МУРГАШУ
П + Пк - 117,95 квадрата са
плацом од 10 ари и
ливадом од 19,34 ара, тик
уз стару храстову шуму.
Мургаш, 500 метара десно
од „Убског замка“ из
правца Уба. До викендице
се стиже новоизграђеним
путем - 1,5 километара од
врха Вучијака скретањем
десно. Цена: 12.000 евра.
Тел. 063/23-77-12

ФУДБАЛ

31.мај 2018.г.
Општинска лига Уба, 24. коло

OP[TINSKA LIGA
“UB”
23.коло (20.05.2018):
Слога (В) - Шарбане
ОФК Таково-Омладинац (К)
Вукона - Стрелац (К)
Звиздар 2012 - Мургаш 2012
Памбуковица-Колубара(ЛП)
Докмир - Јединство (М)
Слободне: Бргуле

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

24.коло (27.05.2018):
Јединство(М)-Памбуковица
Колубара (ЛП) - Звиздар
Мургаш 2012 - Вукона
Стрелац (К) - ОФК Таково
Омладинац (К) - Слога (В)
Шарбане - Бргуле
Слободан: Докмир

0:7
1:2
1:1
1:3
7:0
1:1

Јединство (Милорци)Памбуковица 0:7 (0:3)
Стадион у Милорцима. Гледалаца: 80.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци: Д.Ненадовић у 36., 42. и 50.,
Јовановић у 40., Р.Балиновац у 55.,
Ђурђевић из пенала у 75. и Гавриловић у 80. минуту. Жути картони:
Божичковић (Ј), Р.Балиновац (П).
ЈЕДИНСТВО: Маринковић 5, Стојановић 5, Симић 5, Карапанџић 5,
Божичковић 5, Алеков - (Д.Максимовић 5), Чарапић 5, Станојевић 5
(С.Максимовић 5), Трајковски 5, Јокић
5, Павићевић 5
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 8, Глишић
7,5 (Богићевић 7,5), М.Балиновац 8,
С.Ненадовић 8, Ђукић 8 (Милошевић
7,5), Јовановић 8, Радојичић 7,5
(Нинковић 7,5), Исић 7,5 (Мијаиловић
7,5), Д.Ненадовић 8,5 (Гавриловић 7,5),
Р.Балиновац 8, Миливојевић 8,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Слободан Миливојевић (Пам)
На импресиван начин, Памбуковчани су "оверили" титулу и пласирали се у Међуопштинску лигу Колубаре. Отпор домаћина је трајао мало
више од пола сата, а онда је Душан
Ненадовић ефектним поготком откључао браву Милорчана. Милан Балиновац је лепо асистирао Јовановићу
за 2:0, а на паузи је већ било јасно ко је
победник.
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ОФК Таково- Омладинац
(Калиновац) 1:1 (0:0)
Стадион у Такову. Гледалаца: 80. Судија:
Милутин Остојић (Уб). Стрелци: Ненадовић у 80. за ОФК Таково, а Милан Тимотић
у 90. минуту за Омладинац. Жути картон:
Јовановић (ОФК).
ОФК ТАКОВО: Стефановић 7, Живановић
7 (Јеремић 7), Савић 7 (Павловић 7),
Д.Глишић 7, Милићевић 7,5, Љ.Максимовић 7, Танасић 7,5 (Ненадовић 7), Илић 7,
Николић 6,5 (Велимировић 7), Н.Максимовић 7, Срећковић 6,5 (Н.Глишић -)
ОМЛАДИНАЦ: Деспотовић 6, Павловић
7,5, С.Стефановић 6,5, Ашковић 7,5,
Д.Савић 7, И.Савић 7, Чолић 6 (Ми.Ивановић 7), Д.Стефановић 6 (М.Тимотић 7,5),
Максимовић 6,5 (И.Тимотић 7), Ма.Ивановић 7,5, Чобић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Јован Ашковић (Омл)
Уједначено одмеравање са најреалнијим исходом, а оба тима су пропустила по једну идеалну прилику пре
постигнутих голова. До предности су
стигли домаћини- Ненадовић је извео
слободан ударац, а голман Деспотовић
слабо реаговао и млаку лопту практично
утерао у свој гол.
Изгледало је да је домаћин на прагу
победе, али је надокнада времена донела
промену резултата- дугу лопту ка шеснаестерцу покупио је у скоку Милан Тимотић, одмерен лоб-ударац главом био је
неухватљив за Рашу Стефановића...
Општинска лига Уба, 23. коло

