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ОБНОВА ВОЗНОГ ПАРКА КЈП „ЂУНИС”

СТИГЛИ КАМИОНИ
ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ
- Укупна вредност инвестиција у механизају
комуналног предузећа, које ће бити реализоване
до краја године, износиће око пола милиона
евра. - Ускоро стиже и замена за „тамиће”.
Убско комунално предузеће озбиљно се спрема за
предстојећу зимску сезону и послове одржавања путева који
су му додељени одлуком локалне самоуправе крајем прошле
године. У складу са тим, коначно је реализована набавка три
нова кипер камиона марке „Камаз”, у вредности од 34
милиона динара, који ће у значајној мери олакшати вршење
ове услуге. Камиони су мултифункционални и имају
могућност монтаже пратеће опреме од које је већ набављен
раоник за снег. Према речима Саше Милићевића, директора
КЈП „Ђунис”, ових дана спроведена је и јавна набавка за
посипаче, који би требало да стигну у наредних месец дана,
чиме ће се комплетирати опремање зимске службе.
- Циљ нам је да побољшамо услуге наше фирме, а знамо
сви да нам је механизација стара, што значи да је морамо
подмладити како би били ефикаснији у послу и испунили
задатке које локална самоуправа од нас очекује. Камионе смо
набавили путем кредитне линије уз наше учешће од 20 посто.
Ова инвестиција нам јако пуно значи не само за зимску
службу, већ и за комуналну хигијену и службу зеленила, јер
ћемо моћи да одржавамо дивље депоније које се стварају по
селима али и да одвозимо грање и траву. Уз нови скип и
бобкет, које смо набавили пре две године, као и набавку мањих камиона, који ће бити замена за „тамиће”, а чију испоруку
очекујемо за два месеца, наше послове ћемо знатно лакше и
брже обављати. Како би употпунили и подмладили наш возни
парк, ушли смо у процедуру набавке камиона цистерне за
превоз воде за пиће, али и куповину још једне ауто-дизалице
за одржавање јавне расвете- истиче Милићевић.

Нови камиони зимске службе:
Саша Милићевић, директор КЈП „Ђунис”
Према његовим речима, укупна вредност инвестиција,
које ће бити реализоване до краја године, износиће око пола
милиона евра, док се у наредној години планира куповина још
једног „смећара”, као и обнова дела путничких и теретних
аутомобила.
Милован Миловановић

ЧЕТВРТИ РАЈХ

Б

аук већ дуго кружи Европом.
Можда би требало да се запитамо
да ли је, икада, престајао,
односно, да ли је фашизам, икада дефинитивно поражен. Ако знамо да су неке земље
брзопотезно прешле на страну победника, ако су
историјске чињенице да су, на пример, у Хрватској
партизанске јединице биле састављене од Срба са
око 90 процената и ако се зна, поред осталог, да
Србима није био дозвољен повратак на Косово и
Метохију после Другог светског рата (сличних
ситуација је било широм Европе - упркос томе што
су фашистичке силе биле поражене), јасан је
закључак да је, још од краја рата, постојала нека
тајна политика савезничких држава (пре свега
Америке и Британије) која је имала за циљ заштиту
од комунизма, а то је била шанса остацима
фашистичких снага да се инфилтрирају и, под
плаштом новог европског друштва, чија градња је
започела Маршаловим планом, уђу у нове
парламенте европских држава. Европска унија,
настала на темељима савеза произвођача челика,
била је, сада је то очигледно, лак плен за оне који су
већ имали план да, у некој будућности, ревидирају
историју. Такозвана прослава у Варшави, на коју
нису позвани Русија и Србија, јасно показује какав
ће бити даљи смисао ‘’архитеката нове историје’’.
На делу су нови победници који су, уз помоћ
великих финансијских моћника, а зна се где они
седе, узели под своје главне полуге моћи, не само
од ‘’Старе даме’’ већ и широм света. Русија и Кина
су на другој страни, али, за сада, не чини се да ће
ствари да се разреше без апокалипсе, која би била
резултат великог нуклеарног сукоба.
Очигедно је да Доналд Трамп није присталица
прекрајања историје јер није дошао у Варшаву.
Наводно, није могао да заобиђе, авионом, велики
торнадо, али је послао свог заменика, који је
успешно савладао временске неприлике (?).
Иако има неке луцидне тренутке у својој политици,
чини се, Трамп би могао да буде веома значајан лик
у дефинитивином обрачуну са ‘’бауком фашизма’’.
Баук комунизма у Русији и Кини се претворио у
доброг духа што показују привредни резултати и
светска политика ових војних и економских сила.
Наиме, мора се признати да ни комунизам,
нарочито онај Стаљинов, није донео добро својим
сународницима. Али, Русија и Кина су нашле пут.
Изјава хрватске председнице, бивше НАТО
службенице Колинде, била је, све указује на то,
одобрена од присутних на прослави. Напротив,
развој даљих догађаја и изостанак ограђивања од
такве безочне лажи (највећи допринос Хрватске у
борби против фашизма), показује сав цинизам
присутних, али и подстицај да се сукоб са Србијом
и даље тихо развија. Ипак, забрана уласка српске
војне делегације у Хрватску на важно обележавање
годишњице и одавање почасти жртвама фашистичког терора - довољно говори сама за себе и значи
очигледан акт непријатељства.А зна се ко су газде...
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НА РАДОСТ НАЈМЛАЂИХ

НОВИ ВРТИЋ ПОЧЕО СА РАДОМ
Најмодернији објекат овог типа у Србији испуњава највише
стандарде за боравак деце и може да прими 250 малишана
Најмлађи житељи убске општине нову радну годину
започели су у новом вртићу, најмодернијем објекту овог типа
у Србији, чија је изградња трајала 14 месеци, а радови и
опремање коштали 259 милиона динара. Простире се на
близу три хиљаде квадратних метара, испуњава највише
стандарде за боравак деце и може да прими 250 малишана.
Усељење у нови вртић је свечано обележено, уз
присуство бројних гостију из јавног, привредног и културног
живота општине и представника општинских институција и
установа, али уобичајеног свечаног отварања није било. Ово
репрезентативно здање, 2. септембра симболично је
отворило прво дете које је тог јутра крочило у њега, а то је
трогодишњи Вељко Ненадовић.
Директорка Предшколске установе Гордана Милосављевић Марковић том приликом је рекла да у два убска
обданишта сада има 600 малишана и додала: „Данас је
најсрећнији дан за нашу општину, децу и родитеље, јер смо
отворили нови објекат вртића. Хвала општини Уб што улаже
у најмлађе, јер је рани раст и развој најбитнији за напредак
сваког детета“.

Највећи и најопремљенији вртић
у Колубарском и Мачванском округу

Укинуте листе чекања:
Глишић са сином Данилом
Начелница Школске управе Ваљево Зорица Јоцић на
усељењу је истакла да је ово највећи и најбоље опремљен
вртић у Колубарском и Мачванском округу, док је
председник убске општине Дарко Глишић поручио да
изградњом новог обданишта дугорочно ће бити решен
проблем недостатка смештајних капацитета.
„У општини Уб више не постоји листа чекања за упис, а
тога неће бити ни наредних година, јер нови вртић има
велике капацитете. Када видите осмехе малишана, када
видите задовољство и радост на лицима васпитачица што
имају прилику да у најмодернијем обданишту у Србији своје
знање преносе деци, могу само да кажем да сам данас
најсрећнији човек на свету, јер је за мене ово навреднија
ствар коју смо до сада урадили“, изјавио је први човек убске
општине, пожелевши деци и васпитачима да уживају у лепом
амбијенту и са осмех и долазе и одлазе из овог здања.
Ново обданиште изграђено је на месту некадашњих
монтажних барака КЈП „Ђунис”, у непосредној близини
постојећег вртића, са којим ће ускоро бити повезан топлом
везом у зони кухињског блока. Има 13 соба, кухињу која
дневно може да припреми 800 оброка, трпезарију,
фискултурну салу, технички и медицински блок, просторије
за запослене и лифт.
Д.Недељковић

Глишић у обиласку вртића

Фискултурна сала за најмлађе

Модерно опремљене кухиња и трпезарија
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ШКОЛА У СЛАТИНИ ОТВОРЕНА ПОСЛЕ ПЕТ ГОДИНА

ПОНОВО СЕ ЧУЈЕ ШКОЛСКО ЗВОНО
На месту некадашњег небезбедног и оронулог старог здања, никла је нова школаска зграда,
површине 120 метара квадратних
Након петогодишње паузе, сеоска школа у Слатини
поново је овог септембра отворила своја врата. На месту
некадашњег небезбедног и оронулог старог здања, за само
45 дана никла је нова школаска зграда, површине 120 метара
квадратних, која има две учионице, канцеларију за учитеља и
три тоалета, као и нов намештај, сва потребна дидактичка
средства и савремену ИТ технологију. За изградњу овог
Издвојеног одељења памбуковчке ОШ „Свети Сава” из
општинске касе издвојено је више од шест милиона динара.
У школске клупе 2. септембра село је петоро ђака, али
важно је да се звоно поново оглашава, рекла је директорка
ОШ „Свети Сава” Славица Марјановић на свечаном
отварању новог објекта у Слатини, где су врпцу пресекли
председник општине Уб Дарко Глишић и начелница Школске
управе Ваљево Зорица Јоцић.

Нови школски објекат у Слатини

Свечано пресецање врпце:
Зорица Јоцић и Дарко Глишић

Директорка Славица Марјановић
и учитељица Марија Јовановић са ђацима

„За нас је ово велики дан, јер поново почиње са радом
Издвојено одељење у Слатини. Деца више неће морати да
путују у школу у Бранковину или Докмир, већ ће у свом селу
моћи да похађају наставу. Сви знамо да је школа битна и за
опстанак села, за развој и за његов живот. Према прогнозама, у
наредних осам година ово Издвојено одељење имаће 29
ученика, тако да ће се сваке године повећавати број ђака”,
рекла је Славица Марјановић.
Нова школа у Слатини је од великог значаја, како за децу,
тако и за њихове родитеље, нагласио је председник убске
општине Дарко Глишић.
„Срећан сам зато што смо децу из Слатине успели да
вратимо у своје село и да им омогућимо да наставу похађају у
месту где и живе. То је посебан тренутак за нас у времену када
углавном имате вест да је нека сеоска школа затворена или из
неког разлога не може да ради, а овде у Слатини један сасвим
супротан пример. Поред ученика, којима ће ово много значити,
олакшаћемо живот и њиховим родитељима, јер више неће
морати да возе децу на наставу у околна села”, казао је Дарко
Глишић.
Основна школа у Памбуковици ове године учествује у
пилот пројекту обогаћеног једносменског рада, којим ће бити
обухваћено и Издвојено одељење у Слатини, указала је
Зорица Јоцић, начелница Школске управе Ваљево.
- У оквиру пројекта планиране су бројне активности, од
којих ће неке моћи да се реализују и у Издвојеном одељењу у
Слатини или у школском дворишту, које ће још бити уређено. У
наредним годинама овде ће бити и припремна предшколска
група, то је најмање петоро деце, тако да ће свима бити на
задовољство што ће се настава одвијати у једном савременом
простору, навела је Јоцић, уз констатацију да улагати у школе
значи улагати у будућност, у овом случају будућност деце из
Слатине и њихових родитеља.
Д.Недељковић

ОКО НАС
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ЦРКВА У ВРЕЛУ ПРОСЛАВИЛА 170 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

ЈУБИЛЕЈ ВРЕДАН ПАЖЊЕ
Прослављеног фудбалера и великог добротвора Немању Матића, Владика Милутин
одликовао је Орденом Светог Владике Николаја, највишим одликовањем Епархије ваљевске.
Црква Преноса моштију Св. Оца Николаја у Врелу
прославила је, у недељу 8. септембра, значајан јубилеј - 170
година постојања. Њу многи називају правом лепотицом и
својеврсним обележјем овога краја, која се, због своје
монументалности, види из готово свих крајева Тамнаве.
Архитектура, раскошан иконостас, фрескопис и инфраструктурна уређеност црквене порте, карактеристике су које
на свакога остављају снажан утисак. Иначе, у овој црквеној
општини, коју чине три села (Врело, Брезовица и Таково),
традиција је да се за храм даје „шаком и капом", те су, у том
погледу, и црквене свечаности овде посебан догађај.

Црква Преноса моштију оца Николаја подигнута је у
периоду од 1844. до1848. и представља монументално
здање у готско - романском стилу. Архитектуром,
раскошним иконостасом, који је 1898. године осликао
уметник Лазар Крџалић из Ваљева, фрескописом и
мозаицима спада у ред најлепших сакралним грађевина не
само на подручју Архијерејског намесништва Тамнаве, већ
и ваљевске епархије.

Драган Матић у Немањино име прима
Орден Светог Владике Николаја
Светом Архијерејском Литургијом началствовао је
Његово Преосвештенство Епископ ваљевски Г. Милутин, уз
саслуживање свештенства и свештеномонаштва епархија
Ваљевске и Шумадијске. Свој печат богослужењу дао је
Црквени хор „Хаџи Рувим“, под управом Милице Степановић
– Бабамилкић. У току Литургије Епископ Милутин у чин
свештеника рукоположио је досадашњег ђакона Ивана
Јовановића, свештенослужитеља при Храму Вазнесења
Господњег у Убу. Прослављеног српског фудбалера и
великог добротвора Немању Матића, родом из Врела,
Владика Милутин одликовао је Орденом Светог Владике
Николаја. Пошто је Немања тога дана био „у карантину” пред
утакмицу репрезентације са Луксембургом, највише одли-

ковање Епархије ваљевске примио је његов отац Драган, који
се захвалио на урученом признању.
Честитајући јубилеј верном народу Врела, Брезовице и
Такова, Владика Милутин подсетио је на значај светиње у
животу народа и да увек имамо на уму поруку мајке Јевросиме „Беж’у цркву, Краљевићу Марко“. Поруку, која нас упућује на вечно уточиште, место сусретања са Богом и ближњима, у коме се моли и радује. Преосвећени Епископ Милутин
је поздравио труд верног народа и свештеника око овог светог храма Божјег који, како је нагласио, може стати раме уз
раме са било којим саборним храмом, благосиљајући све оне
који ће и даље наставити путем ревновања за Дом Господњи.
Није изостао ни културно-уметнички програм у којем је
наступало Културно-уметничко друштво „Тамнава” из Уба, а
за све присутне , којих је било преко хиљаду, у порти храма
приређен је свечани ручак.
М.М.М.

НА ПОЗОРИШНОМ ФЕСТИВАЛУ У СЛАВОНСКОМ БРОДУ

УБЉАНИ АПСОЛУТНИ ПОБЕДНИЦИ
Од укупно 11 награда фестивалског жирија, Позориште „Раша Плаовић“
освојило чак шест за „Представу Хамлета у селу Мрдуша Доња“
Одлуком и жирија и публике, „Представа Хамлета у селу Мрдуша Доња“ по
тексту Иве Брешана, у извођењу Позоришта „Раша Плаовић“, проглашена је за
најбољу представу на управо завршеном
12. Фестивалу аматерских казалишта
(ФАК). У конкуренцији осам остварења
позоришних трупа из Хрватске, БиХ и
Србије, Убљани су апсолутни победници
овогодишње смотре аматера у Славонском Броду, где им је додељено шест, од
укупно 11 награда фестивалског жирија.
Награђени су и Душко Ашковић и то за
најбољу режију, адаптацију текста и
сценографију, Милан Марковић за главну
мушку улогу и Зоран Аврамовић за споредну епизодну мушку улогу.
Убски глумачки ансамбл добио је и
Гран при овогодишњег ФАК-а, као најбоља представа по одлуци публике, која је
највишом оценом 4,98 у досадашњих 12
фестивала, оценила „Представу Хамлета
у селу Мрдуша Доња“.
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СВУДА ОКО НАС

АМБРОЗИЈА
Због повољних временских услова овог лета,
амброзију можете видети готово на сваком кораку. У
питању је веома агресивна коровска биљка, која се врло
брзо шири, а тешко уништава. Због тога је често можете
видети како преовладава на запуштеним њивама и
обалама по селима. Међутим, она подједнако добро
„успева” и у граду о чему нам сведочи фотографија коју
смо забележили на Градском тргу, на само неколико метара
од уређених и уредно покошених травњака.

Амброзија на Градском тргу
Најефикаснији начин сузбијања амброзије је вађење
са кореном, а уколико то није могуће онда редовно
кошење. Хемијски третмани нису најбољи избор, јер
пестициди загађују и земљиште које је део ланца исхране.
Дужина полинације амброзије креће се до 100 дана у току
године. Ове године полен се појавио у узорцима већ у јуну,
а највећа концентрација бележи се од 20.августа до
15.септембра.
Амброзија је пренета из Америке у Европу пре око 200
година, а на нашем поднебљу присутна је од половине
прошлог века. Постоје индиције да је велика концентрација
амброзије у колубарском крају последица нечијег незнања
од пре неколико деценија када је она, како кажу поједини
извори, сађена на пепелишту ТЕ „Никола Тесла” у
Обреновцу. Уместо пепела, ветар је носио полен амброзије,
која се у великој мери проширила и данас доноси озбиљне
здравствене проблеме све већем броју грађана.

АУТО-ПУТ „МИЛОШ ВЕЛИКИ”

ПОЧЕЛА
НАПЛАТА ПУТАРИНЕ
На новом аутопуту „Милош Велики”, 1.септембра, је
почела наплата путарине, која за путничка возила на целој
деоници од Обреновца до Прељине кошта 420 динара.
Наплата се врши у затвореном систему на пет наплатних
станица – Уб, Лајковац, Љиг, Таково и Прељина, саопштили
су „Путева Србије”.
Од Обреновца до Уба путарина је 110 динара, до
Лајковца 160, до Љига 240, а од Обреновца до Такова 350
динара. Аутопут „Милош Велики” од Обреновца до Љига
пуштен је у саобраћај 18. августа и наставља се на раније
урађену деоницу од Љига до Прељине.

