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НАБАВКА ВРЕДНА ПОЛА МИЛИОНА ЕВРА

НОВИ ВОЗНИ ПАРК КЈП „ЂУНИС”

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА МУЗЕЈА ФУДБАЛА
И СВЛАЧИОНИЦА НА „ШКОЛАРЦУ”
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PRODAJA STANOVA
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ДО 26. НОВЕМБРА

ЈАВНА РАСПРАВА О БОРАВИШНОЈ
И КОМУНАЛНОЈ ТАКСИ
Одлуком Општинског већа, од нове године
КЈП „Ђунис“ ће газдовати спортском халом
уместо Установе за културу и спорт
Чланови Општинског већа, на седници одржаној 24.
октобра, усвојили су измену Одлуке о одређивању зона и
најопремљенијих зона на територији општине, чиме је
извршена промена обухвата прве зоне. Наиме, она је
проширена за новоизграђену пословно-стамбену зону на
Вашаришту, оивичену улицама Вељка Влаховића, Павла
Петковића, дела Ивана Миловановића и Војводе Мишића, зато
што због своје опремљености подиже квалитет становања и
по свим параметрима мора бити у оквиру прве зоне за
опорезивање. Одлука ће се примењивати за обрачун пореза
од 1. јануара.
На седници су прихваћени и нацрти одлука о комуналној
и боравишној такси, а Општинска управа спроводи и јавне
расправе о оба документа на општинском сајту
http://www.opstinaub.org.rs/sr/. Своје предлоге и сугестије на
текстове нацрта, сви заинтересовани могу да доставе до 26.
новембра у електронској или писаној фори: на e-mail
info@opstinaub.org.rs или поштом на адресу Општине Уб,
Улица војводе Мишића 20 б.
Нацртом Одлуке о локалним комуналним таксама, о коме
је отворена јавна расправа, утврђен је износ такси за
истицање фирме на пословном простору, држање моторних
друмских и прикључних возила, као и средстава за игру
(„забавне игре“). У односу на претходну Одлуку, новина је да
власници моторних возила млађих од пет година приликом
регистрације плаћају комуналну таксу у нешто нижем износу.
У образложењу Одлуке се наводи да се разлог за ово „вредносно раздвајање налази у чињеници да ову таксу, у нешто
вишем износу, плаћају власници возила старијих од пет
година, јер је јавни интерес да се кроз различите износе таксеног оптерећења, мањи износи морају утврдити за нова и
технички исправна возила, у односу на стара возила код којих
је техничка исправност упитна, а емисија издувних гасова,
штетних по човеково здравље и животну средину, несумњива
и знатна“.
Предложеном Одлуком, за држање средстава за игру
утврђује се такса сразмерно времену коришћења, и то 75
динара дневно по апарату за забавне игре (игре на
рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, флиперима,
као и пикадо, билијар и друге сличне игре). Када су у питању
таксе за истицање фирме на пословном простору, износи
зависе од делатности и остварених прихода, те се фирмарина
на годишњем нивоу плаћа у висини од две до десет просечних
зарада. Мала правна лица, односно предузетници и фирме
које имају годишњи приход до 50 милиона динара, углавном
су ослобођена плаћања ове таксе, изузев одређених
делатности попут банкарства, осигурања, казина, кладионица, ноћних барова, дискотека...
Што се тиче боравишне таксе, нацрт Одлуке предвиђа да
од 1. јануара висина те таксе за угоститељске објекте са
смештајем буде сто динара по оствареном ноћењу, док сада
износи 30 динара.
Одлуком општинског већа, Спортска хала ће од нове
године имати новог управљача. Уместо Установе за културу и
спорт, која газдује тим објектом од његове изградње, за даљу
бригу о хали биће задужено Комунално јавно предузеће
„Ђунис“. С тим у вези, промењен је оснивачки акт „Ђуниса“ и
извршена статусна промена постојеће Установе за културу и
спорт. Наиме, пошто је остала и без овог спортског објекта, од
1. јануара искључиво ће бити установа културе.
Д.Н.