25.коло (03.06.2018- 11.00ч):
Бргуле - Омладинац (К)
Слога (В) - Стрелац (К)
ОФК Таково - Мургаш 2012
Вукона - Колубара (ЛП)
Звиздар 2012 - Јединство (М)
Памбуковица - Докмир
Слободне: Шарбане
26.коло (10.06.2018- 11.00ч):
Докмир - Звиздар 2012
Јединство (М) - Вукона
Колубара (ЛП) - ОФК Таково
Мургаш 2012 - Слога (В)
Стрелац (К) - Бргуле
Омладинац (К) - Шарбане
Слободна: Памбуковица

Докмир- Јединство
(Милорци) 0:2 (0:0)

Раша Балиновац
и Слободан Миливојевић
У наставку се ефектним асистенцијама истицао Слоба Миливојевић, а вреди рећи да се у листу
стрелаца уписао и голман Иван
Ђурђевић са "беле тачке". Два кола
пред крај, лидер има 4 бода предности, али је најближи ривал Шарбане
слободан у следећем колу, па су у
недељу 27. маја трубачи имали пуно
посла у Памбуковици...

Општинска лига Уба, 24. коло

Шарбане- Бргуле
1:1 (0:1)
Стадион у Шарбанама. Гледалаца: 50. Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелаци:
Симић у 65. из пенала за Шарбане, а Ранковић у 2. минуту за Бргуле. Жути
картон: Н.Петровић (Б).
ШАРБАНЕ: Г.Ранковић 7, Ђукић 6,5, Павловић 6 (И.Аврамовић 6,5), Симић 7,
Д.Аврамовић 6,5, С.Миловановић 6,5, Ђуровић 6, Радовановић 6,5,
Н.Миловановић 7, В.Аврамовић 6,5, Н.Ранковић 6,5
БРГУЛЕ: З.Павловић 7, Илић 6,5, Н.Петровић 6,5, Ракић 7, М.Петровић 7,
М.Ђорђевић 7 (Поповић 6,5), З.Ђорђевић 7, А.Петровић 6,5 (Јовановић 6,5),
Фили-повић 6,5 (М.Ђорђевић 6,5), Ранковић 6,5, Д.Павловић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Ђорђевић (Бргуле)
Врло незанимљива утакмица комшиј-ских ривала, домаћин се изгледа и
пре меча помирио са чињеницом да пехар путује у Памбуковицу. Већ у другом
минуту Зоран Ђорђевић је казнио конфу-зију одбране Шарбана, а Борисав
Ранко-вић само потврдио улазак лопте у гол.
Изједначење је стигло са "креча"- Влада Аврамовић је извео слободан
ударац, а лопта се заглавила у рукама једног од играча у "живом зиду". Горан
Симић је био прецизан са 11 метара и донео бод домаћину који га и теоретски
оставља на другом месту.

Стадион у Докмиру. Гледалаца: 50.
Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелци:
Јокић у 70. и Стојановић у 77. минуту.
Жути картони: Б.Јовић (Д), Станојевић (Ј).
ДОКМИР: Г.Вујић 7,5, Пауновић 6,5,
Б.Јовић 7,5, Нешковић 7, Вишић 7,
Манојловић 6,5, З.Јовић 7 (Јеремић -),
М.Вујић 7, М.Јовић 7, Андрић 7 (Митровић
-), Тодоровић 7
ЈЕДИНСТВО: Маринковић 8, Карапанџић
7, Симић 7, Стојановић 7,5, Алеков 6,5,
Божичковић 7, Трајковски 7, Станојевић 7,
С.Максимовић 6,5, Јокић 8, Д.Максимовић
7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Јокић (Јед)
Узбудљив и отворен меч у Докмиру у
којем су бриљирали голмани Вујић и
Маринковић са по неколико одбрањених
"зицера". Мрежа Горана Вујића се ипак
затресла у 70. минуту- Славко Максимовић је главом упутио лопту ка шаеснаестерцу домаћих, Јокић је измакао пажњи
одбране Докмира и полу-волејом послао
лопту у горњи десни угао.
Врло брзо су решене све дилемекапитен Јокић је послао дугу лопту преко
одбране домаћих, а Стојановић рутински
одрадио лакши део посла.

22

ФУДБАЛ

31.мај 2018.г.
23. коло

23. коло

Рудар (Радљево)- Врело Каленић- Димитрије Туцовић
(Ћелије) 2:1 (1:0)
4:2 (3:2)
Стадион у Каленићу. Гледалаца: 200.