ОКО НАС
НОВО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ У ЈОШЕВИ

ИСПУЊЕНО
ОБЕЋАЊЕ
Уз помоћ „Колубара Грађевинара” у центру
Јошеве изграђен је репрезентативан спортски
терен са рефлекторима, који ће мештани овог
села моћи да користе и у вечерњим сатима
Ново спортско игралиште у Јошеви, које је свечано
отворено прошлог понедељка у вечерњим сатима, окупило
је неколико десетина малишана и њихових родитеља. Они су,
на тај начин, желели да се захвале општинском руководству
на испуњеном обећању. У прелепом амбијенту под рефлекторима, на фудбалском и кошаркашком терену, одржана су и
прва спортска надметања, а своју радост током играња са
децом није крио ни председник општине Уб Дарко Глишић.
- Када видите колико је људи и деце тренутно на овом
месту, онда вам је све јасно. Њима је потребно ово игралиште и мислим да смо им донели много среће и уживања у
будућности. Искрено, нисам ни знао да Јошева има оволико
деце, а посебно ми је драго што ће они сада своје слободно
време моћи да искористе на квалитетнији начин, да се баве
спортом и играју у амбијенту који је намењен искључиво
њима. Ово игралиште ће убудуће бити централно место
окупљања младих у Јошеви, а због тога смо урадили и
рефлекторе. Сада могу, бар за неко време, да одложе своје
таблете и телефоне, јер лето и даље траје и треба га
искористити- истакао је Глишић.

Партија баскета са председником
Први човек општине Уб се, том приликом, захвалио
предузећу „Колубара Грађевинар”, које је уредило и
изградило спортски терен у виду донације. Најзаслужнији за
реализацију овог посла је Убљанин Живко Панић, иначе
директор лазаревачког предузећа.
- Као друштвено одговорна фирма, која тесно сарађује
са широм друштвеном заједницом и често улаже у спорт,
здравство, образовање и културу, осетили смо потребу да
помогнемо општини Уб у тежњи да обезбеди боље услове за
живот деце у Јошеви. Велики број малишана, који се данас
играју на овом терену, најбоља су потврда сврсисходности
нашег улагања. Ово је још један подстицај за нас, јер наше
мало некоме може значити много- казао је Панић током
обиласка терена, уз констатацију да се Уб убрзано развија и
да се то види на сваком кораку, како у граду, тако и у селима.

Мештани Јошеве су одушевљени новим тереном
Поред „Колубара Грађевинара”, у опремању спортског
терена у Јошеви учествовао је и Спортски савез општине Уб,
који је донирао спортске реквизите (голове и кошеве) и
расвету, како би игралиште могло да се користи и у
вечерњим сатима.
М.М.М.

ОПШТИНА УБ

12.септембар 2019.г.

7

УЗ ПОДРШКУ ДРЖАВЕ

УСЛУГА „ПОМОЋ У КУЋИ”
Грађани убске општине који имају потребе за овом услугом, а нису евидентирани,
треба да се јаве Центру за социјални рад
Од 2. септембра, на територији убске општине
спроводи се пројекат из области социјалне заштите „Помоћ
у кући“, који са 4,5 милиона динара финансира
Министарство за рад, борачка и социјална питања. У
наредних девет месеци, односно до 31. маја следеће
године, колико траје пројекат, старим, болесним и
немоћним у градском и сеоским подручјима, услугу помоћи
у кући бесплатно ће пружати шест обучених геронтодомаћица. Наведеном услугом тренутно је обухваћено 60
Тамнаваца, а одабир и процену потреба корисника извршио
је Центар за социјални рад, у сарадњи са председницима
Савета месних заједница.
Уз подсећање да је исти пројекат у убској општини
реализован и раније, континуирано у периоду од 2007. до
2014.године, директорка Центра, Снежана Петровић истиче
да је поново доступан на опште задовољство корисника.
-Услуга подразумева помоћ у задовољавању свакодневних животних потреба у домовима одраслих и старијих
корисника, који немају довољну негу и помоћ, а усмерена је
на самачка домаћинства, кориснике са отежаним кретањем,
социјалним укључивањем и слично. Њен циљ је да старе
особе, које су лишене породичног старања, што дуже
остану у свом окружењу, на које су навикли, и у свом дому,
који им пружа сигурност, како би се одложио њихов одлазак
у старачке домове. Геронтодомаћице су са подручја наше
општине и већина је била укључена у наше раније пројекте
помоћи у кући. Оне су обучене, имају лиценце за рад и
искуство, тако да ће свој посао квалитетно обављати, а

У обиласку једне убске породице

Геронтодомаћице са Александом Јовановићем Џајићем,
Снежаном Петровић и представницима УГ „Срцем за наш град”
њихова канцеларија налазиће се у просторијама Центра за
социјални рад, рекла је Снежана Петровић на презента-цији
пројекта, док је заменик председника општине Уб Александар
Јовановић Џајић изразио уверење да ће услуга помоћи у кући
очувати и унапредити квалитет жи-вота угрожених категорија
становништва.
„Сматрам да је од великог значаја што је ова услуга поново
доступна нашим суграђанима, јер ће умногоме олакшати живот
онима којима је подршка неопходна, а то су стари, болесни, непокретни и немоћни, који немају никога да им помогне. Због тога
се надам да ћемо и следеће године добити средства за реализацију овог пројекта“, изјавио је Александар Јовановић Џајић.
Сви грађани убске општине који имају потребе за услугом
помоћи у кући, а нису евидентирани, треба да се јаве Центру за
социјални рад, како би били уписани на листу чекања за услугу
у наредном периоду. Корисници могу да рачунају на помоћ
геронтодомаћица у набавци основних животних намирница и
лекова, обављању елементарних кућних послова, одржвању
хигијене, али и друштву и разговору који често више значе од
материјалне подршке.
Према решењу Републичке комисије за заштиту права у
поступцима у јавних набавки, вршиоци услуге на терену су
Удружење грађана „Срцем за наш град“ из Параћина и удружење грађана „Женска иницијатива“ са најнижом понуђеном
ценом.
Д.Недељковић

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“

УПИСАН РЕКОРДАН БРОЈ МАЛИШАНА
У узрасту деце до три године, рад са малишанима и
адекватна стручна нега, се реализује у седам јаслених група
које похађа 140 деце. Најмлађе - две јаслене групе, у којима
бораве деца од 12 до 24 месеца, имају по 17 малишана. У
осталих пет јаслених група, узраста две до три године, нешто
је већи број деце (до 23).
У узрасту од три до пет и по година, уписано је 325 малишана, који су распоређена у оквиру 12 група. У
овој години радиће четири млађе групе (108)
коју чине деца узраста од три године, четири
средње групе (108) и четири старије групе (109),
узраста од пет година. У три целодневне припремне групе уписана су 83 предшколца.
У оквиру четворочасовног припремно
предшколског програма који похађа укупно 113
малишана, ове године, формирано је 12 група:
две на Убу (22 предшколца) и по једна у Трлићу
(5), Памбуковица (8), Тулари (5), Бањани (9),
Кожуар (8), Калиновац (7), Радљево (12), Каленић (4), Јошева (5), Црвена Јабука (6).
Целодневни боравак подразумева могућност боравка деце од 5,30 до 16,30 часова
сваког радног дана. Припремни предшколски
програм у трајању од четири сата, реализује се
у преподневним часовима од осам до 12 часоУбски малишани испред новог вртића
ва и у две групе, на терену од 12 до 16 часова.

Изградњом новог објекта Предшколске установе „Уб“ и
повећавањем капацитета, створени су услови за пријем свих
малишана на територији општине Уб. У овој васпитнообразовној години уписан је рекордан број деце (661), која су,
поред матичног објекта у центру Уба, смештена и у 10 села,
где се спроводи четворочасовни припремни предшколски
програм.
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У ВРЕЛУ И БАЊАНИМА ИЗГРАЂЕНА МОДЕРНА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА ЗА ДЕЦУ

САН ПОСТАО ЈАВА
- Школска дворишта у Врелу и Бањанима и након часова испуњена су дечијом грајом и игром. - Ново
место окупљања, где ће и родитељи моћи да се друже и квалитено проводе време са својом децом.
Након Памбуковчана, током прошле недеље, новом
дечијем игралишту радовала су се и деца из Врела и
Бањана. По угледу на већ постојеће „дечије оазе” на Убу, у
три највећа сеоска центра, током лета, изграђена су модерна
игралишта са најсавременијим справама за игру. Општина
Уб је средствима из локалног буџета, у износу од око 12
милиона динара, финансирала њихово постављање у
школским двориштима.
- Драго ми је да смо на овај начин обрадовали, како
децу, тако и родитеље. Њихови осмеси то најбоље доказују.
Од толико инфраструктурних пројеката које смо реализовали у протеклих неколико година, мислим да су дечија
игралишта нешто најлепше и највредније што смо урадили.
Жеља нам је да, поред градског подручја, развијамо и наша
села, односно да и деци из руралних средина омогућимо
најбоље услове за игру. У складу са тим планирамо да и
наредне године део средстава уложимо у опремање сличних
игралишта и спортских терена у селима где има доста децеДечије игралите у Врелу
истиче Дарко Глишић, председник општине Уб, који је са
сарадницима обишао новоизграђена игралишта у Врелу и
- Наше село је богато децом и већ годинама постоји траБањанима.
диција њиховог окупљања у школском дворишту, поготово у
вечерњим сатима, тако да је ово игралиште пун погодак. Сада
ће и они најмлађи имати свој кутак за игру, а то је једино што
нам је недостајало- каже Зоран Новаковић, председник Савета
МЗ Врело.
И у Бањанима је, већ првог дана, било јасно да ће будуће
место окупљања деце из овог краја бити школско двориште.
- Наша деца коначно имају где да се друже, играју и
проводе своје време. Игралиште је прелепо и опремљено
савременим справама, а морам истаћи да је ово један подстрек
за младе родитеље да се више друже и састају чекајући своје
ђаке. Овде долазе и деца са родитељима из околних села
Вуконе, Тулара, Кожуара и Калиновца, како би се играли и
дружили. Уједно и млади који тек ступају у брак имају мотив да
остану у селу, јер ће њихова деца имати услове за игру, као и
она у граду- каже Бојан Бојичић, један од родитеља из Бањана
Дечије игралите у Бањанима
који свакодневно доводи своју децу како би се играла на новом
игралишту.
Дечије игралиште у Врелу је додатно осветљено, а
Основна школа „Рајко Михајловић” из Бањана, већ
поред њега у самом школском дворишту налазе се и наредне године, требало би да добије нову фискултурну салу.
савремени фудбалски и кошаркашки терени чију је изградњу Како сазнајемо од првог човека општине Дарка Глишића,
својевремено финансирао фудбалер Немања Матић. Како је тренутно се ради на изради пројекта и прикупљању неопходне
најављено, ускоро ће бити постављен и видео надзор који документације, а већ на пролеће планира се и постављање
ће надгледати ова игралишта.
„камена темељца”.
М.М.М.

РЕКОНСТРУИСАН ПУТ У ТУЛАРИМА

НОВИ АСФАЛТ ДО ЦЕНТРА СЕЛА
Током прошле недеље завршена је реконструкција
асфалтне деонице у Туларима, која од бањанског пута води
до центра села, у дужини од 3,2 километара. Овај пут, који је
урађен пре тачно 40 година, био је у јако лошем стању, па је
добио приоритет у односу на неке друге локалне деонице.
- Ово је најфреквентнији пут, жила куцавица и њиме се
људи из овог краја највише крећу. Деоница је била веома
захтевна и нимало јефтина, тако да смо уз велике напоре
успели да обезбедимо новац и затворимо читаву конструкцију, јер обећања морамо да испуњавамо- истакао је први
човек општине Уб Дарко Глишић, током обиласка радова. Прошле године урађен је део до Кожуара, а радићемо и део
изнад самих Тулара у времену пред нама. Има ту још путева
по засеоцима који нису под асфалтом и то ћемо сигурно
урадити. Сваке године асфалтирамо по неколико путева у
Туларима, што не можете рећи за нека прошла времена.
Са њим се сложио и мештанин Драгутин Зујаловић, који
истиче да су Тулари последње село на територији општине
Уб и да се до сада није баш придавало много значаја
путевима у њему.
- Ово је главни пут кроз село, а био је толико оштећен
да, просто, више није био за употребу. Овуда пролази шестседам аутобуских линија, у непосредној близини су црква и
школа, амбуланта, као и откупна станица за житарице у
самом центру села, што довољно говори о приоритету

Глишић са сарадницима у обиласку радова
асфалта на овој деоници. Преостало нам је мање од једног
километра да се повежемо са Баталагама и још пар мањих
деоница за које имамо обећање да ће бити урађени- каже
Зујаловић.
Драган Мирослављевић, председник Савета МЗ Тулари,
истиче одлучну сарадњу са локалном самоуправом, али и то
да су Тулари једно од ретких села у којима има доста младих
парова који заснивају породице и желе остати на селу.
- Само прошле године рођено је десет беба, тако да се
надам да ће овај нови пут помоћи младима да остану на селу и
да Тулари поново оживе- поручује председник села.
М.М.М.

ПОЉОПРИВРЕДА
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ОД ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ СЕПТЕМБРА

МАСОВНА БЕРБА КУКУРУЗА
Премда је, због суше, усев на неким пољима стадао, стручњаци очекују добре приносе
На највећем делу парцела у Тамнави завршна је жетва
кукуруза за сточну храну, односно силажу, а поједини
ратари већ су обрали и род у клипу. Због неравномерне
количине падавина на територији убске општине, као и у
зависности од примене агрогетничких мера, стање овог
усева се разликује од села до села и од њиве до њиве.
Масовнији излазак комбајна на поља уследиће у другој
половини септембра, када би требало да почне берба
раних хибрида. Премда је, због суше у августу, кукуруз на
неким местима стадао, према речима дипл.инг. Снежане
Стојковић Јевтић, саветодавца за ратарство у Пољопривредно-саветодавној и стручној служби „Ваљево“, ипак се
може очекивати добар род.
„Време није баш било наклоњено вегетацији кукуруза
као прошле године, али се могу очекивати добри приноси,
који ће бити нешто виши од просечних.“
Берба кукуруза један је од
најважнијих и најобимнијих послова у ратарству, а почетак жетве
условљен је садржајем влаге у
зрну. При ручној берби или полумеханизованој, брање се обавља
у пуној зрелости, која се одређује
на основу најмањег садржаја влаге у зрну, односно садржаја који
омогућује безбедно чување кукуруза у чардацима. У савременој
производњи кукуруза, где је берба
потпуно механизована (једнофазна), берба се обавља у технолошкој зрелости, која се карактерише стањем кукуруза које омогућава бербу, чување, дораду и употребу.
- Сматра се, углавном, да
технолошка зрелост наступа на
прелазу воштане у пуну зрелост,
односно у другој половини воштане зрелости. У то време зрно
добија своју природну боју и сјај,
Дипл.инг. Снежана
листови се углавном суше, а
Стојковић Јевтић
комушина је сувља од листова.

Очекују се добри приноси
Почетак бербе у технолошкој зрелости се сматра период са
влажношћу зрна 30-35 процената, што истовремено представља
и горњу дозвољену границу за бербу, уз обавезно сушење зрна.
Касније се, у току бербе, садржај влаге у зрну смањује, у
зависности од временских услова у току дозревања одређене
групе хибрида, објашњава Стојковић Јевтић.
Време бербе кукуруза зависи од дужине вегетационог
периода хибрида, времена сетве, сорте и временских услова. У
годинама са просечним временским приликама и при сетви у
оптималном року, рани и средње рани хибриди доспевају за
бербу у другој половини септембра, средње касни у првој
половини октобра, а касни крајем октобра. У годинама са више
падавина и нижим температурама, берба кукуруза може да касни
од 10 до 15 дана што, упозорава наша саговорница, доводи до
губитака, и то директних, као последица напада болести и
штеточина, ломљења и полегања стабла и откидања клипова и
индиректних, као последица биолошке активности зрна
кукуруза, због чега се смањује његова тежина. Ако овоме додамо
и смањење квалитета услед смањења садржаја скроба,
беланчевина и масти, онда одређивање оптималног времена
бербе кукуруза има велики економски значај кроз повећање
укупног приноса зрна, приноса хранљивих јединица и квалитета
приноса. Поред тога, оптимално време бербе кукуруза има и
агротехнички значај, пошто омогућава благовремену основну
обраду, припрему и сетву пшенице, а то коначно утиче на
повећање приноса пшенице.
Д.Недељковић

И НАКОН БЕРБЕ ПЛОДОВА

МАЛИЊАК ЗАХТЕВА НЕГУ И ЗАШТИТУ
У засадима је потребно обавити превентивне мере, које спречавају појаву болести
и обезбеђују здрав и квалитетан род у наредној сезони
На територији убске општине, из године у годину,
расту површине под малином и сад се већ може говорити о
производњи на пар стотина хектара, која представља
значајан ослонац многим домаћинствима. Од сорти,
најзаступљенија је полка, чија је берба у току, баш као и
полане, док су плодови у засадима једнородих сорти већ
обрани. Пошто успешна производња „црвеног блага“
захтева примену потребних агротехничких мера током целе
године, са радовима у малињаку потребно је наставити и
после бербе. Малину напада велики број штеточина,
проузроковачи биљних болести, патогени и корови, због
чега је након обављене бербе одмах потребно почети са
применом мера заштите. Стручњаци указују да од тога
директно зависи квалитет, здравствено стање и родни
капацитет изданака за наредну годину.
- Многи произвођачи, посебно они који малину не гаје
на већим површинама, праве грешку, пошто сматрају да су
са завршеном бербом плодова, завршили сезону за ову
годину. Практично, тада треба обавити превентивне мере,
како би у наредну сезону ушли са што мањим потенцијалом
болести и мањим бројем презимљујућих форми инсеката и
гриња, истиче дипл.инг. Слађана Гавриловић, саветодавац
за заштиту биља у ваљевској Пољопривредно-саветодавној и стручној служби.
У циљу смањења и сузбијања штетних организама,
малинарима препоурчује да најпре исеку старе изданке
који су донели род, а потом их и изнесу из засада.