22.коло (19/20.05.2018):
Димитрије Туцовић - Врело
Јошева - Рудар (Р)
Рубрибреза - Гуњевац
Полет (Т) - Чучуге
Црвена Јабука - Паљуви
Каленић - Полет (ДЛ)
Слободна: ОФК Стубленица

3:0
4:0
4:0
4:0
0:0
0:0

23.коло (26/27.05.2018):
Каленић - Дим.Туцовић
Полет (ДЛ) - Црвена Јабука
ОФК Паљуви - Полет (Т)
Чучуге - ОФК Стубленица
Гуњевац - Јошева
Рудар (Р) - Врело
Слободна: Рубрибреза

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

24.коло (02/03.06.2018- 17.30ч):
Димитрије Туцовић - Рудар (Р)
Врело - Гуњевац
Рубрибреза - Чучуге
ОФК Стубленица - ОФК Паљуви
Полет (Т) - Полет (ДЛ)
Црвена Јабука - Каленић
Слободна: Јошева
25.коло (09/10.06.2018- 17.30ч):
Црвена Јабука - Дим.Туцовић
Каленић - Полет (Т)
Полет (ДЛ) - ОФК Стубленица
ОФК Паљуви - Рубрибреза
Чучуге - Јошева
Гуњевац - Рудар (Р)
Слободно: Врело

Услужно
бушење и
чишћење
бунара
Мија Ранковић,
Брезовица

014/463-213
064/160-71-60

Стадион у Радљеву. Гледалаца: 80.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: Пантелић у 3. и 28., М.Теодосијевић у 13. и Страхињић у 55. за Рудар, а
Мирковић у 20. и 33. минуту за Врело.
Жути картони: Младеновић, Милић (В)
РУДАР: З.Теодосијевић 7, Радић 7,
М.Теодосијевић 7,5, Страхињић 7, Павловић 7, Јеремић 7,5, Пантелић 8
(Б.Ивковић -), Ђурђевић 7, Радовић 7,
Н.Ивковић 7, Станковић 7
ВРЕЛО: Добросављевић 6,5, Љубомировић 6, Младеновић 7, Јанковић 6,5,
Новаковић 6,5, Милић 6, Мијатовић 6,
Вићентић 6,5, Панић 6,5, Мирковић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Радомир Пантелић (Рудар)
Врељани су новим поразом, а много
више тријумфом Стубленице у Чучугама, додатно закомпликовали своју
ситуацију. Да Врељани имају силне
муке да "скрпе" тим видело се на изласку на центар- само 10 играча стигло је у
Радљево, а стандардни штопер Добросављевић морао је међу стативе.
Већ на самом почетку, Пантелић је
казнио грешку одбране и погодио из
непосредне близине. Пробудили су се
гости после другог примљеног поготка,
Мирковић је лепим соло-продором
смањио предност Рудара. Пантелић и
Мирковић су се до паузе још по једном
уписали у стрелце, а све дилеме решио
је Страхињић почетком другог дела.
22. коло

Црвена Јабука- Паљуви
0:0
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
70. Судија: Владимир Благојевић
(Врело). Жути картони: Мирковић,
Илић, Угреновић (Ц), Милутиновић,
Павловић, Ђорђевић (П).
ЦРВЕНА ЈАБУКА: М.Милутиновић 7,
Мирковић 7, Г.Милутиновић 7 (Дамњановић 6,5), Илић 7, Малешевић 7,
Јанковић 7, Стефановић 7 (Стојковић -),
Угреновић 6,5, Кузмановић 7 (Берановић 7), Јовићевић 7, Вукић 7,5
ПАЉУВИ: Ћургуз 9, Мијатовић 7,
Павловић 6,5, Илић 7, Рашић 7,5, Ђурић
7, Филиповић 6,5, Ранковић 6 (Станојловић -), Јовић 6 (Веселиновић -), Миловановић 6,5 (Ђорђевић 6,5), Новаковић (Милутиновић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Мирко Ћургуз (Паљуви)
Јабучани су били много бољи ривал,
али су имали непремостиву препреку у
виду Мирка Ћургуза. Већ на самом
старту, Гојко Милутиновић је снажно
тукао са "петерца", а Ћургуз попут
пантера лопту избио у корнер. Нову
велику прилику имао је Јован Мирковић, овога пута голман Паљува је ногом
спречио лопту да уђе у мрежу.
Изгледало је да ће се мреже ипак
трести након фаула над Стефаном
Вукићем и најстроже казне за домаће,
али није тако мислио Ћургуз. Прочитао
је намеру Угреновића и сачувао бод
гостима који, изузев шансе Миловановића, нису успели да озбиљније
запрете голману домаћих. Вероватно је
разлог за то и рана повреда Милана
Новаковића, без омаленог нападача
Паљувима је значајно отупљена оштрица напада...цизан за заслужени бод
домаћина.

Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: С.Радовановић у 20. и
Милошевић у 48. за Каленић, а Ђенисић
у 55. минуту за Д.Туцовић. Жути картони: Андрић, Јовановић, Михаиловић,
С.Радовановић (К), Живановић,
Марковић, Ђенисић, Новаковић (Д).
КАЛЕНИЋ: Миловановић 6,5, Михаиловић 7, Милошевић 7, Јовановић 7,
С.Радовановић 7,5, Ђуричић 7,5,
Андрић 7,5 (Вучковић -), Рајковић 8,
Вукојев 7, З.Радовановић 7 (Стевановић -), Ранковић 7
Д.ТУЦОВИЋ: Радиновић 6,5, Јевтић 6
(Марковић 6), Новаковић 6, М.Павловић
6, Ибрахимовић 6, Ђенисић 7, Божић 6
(Мићић 6,5), Стејанић 6,5, Живановић
6,5, Павловић 6,5, Јеремић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бојан Рајковић (Каленић)
У мечу који може бити кључан за
позицију 2, Каленић је потпуно заслужено савладао тим из Ћелија. Гости
који по именима имају можда и најбољи
састав у лиги, нису успевали да озбиљније угрозе гол домаћих, а једини гол
постигли су из слободног ударца након
смушене реакције Миловановића.
Домаћин је до предности стигао
након корнера- Андрић је убацио лопту
из корнера, а Слободан Радовановић
најбоље скочио и главом матирао
Радиновића. Други гол је пао након
лепе финте без лопте Вукојева, а
простор који се отворио искористио је
Милошевић да дуплира предност.
Могао је стрелац другог гола у финишу
да "овери" победу, али је млако
шутирао из не баш идеалне позиције...
22. коло

Полет (Таково)- Чучуге
4:0 (1:0)
Стадион у Такову. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Лазаревић (Звиздар).
Стрелци: Јеремић у 40. из пенала,
М.Илић у 51. и Граховац у 80. и 82.
минуту. Жути картони: Станковић,
Филиповић, Симеуновић (Ч). Црвени
картон: Јеремић (Полет) у 42. минуту.
ПОЛЕТ: Михајловић 7, Гајић 7 (Петровић -), Радовановић 7, Максимовић 7,
Јечменица 7,5, Стефановић 7,5,
Јанковић 7, М.Илић 8, Јеремић 7,
С.Илић 7,5, Граховац 8
ЧУЧУГЕ: Мих.Јовић 6,5, Ђуричић 6,
Ашковић 6 (Степановић 6), Јаџић 6,
Филиповић 7, Станковић 6, Ристић 6,
Мир.Јовић 6, Марковић 6, Драговић 6,
Симеуновић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Петар Граховац (Полет)
Иако су гости имали теренску
иницијативу у првом делу, пред паузу
је повео тим из Такова- Ашковић је
играо руком у свом казненом простору, а Јеремић, не баш најсигурније, ипак матирао Михаила Јовића
са 11 метара. Стрелац првог гола је
убрзо направио непотребну глупост,
после кошкања са Станковићем судија му је показао пут у свлачионицу.
Иако бројчано слабији, домаћи су
одлично тактички парирали Чучугама, а Мирко Илић је из гужве закуцао лопту под пречку. Граховац је
одличну партију украсио најпре
голом после соло-продора, а затим и
правовременом реакцијом главом
након покушаја Гајића.
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Тврдојевац- Радник
1:0 (1:0)

26.коло (19/20.05.2018):
Младост (Д) - Врело Спорт
Искра - Брезовица
Качер - Тешњар
Трлић - Пепељевац
Рибникар - Тулари
Радник - ОФК Јабучје
ЗСК - Тврдојевац
Јуниор НН - Бањани

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

27.коло (26/27.05.2018):
Јуниор НН - Младост (Д)
Бањани - ЗСК
Тврдојевац - Радник
ОФК Јабучје - Рибникар
Тулари - Трлић
Пепељевац - Качер
Тешњар - Искра
Брезовица - Врело Спорт