„Коровске биљке
унутар редова малињака такође је неопходно уклонити механичким или хемијским мерама или
комбинацијом истих,
јер коровска флора
представља висок
потенцијал за ширење
патогена, посебно у
случају када ластари
презиме у једном, да
тако кажемо, запуштеном малињаку. Механичке мере
подразумевају уништавање корова тањирачом, фрезом,
кошењем и у реду окопавањем, а хемијске примену хербицида.
Након бербе, препорука је примена фунгицида на бази а.м.
азоксистробина (Quadris, Promesa, Queen), у дози од 75
милилитра на 100 литара воде, уз додатак инсекто-акарицида на
бази абамектина (Abastate, Akarisop, Kraft), у дози 100 милилитра
на 100 литара воде. Петнаст дана након обављеног третмана,
неопходно је урадити још једно прскање“, наводи саветодавац.
Крајем октобра, односно у зависности од временских
услова, када опадне лист, у малињаку је потребно наставити са
превентивном заштитом и то применом неких од препарата на
бази а.м. бакра ради сузбијања презимљавајућих облика
болести, који изазивају сушење изданака малине.
Д.Н.
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ УБСКОГ ПОЗОРИША

ШКОЛА ГЛУМЕ
ЗА ДЕЦУ
Часови ће се одржавати сваке среде
у сали Дома културе
Позориште „Раша Плаовић“ и ове године организује
Школу глуме за децу узраста од шест до 16 година, која је
„стартовала“ 11. септембра. Часови ће се одржавати сваке
среде у сали Дома културе, а њихов примарни циљ је да
младим нараштајима приближи позоришну културу, развије
њихове уметничке потенцијале и личност.

УБСКЕ ТЕМЕ
ЗАВРШЕНА СЕЗОНА НА ГРАДСКИМ БАЗЕНИМА

У СУСРЕТ
РЕКОНСТРУКЦИЈИ
- Солидна посета овог лета.
- Наредне године у новом руху.
После три месеца, на убским Градским базенима,
завршена је још једна купалишна сезона, последња у
досадашњем препознатљивом амбијенту који није мењан
од отварања 1978.године. Од старог базена остаће само
рупа, а до почетка наредне сезоне Уб ће добити ново
реконстуисано купалиште (изградња аква-парка ће трајати
нешто дуже).
- У периоду од 1.јуна до 1.септембра ове године
продато је око 15.000 дневних улазница, што се може
сматрати веома добром посетом, имајући у виду да смо
прошле године имали само 10.000 посетилаца - каже за
„Глас Тамнаве” Саша Милићевић, директор КЈП „Ђунис”. На ту цифру треба додати и сезонске карте, које су и ове
године бесплатно дељене најбољим ђацима наше општине. Из праксе се показало да како крене школа, број
купача се знатно смањи. Долазе нам хладније ноћи, а
самим тим је и вода хладнија. Све су то разлози за
завршетак сезоне, али и почетак припрема за изградњу
новог базена.

Школа глуме на Убу
Програм подразумева вежбе покрета, дикције, драмске
задатке, креативне игре и јавне наступе. Школу води Душко
Ашковић, дугогодишњи позоришни делатник, најпре у
београдском Атељеу 212, сада у Звездара театру, који дуже
од деценије успешно сарађује и са овдашњим Позориштем
„Раша Плаовић“, а помагаће му Мирјана Симић и Александар
Тадић, искусни глумци убског драмског ансамбла.
Након процеса проласка кроз потребне часове, полазници ће све оно што су научили приказати на јавном часу,
док ће заинтересовани имати прилику да се прикључе
аматерском Позоришту „Раша Плаовић“.
Школа глуме организована је и прошле године, када је
часове похађало тридесетак девојчица и дечака. За њих и за
нове полазнике врата ове школе поново су широм отворена.

Уб, Лајковац, Владимирци и Мионица

2.500
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064/2180-588

Најбоље место
за вашу рекламу !

Ускоро креће реконструкција
Према његовим речима, поред реконструкције базена
за наредну сезону планирана је и набавка додатних
сунцобрана и лежаљки, а све у циљу обезбеђења бољих
услова за посетиоце.

ЗАВРШЕНА
ШКОЛА ПЛИВАЊА
Окончањем купалишне сезоне, завршена је и
бесплатна школа пливања, коју је похађало око 130
малишана. На укупно 28 часова, обуку је вршило шест
тренера, а на њиховом последњем окупљању полазницима
су подељене дипломе за успешно завршене курсеве
пливања. Због великог интересовања са овом праксом
наствиће се и убудуће, кажу у КЈП „Ђунис”.

Школа пливања на Градским базенима свим полазницима доделила је дипломе
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У МИОНИЦИ ОДРЖАНА СЕДНИЦА САВЕТА КОЛУБАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ЦЕНТРАЛНА ТЕМА- РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА
- Наше су процене да ћемо у пролеће следеће године имати спремљену тендерску документацију како би
радови почели до јуна са роком завршетка радова на свим објектима и постројењима и добијањем
употребне дозволе до краја 2021. године – рекао је Стевановић, помоћник директора РЕЦ „Еко-Тамнава”.
Мионица је, 5. септембра, била домаћин треће седнице
Савета Колубарског управног округа. Председници и
овлашћени представници општина Колубаре су разговарали о неколико тема, а централна је била везана за
решавање одлагања комуналног отпада и изградњу Регионалне санитарне депоније у Каленићу.
- Општина Мионица је кандидовала ову тему за
данашњу седницу, али проблем одлагања комуналног
отпада деле све наше локалне самоуправе. Приметан је
напредак у активностима на изградњи Регионалне санитарне депоније у Каленићу. Занима нас докле се стигло са
реализацијом, какви су даљи планови и рокови, јер ако ће
се до завршетка регионалне чекати још 3-4 године морамо
пронаћи алтернативна решења-нагласио је председник
мионичке општине Бобан Јанковић.
Инфорамције о реализацији изградње санитарне
депоније у Каленићу присутнима је дао Радомир Стевановић, помоћник директора Регионалног центра за управљање отпадом Еко-Тамнава Уб које је институционални
носилац пројекта изградње регионалне депоније у
Каленићу.

ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

ЗАВРШЕН КАНАЛ
ГРАЧИЦА-УБ
Попречни канал између две реке дуг је
800 метара, а његова изградња коштала
је 22 милиона динара
Крајем августа завршени су радови на изградњи
растеретног канала Грачица-Уб, који су трајали пуних
годину дана и коштали 22 милиона динара. Заједнички
су их финансирали Јавно предузеће „Србијаводе“ и
локална самоуправа, а захтевне и обимне радове на
овом стратешком пројекту заштите градских насеља од
поплава извела је ваљевска фирма „Ерозија“.
Веза између корита две реке остварена је изградњом уливних и изливних грађевина, као и 800 метара
дугог канала са насипима и табластом уставом, чија је
основна намена да прихвати водени вишак Грачице и
преусмери га ка регулисаном кориту Убаче. Канал ће
умногоме помоћи да се низводно, сам град Уб и насеља
која гравитирају ка Грачици, заштите од набујале реке
чији је капацитет мали, па се често излива преко ниских
обала.

Вишак воде из Грачице се преусмерава ка Убачи
Како сазнајемо од Саше Спасића, заменика начелника Штаба за ванредне ситуације, осим изградње
канала, у циљу заштите од поплава уређен је и водоток
Убаче, у укупној дужини од два километра, како би се
повећао њен протицајни профил. Током лета, очишћено
је 1.200 метара корита реке у улици Рајка Михаиловића
до улице 1. маја и низводно, 800 метара, од моста у
улици Дринске дивизије према Шарбанама.

Бобан Јанковић и Горан Миливојевић
- Имовинско-правно и урбанистички, комлетних 40 хектара
локације су разрешени. Урађена је потребна пројектна
документација на нивоу идејног пројекта, претходно је добијена
дозвола републичке ревизионе комисије, све то је оправдано
кроз Студију утицаја на животну средину која је прихваћена од
стране ресорног министарства и пројекат је самим тим добио
верификацију да може да иде даље. Донет је акциони план и
добијена је грађевинска дозвола за изградњу приступне
саобра-ћајнице. Урађен је пројекат и очекујемо да ћемо ових
дана добити дозволу за извођење радова на далеководу, а у
наредним неколико дана Министарство грађевине треба да
изда дозволу и за извођење припремних радова на локацији
депоније. Очекујемо одобрење средстава у износу од 560
милиона динара, да би у току новембра месеца ове године
почели са извођењем поменутих радова чији се завршетак
планира до марта 2020. Пројекат за грађевинску дозволу самог
тела депоније са пратећим објектима је у завршној фази и са
роком завршетка 30. октобар , а средства за изградњу би
требала да буду пројектована у републичком буџету за наредну
годину. Наше су процене да ћемо у пролеће следеће године
имати спремљену тендерску документацију како би радови
почели до јуна са роком завршетка радова на свим објектима и
постројењима и добијањем употребне дозволе до краја 2021.
године – рекао је Стевановић.
У даљем току седнице је било речи о улози органа
локалних самоуправа у вези спречавања уношења, појаве,
откривања, ширења, сузбијања и искорењавања заразне
болести афричке куге свиња и функционисању СУБНОР-а на
нивоу Колубарског управног округа, а начелник Колубарског
управног округа Горан Миливојевић је на самом почетку
седнице скренуо пажњу присутних на два догађаја, најаву
почетка изградње брзе саобраћајнице од Иверка до Непричаве
у дужини од око 17 километара која ће повезати Ваљево са аутопутем и отварање велелепног новог објекта у Брђанима
ваљевске Шесте школе. По његовим речима, радови на
саобраћајници би требало да почну наредне године, а завршетак изградње овог пута ће бити главни замајац за привлачење инвестиција и развој привреде читавог округа.
А.К.
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СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

СВЕ ВИШЕ АЛЕРГИЧНИХ
НА АМБРОЗИЈУ
У претходном периоду, забележене су
високе концентрације полена
амброзије. Све већи број пацијената
Служба за Хитну медицинску помоћ Дома здравља
„Уб“, у протеклом месецу, имала је у знатно већој мери него
уобичајено, пацијенте са алергијом на амброзију. Од укупног
броја прегледаних пацијената, од којих је било 1.479 одраслих и 166. деце, са шифром вазомоторног ранитиса и сезонског алергијског ринита је било 128 случајева.
- Сви су адекватно збринути у нашој служби, где су
добили антихистаминску пероралну терапију, парентерално
кортикостероиде и, по потреби, инхалациону дезобструкциону терапију – стручно је објаснио начин лечења др Драган
Живковић, специјалиста ургентне медицине и начелник
службе за ХМП.
Према подацима Агенције за
заштиту животне средине у ваздуху је забележен висок ниво
полена амброзије у претходном
периоду, а наредних дана очекује
се још већа концентрација овог
алергена. Ниво полена ове једногодишње коровске биљке, од средине августа, приказује се у „црвеној зони“ и увећан је и до десет
пута од нормалног. Гранична вредност за амброзију је од минималних 15 до максималних 60 зрна
по кубном метру. Средином августа концентрација у ваздуху
Др Драган Живковић
износила је 674 поленових зрна.
- Поленова зрна имају специфичан облик и хемијски
састав, због чега се лепе за горње дисајне путеве и изазивају
алергијску реакцију код осетљивих особа. Десет одсто
популације има алергију на амброзију, која у знатној мери
ремети квалитет живота, дневне активности, сан и доводи до
раздражљивости – објашњава др Драган Живковић.

ГАЗДИНСТВО СТЕФАНОВИЋА У БРЕЗОВИЦИ

КРЕЋЕ СЕЗОНА
ПАПРИКЕ
Преко 60 година, породица Стефановић из
Брезовице, посвећена је производњи поврћа, које врло
успешно пласира на тезгама на београдском Зеленом
венцу, Кванташкој пијаци и шабачкој фирми „Жуте Дуње“.
Њихове производе пробао је чак и Новак Ђоковић, када је
деда Верко (Верољуб Стефановић) једном приликом
поклонио Новаку најквалитетније поврће из своје баште.
Медији су пренели да је 2011. године деда Верко чекао
испред Скупштине Новака Ђоковића, рекавши да воли да
се загрли са њим и да онда може мирно да спава.
И након смрти деда Верка, његови унуци настављају
традицију повртарске производње која махом завршава на
београдским пијацама. У изобољу поврћа које гаје, истиче
се љута паприка, која је под пластеником достигла рекордан број од шест хиљада комада.
– Производимо од пролећа, па све до касне јесени.
Крећемо са грејаном тиквицом, која се греје на котао, уз
помоћ угља и дрва, затим црвеним купусом, карфиолом,
зеленим купусом и кељом. Након тога стиже паприка, бела
шиља, црвена, сомборка, љута и зелена – истиче Радован
Стефановић Паћин, унук деда Верка.

Радован Стефановић Паћин са паприком
и у њиви под плавим патлиџаном

Хитна служба убског Дома здравља
У Србији 400.000 људи има алергијску упалу слузнице
носа, а сваки пети има алергију на амброзију. Клиничке
манифестације алергије су: црвенило и сузење очију, цурење
из носа, кијавица, сув кашаљ, гребање у грлу, гушење у виду
асматичног напада, бол у грудима, свраб по кожи, пецкање,
болови у стомаку, повраћање, проливасте столице...
Дијагноза се поставља на основу клиничке слике, кожних
проба и одређивањем титра антитела (нешто ређе).
- Најважнија је превенција у виду примене антихистаминика, коју треба започети на почетку цветања или
седам дана раније, док се тегобе нису појавиле. Избегавати
шетњу у јутарњим сатима, кад је концетрација полена
највиша, најбоље је шетати после кише. Избегавати боравак
на отвореном, затварати прозоре, чешће се туширати и прати
косу, мењати постељину, пресвлачити одећу. У кући и радним
просторијама, треба редовно прати подове влажном крпом,
избегавати сушење веша напољу, пољске и баштенске
радове и уносити намирнице богате витамином Ц, Б5, Б6 и
флавонидима (воће и поврће светлих боја, житарице) –
саветује др Драган Живковић.
Најважнији поступак пре цветања амброзије, је да се
биљке чупају механички из земље у свом дворишту, као и
кошење садница поред пута и у њивама, али то чинити са
маском на лицу, како би се спречиле негативне реакције. Д.К.

Производња се обавља у пластеницима, који се по
потреби греју када је хладно. Поврће се гаји и на отвореном, а највише – плави патлиџан, зелени купус и кељ. Овај
породичан посао, који може бити исплатив ако се стекну
идеални услови, традиционално се преноси са колена на
колено и траје преко шездесет година. Обављали су га и
Радованови родитељи, деда и баба, а сада му у производњи под пластеником помажу супруга и два сина који су
други и четврти разред, док сезонске раднике плаћају по
потреби.
Д.К.

TMD Install

065/65-11-533

ПРОДАЈЕМ КУЋУ
У ЦЕНТРУ УБА
Инфо тел. 060/326-41-99

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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СЕЛУ У ПОХОДЕ - КАПЕТАНОВИЋИ У РАДУШИ

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ - ПОМОЋ ЗА ОДЛИКАШЕ

ЛАМПЕК ТРАЖИ РАД
И ПУНО ПАЖЊЕ

СТРУЈА ЈЕ УКЉУЧЕНА

Браћа Капетановићи, Иван
и Драгутин из Радуше, се
успешно баве воћарством,
а ракија изузетног квалитета
је њихов својеврсни
заштитни знак
Радуша је село са посебном климом иако је тек
неколико километара удаљена
од Уба, а од Памбуковице још
мање. Ипак, кад кајсија проЛампек набављен
мрзне у рано пролеће једино је
у Бегешу код Футога
има у овом селу. Кажу да је то
због надморске висине. И, збиља, пријатну свежину, испод вињаге, иако је 8.септембар
био топао дан, затекли смо у домаћинству браће Ивана и
Драгутина Капетановића. Они са супругама Верицом и
Миром (четворо деце су, углавном, разасути по ‘’белом
свету’’), на 12 хектара , ако се рачуна и шума, живе
класичну српску сеоску идилу ове јесени. Драгутин са
супруом Миром, има ‘’слободно’’ па је отишао на весеље
код родбине, а Иван са Верицом, уз помоћ Драгутинове
ћерке Јелене, пече ракију у лампеку са казаном од 150
литара. Биће, кажу, око 2.000 литара препеченице.
- Давних година лампек сам купио у Бегешу код Футога, а ту је и каца за комину, пречника три метра и
запремине 800 литара - рекао нам је Иван кад смо, после
разговора у хладовини вињаге, дошли да погледамо како
се пече ракија. - Шљива је добро понела, сада печем од Родне чачанке, а Стенлеј сам продао, као браницу, за извоз.

Иван и Верица Капетановић
Са заравни на којој се налази кућа браће Капетановић, уз коју је радушка школа са три ђака, пуца поглед
на све четири стране, а посебно на долину Тамнаве. То је
оно што даје посебност овом подручју. Благи ветрић
помаже да се не осећа она топлота која нас је мучила овог
лета.
- Ово је воћарски крај, па и ми имамо четири и по
хектара под воћем, углавном под шљивом- каже Иван и
додаје да има и јабуке, крушке, трешње. - Све је било
исплативо ове године, а посебо рано воће. Иначе, сејемо
кукуруз, пшеницу соју и друге усеве за своје потребе.
Имамо четири краве, пет крмача, десетак оваца...
Ту је и добро сачуван старински дрвени млекар са
прорезима за вентилацију, велика магаза, и мноштво
буради и великих балона са ракијом. Стара кућа, која није
запуштена говори да је ово одувек била домаћинска кућа.
У новој кући стоје и успомене на младе дане када су Иван и
Драгутин свирали у орекстру, хармонику и гитару.
- Ишао је отац у Трст да купи озвучење- објашљава
Иван. - Престао сам са свирком крајем осамдесетих кад ми
се родила ћерка. Та атмосфера лумповања уз алкохол није
ми пријала, хтео сам да сачувам себе и породицу.
Капетановићи славе три славе:Јовандан (кућна),
Стевандан (деде Драгољуба који је дошао млади у кућу) и
Свети Никола, за коју им је Пера из Докмира рекао да
славе, јер је то била слава земље коју су купили...
Утисци из Радуше су изванредни. Занимљивог
материјала је било на претек. Али, о томе - следећи пут. М.М.