4:3
3:1
1:0
7:0
3:0
3:0
2:3
1:2

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 200.
Судија: Дарко Тодоровић (Доњи
Лајковац). Стрелац: Јовановић у 5.
минуту. Жути картони: Ракић (Т),
Петровић, Стевић (Р).
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 7,5, Ракић 8,
И.Ранковић 7,5, Васић 7,5, Мирковић 7,5,
Јовић 7,5, Миловановић 7,5, Брдаревић
7,5 (Ћесаревић -, Илић -), Јовановић 8,5,
Марковић 7,5, Петровић 7,5 (Милић 7,5)
РАДНИК: Радовановић 7, В.Живковић 6
(Вујић 6), Петровић 7, Ф.Луковић 6, Јоцић
6,5, Ф.Илић 6, Стевић 6, М.Луковић 6,
Хаџић - (Лесић 6), Ракић 6,5, Т.Живковић 6
(В.Илић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: А. Јовановић (Т)
У дербију зачеља бодови су припали
домаћину, по приказаној игри- потпуно
заслужено. Победоносни гол је пао у
раној фази- Ракић је одиграо повратни
пас, а Јовановић са 18 метара ефектним
ударцем матирао Радовановића. Тврдојевац је диктирао темпо и стварао шансе,
а чак три пута се тресао оквир гола
Убљана- Петровић, Јовић и Јовановић
нису имали среће да затресу мрежу.
Радник је био непрепознатљиво лош,
Хаџић је после повреде издржао само 20
минута, а нешто више могао је да уради
Стевић средином првог дела. Повлачио
га је у дуелу Миловановић, снажни
нападач је шутирао из контакта, а утисак
је да је судија исправно поступио што
није свирао ништа.
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Тулари- Трлић
3:0 (2:0)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 80.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелац:
Пантић у 21., 27. и 76. минуту. Црвени
картон: Радивојевић (Трлић) у 76. минуту.
ТУЛАРИ: Мрчић 7,5, Шимшић 7,5,
Зујаловић 7,5, Марјановић 7 (Маслаковић
-), Брдаревић 7 (Милановић -), Крстић 7,5,
Мехинагић 7, Пантић 8, Николић 7,5
(Јованчић -), Адамовић 7, Вићентић 7
ТРЛИЋ: Милосављевић 6, Марковић 6,
Лазић 6, Танасијевић 6, Иконић 6, Кандић
6, Савић 6, Поповић 6, Давидовић 6,
Радивојевић 6, Цвијић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Пантић (Тулари)
Одлична игра и сигурна победа Тулара,
домаћин је од првог минута кренуо
агресивно, а награда је стигла после
дубинске лопте Крстића и одличне
реакције Пантића. Нападач домаћих је
убрзо постигао и други погодак, лопта је
дуго путовала након центаршута
Вићентића, а Пантић главом са друге
стативе лобовао Милосављевића.
Могао је Трлић да се врати у игру након
пенала који је изнудио Савић у 63. минуту,
али се истакао Мрчић који је управо
Савића спречио да буде стрелац са
"креча". Све дилеме су решене мало
касније, Поповић је изгубио лопту која је
брзо стигла до Пантића, а јунак меча
прецизним шутем комплетирао хет-трик.

Окружна лига Колубаре, 27. коло

Брезовица- Врело Спорт 1:2 (0:2)
28.коло (02/03.06.2018- 17.00ч):
Младост (Д) - Брезовица
Врело Спорт - Тешњар
Искра - Пепељевац
Качер - Тулари
Трлић - ОФК Јабучје
Рибникар - Тврдојевац
Радник - Бањани
ЗСК - Јуниор Ново Насеље
29.коло (09/10.06.2018- 17.30ч):
ЗСК - Младост (Д)
Јуниор НН - Радник
Бањани - Рибникар
Тврдојевац - Трлић
ОФК Јабучје - Качер
Тулари - Искра
Пепељевац - Врело Спорт
Тешњар - Брезовица

Стадион у Брезовици. Гледалаца: 800. Судија: Дејан Ранисављевић (Бабина Лука).
Стрелци: Руменић у 68. из пенала за Брезовицу, а Д.Матић у 10. и Симеуновић у 40.
минуту за Врело Спорт. Жути картони: Руменић, Ђурђевић (Б), Симеуновић,
Јанковић, И.Матић (В). Црвени картон: Ракић (Врело Спорт) у 67. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 6,5, Вуканић 6,5 (М.Тојчић 7), Савковић 7, Љ.Тојчић 7,
Николић 7, Симић 7 (Ашковић -), Тешић 7, Ђурђевић 8 (Гајичић -), Гошић 7, Руменић
7,5, Обрадовић 7,5
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 7, Симић 7, Ђорђевић 7,5, Д.Матић 8, Јолачић 7,5,
Симеуновић 7,5 (Јовановић -), Ристовски 7,5 (Поповић -), Новаковић - (И.Матић 7),
Милошевић 7,5, Леонтијевић 7, Јанковић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дарко Матић (Врело Спорт)
Врељани су потврдили доминацију у дербију сезоне, мада је борба за прво
место била решена и пре овог сусрета. Леп амбијент у Брезовици и поред тешког
времена, а гости су са трибина имали подршку и Немање Матића, оснивача клуба
који је за ове три сезоне порушио бројне рекорде.
Протестовали су домаћи у 8. минуту након фаула Ракића над Обрадовићем
ван шеснаестерца, али је Ранисављевић сматрао да нема потребе да вади картон
из џепа. Врељани су брзо стигли до предности- Цветиновић је несигурно реаговао
након корнера, а Дарко Матић вешто реаговао и лопту, уз помоћ пречке, послао у
мрежу домаћих. Капитен гостију је био врло активан у противничком
шеснаестерцу, а после његове повратне лопте Јанковић се нашао у идеалној
прилици. Голман Брезовице је добро интервенисао, али је био сконцентрисан
Симеуновић и из близине дуплирао предност.
Брезовица је смањила са "креча", врло сигурни голман Ракић је овога пута за
прекршај над Обрадовићем кажњен црвеним картоном. На гол гостију морао је мање искусни Јовановић, али је екипа Врело Спорта вешто затворила прилазе голу .