Локална самоуправа општине Уб, као и увек,
укључила се, међу првима, у хуманитарну акцију
пружања помоћи... Овог пута за Максимовиће у Звиздару.
Петак, 30 август 2019. - посета породици Максимовић у Звиздару. Испред локалне самоуправе Верка Лукић,
помоћник председника општине и Ивана Николић,
народна посланица у Скупштини Србије, Снежана
Петровић, директорка Центра за социјални рад, као и
извештач „Гласа Тамнаве”. Повод: посета хуманитараца,
као и прикупљање грађе за репортажу.
До сада је завршено донирање помоћи за исплату
дуга за утрошену електрични енергију (струја је укључена), а у изгледу је решавање санације и реновирања
куће у којој живи удовица Марина (Молдавка) са својих
троје деце. Максимовићи су поносна породица која,
упркос свим недаћама, излази на крај са материјалним
проблемима, а деца су одлични ћаци...

Максимовићи са гостима из локалне самоуправе
Верком Лукић, Иваном Николић
и Снежаном Петровић

Све је кренуло од чланка објављеног у ‘’Блицу’’ и
потресне приче о Максиму (17), Теодори (15), Луки (13) и
њиховој мајци Марини (38) и описом оштећене куће, без
струје, са нередовним снабдевањем водом и животом без
сталних прихода...
Међу првима је реаговао председник убске
општине Дарко Глишић, који је позвао локалне привреднике да помогну у прикупљању суме потребне да се
измири дуг за утрошену електричну енергију (око 110.000
динара). Интервенисао је да струја буде укључена у
најбржем року и задужио сараднике да га извештавају о
даљем току хуманитарне акције.
Марину смо затекли у башти у којој ова породица
одгаја поврће за своје потребе. Ушли смо у кућу, у
просторију која, очигледно, служи за више намена, али је
уредна и, с обзиром на материјалне могућноести, лепо
уређена. Марина понавља причу коју је већ испричала,
вероватно много пута, од прве посете новинара ‘’Блица’’.
Дошла је из Молдавије у Србију, као девојка, у потрази за
бољим животом. Срела је, у Београду, Ненада. Родила се
љубав. Желели су да живе у великом граду, али све тежа
финансијска ситуација их је натерала да, после смрти
Ненадових родитеља, дођу на невелико имање у Звиздар
у кућу испод чијих темеља је мрежа тунела некадашњег
рудника лигнита. Зато, сада, куће тоне, па није могућа
санација. После посете ТВ екипе ‘’С` Тамаром у Акцији’’
показало се да кућа не испуњава ни најосновније услове
за санацију. Али, сада, када се укључила локална
самоуправа и када је и председник Глишић показао личну
заинтересованост за решавање проблема, постало је
готово извесно да ће, бар до касне јесени, Максимовићи
бити стамбено обезбеђени. Поред тога, Марина је истакла
и проблем са добијањем српског држављанства и личних
докумената... Али, из свега што је рекла извирала је
неизмерна приврженост деци, таква каква се, у данашње
време, ретко среће. Они, узвраћају својом марљивошћу и
преданим учењем. Дани без струје, у трошној кући без
купатила, на срећу, сада су прошлост.
На крају посете, Ивана Николић је обећала помоћ
да Максимовићи добију статус повлашћених купаца за
утрошак електричне енергије, а Верка Лукић ће организовати, уз помоћ локалне самоуправе и других заинтересованих, даље решавање проблема са стамбеним
смештајем. Снежана Петровић је ту за све што је у њеној
надлежности. Очигледно је да су, за ову скромну
породицу, захваљујући хуманости, пре свега људи у
локалној самоуправи, дошли бољи дани.
M.M.

МАРКЕТИНГ
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OTKUPNA MESTA
KALINOVAC I TULARI
064/11-61-564

PRODAJA:
- SEMENSKA ROBA
- ZA[TITA BILJA
- VE[TA^KA \UBRIVA
- STO^NA HRANA
... i jo{ mnogo toga...

060/02-53-719

OTKUP @ITARICA:
- P[ENICA
- SUNCOKRET
- SOJA
- KUKURUZ
- ULJANA REPICA

Va{ pouzdan partner
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ПОЧЕЛА ЈЕ НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ
АНСАМБЛА „LIBERTA“

ПОНОСНИ НА ЂАКЕ ПРВАКЕ

МУЗИКА ЗА
ЛЕПШЕ СУТРА

- У ОШ „Милан Муњас“ броји 62 одељења. Уписано укупно 150 ученика првог разреда и 152 ученика
петог разреда. - У Бањанима 43 првака, у Радљеву 24, док је у Памбуковици уписано девет нових ђака.
У понедељак, 2. септембра, почела је
нова 2019/2020. школска година. Првог
наставног дана најпоноснији били су
родитељи ученика првог разреда, који су
присуствовали традиционалној прозивци и
уласку нових ђака у учионице.
У свакој од убских школа, присутним
родитељима обратили су се директори, а
одмах затим и председник општине Дарко
Глишић, који је са својим сарадницама
Верком Лукић
и народном посланицом
Иваном Николић, уручио пригодне поклоне
ђацима поводом поласка у први разред.
У ОШ „Милан Муњас“ уписано је
укупно 150 првака, распоређених у матичној
школи у пет одељења (127 ученика), као и у
дванаест издвојених одељења. У односу на
прошлу годину, у матичној школи, отворено је
једно одељење првог разреда више, док је у
издвојеним одељењима уписано мање ђака.
Ниједног првака нема у издвојеним одељењима у Јошеви, Стубленици и Руклади, а за ову школску
годину затворено је одељење у Паљувима, због недостатка
ученика.
Учитељи првог разреда матичне школе су: Марина
Петровић (I/1), Милица Петровић (I/2), Љиљана Живановић
(I/3), Биљана Стојковић (I/4) и Тања Костић (I/5).
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Приход од продатих улазница
намењен је једној социјално
угроженој породици са троје деце

I-2, учитељица Милица Петровић

I-1, учитељица Марина Петровић

У суботу, 14. септембра са почетком од
19 часова, у сали Дома културе ансамбл
,,Liberta” одржаће хуманитарни концерт, са
циљем прикупљања средстава за помоћ
једној социјално угроженој породици из
убске општине, која има троје деце школског
узраста. На наступу под називом „Музика за
лепше сутра“, публика ће бити у прилици да
чује традиционалну музику Балкана, у
извођењу Тање Максимовић, Катарине
Ђукић (прва и друга виолина), Зоране Матић
(флаута), Милице Продановић (клавир),
Катарине Нишић (хармоника), Јелене
Киселчић (перкусије, руководилац ансамбла), Александре Бенгин (виолончело),
Бојана Николића и Марка Радовановића
(гитаре).

I-3, учитељица Љиљана Живановић

Део ансамбла „Liberta”
Млади и хумани уметници, већином
Убљани и професори у Музичкој школи
„Петар Стојановић“ позивају суграђане да у
што већем броју присуствују концерту и
заједнички допринесу остварењу племенитог циља, а при томе и уживају у познатим
мелодијама са ових простора.
Цена улазнице је 200 динара, али свако
ко жели, може да донира и већи износ.

Памбуковица

Поклони за ђаке прваке
У пети разред уписано је укупно 152 ученика,
распоређених у оквиру шест одељења, што је на истом
нивоу као претходне године. Одељењске старешине петог
разреда су: Бранка Костић, Мирјана Дудић, Дамјана Ракић,
Вера Миливојевић, Марија Лазић и Сања Костић.
ОШ „Милан Муњас” броји укупно 62 одељења, што је
три одељења мање у односу на претходну школску годину.
Како наводи директорка Живане Баратовић смањен је број
издвојених одељења, док је број одељења у матичној
школи повећан за једно.
У ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани, укупно је уписано
43 ђака првака (у матичној школи 16, док је у седам
издвојених одељења 27 ђака првака – у Туларима шесторо,
Кожуару једно, Вукони двоје, Такову једно, Калиновцу и
Брезовици по троје, Врелу једанаесторо). У све три
осмогодишње школе (Бањани, Врело и Тулари) ове године
уписано је 45 петака.
Први разред ОШ „Душан Даниловић“ Радљево
похађаће 24 ученика првог разреда, од тога 11 у Радљеву,
деветоро у Каленићу, троје у Бргулама и једно у
Шарбанама. Ова школа има 22 петака у оквиру једног
одељења.
У ОШ „Свети Сава“ уписано је деветоро првака, што је
за четири првака мање него прошле школске године, док је у
петом разреду, у овој години, тринаесторо.
Д.К.

МАЛИ ОГЛАСИ

I-4, учитељица Биљана Стојковић
Бањани

Радљево

I-4, учитељица Тања Костић

ПРОДАЈЕ СЕ ПЛАЦ
у Мургашу
(3 км од Уба,код „Убског замка”),
38 ари, уз регионални пут,
струја, вода, телефон,
недовршен објекат
од 120 метара квадратих
и 200 садница лешника.
Тел. 064/862-70-88

ПРОДАЈЕМ ДВА ХЕКТАРА
ЗЕМЉЕ
(њиве дужине 350 метара)
у ужем делу села Трлић !
Тел: 061/620-40-56

ЛАЈКОВАЦ
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ГТ-1

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

ОДЛУКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Накнада за заштиту животне средине се уредбом Владе Србије, од јуна месеца,
уплаћује држави, што је проузроковало умањење буџета за 98 милиона динара.
Скупштина општине Лајковац је, на седници одржаној
2.септембра, усвојила Други ребаланс буџета и пратеће
измене програма буџетских фондова. Након ребаланса
општински буџет износи 1,32 милијарде динара и мањи је за
98 милиона динара него претходни. На седници је образложено да је основни разлог за ребаланс и умањење буџета
чињеница да се надокнада за заштиту животне средине, која
је до сада директно уплаћивана општини (Буџетски фонд за
заштиту животне средине), уредбом Владе Србије од јуна
месеца уплаћује држави. Том изменом Лајковац и друге
општине које су имале надокнаду од екологије, као што су
Костолац, Беочин, Панчево...остају без директног прихода. У
случају општине Лајковац, то је 104 милиона динара за ову
годину. Захваљујући уштедама и увећању појединих
приходних позиција, ребаланс је мањи за 98 милиона.
Део инвестиција из Програма екологије премештен је у
тзв. Програм ренте, а део у класичан буџетски оквир.
Општина је тако успела да издвоји средства за парк на месту
некадашње пијаце у центру града и Сеоску кућу у Пепељевцу, а додата је и нова инвестиција - пут за Ђориће у
Јабучју дужине 900 метара, вредности десет милиона
динара. Одборници и грађани се детаљно могу информисати у Водичу кроз нацрт Плана јавних инвестиција општине
Лајковац за период од 2020. до 2022. године на званичном
сајту општине Лајковац.
Усвојен је и Програм расподеле средстава од накнада
за коришћење шума и шумског земљишта општине Лајковац.
Милион динара биће пребачено јавном комуналном

Са заседања СО Лајковац
предузећу “Градска чистоћа”, које ће направити „зелени зид“
између котларнице код Дома здравља и оближњег вртића и
школа.
Првим изменама и допунама Програма о финансирању
трошкова вантелесне оплодње у 2019. години додато је 1,5
милион динара за ову намену, на досадашњих три милиона, с
обзиром на велико интересовање брачних парова. Зелено
светло добиле су и Одлука о јавним расправама и Одлука о
надокнадама за коришћење јавних површина на територији
општине Лајковац, Уговор о уређивању међусобних односа
оснивача Заједничког центра за социјални рад ”Солидарност”
за општине Љиг, Лајковац и Мионица и друге одлуке.
Б.П.

У ЛАЈКОВЦУ И ЈАБУЧЈУ УПИСАНО 156 ЂАКА ПРВАКА

ВИШЕ ПРВАКА НЕГО ЛАНЕ
Основна школа у Бајевцу и Средња школа у Лајковцу, од наредне школе године, у новом руху
Општина Лајковац је у уторак, 10.септембра,
организовала традиционални програм у част ђака првака,
њих 156 колико је уписано у основне школе у Лајковцу и
Јабучју, укључујући и издвојена одељења. У сали Културног
центра „Хаџи Рувим“ за њих је одиграна допадљива дечја
представа „Марко у земљи играчака“ у извођењу
београдске продкуције „Хајде обрадуј дан” са глумцима
Татјаном Миланов, Николом Марковићем и Александром
Радевићем. Најмлађим ученицима обратио се председник
општине Андрија Живковић и као некадашњи просветни
радник, поручио им да сада нису само деца него и ђаци, а да
свако звање носи одређене обавезе и права. Председник
Живковић је исказао задовољство што је број првака ове
године већи него прошле и нагласио да се већ неколико
година заредом бележи раст у броју уписаних првака. У
Основној школи “Миле Дубљевић” у први разред креће 122
првака у три одељења у матичној школи и у свих десет
издвојених одељења, док је у ОШ „Димитрије Туцовић у
Јабучју уписано 34 ђака првака.
Изузетно је значајно да ће ђаци имати и ове школске
године бесплатан организован превоз ка свим приградским
насељима и селима. Такође, општина Лајковац наставља са
интензивним улагањима у школске објекте.
- Ове године започињемо реконструкцију две школе на
територији општине Лајковац. У сарадњи са Канцеларијом
за Јавна улагања, од октобра месеца, планирана је
реконструкција основне школе у Бајевцу, као и партерно
уређење. Вредност радова је 105 милиона динара, а ђаци у
овом селу ће добити и два потпуно нова игралишта. Надам

Лајковачки ђаци прваци
се да ћемо школи у Бајевцу вратити некадашњи сјај, јер је
осамдесетих година прошлог века школа радила у две смене и
имала преко 300 ђака- нагласио је Живковић.
Према његовим речима, по истом принципу, већ од
септембра, требало би да буде расписана набавка за
реконструкцију Средње школе у Лајковцу и њеног партерног
уређења, чија је вредност 240 милиона динара.
- Већ у наредној школској години очекујемо да та два
објекта за образовање у Лајковцу засијају пуним сјајем. То
су, после отварања школе у Јабучју и вртића, најзначајније
инвестиције у образовање у последњих неколико деценијазакључује први човек Лајковца.
Након позоришне представе у КЦ „Хаџи Рувим”,
лајковачким првацима уручени су поклон пакети са лектиром,
свескама и школским прибором.
М.М.М.
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СРЕДСТВИМА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ”

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
Становници ове улице на асфалт чекали преко педесет година
Улица Војводе Путника, на изласку из вароши Лајковац,
асфалтирана је почетком септембра у дужини од 600 метара.
Становници овог дела Лајковца на асфалт су чекали преко пола
века, од када улица постоји, а сада је коначно уређен насељени
део ове улице, докле год има кућа. Завршним радовима
присуствовао је председник општине Андрија Живковић, који
је, том приликом, истакао да је ово једна од ретких улица
надомак центра која није била асфалтирана.
- Ова улица има велики број домаћинстава. Највећи број
грађана који живе у овој улици су Роми, такође ту је и велики
број људи које се доселио из Крајине почетком деведесетих.
Пре три године смо урадили Хајдучку улицу, која излази на
улицу Војводе Путника, која је коначно дошла на ред у дужини
од 600 метара. Пре асфалта урађена је и кишна и фекална
канализација, тако да ће улица коначно бити потпуно инфраПостављање асфалта у улици Војводе Путника
структурно опремљена и сигурно ће њени мештани имати
квалитетније услове за живот. Предстоји нам да у будућем
периоду Хајдучку улицу „пробијемо” и да изађемо на улицу ка тирање ове улице није оптеретило буџет локалне самоуправе,
градском базену и конацима, како би грађани овог дела већ је финансирано по уговору са Путевима Србије.
Лајковца имали алтернативну саобраћајницу. То је у плану за
Мештанин овог дела Лајковца Жељко Јеремић истиче да
следећу годину- нагласио је Живковић, уз подсећање да асфал- су становници ове улице на асфалт чекали преко 50 година.
- Било је и раније обећања, али нико није урадио до сада,
док није дошао председник Андрија Живковић. То је обећао и
ИЗВОЂАЧИ РАДОВА НА АУТО-ПУТУ
обећање је испунио- захвалан је Јеремић општинском
КОНАЧНО ИСПУНИЛИ ОБЕЋАЊЕ
руководству.

РЕКОНСТУИСАНА УЛИЦА
ДР ЛЕСЕ МАРКОВИЋА
Радови на реконструкцији деонице која је највише
оштећена током изградње Коридора 11, у улици Др Лесе
Мирковића, која се налази на потезу од пепељевачке рампе
до моста на Колубари, завршени су средином ове недеље.
На тај начин, кинески извођачи радова на ауто-путу коначно
су испунили обавезу да ову деоницу врате у првобитно
стање.
- Дуго смо чекали на уређење ове улице од рампе ка
пепељевачком мосту. Најпре бих желео да се захвалим
мештанима овог дела Лајковца на стрпљењу, јер су
последњих година трпели велику буку и прашину током
извођења радова на изградњи ауто-пута. Управо ова
саобраћајница је највише и коришћена током изградње
Коридора, а мештани улице Лесе Мирковића су коначно
дочекали да им се ова улица врати у првобитно стањеистиче Андрија Живковић, председник општине Лајковац, и
додаје да су радовима претходили мукотрпни преговори са
кинеским извођачем „Шандонг-хајспид”, као и њиховим
подизвођачима Нуклеусом и Енергопројектом. - Они су нам
изашли у сусрет, а конкретизација договора са извођачима
уследила је након посете председника Александра Вучића,
који је инсистирао да се овај посао заврши.

АСФАЛТ ЗА ДВЕ УЛИЦЕ
У СЕЛУ ЛАЈКОВАЦ
Само у једном дану, 10.септембра, у општини Лајковац
асфалтирана су три путна правца. Након улице Др Лесе
Марковића, општинско руководство обишло је радове на
уређењу две улице у Селу Лајковац. У питању су улице
Дубравска и Ствана Сремца, од по 300 метара, које су
асфалтиране по основу уговора са Путевима Србије.
- Наш циљ је да у сваком селу побољшавамо путну
инфраструктуру и све улице које данас радимо имају јако
велики број домаћинстава, првенствено младих и деце,
којима ће убудуће у значајној мери бити олакшани услови за
живот. По уговору са Путевима Србије, потписаном у пролеће
ове године у вредности од 370 милиона динара, половину
путева смо већ урадили. До краја недеље крећемо са радовима на Железничкој улици, као и у делу насеља које води ка
Електродистрибуцији, док следеће седмице почиње асфалтирање пута за Вујиће у Јабучју у дужини од два километранаглашава Андрија Живковић, председник општине Лајковац.