Наредне сезоне састајаће се у Зони „Дрина“: Врело Спорт и Брезовица
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КРОЗ БАРАЖ КА НАЈВИШЕМ РАНГУ
Борац из Чачка прва препрека, утакмице заказане 2. и 6.јун
После читавих 12 година, једна
јуниорска селекција Јединства окитила
се шампионских пехаром у такмичењима региона Западне Србије. Сада већ
далеке 2006., генерација убских кадета
са тренером Жарком Јовановићем
освојила је прво место у регуларном
делу сезоне, али Раћа Петровић, Иван
Јовановић, Стефан Илић, Александар
Гавриловић и остали нису успели да
премосте прву препреку у баражу у виду
Шумадије из Крагујевца. Корак више од
њих пробаће да направи генерација
омладинаца рођених 99., 00. и 01. године, под тренерском палицом Мирослава
Билића прошли су први кроз циљ после
узбудљиве трке са Мачвом и донели још
један трофеј на "Џајин" стадион.
Дилеме су теоретски окончане
након сусрет са вршњацима из
Будућности-Крушика, Ваљевци су се
показали као тврд орах, али је гол
капитена Грујичића пред саму паузу
одвео меч у жељеном смеру за домаће.
Када је Филиповић након идеалног
центаршута Тмушића погодио главом са
"петерца", било је јасно да је шампионско славље све ближе, а Лазар
Ристовски је приземним ударцем
украсио још једно одлично издање
Билићевих пулена.
Убљани су регуларни део завршили демонстрацијом силе против
Прова у гостима- 7:1, а сутрадан су на

утакмици првог тима награђени
златним медаљама, пехаром који је
капитену Грујичићу уручио Радосав
Петровић и овацијама публике која је
бурно поздравила своје шампионе.
Жребом у Крагујевцу одређено је
да ће им ривал у првој рунди баража
бити Борац из Чачка, а први меч је на
програму у суботу 2. јуна на стадиону
"Драган Џајић" са почетком у 17.30
часова. Реванш је заказан за среду 6. јун
у Чачку, а уколико омладинци Јединства буду бољи у двомечу, у борби за
Квалитетну лигу Србије играће против
успешнијег из дуела Слобода (Ужице)Шумадија (Аранђеловац).
Б.Матић

Радосав Раћа Петровић уручује
пехар капитену Грујичићу

Омладиници ФК Јединство са пехаром и медаљама

ФУДБАЛ
ЈЕДИНСТВО У ДОБРОМ РИТМУ ПРИВОДИ КРАЈУ СЕЗОНУ

БОРБА ЗА ТРЕЋЕ МЕСТО
- Пропуштена прилика да се освоји цео плен из
Пожаревца. - Поповић донео бодове против Мокре Горе.
- У среду црвено-бели ишли у Михајловац, у недељу са
комшијама из Ваљева (17.30 часова)
Не посустају црвено-бели у финишу сезоне, добрим резултатима у
последње време пулени Верољуба Дуканца су дошли у прилику да се у
последња четири кола изборе за место одмах иза водећег двојца.
Меч на пожаревачком Вашаришту донео је сличан сценарио са
ранијих гостовања Убљана- мало спорији почетак праћен резултатским
заостатком, много боља игра у наставку и значајан допринос играча са
клупе, али за разлику од Љубића и Пријепоља где је пад концентрације у
финишу коштао пораза, овога пута су понели бод кући. Утисак је да
домаћин треба да буде задовољнији резултатом, одлични голман Савић
је у неколико наврата пантерски реаговао, а изражена разлика у поседу за
Јединство потврђује ко је био бољи ривал.
По времену нимало наклоњеном фудбалу, убска публика је у
недељу видела веома мотивисану екипу из Зубиног Потока, гости са
Косова су стављали на силне муке одличног Ивана Јовановића, а успели
су чак и два пута да уздрмају оквир гола. Домаћи су у првом делу имали
лепу прилику преко Љубичића, а до победносног гола стигли су
средином другог дела- Крстић је лепо центрирао са леве стране, а
Поповић потврдио доминацију у ваздуху и са "петерца" решио меч. Само
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Јединство (Уб) - Мокра Гора
(Зубин Поток) 1:0 (0:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 300.
Судија: Срђан Димитријевић (Крагујевац).
Стрелац: Поповић у 65. минуту. Жути картони:
Н.Радојичић (Ј), Бешовић, Милојевић (М).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7,5, Којић 7 (од 52.
Д.Јовановић 7), Н.Радојичић 6,5, Брадоњић 7,
Сајић 7 (од 62. Андрић 7), Филиповић 6,5 (од 46.
З.Радојичић 7), Рајовић 7, Љубичић 6,5, Бељић
7, Крстић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Велимир Поповић (Јед)
Српска лига "Запад", 29. коло

Млади радник 1926Јединство (Уб) 1:1 (1:0)
Градски стадион у Пожаревцу. Гледа-лаца: 200.
Судија: Мирослав Јокић (Богатић). Стрелци:
Муљајић у 25. за Млади радник, а Крстић у 78.
минуту за Јединство. Жути картони: Васиљевић, Муљајић, Стојановић, Марковић (М).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Којић 7 (од 56.
Д.Јовановић 7), Н.Радојичић 7, Брадоњић 7,
Сајић 6,5, Мочић 6 (од 46. Поповић 7),
З.Радојичић 6 (од 67. Љубичић 7,5), Рајовић 7,
Лукић 7,5, Бељић 7, Крстић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: В.Савић (Млади радник)

Гол за победу: „Небески“ скок Велимира Поповића
који минут касније, стрелац јединог гола је направио одличан солопродор, али га је голман Ђорђевић ногом спречио да дуплира учинак.
Повијала се одбрана домаћих у финишу, капитен Јовановић је одбранио
два тешка ударца, а Бељић пропустио да у контри реши све дилеме. Ипак,
"минималац" је био сасвим довољан разлог за задовољство тренера
Верољуба Дуканца:
- Свака част момцима, изборили су се са одличним ривалом, тешким
временом и видним умором, а верујем да им је остало довољно снаге да
добрим финишом крунишемо одличну сезону. Драго ми је да резултатима
потврђујемо чист образ, да нас не занимају ничије рачунице и да ћемо до
краја играти максимално мотивисано. Није нам свеједно да ли ћемо бити
трећи или пети, тако да и у остала четири меча улазимо са победничким
амбицијама.
Црвено-бели су у среду радили прековремено на гостовању у
Михајловцу, а већ у недељу их чека комшијски дерби са БудућностКрушиком (17.30 часова).
Б.Матић
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31.коло (30.мај- 17.00 ч):
Пролетер Михајловац - Јединство (Уб)
32.коло (3.јун - 17.30 ч):
Јединство (Уб) - Будућност Крушик
33.коло (10.јун- 17.30 ч):
Слога (П) - Јединство (Уб)
34.коло (13.јун- 17.30 ч):
Јединство (Уб) - Шумадија 1903
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КОШАРКА

31.мај 2018.г.

МЛАДИ КОШАРКАШ ЂОРЂЕ СИМИЋ (13) ПРИВУКАО ПАЖЊУ НЕСВАКИДАШЊИМ ТАЛЕНТОМ

НОВИ БИСЕР
У ШКОЛИ „МЛАДОСТАША“
Производна трака талената у
режији тренера Владимира Урошевића
ради пуном паром- после Уроша Васиљевића и Анђеле Матић о чијем потенцијалу зна већ цела кошаркашка Србија,
пажњу стручњака је привукао и Ђорђе
Симић, бек Младости 014 рођен 2005.
године. Ове сезоне је као лидер своје
генерације млађих пионира водио екипу
ка освајању пехара на фајнал-фору у
Пожеги, а са великим успехом наступао
је и у селекцији пионира (03/04) који су
морали да се задовоље другим местом
иза Лознице. Сарадња Владимира
Урошевића и јунака наше приче сеже још
у 2012-те, време када је Симић као
предшколац дошао на тренинг КК Уба:
- Још на првом тренингу привукао
ми је пажњу кошаркашким стајлингом,
али прва година није наговештала
велике домете, био је врло тих и повучен у том периоду. Међутим, брзо су се
исказале његове лидерске карактеристике, жеља да трчи, скаче, шутира... и
од тада његов развој иде стално
узлазном путањом. Када је основана
Младост, цела генерација је кренула за
мном што му је омогућило да се добро
развија, а у саиграчу Матији Ненадовићу
добио је одличног сарадника на бековским позицијама. Сада је то играч који је
на мети озбиљних менаџера и клубова,
али се апсолутно слажем са одлуком
његових родитеља да до краја основне
школе буде овде. Посебно зато што