СТАРИ ЖЕЛЕЗНИЧАР УПУТИО ДОПИС НАДЛЕЖНОМ
МИНИСТАРСТВУ СА ЈЕДНИМ ПРЕДЛОГОМ

ДА „БЕОВОЗ” ПОНОВО
СТИЖЕ У ЛАЈКОВАЦ
Када је "Cрбија воз” објавио да ће од 14. децембра 2019.
године, односно од ступања на снагу новог реда вожње
2019/2020, Беовоз ићи до Лазаревца, некадашнји железничар
и председник удружења које баштини традиције железнице
Боривоје Грујичић из Лајковца, обратио се надлежнима у
Министарству саобраћаја и „Србија возу” да размотре
могућност продужења линије Беовоза до станице Лајковац.
Пензонзионер који је цео радни век провео на железници,
и фудбал играо у ФК Железничар, предлаже да Беовоз
поново саобраћа до Лајковца, а за то има озбиљне разлоге,
због чега се обратио Министарству саобраћаја и „Србија
возу” да размотре ову могућност.
- Обзиром на то да је растојање између станица
Лазаревац и Лајковац 7,2 километра, а да је територија
општине Лазаревац на само 2,5 километара од железничке
станице Лајковац, сматрам да би било оправдано да се линија
Беовоза продужи до Лајковца, јер је она ближа насељима
Жупањац, Чибутковица и Дудовица, која су најудаљенији
топоними града Београда- каже Грујичић и као искусан
организатор на железници, а посебно у сектору "Вуча"
предлаже. - У Лајковцу још битише нешто више од десетак
машиновођа који раде у „Србија возу” и који би могли да возе
поменуте возове, а тиме би избегли евентуално путовање до
посла у Београду. Поред тога, мишљења сам да би Беовозови
требало да саобраћају до Панчевачког моста, а треба
размотрити и могућност да путнички возови из правца Ужица
и Ваљева саобраћају до Вуковог споменика, или Новог
Београда, имајући у виду да су поменуте станице боље
повезане градским превозом од станице Београд-центар.

ПРИЗНАЊЕ ЗА МИЛУТИНА
У РУСИЈИ
На мастер часу који је Милутин Ранковић одржао у
Високопетровском манастиру у Москви 6. септембра, на
празник оснивача манастира Светог Петра Московског, када је
патријарх московски и све Русије Кирил служио свечану
литургију, Натакија Костјецкаја, познати културни делатник из
Москве, у име председника Савеза уметника Русије, уручила
је српском уметнику признање “Благодарност за развијање
руско-српских веза у обасти ликовне уметности” Сверуске
организације професионалних уметника.
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СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ
ЛАЈКОВАЧКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА

ПОСЕТА САЈМУ
У АУСТРИЈИ
Двадесетпет пољопривредника и пољопривредних
стручњака из Лајковца, предвођени општинским руководством, од 3. до 6.септембра, боравило је на студијском
путовању у Аустрији. Они су у граду Риду посетити једну од
највећих европских изложби говеда сименталске расе, по
чијем узгоју је познат и колубарски крај (Лајковац има велику
традиционалну изложбу сименталаца). Поред тога,
Лајковчани су обишли и велику фарму у околини Салцбурга.
- Лајковачки пољопривредници су имали прилику да
виде како то изгледа на светском нивоу, као и да посете
фарме и пољопривредна газдинствима и практично поделе
искуства са европским пољопривредницима. Надам да ће
стечено знање моћи да примене и код нас, а верујем да ће ово
путовање највише бити од користи младим пољопривредницима и средњошколцима- истиче Ненад Џајевић, заменик
председника општине Лајковац.

Лајковчани у обиласку породичне фарме
“Mussbachhof” у близини Салцбурга
На стручну екскурзију је отпутовало и четворо младих
пољопривредника који су недавно добили средства из
општинског буџета по Програму подршке младима у
руралним подручјима општине Лајковац. Међу путницима
било је и троје ученика Пољопривредне школе Ваљево из
општине Лајковац, којима ће то бити изванредна мотивација
за даље школовање. Студијским путовањем и другим мерама
општина Лајковац показује да води значајну бригу о развоју
пољопривреде на свом подручју, а ово је друга година за
редом како локална самоуправа организује овакве екскурзије.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Обилазак радова у Дубравској улици

Натакија Костјецкаја и Милутин Ранковић
Нова асфалтна подлога од пепељевачке рампе
до моста на Колубари
Према његовим речима, пут је пресвучен потпуно
новим асфалтом, а на оним деоницама на којима је дошло
до потпуног уништења, урађен је нови тампон, тако да је
подлога на овој деоници квалитетнија него што је била у
претходном периоду. Вредност радова на реконструкцији
ове улице је десет милиона динара.
Упоредо са овим послом, већ наредне недеље, у склопу
уговора са Путевима Србије, почеће и санација Железничке
улице, која се укршта са пепељевачком рампом и овом
улицом. На тај начин ће цео потез испод пруге бити уређен и
асфалтиран.
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Улица Стевана Сремца у Селу Лајковац
Према његовим речима, током јесени у плану је и
асфалтирање пута за Петровиће у Бајецу у дужини од 1,2
километра и Гајског пута који спаја Стрмово и Придворицу
дужине 900 метара. Ових дана очекује се и почетак санације
Обреновачке пруге кроз Јабучје у дужини од 10 километара.

По завршетку литургије Милутин Ранковић је почео са
вајањем у ораху лика светитеља који се тог дана празновао, а
завршио га је после четири сата интензивног рада. Уз
честитке бројне публике и благослов свештенства, Милутин
Ранковић предао је свој рад игуману манастира Петру
Јевремејевом.
- Моји радови налазе се на свим континентима, а
почаствован сам што сада један остаје и у манастиру који
датира из 17. века у највећој православној земљи на свету.
Бројни верници прилазили су, молили се и захваљивали на
оваквом дару, још док икона није била завршена.
Домаћини су приредили и пано са мапом Србије и
Лајковца, а била је изложена и књига на руском језику
“Милутин Ранковић, скулптор из Србије”.

Пензионери са пребивалиштем на подручју општине
Лајковац, који примају најнижи износ пензије, могу преко
Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за
општине Љиг, Лајковац и Мионица – одељења у Лајковцу, да
поднесу захтев за једнократну новчану помоћ за трећи
квартал 2019. године. Захтеви ће се примати у просторијама
општине Лајковац, у великој сали, радним даном од 800 до
1500 часова, у периоду од 10. септембра до 27. септембра
2019. године. Најнижи износ пензија за категорију
запослених, војних лица и самосталних делатности је
14.338,72 динара, а за категорију земљорадника 11.272,77
динара.
Подносиоци захтева треба да доставе:
1. Две фотокопије последњег чека од пензије
2. Две фотокопије личне карте (уколико је лична карта на
старом обрасцу),односно два очитана примерка (уколико је
биометријска лична карта)
3. Две фотокопије текућег рачуна за све пензионере који
пензију примају преко банке или банке Поштанске
штедионице као и оне који први пут подносе захтев
4. Потписан захтев са бројем телефона у случају потребе за
контакт
У случају да пензионер не може самостално да дође и
поднесе захтев, евидентираће се ради кућне посете после
27. септембра 2019. године.
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ЗАДРУГАР У ВРХУ КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКЕ ЗОНЕ

ПРВИ ПОРАЗ
У КЛУПЦИМА
Раднички Стобекс - Задругар (Л) 2:1 (0:1)
Задругар је одлично отворио сезону, али је након три
везане победе доживео први пораз у Клупцима. Деловало је
да ће Лајковчани наставити успешан низ, с обзиром да је
Драган Томић постигао евро-гол са 25 метара, али је у
наставку тим Дејана Спасића у потпуности подбацио.
Раднички је стигао до изједначења након прекршаја
Петровића у свом казненом простору, да би смушену
реакцију комплетне одбране Задругара казнио Глишић. Да
невоља буде већа, Томић је у 84. минуту несмотрено
реаговао након прекршаја над њим, намерно ударио
противника и лишио екипу помоћи у финишу, вероватно и у
две наредне утакмице...

Задругар (Л) - Раднички Шабачки 3:1 (0:1)
Против Шапчана је још једном је слаба интервенција
одбране кумовала вођству Радничког, али је наставак у
потпуности припао домаћину. Најпре је Милошевић ефектно
петом поравнао резултат, потом је Томић са "беле тачке"
донео преокрет, да би тачку на "и" ставио штопер Марковић
одличним ударцем главом.
Задругар ће пробати да остане у врху табеле и након
дербија са Рађевцем, два тима која су неочекивано на врху
табеле одмериће снаге на стадиону Задругара у суботу од
15.30 часова.

ОТВОРЕН СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР У ЛАЈКОВЦУ

ОД „СРЕЋНОГ СТОПАЛА”
ДО „БАЈОГРАДА”

ЛАЈКОВАЦ
ЖЕЛЕЗНИЧАР У НЕДЕЉУ
НА МАТИЋЕВОМ "ВЕШТАКУ”

„ДИЗЕЛКА”
У УСПОНУ ФОРМЕ
Спартак (Љиг) - Железничар (Л) 2:3 (1:0)
После не баш обећавајућег старта сезоне у Богосавцу,
тренер Срђан Јовановић је успео експресно да послаже
кокцкице, па је лајковачки тим доста добро изгледао у
претходним зонским биткама. Ефикасно и разиграно друго
полувреме у Љигу донело је преокрет и другу везану
победу "дизелке”.

Железничар (Л) - Раднички (Ваљево) 1:1 (1:0)
На крилима разиграног Страхиње Софронића,
Железничар је био на одличном путу да укроти "дивљу
телад". Крилни нападач је мајсторски затресао мрежу
Ваљеваца са дистанце, а да је Стејанић имао бољу
завршницу- победник би се знао већ на паузи...
Међутим, у наставку долази до поравнања резултата,
уз, утисак је, озбиљну грешку помоћника Јосиповића. Лопта
је напустила оквир игралишта, није било судијске реакције,
а након центаршута Чочовића, Ђукић је на другој стативи
демонстрирао одличну игру у ваздуху. Узалуд су били
протести домаћих, најгоре је прошао резервни голман
Ранковић који је искључен, па је комшијски дерби почео
испочетка. Још једна инспирација Софронића, све је
урадио на фудбалски начин, али су три бода остала на
пречки гола гостију...
У недељу Лајковчане чека једно од најкраћих
путовања, комшијски дерби са Врело спортом игра се на СЦ
"Матић" где је "дизелка" заустављена пролетос у
шампионском походу. Меч почиње у 15.30 часова,
Железничар у налету форме и у комплетном саставу
пробаће да задржи прикључак са врхом табеле...

Све је почело дечијим фудбалским клубом
и школом фудбала "Срећно стопало",
а онда је мој син Андреја Бајић дао идеју да
на нашем имању направимо Спортско
рекреативни центар "Бајоград"- каже
Радован Бајић, тренер и бивши фудбалер.
На 20 ари земље, међу деценијским храстовима и
јасеновима, на излазу из Лајковца према Јабучју, смештени
су терени за мали фудбал три према три, одбојку, ножни
тенис, висећа лопта полигон са препрекама прозван по
Легинарима, љуљашке, па и лезибегови а све то заједно чини
Спортско- рекреативни центар "Бајоград".
- Центар је пре свега намењен деци, а ово име носи јер
је саграђен на нашој земљи породице Бајић, која ово
презиме носи по легендарном хајдуку Бају Пивњнину , а и
многи суседи сам Лајковац повремено називају "Бајоградом", јер овде се често могло чути да из милоште
Лајковчани једни друге ословљавају са "Бајо" - каже Радован
Бајић, тренер и некадашњи фудбалер лајковачког
Железничара и додаје. - Идеју за овакав центар, дао је мој син
Андреја (14) и сам одличан фудбалер, а ту још није крај, јер
планирамо да терене проширимо и додамо нове садржаје.
Направићемо и отворени шанк где ће деца у паузи моћи да се
окрепе, али и родитељи док чекају малишане који вредно
тренирају, или се само забављају. Овде ће чланови "Срећног
стопала" и спортско рекреативног програма моћи и
рођендане да славе. Изнајмићемо и мале коње, популарне
"Поније", а желимо да направимо и справе са конопцем
налик лијанама, базен за пливање, тениска игралишта, па и
ресторан, за шта ће нам бити нужна помоћ фондова Владе
Дивца, Новака Ђоковића и других.
Бајић ће наставити да младе таленте тренира фудбал,
као и његов млађи колега Владан Матић, док ће се већи број
осталих спортско-рекреативних дисциплина, обављати под
будним оком професора Огњена Несторовића.
Центар је званично отворен 28.авгута, на Велику
Госпojину, када се у Лајковцу традиционално одржава
вашар.
А.Р.

„Бајоград” ново место
окупљања лајковачке деце

ОДБОЈКАШИЦЕ „ЖЕЉЕ”
НА БАЛКАНСКОМ КУПУ
Балканска одбојкашка асоцијација (БВА) саопштила
је да ће се БВА Куп 2019. у конкуренцији одбојкашица
одиграти од 13. до 15. септембра у Истанбулу. Србију ће
представљати Железничар из Лајковца. Организатор
финалног турнира у биће Турк Хава Јолари (Туркиш
Ерлајнс), а поред домаћина и Железничара из Лајковца
пријављен је још Динамо из Букурешта. Победник БВА
Купа у конкуренцији одбојкашица играће у 2. колу Купа
изазивача против мађарског Капошвара (6. и 20.
новембар). Жеља је већ једном освојио Балкански куп и
учествовао у Купу изазивача, а познато је да је ове сезоне
одустао од наступа у Лиги шампиона, на шта је имао право
као актуелни шампион државе.
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ВЛАДИМИРЦИ

У ВЛАДИМИРЦИМА ОДРЖАН

ПРВИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Од кукуруза, који ће почети да беру следеће седмице, ратари у Посавотамнави очекују добар род,
а од првог сајма у варошици, бољитак у пољопривреди
У организацији општине Владимирци, 6. и 7.септембра,
одржан је Први сајам пољопривреде и фестивал домаће
хране и пића. На лепо уређеним штандовима, у сали
Посавотамнавске школе, представиле су се водеће компаније
из области пољопривреде са својим
програмом и
асортиманом производа, као и пољопривредни произвођачи
из владимирачких села и околних општина, док је у школском
дворишту била изложена пољопривредна механизација.
Сајам је свечано отворио помоћник министра пољопривреде
Александар Богићевић, а бројне посетиоце и излагаче
поздравили су и начелник Мачванског управног округа
Владан Красавац, као и представници владимирачке
општине, који су покренули ову манифестацију са циљем да
постане традиционална.
- Сарадња између министарства и локалних самоуправа, али и пољопривредних произвођача, управо се
огледа кроз организацију оваквих скупова. Само заједничким
договором и деловањем можемо доћи до напретка, а ја се
надам да ће оваквих манифестација у будућности бити још и
више. Честитам општини Владимирци на одличној организацији првог пољопривредног сајма и надам се да ћемо се и
наредне године видети на истом месту- поручио је приликом
свечаног отварања манифестације у Владимирцима
помоћним министра пољопривреде Александар Богићевић.

Промоција домаће пољопривредне производње

Штандови са зимницом

Свечано отварање сајма
Од кукуруза, који ће почети да беру следеће седмице,
ратари у Посавотамнави очекују добар род, а од првог сајма у
варошици, бољитак у пољопривреди. Председник општине
Милорад Милинковић је, у свом обраћању, нагласио да ће у
наредном периоду у општини Владимирци бити реализоване
инвестиције вредности око четири милиона евра, које је
обезбедила Влада Републике Србије. Када је реч о аграрном
буџету, општина Владимирци се труди да на разне начине
помогне развој својих села.

- Општина Владимирци из свог скромног буџета издваја
за нас велика и значајна средства, годишње негде око 20 милиона динара као подстицај пољопривредним газдинствима,
као што су бушење нових бунара и до сада је у ових неколико
година ископано око 220 бунара. Затим, ту су и уређење
атарских путева, као и подстицаји у области воћарства,
сточарства и ратарства, где дајемо субвенције на пет година
за куповину садница, приплодног материјала и осталог,
наравно без камате- нагласио је Милинковић.
У општини Владимирици регистровано је 2.300 активних
пољопривредних газдинстава. Уз сајам који ће постати
традиција, надлежни верују да ће се тај број увећати.
- Надам се да ће сваки наредни сајам бити масовнији,
како у виду излагача, тако и у погледу посетилаца. Имали смо
мало времена за организацију овог догађаја, сваки почетак је
тежак, али верујемо да ће ово окупљање пољопривредника
заживети, као и друге манифестације које смо у задњих
неколико година организовали- поручио је Драган Симеуновић, председник Скупштине општине Владимирци . М.М.М.

МИОНИЦА
ПОЉОПРИВРЕДА

ЗА ЕКОНОМСКО
ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА
Недавно је у Ваљеву потписан Меморандум о сарадњи
између општине Мионица и Женског удружења Колубарског
округа у циљу реализације пројекта „Економско оснаживање
жена у пољопривреди“. Испред мионичке локалне самоуправе Меморандум је потписао председник Општине Бобан
Јанковић, а пројекат који ће се реализовати до августа 2020.
године допринеће развоју пољопривреде на територији
општине, а посебно економском јачању жена власница пољопривредних газдинстава.
- Ово је права прилика да се наше пољопривреднице
осамостале на тржишту, да сертификују своју производњу,
брендирају производе и маркетиншки се боље профилишу на
тржишту. На тај начин ће побољшати положај не само у својој
породици већ и у друштву у целини, јер ће постати економски
покретачи развоја села – рекао је председник општине
Мионица Бобан Јанковић.
Према Јанковићевим речима, пројектом ће бити
обухваћено двадесетак жена које се баве пољопривредом на
територији општине Мионица. Све оне ће добити саветодавну и логистичку подршку за заступање својих интереса у
пољопривреди. За њих ће бити организоване бесплатне
обуке за израду пројеката, писање бизнис плана, стратешко
планирање, студијска путовања и бројне друге активности.
Пројекат “Економско оснаживање жена у пољопривреди” ће се реализовати у свим општинама Колубарског
округа,. Пројекат је подржан од стране Агенције Уједињених
нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији у
оквиру пројекта “Кључни кораци ка родној равноправности”,
који финансира Европска унија и његова укупна вредност је
30.000 евра.
А.Ковачевић
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ВРЕДНИ ПОКЛОНИ ПРВАЦИМА
ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ
Уписано 94 првака
Општина Мионица је већ трећу годину за редом
обезбедила бесплатне комплете уџбеника свим првачићима са територије општине. Најмлађим школарцима
уџбенике је првог школског дана свечано уручио председник општине Мионица Бобан Јанковић приликом обиласка основних школа „Милан Ракић“ у Мионици и
„Војвода Живојин Мишић“ у Рајковићу.
Према Јанковићевим речима циљ ове и сличних
акција је побољшање квалитета живота и спречавање
одлива становништва из општине Мионица увођењем
бројних мера. Циљеви су подизање стопе наталитета,
побољшање услова одрастања и образовања деце и
запошљавање становништва.
- Настављамо да негујемо добру праксу поделе
бесплатних уџбеника свим првацима у нашој општини. Ове
године, малишане смо обрадовали и симпатичним
дресовима „Ђак првак“ које могу користити за различите
школске догађаје и школским прибором. Верујем да смо
помогли родитељима првака да бар мало растерете кућни
буџет, јер полазак деце у школу представља заиста велики
удар за финансије родитеља. -рекао је први човек мионичке општине и најавио предстојећа улагања и пројекте у
сфери образовања.

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ПРАКСА
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

УРУЧЕНА АУТО СЕДИШТА
И КОЛИЦА ЗА БЕБЕ
Председник општине Мионица Бобан Јанковић је,
последњег дана августа, у сали Скупштине општине, родитељима мионичких беба, рођених у периоду од априла до
августа ове године, свечано уручио дечија ауто седишта и
колица за бебе. Такође, из буџета општине Мионица породиљама је обезбеђена једнократна новчана подршка у износу
од по 40 хиљада динара.
Подели дечијих ауто седишта претходила је теоријска и
практична обука о коришћењу и постављању безбедносних
система за децу у возилу, коју су заједно са представаницима
општине Мионица организовали активисти удружења
''Зелени талас'' из Београда. Родитељи су имали прилику да
науче како се на правилан начин постављају и користе
безбедносни системи у возилу, како би на безбедан начин
превозили своје малишане.
Општина Мионица још од почетка 2017. године обезбеђује бесплатна дечија ауто седишта у оквиру активности
Савета за безбедност саобраћаја општине Мионица. До сада
је подељено преко 170 безбедносних система за децу, а на
иницијативу председника општине Мионица од почетка 2019.
акција је проширена и на поделу бесплатних колица за бебе.

Подела бесплатих уџбеника
за мионичке прваке
Први човек општине је нагласио и да Мионицу очекују
велики пројекти, комплетна реконструкција и санација
зграда основне и средње школе у Мионици и реконструкција школских објеката издвојеног одељења у Горњој
Топлици, где ће поред реконструкције школске зграде бити
изграђена и спортска хала мањих димензија. Поред тога,
очекује се да ће у наредним данима бити испоручена
потпуно нова опрема за кухињу Предшколске установе
„Невен“ у Мионици, као и минибус за превоз деце са
терена.
На подручју мионичке општине ове године је уписано
94 ђака првака, од чега 72 у матичној школи у Мионици и 22
у школи у Рајковићу. Општина Мионица је обезбедила 79
бесплатних комплета уџбеника, док је за 15 малишана
бесплатне књиге обезбедило Министарство просвете,
науке и технолошког развоја из фонда за треће дете,
односно за децу из социјално угрожених категорија.
А.К.

Уручена ауто-седишта и колица за новорођенчад
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ЛЕТО У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

КРЕАТИВНО И КОРИСНО
Реализован низ тематских радионица за децу, које представљају мешавину забаве и учења
Градска библиотека „Божидар Кнежевић“ и током лета
била је агилна, нарочито када су у питању програми за децу.
Са жељом да им распуст испуни на креативан начин,
организовала је низ тематских радионица, на којима су се
добро забавили и лепо дружили, а успут и научили пуно
корисних ствари. Према речима директорке библиотеке Јелке
Панић, за све радионице, а реализовано их је седам у јулу и
августу, владало је велико интересовање.
- Радионице представљају мешавину забаве и
едукативних садржаја, свака је била посвећена другој теми,
добро осмишљена и испланирана, са припремљеним
материјалом за рад, тако је деци само остајало да отворе
врата својој машти и идејема и пусте их да се размахну, каже
Панић додајући да библиотека пажљиво бира радионице за
децу и младе током целе године, промовишући на тај начин
важност одрастања уз установе културе.

Тематске радионице за најмлађе

Учење уз дружење и игру

„Оне имају за циљ не само да забаве децу, него да их и
привуку у библиотеку и развију код њих потребу за читањем у
раном узрасту, али и љубав према науци. Због тога само се
трудили да свака радионица буде ослоњена на неко
књижевно дело за најмлађе, углавном бајке и басне, а сада
када је почела школска година, покушаћемо да мало
испратимо и лектиру. Оно што могу да потврдимо јесте да
имамо већи број младих корисника, који су заинтересовани и
за све наше програме.“.
Иако у септембру неће бити радионица, библиотека
наставља у радном маниру. У току је акција бесплатног уписа
за прваке, као и свих узраста до првог разреда. Почеле су и
припреме за предстојеће културне активности: организовање
књижевних вечери, трибина, промоција и других садржаја, а
прва у низу је учешће Градске библиотеке у обележавању
„Дечје недеље“ почетком октобра.
Д.Недељковић

ОГЛАС

PRODAJA DISKETA SA KNJIGAMA U ELEKTRONSKOM OBLIKU
S A D R Ž A J - I N H A L T
Ukupno trinaest dela, deset na jugoslovenskom
(srpsko-hrvatskom), tri na nemačkom, tri prevoda
popisanih dela, veoma dobro za one koji znaju ili
uče nemački. Svako delo na posebnoj disketi
„narezano“, disketa košta 1.000 dinara!
1.- "Proročanstvo gusana", esej o prirodi i tumačenju snova
263 stranice A4, font 10, preveden na nemački
1.- "Prophezeiung des Gänserichs", Essay um die Natur und
Deutungen der Träume, 263 Seiten, A4, Font 10, ins
Deutsch übersetzt
2.- "Filipike", četristodvadeset pamfleta pod ovim imenom,
stranica 440 A4, font 10, prevedene na nemački
2.- "Filipike", vierhundertzwanzig Pamphleten unter diesem
Namen, ins Deutsch übersetzt
496 Seiten A4, Font 10
3.- "Narednik Živorad", roman, prvi deo "quintologije"
(pet dela) 245 stranica, font 10
3.- "Feldwebel Živorad", Roman, der erste Teil der “
"quintologie" (fünf Werke), 245 Seiten, Font 10
4.- "Pustolovine narednika Živorada", drugi deo
"quintologije" (pet dela), 376 stranica, font 10
4.- "Die Abenteuer von Feldwebel Žovorad", der zwite Teil
der "Pentologie" (fünf Werken), 376 Seiten A4, Font 10
5.- "Nastavak pustolovina narednika Živorada", treći deo
quintologije (pet dela), 472 stranice A4, font 10
5.- "Fortsetzung der Abenteuer von Feldwebel Živorad”
der dritte Teil, 472 Seiten, Font 10
6.-"Dalji nastavak pustolovina narednika Živorada”
četvrti deo "qintologije" (pet dela), 520 stranica, font 10
6.- "Weitere Fortsetzund der Abenteuer von Feldwebel
Živorad", 520 Seiten, Font 10
7.- "Nove pustolovine narednika Živorada", peti deo
"quintologije" (pet dela) 580 stranica, font 10

7.- "Neue Abenteuer von Feldwebel Živorad", der fünfte
Teil, 580 Seiten, Font 10
8.- "Sljemenski bog Mars", roman, 281 stranica, font 10
8.- "Der Gott Mars von Sljeme", Roman, 281 Seiten, Font 10
9.- "Pisma, Briefe, Lettere, Letters", zbirka pisama
510 stranica, font 10, delimično prefedeno na
Nemački, italijanski, engleski
9.- "Pisma, Briefe, Lettere, Letters", Sammlung der Briefe
910 Seiten, Font 10, teilweise ins Deutsch, Italienisch,
und Englsch übersetzt
10.-"Orwel '87.", dnevnik, drugi deo, 430 stranica, font 10
10.-"Orwel '87", Tagebuch, der zweite Teil, 430 Seiten, Font 10
11.-"Orwel '87" Dnevnik, prvi deo, 150 stranica,
font 10 (podfolder)
11.-"Orwel '87" Tegebuch, der erste Teil, 150 Seite, Font 10
12.- "Proročanstvo gusana", esej o prirodi i tumačenju snova
(prevod na nemački), 332 stranica, font 10
12.- "Prophezeiung des Gänserichs" um die Natur und
Deutungen der Träume, (deutsche Übersetzung)
332 Seiten, Font 10
13.- Orwel ‚87, Übersetzung auf Deutsch, 500 Seiten, Font 12
Ovaj folder, kao i svi njegovi unterfolderi i
fajlovi, može biti kopiran i umnožen samo na pismeno
odobrenje autora sa njegovim potpisom..
Diser Folder, wie auch alle seine Uterfolder
und Feils, kann man kopiren und vervielfältigen nur mit ´
schriftlicher Genehmigung des Autors mit seinem
Unterschrieft.

Paunović Slobodan, „Gladijator“, „Kolubarac Dva“,
za prijatelje necenzore: „Ćamil“
(„Priča o Ćamilu“ iz „Orwela 87.“)
ul. 8. mart br. 31 (kontejner), 14210 Ub, Srbija
tel. + 381/064/5069872
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

ДРУГА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА ШАБАЦ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
(IV СТЕПЕН)
- за рад у производњи и ост. делатностима
Машински техничар
Машински техничар за компјут. конструисање
- за рад у сервисима, техничким прегледима
Машински техничар моторних возила
- за рад у електранама и топланама
Техничар машинске енергетике
Машински техничар мерне и регулационе опреме

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
(V СТЕПЕН)
(у једногодишњем трајању)
Аутомеханичар – специјалиста
Бравар - специјалиста
Металостругар - специјалиста
Металоглодач – специјалиста
Услов уписа: Одговарајућа средња школа
и 2 године радног искуства
СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ

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

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

Школа је основана решењем
Министарства просвете Србије
По завршетку ове средње школе можете наставити студије:
1.на државном и приватним факултетима;
2.на високим школама;
3.на полицијској и војној академији
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7.09.2019.г. навршило се
18 тужних година од како
није са нама наш вољени

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

С Е Ћ А Њ Е
(2014 - 2019)

ЖИВАНКА
МИЛИЧИЋ
МИОДРАГ ЛУЧИЋ
(1935 – 2001)
Године пролазе, али бол и
туга за тобом никада...
Твоји: Јелка, Аца
и Сања са породицама
11.09.2019.г. навршило се пет
година од смрти моје мајке

Године пролазе. Прошла је
и пета, али то не мења
ништа... Ниси са нама, али
јеси и бићеш увек у
нашим срцима.
Поносни на тебе заувек
Захвална породица
25.09.2019.г. навршава се година
дана од смрти наше драге

РАДМИЛЕ
СТАНКОВИЋ
учитељице Раде
(1937 – 2018)

НОВКЕ РАКИЋ
(1926 – 2014) из Близоња
Твоја племенита душа, велико срце и
частан живот, заслужују да те вечно
памтимо и волимо...
Ћерка Милена, унук Живорад, унуке
Славица и Гордана, праунук Дејан
и праунука Мара

Са поштовањем и поносом у
срцима чувамо сећање на твоју
доброту, љубав, подршку и
разумевање које си нам
пружала. Време пролази, али си
са нама у мислима и даље.
Остаћеш заувек у нашим
срцима. Чувамо успомену на
тебе и недамо те забораву.
Твоји најмилији
25.09.2019.г. навршава се година
дана од смрти моје драге, једине,
племените и много вољене
сестре

РАДМИЛЕ
СТАНКОВИЋ
учитељице Раде
(1937 – 2018)
Секо, много ми недостајеш.
Неописиви бол је све већи, а туга
за тобом никада неће престати.
Твоја доброта и велико срце
заслужују да вечно живиш у мом
срцу. Секо, знала си колико сам
те волела, али никада нећеш
сазнати колико ми недостајеш и
колико тугујем...
Твоја сестра Љиља

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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26.08.2019.г. преминуо је наш
драги
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19.09.2019. г. навршиће се шест
месеци од преране смрти
драге нам супруге,
мајке и баке

ЈАСНЕ
КРСТИЋ
(1950 – 2019)

РАДЕНКО
СТЕФАНОВИЋ
Чуваћемо успомену на твој
драги лик и вечно га носити
у нашим срцима
Супруга Јелена, синови Марко
и Милош, снаха Гордана
и унуци Филип и Андреј

Остаћеш заувек део нас.
Вечно ћемо чувати успомену
на твој драги лик...
Твоји најмилији

Последњи поздрав драгом
пријатељу

21.09.2019.г. навршиће се
40 дана од смрти наше
драге и вољене

ЖИВКЕ
МАКСИМОВИЋ
РУЖЕ
(1935 – 2019)

РАДЕНКУ
СТЕФАНОВИЋУ
Твоја доброта и велико срце,
заслужују да те вечно
памтимо и чувамо
од заборава...

(1954 – 2019)
Рале, много нам фалиш,
добри наш друже. С тугом и
поштовањем, увек у нашим
срцима и мислима

Породица

Твоји Илићи

19.09.2019.г. навршава се година
од како није са нама наш

ДРАГОСЛАВ
МАРКОВИЋ
(1933- 2019)
Успомену ћемо вечно чувати
Његови најмилији

8. 09. 2019.г. навршило се десет
година од смрти нашег драгог

НЕГОВАНА
ПЛАКАЛОВИЋА

26.09 2019.г. навршиче се шест
месеци од смрти наше драге

СОФИЈЕ
ПЛАКАЛОВИЋ

Сада сте поново заједно да са оног света гледате
и бдите над нама које сте волели
Ћерке Драгица и Оливера са породицама
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7.09.2019. навршило се 40 дана
од смрти моје мајке

13.септембра 2019. г. навршиће
се година дана од смрти нашег
драгог

ЛУКЕ
ЛЕОНТИЈЕВИЋА
(1926 – 2018)

ДАНОЈЛЕ РУЖЕ
ВАСИЉЕВИЋ

Поносни смо што смо те
имали, памтићемо те
по доброти, багој
и племенитој души

из Памбуковице

Син Стеван
и кћерка Милица
са породицама

Чуваћемо успомену на тебе
син Зоран
са породицом

Последњи поздрав нашем
драгом председнику

МИЛАДИНУ
КОВАЧЕВИЋУ
(1960 – 2019)
Од ФК Будућност (Слатина)

Последњи поздрав нашем
драгом пријатељу

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА

МИЛАДИНУ
КОВАЧЕВИЋУ
(1960 – 2019)
Од ФК Чучуге

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”

ФУДБАЛ

12.септембар 2019.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 4. коло

Звиздар- Шарбане
1:2 (0:1)
3.коло (31.08/01.09.2019):
Колубара (Ј) - Стрмово 1968
Чучуге - Каленић
Јошева - Памбуковица
Полет (ДЛ) - Звиздар 2012
Шарбане - Рудар 1945
Црвена Јабука - Полет (Т)
Младост (В) - ОФК Паљуви

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

4.коло (07/08.09.2019):
Стрмово 1968 - ОФК Паљуви
Полет (Т) - Младост (В)
Рудар 1945 - Црвена Јабука
Звиздар 2012 - Шарбане
Памбуковица - Полет (ДЛ)
Каленић - Јошева
Колубара (Ј) - Чучуге

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

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

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

0 7 :0
0 8 :4
1 12 : 6
1 6:1
1 5 :7
2 8:6
2 8:7
2 6 :6
1 7 :6
3 7 :11
3 4 :10
2 7 :10
3 2:7
3 1 :7

12
10
9
9
7
6
6
6
5
3
3
2
1
1

5.коло (14/15.09.2019 - 15:30ч):
Чучуге - Стрмово 1968
Јошева - Колубара (Ј)
Полет (ДЛ) - Каленић
Шарбане - Памбуковица
Црвена Јабука - Звиздар 2012
Младост (В) - Рудар 1945
ОФК Паљуви - Полет (Т)

Општинска лига Уба, 3. коло

Бргуле- Гуњевац
2:1 (0:1)

OP[TINSKA LIGA
“UB”
2. коло (1. септембар 2019):
Омладинац (К) - Јединство (М)
Колубара (ЛП) - Докмир
Мургаш 2012 - Вукона
ОФК Стубленица - Бргуле
Гуњевац - ОФК Таково
Будућност (С) - Врело
слободна Слога (Врховине)

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

3.коло (7/8.септембар 2019):
ОФК Таково - Будућеност (С)
Бргуле - Гуњевац
Вукона - ОФК Стубленица
Докмир - Мургаш 2012
Јединство (М) - Колубара (ЛП)
Слога (В) - Омладинац (К)
слободно Врело

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

1.Murga{
2.Omladinac
3.KolubaraLP
4.Vrelo
5.Brgule
6.Stublenica
7.Guwevac
8.Sloga (V)
9.OFK Takovo
10.Vukona
11.Dokmir
12.Budu}nost S
13.Jedinstvo M

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

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

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

8
6
5
4
5
2
3
1
2
2
0
0
2

Стадион СЦ "Рудник" у Звиздару.
Гледалаца: 100. Судија: Небојша
Мартиновић (Уб). Стрелци: П.Перић у
68. за Звиздар, а Рашић у 17. и 80. минуту за Шарбане. Жути картони: Васиљевић, Ранковић (З), Јовић, Рашић (Ш).
ЗВИЗДАР: Н.Перић 6, П.Перић 7,
Живковић 6,5, Васиљевић 6,5, Вујић 6,5,
Николић 6, Ранковић 6,5, Шкорић 6,5,
Радовановић 6 (Марковић -), М.Берановић 6,5, А.Берановић 6,5
ШАРБАНЕ: Ранковић 6,5, Јанковић 7,
Новаковић 7, Ж.Илић 7,5, В.Илић 7,
Мирковић 7,5, Радовановић 7 (Д.Аврамовић -), Јовић 7, Рашић 8, Дукић (Миловановић 7), Стевић 7,5 (И.Аврамовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Рашић (Шарбане)
Шарбане су однеле цео плен из
Звиздара, највише захваљујући расположеном Стефану Рашићу. Први гол је
постигао прецизним ударцем са ивице
шеснаестерца, док је код другог гола
већи део посла обавио Ђуро Стевић и
омогућио повратном лоптом Рашићу да
реши меч. Могао је и Стевић да се
упише у листу стрелаца, а Јовић је
уздрмао оквир гола.
Звиздар неочекивано блед, до
изједначења је стигао после центаршута Петра Перића и лоше процене
Ранковића. Ипак, Ранковић се донекле
искупио после доброг покушаја Шкорића, па су гости направили добру увертиру за дерби са лидером из Памбуковице...