ћемо имати одличну генерацију 04/05 за
следећу сезону, а вероватни долазак
искусног "плеја" Љубаса у сениорски
погон требао би доста да му помогне. То
значи да га у наредној сезони чекају и
сениорски минути и још жешћи индивидуални рад- прича о свом пулену тренер
Младости Владимир Урошевић.
Ђорђе потиче из спортске породице, старији брат Стефан (2004.) му је
саиграч, а најмлађи Никола (2007.) је
талентовани "петлић" Јединства. Висок
је 178 центиметара, у овој сезони је
одиграо више од 30 званичних утакмица, а круна је био наступ на завршном
турниру у Пожеги где се окитио титулом
МВП-ја са просечно 30 поена у дуелима
са Ужице Мегом и Борцем из Чачка. На
позив бившег плејмејкера Иве Срђана
Ђурића, био је гост екипе Интеркош на
међународном турниру у Бијељини,
почетком маја и репрезентативац Западне Србије у Крагујевцу. Сваког месеца
је на контролним тренинзима најталентованијих дечака у хали Динамика на
Дорћолу, а радом је заслужио позив и на
Развојно-тренажни центар у Кладову
средином јула. Прошле године је био
најбољи полазник ЕКО Србија Баскет
кампа на Копаонику, за шта ће бити
награђен бесплатним учешћем овог
лета, све у свему- полазна основа за
највише домете:
- Омиљени кошаркаш ми је Никола
Јокић, тренер каже да подсећам на

Ђорђе Симић са пехаром МВП-ја
на фајнал-фору у Пожеги
Словенца Горана Драгића, али сам свестан да само радом могу да постанем
добар играч. У школи сам одличан, мада
морам да признам да радије идем на
тренинге и утакмице, а велику подршку
имам од родитеља који су браћи и мени
дали потпуну слободу избора. Рад са
тренером Урошевићем пуно је значио
Урошу и Анђели, надам се да ћемо
Милошевић, Мишић, Ашковић, ја и још
неки наставити истим путем- дечачки
искрено прича један од најталентованијих кошаркаша Србије, рођених 2005.
године.
Б.Матић

РУКОМЕТ

31.мај 2018.г.

УБСКИ РУКОМЕТАШИ НА КРАЈУ СЕЗОНЕ

СМЕДЕРЕВО
СПУШТА ЗАВЕСУ
У петак, од 19 часова, убски рукометаши ће на свом
паркету спустити завесу на сезону која је показала да убски
рукомет не треба да брине за будућност. Противник ће им бити
Смедерево, екипа коју су већ надиграли на њиховом паркету, а
између та два сусрета Убљани су имали и двомеч са екипом
Рудара из Костолца. Тренер Дејан Лукић има доста речи
похвале на рачун своје екипе:
- Први меч са Рударом смо одиграли добро, меч је био
изједначен, а преломили смо га у последњих десетак минута.
Играчи су и поред видног умора, показали снажан вољни
моменат, док смо на реванш отишли са само девет играча и два
голмана. У таквим околностима нисмо успели да пружимо јачи
отпор, али ћемо од публике пробати да се опростимо на прави
начин. Рудар нам бежи један бод, имају гостовање у Баричу,
тако да је теоријски могуће да окончамо доигравање на првом
месту- нису се одрекли такмичарских амбиција Убљани у борби
од деветог до 12. места ДРМЛ "Центар".

Младост која обећава: РК Уб
Пионири су играли свој први меч у ЛМК "Београд" у борби
од 5-8 места, Црвена звезда је славила са 25:19, мада су млади
Убљани имали само гол заостатка на десет минута пред крај. Реванш меч је заказан за 9. јун, такође у сали СД "Црвена звезда".

27

ДРМЛ "Центар", 2. коло доигравања

Уб- Рудар (Костолац) 31:28 (16:15)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 80. Судије: Драгана и
Данијела Петковић (Обреновац). Искључења: Уб 12, Рудар 10
минута. Седмерци: Уб 2 (1), Рудар 3 (1).
УБ: Јовановић (10 одбрана, 1 седмерац), Радојчић 5,
Вукосављевић 4, Старчевић 1, Богићевић, Тадић 5, Вилотијевић 1, Мандић 1, Петрић, Стокић 4, Драгишић 3, Петковић (2
одбране, 1 седмерац), Рогић 3, Ранковић, Матић, Максимовић
ДРМЛ "Центар", 3. коло доигравања

Рудар (Костолац)- Уб 31:25 (16:9)
Спортска хала у Костолцу. Гледалаца: 50. Судије: Денић,
Ранковић (Београд). Искључења: Рудар 14, Уб 10 минута.
Седмерци: Рудар 2 (2), Уб 1 (1).
УБ: Јовановић, Петрић, Вукосављевић 7, Старчевић,
Богићевић, Тадић 4, Вилотијевић 4, Мандић 2, Миловановић
5, Драгишић 1, Рогић 3, Матић
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