:3
:1
:1
:0
:3
:3
:3
:2
:4
:5
:3
:4
:8

9
7
7
6
6
4
3
3
3
2
1
0
0

Стадион у Бргулама. Гледалаца: 50.
С уд и ј а : М и л а н Б а л и н о ва ц ( Уб ) .
Стрелци: З.Ђорђевић у 60. и Павловић
у 83. за Бргуле, а Милутиновић у 10.
минуту за Гуњевац. Жути картони:
Ивковић (Б), Радовановић, Давидовић,
Милошевић, Милутиновић (Г).
БРГУЛЕ: Даниловић 7, Радојичић 7,
Петровић 7, Ракић 7, Павловић 7,5,
Ђурић 7,5, Ивковић 7,5, Петровић 7
(З.Ђорђевић 8), Богићевић 7, Стевановић 7, Д.Ђорђевић 7 (Јовановић -)
ГУЊЕВАЦ: Лесић 6,5, Мирковић 6,5,
Марковић 7, Симић 6,5, Митровић 6,5
(Јанићевић -), Милошевић 6,5, Ивковић
6,5 (Давидовић -), Г.Радовановић 6,5,
Н.Радовановић 6,5, Милутиновић 7,5,
Ђурић 7 (Станковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Ђорђевић (Бргуле)
Прво полувреме је припало
Гуњевчанима, а ударац са дистанце
Милутиновића донео је заслужену
предност гостима. Преокрет је настао
уласком искусног Пижона Ђорђевића,
иако дубоко у петој деценији живота,
поравнао је главом резултат након
центаршута Ивковића.
Одлука је пала након грешке Србе
Милошевића, уследила је контра у
режији Зорана Ђорђевића, а Љубиша
Павловић је био на правом месту и
донео бодове домаћој екипи.
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МОФЛ Колубара "Исток", 4. коло

Памбуковица- Полет (ДЛ)
2:0 (1:0)
Стадион у Памбуковици. Гледалаца:
150. Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: Василић у 35. и Јовановић у
52. минуту. Жути картони: Марковић,
Ненадовић, Миливојевић (Пм),
Костадиновић, Ђурђевић (По).
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 7,5,
Мијаиловић 7 (Глишић 7), Ђукић 7,5,
Марковић 7,5 (Ђорђевић -), И.Балиновац 8, Митровић 7,5, Башовић 8, Д.Балиновац 7,5 (Ненадовић 7), Василић 8
(Милошевић -), Јовановић 7,5, Миливојевић 7,5 (Моловић 7)
ПОЛЕТ: Радосављевић 7, Јеремић 6,5,
Малешевић 6,5, Јевтић 7, Костић 6,5,
Протић 6,5 (Марковић 6,5), Ђурђевић
6,5, Бркљач 7,5, Мијаиловић 6,5,
Костадиновић 7, Стојковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Балиновац (Памбуковица)
Још једно одлично издање
Памбуковице и везана четврта победа
на старту сезоне! Домаћи тим је дошао
до преднсоти након мајсторије Василића, лопта се након шута Миливојевића одбила од голмана гостију у
ваздух, а Василић је спектакуларним
ло б - уд а р ц ем п о год и о м р еж у с а
шеснаест метара.
Башовић је код другог гола обавио
вечи део посла, преварио је двојицу
играча по десној страни и повратном
омогућио Јовановићу сигурну егзекуцију. Могли су домаћи и до убедљивије победе, Миливојевић је уздрмао
пречку, а Моловић шутирао у голмана
из идеалне позиције. И на другој страни
једна стопостотна шанса, Ђурђевић је
одлично зауставио шут Костадиновића.
Општинска лига Уба, 3. коло

Слога (В)- Омладинац
0:2 (0:1)
Стадион у Врховинама. Гледалаца: 70.
Судија: Срђан Михајловић (Уб).
Стрелци: Максимовић у 6. и Ковачевић
у 87. минуту. Жути картони: Н.Арсенијевић (С), Максимовић, И.Тимотић (О).
СЛОГА: Мирковић 6,5, М.Теодосић 6,
Н.Арсенијевић 6 (Д.Теодосић 6),Танасић
6, М.Бошковић 6, Н.Бошковић 6, Ђурић
6, Мирковић 6, В.Арсенијевић 6,5,
Марковић 6, Митровић 6
ОМЛАДИНАЦ: Стефановић 7, Павловић
7, Максимовић 7,5, Чолић 7, Ашковић
7,5, Савић 7, Тимотић 7, Зујаловић 7,
Ковачевић 7,5, Деспотовић 7, Чобић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Јован Ашковић (Омладинац)
Калиновчани су били бољи ривал и
заслужено славили, Максимовић је на
старту меча погодио стативу, али није
погрешио који минут касније. Набачену
лопту Ковачевић је спустио на ногу
свом саиграчу који није имао тежак
посао,
Домаћи су играли бледо, без жара,
Омладинац је имао неколико прилика
да преломи утакмицу, а Мирковић је
добро зауставио покушај Драгана
Савића. У финишу севнула је контра
гостију, Ковачевић је био пребрз за
одбрану домаћих и угасио све наде
Слоге да може барем до бода...

www.glastamnave.com
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Окружна лига Колубаре, 4. коло

Тулари- Брђанац 0:0
3.коло (31.08/01.09.2019):
Димитрије Туцовић - ЗСК
Совљак - Тврдојевац
Искра - Пепељевац
Трлић - Тулари
ОФК Брђанац - Радник (Уб)
Бањани - Рубрибреза
Колубара 2 - ОФК Осечина
Јуниор НН - ОФК Јабучје

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

4.коло (07/08.09.2019):
ЗСК - ОФК Јабучје
ОФК Осечина - Јуниор НН
Рубрибреза - Колубара 2
Радник (Уб) - Бањани
Тулари - ОФК Брђанац
Пепељевац - Трлић
Тврдојевац - Искра
Дим.Туцовић - Совљак

0:1
3:0
3:0
1:0
0:0
3:1
6:1
5:1

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

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

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

0 11 : 2
0 10 : 1
0 8: 1
1 13 : 5
0 6: 4
1 6: 3
1 5: 5
2 6: 3
2 6: 7
1 5: 6
2 3: 6
2 2: 5
2 4 : 11
3 6 : 16
4 1: 7
4 3 : 13

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

5.коло (14/15.09.2019- 15:30ч):
Совљак - ЗСК
Искра - Димитрије Туцовић
Трлић - Тврдојевац
ОФК Брђанац - Пепељевац
Бањани - Тулари
Колубара 2 - Радник (Уб)
Јуниор Ново Насеље -Рубрибреза
ОФК Јабучје - ОФК Осечина
6.коло (21/22.09.2019- 15:30ч):
ЗСК - ОФК Осечина
Рубрибреза - ОФК Јабучје
Радник (Уб) - Јуниор Ново Насеље
Тулари - Колубара 2
Пепељевац - Бањани
Тврдојевац - ОФК Брђанац
Димитрије Туцовић - Трлић
Совљак - Искра

Стадион у Туларима. Гледалаца: 50.
Судија: Дарко Тодоровић (Доњи
Лајковац). Жути картони: Петровић (Т),
Обрадовић (Б).
ТУЛАРИ: Бојић 7, Брдаревић 7, Дабижљевић 7, Петровић 7 (Брдаревић -),
Адамовић 6, Крстић 7, Јеремић 6,5,
Зујаловић 7,5, Николић 7,5, Вићентић
6,5, Пантић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Јанковић (Б)
Тулари нису продужили одличан низ
на старту сезоне, мада су по приказаној игри били ближи победи. За
разлику од претходног викенда, Срђан
Вићентић није подесио нишанске
справе- статива га је спречила да
погоди мрежу главом, а у једној
ситуацији истакао се и голман Ваљеваца Јанковић.
Јеремић је имао два добра продора
по десној страни, али без праве
завршнице. На другој страни, екипа из
Ваљева предвођена Владом Крстићем, бившим фудбалером Јединства,
није успела ниједном да угрози
голмана Бојића...
Окружна лига Колубаре, 4. коло

Радник- Бањани
1:0 (0:0)
Стадион на Школарцу. Гледалаца: 100.
Судија: Никола Ђуровић (Ваљево).
Стрелац: Ракић у 82. минуту из пенала.
Жути картони: тренер Лештарић,
Ђорђевић, Ранитовић, Лесић (Б).
РАДНИК: Боројевић 7, Митровић 7,
Милановић 7, Јоцић 7, Ф.Луковић 7
(Поповић -), Илић 7,5, М.Луковић 6,5
(Бабић 7), Пурешевић 7,5, Панић 7,
Ракић 7, Симић 6,5 (Брадоњић 7)
БАЊАНИ: Тимотић 7, Миличић 6,5,
Ненадовић 6,5 (Лукић 6,5), Димитријевић 7, Младеновић 7, Ђорђевић 6,5,
Костадиновић 6,5, Ранитовић 7, Лесић
7, Леонтијевић 7, Гајић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Филип Илић (Радник)
Бањанци су успели дисциплинованом одбраном да отупе напад
Радника, домаћин је имао велики
посед лопте, али је тешком муком
долазио до прилике. Одлука је пала са
"беле тачке"- Брадоњић је шутирао, а
лопта погодила у руку Ђорђевића.
Ракић је преузео одговорност, Тимотић
погодио страну и закачио лопту, али се
мрежа ипак затресла.
Радник је најзрелију прилику имао
преко Јоцића, искусни штопер је из
непосредне близине пребацио гол. На
другој страни један опасан напад у
режији Милана Гајића, али је сконцентрисан био Недељко Боројевић.

ФК Радник (Уб)

Окружна лига Колубаре, 3. коло

Совљак- Тврдојевац
1:3 (1:2)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 70.
Судија: Андрић Ђорђе (Ваљево).
Стрелци: Савић у 20. за Совљак, а Илић
у 4., 22. и 70. минуту за Тврдојевац. Жути
картони: Будимир, В.Живановић (С),
Маринковић, Митровић, Јелић (Т).
СОВЉАК: Обрадовић 6, Зечевић 6,5,
Будимир 7, В.Живановић 6,5, Важић 6,5,
Булатовић 6,5, Јаћовић 6,5, Пипер 6,5
(Маринковић 6,5), Савић 7, Ранковић 7,
Танасковић 6,5 (С.Живановић 6,5)
ТВРДОЈЕВАЦ: Мишић 7, Јовичић 6,5
(Марковић 7), Салашки 7,5, Ђ.Савкић 6,5,
Мирковић 7 (Јелић -), Митровић 7
(Д.Савкић 7), Јовановић 6,5, Илић 8,
Маринковић 7,5, Видојевић 7, Коваљ 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Илић (Тврдојевац)
Тврдојевац је оправдао улогу
фаворита и на непогодном терену за
игру дошао до друге победе у сезони.
Јунак тријумфа био је троструки
стрелац Александар Илић, а серију је
отворио лепим голом из слободног
ударца. Изједначење је стигло након
грешке Ђорђа Савкића, Будимир је
вешто дотурио лопту до Савића који је
прецизан са 5 метара.
Другом голу Тврдојевца кумовала
је грешка голмана Обрадовића, Илић је
био сконцентрисан да лопту пошаље у
мрежу. Још један пропуст домаће
одбране, Илић је искористио да дође у
ситуацију "један на један" са голманом
Совљака и рутински реши све дилеме.
Окружна лига Колубаре, 3. коло

Трлић- Тулари
2:2 (0:1)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100.
Судија: Марко Ранковић (Уб). Стрелци:
Рунић у 58. и Ђурић у 70. из пенала за
Трлић, а Вићентић у 3. и 53. минуту за
Туларе. Жути картони: Раичевић,
Кандић, Марјановић, Радојичић (Тр),
Зујаловић, Живковић, Крстић, Димитријевић, Пантић, Дабижљевић (Ту).
ТРЛИЋ: Видаковић 6,5, Шимшић 6,5,
Лазић 6,5 (Живановић -), Марјановић 7,
Кандић 7, Раичевић 7, Веселиновић 7
(Цвијић), Маринковић 6,5 (Рунић 7,5),
Савић 7, Ђурић 7,5, Радојичић 7
ТУЛАРИ: Бојић 7, Брдаревић 6,5,
Зујаловић 7, Петровић 7, Адамовић 6,5
(Дабижљевић 6,5), Крстић 7, Јеремић
6,5, Живковић 7,5, Николић 7,5,
Вићентић 8, Пантић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Срђан Вићентић (Тулари)
Тулари су били на прагу вредне
победе, а повели су голом Вићентића из
слободног ударца са 18 метара. Још
једном је везиста гостију прецизан,
Адамовић је из аута упослио Живковића, а везиста Тулара омогућио
Вићентићу лакши део посла.
Домаћи се враћају у игру након
одличне реакције "резервисте" Рунића
који се уписао у стрелце после само
неколико минута на терену, а бивши
играч Тулара Марјановић изборио је
пенал после кога је Ђурић поравнао
резултат. До краја меча, пречку гостију
уздрмао је Радојичић, док је на другој
страни још једном опасно запретио
Срђан Вићентић.

ФУДБАЛ
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БРЕЗОВЧАНИ ПОПРАВИЛИ УТИСАК У ЛЕШНИЦИ

БОД ВЕЛИКЕ НАДЕ
Не памте навијачи Брезовице да су доживели "петарду" на свом терену, а
гостовали су и много јачи тимови од Рађевца. Почетак из "зоне сумрака"- 0:3,
млади голман Веселиновић није био сконцентрисан на почетку меча, па је лопта
Васиљевића директно из корнера нашлапут до гола. Похвале заслужују
Анђићеви пулени што су се дигли из пепела, дошли на корак од изједначења, али
је "слободњак" Младена Илића распршио све наде домаћих...

Колубарско-мачванска зона, 4. коло

Борац (Лешница)- Брезовица
1:1 (1:0)
Стадион у Лешници. Гледалаца: 200.
Стрелци: Николић у 20. минуту из
пенала за Борац, а Стефан Бојић у 76.
минуту за Брезовица. Жути картони:
Миловановић, Николић, Ма.Мићић (Бо),
Живковић, Радосављевић (Брезовица).
БРЕЗОВИЦА: Веселиновић 7, Илић 6 (од
46. С.Бојић 7), Живковић 6,5 (Вуканић 7),
М.Бојић 6,5, Ивковић 7, Павић 6,5, Радосављевић 6,5, Антонић 6,5, Ђурђевић 6
(Јанковић 7), Гошић 7, Кањевац 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Ивковић (Брезовица)

ZONA
KOLUBARSKO-MA^VANSKA

ФК Брезовица
Колубарско-мачванска зона, 3. коло

Брезовица- Рађевац 2:5 (1:3)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 200. Судија: Дарко Весић (Ваљево).
Стрелци: Гошић у 40. из пенала и Кањевац у 57. за Брезовицу, а Симић у 4.,
М.Васиљевић у 10., Павловић у 18. и Илић у 66. и 77. минуту за Рађевац. Жути
картони: Јанковић, Бојић, Поповић (Б), Павловић, Васиљевић (Р).
БРЕЗОВИЦА: Веселиновић 5, Живковић 5,5 (од 46. Илић 5,5), М.Бојић 5,5,
Павић 6, Руменић 5,5,, Кањевац 6, Мијатовић 5,5 (од 46. С.Бојић 5,5), Јанковић 6
(од 67. Поповић 5,5), Гошић 6, Радосављевић 6,5, Антонић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Младен Илић (Рађевац)
Много бољи утисак оставили су Брезовчани у Лешници, иако је домаћин
дошао до предности из сумњиво досуђеног пенала. У наставку је тим Жарка
Анђића одлично играо, а награда је стигла после скока Гошића и спретне
реакције Стефана Бојића. У наредном колу је прилика за прву победу, стиже
екипа Диваца на чијој клупи седи доскорашњи тренер Брезовице Дејан
Стојановић (недеља, 15.30).
Б.Матић

ВРЕЛО СПОРТ ПОДИЖЕ ФОРМУ

ПРВА РАДОСТ ВРЕЉАНА
Врељани су се поштено потрудили да оперу "флеке" из Диваца, а за то су
награђени првом победом у сезони. Већ на самом старту, Блажић и Милошевић
су намучили голмана Слоге, а најзрелију прилику није искористио Дарко Матић.
Ипак, коначно је прорадила "левица" Марка Ђурђевића, његов ударац са 25
метара био је неухватљив за Глигорића.
Наставили су домаћи у истом ритму и у наставку меча, није било изгубљене
лопте за Гаврићеве пулене, а меч је решен у надокнади- Блажић је покупио
"ничију" лопту, изашао сам пред гол гостију и рутински погодио са 10 метара.
Исти приступ Врељани су поновили у Љигу, били бољи ривал већим
делом меча, али се затресла само мрежа Љубише Ракића- лопта се од главе
несрећног Леонтијевића одбила у гол Врело спорта. У првом делу су домаћи
успели да избаце лопту са гол-линије, а велико је питање да ли је гол Блажића у
последњим секундама био из офсајда. Наредног викенда на СЦ "Матић" чека нас
изузетно занимљив меч, стиже Железничар из Лајковца предвођен тренером
Срђаном Јовановићем-Чобањом, некадашњим тренером Јединства (недеља,
15.30 часова).
Б.Матић
Колубарско-мачванска зона, 3. коло

Врело спорт- Слога
(Богосавац) 2:0 (1:0)
СЦ "Матић" са вештачком подлогом.
Гледалаца: 100. Стрелци: Ђурђевић у 42. и
Блажић у 90+2. минуту. Жути картони:
Блажић, Ђурђевић, Којић (В), Милутиновић (С).
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 7,5, Симић 7,5,
И.Матић 8, Ђорђевић 7, Д.Матић 7 (од 46.
Симеуновић 7), Блажић 8, У.Ракић 7 (од 69.
Шаиновић 7), Којић 7,5, Ђурђевић 7,5,
Новаковић 8 (од 90. Поповић -), Милошевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Блажић (ВС)

Колубарско-мачванска зона, 4. коло

Спартак (Љиг)- Врело спорт
1:0 (0:0)
Стадион "Ћућин" у Љигу. Гледалаца: 50.
Судија: Јован Раковић (Ваљево). Стрелац:
Леонтијевић (аутогол) у 50. минуту. Жути
картон: Блажић (В).
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 7, Симић 6,5,
Новаковић 7, Матић 6,5, Леонтијевић 7,
Блажић 6,5, У.Ракић 7 (Поповић 6,5),
Милошевић 7 (Павловић 6,5), Ђурђевић
6,5, Којић 6,5, Симеуновић 6,5 (Јечменица
6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ристивојевић (Спартак)

3.коло (31.08/01.09.2019):
Спартак (Љ) - Железничар
Врело Спорт - Слога (Б)
Рибница - ОФК Дивци
Младост (Д) - Борац (Л)
Брезовица - Рађевац
Дрина - Раднички Стобекс
Задругар - Раднички Шаб.
Младост (П) - Раднички (В)

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

4.коло (07/08.09.2019):
Железничар - Раднички (В)
Раднички Шаб. - Младост(П)
Раднички Стоб. - Задругар
Рађевац - Дрина
Борац (Л) - Брезовица
ОФК Дивци - Младост (Д)
Слога (Б) - Рибница (М)
Спартак (Љ) - Врело Спорт

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

3
1.Ra|evac
2.Zadrugar (L) 3
2
3.Borac (L)
4.Radni~ki St. 2
2
5.Sloga (B)
6.Spartak (Q) 2
7.@elezni~ar 2
8.OFK Divci 2
2
9.Ribnica
10.Radni~ki [. 1
11.Vrelo sport 1
1
12.Drina
13.Radni~ki (V) 1
0
14.Brezovica
15.Mladost (D) 0
16.Mladost (P) 0

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

1 14 : 6
1 9: 3
0 7: 3
0 5: 2
1 5: 2
1 5: 4
1 7: 7
2 4: 3
2 3: 4
1 6: 6
2 3: 4
2 8 : 10
2 4: 6
2 3: 8
3 0 7
3 2 10

5.коло (14/15.09.2019- 15:30ч):
Врело Спорт - Железничар (Л)
Рибница - Спартак (Љ)
Младост (Д) - Слога (Б)
Брезовица - ОФК Дивци
Дрина - Борац (Л)
Задругар (Л) - Рађевац
Младост (П) - Раднички Стоб.
Раднички (В) - Раднички Шаб.
6.коло (21/22.09.2019- 15:30ч):
Железничар (Л) - Раднички Шаб.
Раднички Стоб. - Раднички (В)
Рађевац - Младост (П)
Борац (Л) - Задругар (Л)
ОФК Дивци - Дрина
Слога (Б) - Брезовица
Спартак (Љ) - Младост (Д)
Врело Спорт - Рибница

9
9
8
8
7
7
7
6
6
5
4
4
4
2
1
1
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ЦРВЕНО-БЕЛИ У ВРХУ ТАБЕЛЕ

ПРВА „МИНА” НА КОСОВУ
- Убљани поражени од Трепче са 2:1, домаћи на паузи
имали капиталну предност. - Голеада против Сушице са
срећним крајем. - Гавровић у последњим секундама
меча срушио Јошаницу. - У среду гостовање у Петровцу,
у суботу стиже Млади радник (15.30 часова)
Дуел са новајлијом Сушицом био је један од најузбудљивијих на
Џајином стадиону, Убљани су пропуштали колосалне прилике да
преломе меч, а жилави Крагујевчани су били на само неколико минута од
једног бода. Ипак, Лука Ђокић је поново показао да има изузетан осећај за
гол, овога пута његов шут са 20 метара уз саму стативу донео је други
везани тријумф екипи Милоша Обрадовића.
Гавровић је на пас Рајовића већ на самом старту продужио
голгетерску серију, а промашен "зицер" Синише Јолачића казнио је из
сумњиве позиције искусни Ђурђевић. Није ово био дан Игора
Милановића, средином првог и почетком другог дела промашио је
прилике које је у припремном периоду реализовао и везаних очију, а
квалитетни гости поново сурово кажњавају Убљане средином другог
дела- 2:2. Деловало је да ће слађи део плена пут Крагујевца, није тако
мислио Ђокић, па се поново бројна убска публика, после много стреса,
бурно радовала вредној победи...

Српска лига "Запад", 5. коло

Јединство (Уб) - Јошаница
1:0 (0:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 300.
Судија: Урош Вуковић (Крагујевац). Стрелац:
Гавровић у 90+3. минуту. Жути картони: Ђокић
(Јд), Брунчевић, Зимоњић, Ибрахимовић (Јш).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, Бошковић 7 (од 71.
Мијатовић -), Рајовић 6,5, Томић 7, Андрић 7,
Радивојевић 6,5, Петровић 6,5 (од 69. Ђурић -),
Ђокић 6,5, Милановић 6,5, Радојичић 6,5 (од 54.
Јолачић 7), Гавровић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Петар Гавровић (Јединство)
Српска лига "Запад", 4. коло

Трепча (КМ) - Јединство (Уб)
2:1 (2:0)
Стадион у Житковцу. Гледалаца: 300. Судија:
Марко Михајловић (Аранђеловац). Стрелци:
Јован Михајловић у 12. и 45+1. за Трепчу, а
Гавровић у 68. минуту за Јединство. Жути
картони: Шобат, Милошевић, Трајковић (Т),
Радивојевић, Томић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 6,5, Мијатовић 6,5,
Рајовић 6,5, Томић 6, Андрић 6, Радивојевић 6,
Петровић 6 (од 87. Сајић -), Јолачић 6 (од 46.
Ђокић 7), Милановић 6, Н.Радојичић 6,5,
Гавровић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Јован Михајловић (Трепча)
Српска лига "Запад", 3. коло

Јединство (Уб) - Сушица
3:2 (2:1)

Одлични Гавровић за победу Јединства у последњем минуту
Лоше отварање меча у Житковцу крај Звечана било је кобно за
црвено-беле, домаћин је после корнера повео и убризгао себи дозу
самопуздања, а Убљани су се мучили да дођу до озбиљније прилике.
Једину праву имао је Јолачић, а по правилу казна је стигла врло брзо, у
надокнади првог дела...
Боље издање гостију у наставку, Гавровић је на време вратио
Јединство у игру, а поново је улазак Луке Ђокића повезао игру
Обрадовићеве екипе. Ипак, екипа Трепче је последњим атомима снаге
одбранила гол, два пута из контре запретила преко брзоногог Лалића, а
Убљанима остаје да жале за шансама Милановића и Ђокића...
Јошаница је у 33. минуту меча на Џајином стадиону имала
колосалну прилику за вођство, Ибрахимовић је са "креча" погодио
стативу, а претходно је Радивојевић скривио пенал након брзе контре
Пазараца. Милановић је упао у голгетерску кризу, поново је вођа напада
црвено-белих имао две велике прилике, а непрецизан је био и Радојичић
у последњим секундама првог дела. У наставку се увукла нервоза у
домаће, само је Јолачић запретио главом, а одлука је пала у последњим
секундама меча. Трагичар Ибрахимовић играо је руком после корнера
Ђокића, Гавровић као и против Пожеге није погодио са 11 метара, али
јесте остао сконцентрисан и вратио одбитак у мрежу.
Црвено-бели у среду гостују Слоги у Петровцу, а у суботу на стадион
"Драган Џајић" долази Млади радник предвођен новим тренером,
Убљанином Жарком Јовановићем (15.30 часова, 14. септембар). Б.Матић

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

Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 600.
Судија: Станко Остраћанин (Краљево).
Стрелци: Гавровић у 4. и 43. и Ђокић у 85. за
Јединство, а Ђурђевић у 23. и Јововић у 65.
минуту за Сушицу. Жути картони: Мијатовић,
Гавровић, Милановић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, Мијатовић 7,
Рајовић 7, Томић 7,5, Андрић 7,5, Радивојевић
6,5, Петровић 7,5 (од 57. З.Радојичић 6,5),
Јолачић 6,5 (од 52. Ђокић 7,5), Милановић 6,5
(од 90. Јовичић -), Н.Радојичић 7, Гавровић 8,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Петар Гавровић (Јединство)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Borac 1926 (^)
2.Sloga 33 (PM)
3.Jedinstvo (Ub)
4.Loznica
5.Sloga (P)
6.Trep~a (KM)
7.Su{ica
8.[umadija (A)
9.Tutin
10.Budu}nost Kru{.
11.Sloga (K)
12.Proleter Mihaj.
13.Jo{anica
14.Mokra Gora
15.Takovo
16.Ml.radnik 1926
17.RSK
18.Ma~va (B)

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

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

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

12 : 3 12
12 : 5 12
7 : 5 10
11 : 8 9
8: 5 9
4: 2 9
11 : 10 9
4: 5 8
7: 6 7
6: 6 6
6: 6 6
7: 8 5
3: 4 5
3: 6 5
3: 5 4
3 : 10 2
3 10 2
3 9 1

6.коло (среда, 11.септембар - 16.00ч)

СЛОГА 33 (ПМ)
- ЈЕДИНСТВО (Уб)
7.коло (субота, 14.септембар - 15.30ч)

ЈЕДИНСТВО (Уб)
- МЛАДИ РАДНИК (П)
8.коло (недеља, 22.септембар - 15.30ч)

ПРОЛЕТЕР МИХАЈ.
- ЈЕДИНСТВО (Уб)

РУКОМЕТ

12.септембар 2019.г.
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УЗБУДЉИВО ЛЕТО У РУКОМЕТНОМ КЛУБУ

ИВАН МИЛОШЕВИЋ НА ЧЕЛУ
- Бивши рукометаш Уба на Скупштини клуба наследио доскорашњег председника Владислава Крсмановића.
- Одличан наступ у Тешњу, Лука Мандић играч турнира. - Почетак сезоне у трећој недељи септембра.
Рукометаши Уба у летњој паузи
добили су нову управу, на челу са
председником Иваном Милошевићем, некадашњим убојитим левим
крилом Убљана. Након што је добио
поверење делегата, Милошевић је
изнео планове који би, на дуге стазе,
требали да извуку клуб из оквира
просечности:
- Наш клуб има велики ослонац у
традицији, а затим и у квалитетној
рукометној школи, уз постојећу
инфраструктуру- наш циљ је да Убу
једног дана подаримо суперлигаша. У
реализацији програма наишли смо на
велику подршку општинске управе,
али је јасно да нас на том путу чека
пуно посла. Мој циљ је да око клуба
окупимо бројне бивше рукометаше,
свачије знање и искуство је добродошло, а ја ћу, као млад спортски
радник, увек имати слуха за добронамерне савете. У овом првенству

резултатске амбиције не могу бити
усмерене на врх табеле, то је
реалност, али уз једну стабилну
сезону направићемо добар основ
да у наредној појуримо виши рангамбициозан је на почетку свог
мандата Иван Милошевић.
Одличним партијама у претходној сезони, Убљани су изборили
пласман у Прву лигу "Центар", где
ће у друштву Лознице, ПКБ-а,
Металца, младих тимова Металопластике, Црвене звезде, Партизана... пробати да изборе опстанак
у лиги. Склапање тима је у току, а
велико охрабрење је одлично
издање "убског вртића" на традиционалном турниру у Тешњу:
- Отпутовали смо практично са
кадетским саставом, од старијих
био је ту само Стокић, али су
клинци у потпуности оправдали
поверење и играли одличан руко-

Убски рукометаши на турниру у Тешњу

Иван Милошевић
мет. Изгубили смо од домаћина
35:30, потом у борби за треће место
савладали Крајину из Цазина са
24:21, а Лука Мандић је проглашен
најбољим играчем турнира. У
односу на прошлу сезону, напустили су нас искусни бек Пајић,
потом Партизанов двојац ВујичићЦвијетић, а видећемо да ли ћемо
успети да продужимо сарадњу са
Милинковићем и Томићем. За сада,
довели смо из богатићке Мачве
младог бека Јовановића и нешто
искуснијег голмана Јовића, а појачао нас је и Филип Настић, лево
крило које је играло за Раднички из
Крагујевца. У потрази смо још за два
бека, а чекају нас тестови са Вождовцем и Новом Пазовом како бисмо
спремни дочекали трећу недељу
септембра и почетак сезоне у којој
је приоритет очување статусарекао је Дејан Лукић, тренер убских
рукометаша.
Б.Матић
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КОШАРКАШКЕ АКТУЕЛНОСТИ

МЛАДОСТ
НА ДОМАЋИ ПОГОН
После 12 година рада у убској кошарци, тренер Младости
014 Владимир Урошевић ући ће у сезону са тимом комплетно
домаће производње. Сениорски "ростер" је попуњен
искусним Владом Марковићем из редова комшија, дрес
Младости поново је задужио талентовани Урош Васиљевић
који ће после завршене четврте године школе на колеџ у САД,
а кадети Милошевић, Ашковић, Мишић, Кузмановић... кроз
утакмице првог тима стицаће искуство које би требало да
дође до изражаја у млађим категоријама:
- Вероватно ће трпети резултати првог тима, али нам је
приоритет да са пиониорима и кадетима нападнемо финалне
турнире. Све селекције су почеле припреме 1. августа, а
одиграли смо и неколико контролних утакмица у свим
категоријама. Успоставили смо сарадњу са Динамиком и
Беовуком који имају одличну организацију рада, а треба рећи
да нас је напустио Ђорђе Симић који је појачао Црвену звезду
и коме желимо пуно среће у каријери- преноси дешавања из
КК Младост 014 тренер Владимир Урошевић.

КК Младост 014 (Уб)
На жалост, нема добрих вести из редова КК Уба, према
речима председника Нешића велика је неизвесност у вези са
учешћем старијег убског клуба у новој сезони. Убљани се
суочавају са великим организационим, финансијским и
играчким проблемима и уколико не дође до неког великог
преокрета- у овом првенству нећемо гледати комшијски
дерби у кошарци...
Б.Матић

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
КАРТИЦАМА „БАНКА ИНТЕСЕ”
ДО 12 РАТА БЕЗ КАМАТЕ

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

СПОРТ
ОДБОЈКАШИЦЕ УБА У СРЕДИШЊОЈ
ФАЗИ ПРИПРЕМА

ТУРНИР НА УБУ
ПРОВЕРА СПРЕМНОСТИ
Поклоници женске одбојке имаће прилику да већ у петак
на делу виде реновирани суперлигашки тим Уба, екипа
Маријане Боричић у убској хали одмериће снаге са екипом
Београда (16.30) у склопу турнира који ће још окупити екипе
Партизана и ТЕНТ-а. У суботу ће поражени тимови играти за
треће место, док је финални меч планиран за 19 часова.
Убљанке су већ одрадиле други тест, ривал им је био
знантно измењени шампионски састав из Лајковца, а победа
је припала убској екипи- 3:1 (16:25, 26:24, 25:14, 25:22). Било је
видно да су Убљанке још "тешке" од рада у теретани, а
промењена дијагонала
техничар Живановићкоректор Вулин донела
је сигурност у игри и
преокрет на паркету.
Навијаче ЖОК Уба
обрадоваће вест да се
додатно појачава конкуренција у екипи, из
Казахстана стиже Сања
Тривуновић, искусни
примач која је последњи
а н г а ж ма н у С р б и ј и
имала у Старој Пазови.
Познат је и распоред
овогодишње Суперлиге5. октобра на убском
паркету гостује Партизан
у 1. колу, Црвена звезда
је домаћин Убљанкама у
2. колу, док нас већ у
трећем мечу очекује
Стиже појачање из Казахстана:
комшијски дерби са
Сања Тривуновић
Лајковчанкама у убској
Хали спортова.
Б.М.
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ЛЕПЕ ВЕСТИ ЗА ЉУБИТЕЉЕ ИГРЕ НА 64 ПОЉА

ШАХИСТИ ПОНОВО У ИГРИ
Љубитеље шаха обрадоваће вест да се некад најуспешнији спортски колектив на Убу, после годину дана паузе,
вратио у такмичарске токове. Убљани ће играти ове јесени
Лигу Централне Србије група "Север", после успешно одрађеног баража са Лајковчанима пролетос, а екипу ће представљати искључиво шахисти аматери са убске територије.
Прво коло донело је дуел са фаворитом лиге по
рејтингу- екипом Шапца, а после лавовске борбе, минимална
победа припала је гостима- 4,5:3,5. Победе Убљанима донели
су Раша Стевановић и Драган Марковић, "ремизирали су" на
првој табли Синиша Ђокић, Арсеновић на трећој и
Стојановић на шестој, а поразе су доживели Горчић,
Милошевић и млађи Ђокић. Посебно занимљива и кључна за
резултат била је партија Драгана Горчића, играло се
спуштених гардова и убски ветеран је био на прагу победе,
али је на крају ипак потписао капитулацију.
У другом колу није било дилеме, Убљани су сигурном
игром савладали Маршић са 5,5:2,5, а читав плен освојили су
Синиша Ђокић, Драган Горчић, Златко Арсеновић и Драган
Јовановић. Ђокић јуниор још увек стиче искуство и не може
му се много замерити за други пораз, а "ремијима" су победи

Узбудљив дуел са Шапчанима
допринели Драган Марковић, Милорад Сарић и Раша
Стевановић. У наредном колу, Убљане чека пут у Велику
Плану, а после пет кола по систему домаћин-гост, завршних
шест кола лиге играће се у Крупњу.
Б.Матић

Novo na Ubu !

014/410-403 064/222-43-43 064/8160-740

SALON KERAMIKE

Sve za vaša kupatila, kuhinje, terase, staze...
Ul. Drinskih divizija br.12 (na obilaznici u sklopu Stovarišta „Kovačević”)