РАЗУМЕВАЊЕ

П

рофесор Перишић, својевремени
градоначелник Ниша, признао ми је,
приликом сусрета код заједничког
пријатеља, да његов град не може да
да се похвали тако квалитетним гласилом какво је, већ
дуго, убски ‘’Глас Тамнаве’’. Нагласио је: ‘’Био бих поносан да моје Нишлије читају овакав часопис’’. То није
речено из куртоазије, већ после получасвног читања и
прегледања страница.
Знао сам и пре тога да су убске новине стекле право
грађанства, не само у овом делу Србије већ и много
шире. Низ телефонских позива, мејлова, порука и из
удаљених делова света, сведоче да многи чекају свако
ново издање да се информишу, али и да осете сетни дах
завичаја и онај дух убске чаршије који су понели кад су
одлазили.
Убљани, су навикли да сваког другог четвртка
прелистају, уз јутарњу кафу, а после, да држе на столу и
повремено се врате на неки од текстова. Постале су то
новине које су прихваћене, код многих, као нека врста
имагинарног члана домаћинства, преко којег се држи
корак са савременим збивањима наше мале вароши,
која, крупним корацима, иде ка све већој урбанизацији и
свестраном развоју.
Е, сад! Све мање је оних који знају да је ‘’Глас Тамнаве’’
заменио ‘’Тамнавске новине’’ које су угашене одлуком
Скупштине општине, а уз здушно одобравање тадашњег
председника општине Саве Сарића и Петра Лалића,
директора КИЦ-а ‘’Уб’’. Новине су угашене, запослени
новинари су остали у радном односу распоређени на
друга радна места. Рекло би се, и вук сит и овце на броју.
Из буџета су одвајане паре за плате, али знатна уштеда
су биле умањене дотације за штампање тиража у
штампарији ‘’Политике’’.
Међутим, фанатик који је, још као студент, заједно за
другим младим ентузијастима Уба, аутор ових редова,
покренуо исте те ‘’Тамнавске новине’’, није могао да се
помири са том скупштинском одлуком - иако се за ту
власт борио, као опозиционар, без претрчавања, али
њему ‘’слобода није умела да пева’’ или он није умео да
пева новим ‘’ослободиоцима’’, углавном, истим оним
који су претрчавали из ЈУЛ-а, СПО-а или СРС-а и
постајали важни носиоци локалних функција.
И тако, новине су ‘’укинуте’’ , али родиле су се нове и
одмах постале ‘’трн у оку’’ многим ‘’правоверним
пратиоцима нове власти’’. Зашто? Па, истинито
информисање смета онима који лове у мутном. Тако
сам се наслушао и злурадих коментара о ономе у чему
сам тврдоглаво истрајавао тих година. Држао сам киоск
и све оно што сам зарадио (понекад и ‘’безазленим’’
шверцом из Сегедина или панчевачког бувљака) улагао
у опстанак ‘’Гласа Тамнаве’’...
А стварно сам успео тек онда кад се мој наследник
одлучио да, и поред завршене специјализације на
Високој економској школи у Ваљеву и понуде да га запосле као асистента код једног професора у Крушевцу,
настави да ради оно што сам давно започео. Знао је да је
то ‘’хлеб са девет кора’’... Али ‘’ивер не пада далеко...’’
И, сада! Опет смо као на почетку. И поред релативно
великог тиража за гласила локалног карактера, једва се
саставља крај са крајем. Трошкови расту, приход све
мањи, а разумевање оних који би требао да добро
разумеју све претходно речено у овом тексту, некако,
изостаје... Схватили би кад би ‘’Глас Тамнаве’’ - нестао...
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ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА НА СРЦ „ШКОЛАРАЦ“

КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА МУЗЕЈ ФУДБАЛА
Јединствено туристичко одредиште у ширем окружењу, посвећено петорици државних
репрезентативаца које је изнедрила убска општина, комплетно ће бити завршено до пролећа
Стара идеја да Уб добије Музеј фудбала коначно је
почела да се остварује. Првог новембарског дана, на
реновираном комплексу Спортско-рекреативног центра
„Школарац“, постављен је камен темељац и озваничен
почетак градње будућег Музеја, у чијем приземљу су
предвиђене свлачионице. Нова зграда простираће се на 565
квадратних метара, а планирано је да комплетно буде
завршена до пролећа. Реч је о инвестицији вредној 39
милиона динара, коју заједнички финансирају Министарство омладине и спорта, Министарство трговине, туризма и
телекомуникација и локална самоуправа. Послови
изградње овог објекта поверени су убском предузећу
Будући изглед Музеја фудбала на Убу
„Грађевинар”, које паралелно са овим пројектом изводи и
радове на новој Зеленој пијаци, затвореном базену и
свлачионица у приземљу, а друга до марта, када ће бити
проширењу ОШ „Милан Муњас”
подигнут и спрат, са излагачким простором Музеја фудбала и
великом терасом оријентисаном ка новом фудбалском терену,
одакле ће моћи да се прате утакмице.
У наредних месец дана, на „Школарцу“ би требало да буде
изграђена прилазна саобраћајница са тротоаром, док ће остали
приступни путеви бити уређени када се заврши зграда Музеја
фудбала.
- „Школарац“ је бисер нашег града, који смо реконструисали и дали му нови живот, а са изградњом Музеја, полако
заокружујемо пројекат обнове овог спортско-рекреативног
центра, који ће комплетно бити покривен видео надзором“, изјавио је први човек општине.
Према Глишићевим речима, постоји идеја да се на том
комплексу у наредним годинама изгради и балон сала, како би
се „растеретила“ Спортска хала, коју користе готово сви спортски клубови за тренинге, али и многи грађани за рекреацију и
Постављање камена темељца
где се одржавају бројне утакмице и манифестације.
Д.Н.
- Музеј фудбала, посвећен Ратку Чолићу, Драгану Џајићу, Душану Савићу, Немањи Матићу и Радосаву Петровићу, ОДЛУКЕ СА 32.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
државним репрезентативцима Југославије и Србије које је
изнедрио тамнавски крај, биће јединствено туристичко
одредиште и у ширем окружењу, рекао је први човек убске
општине Дарко Глишић поводом полагања камена темељца.
- Музеј фудбала биће ултрамодерно здање, потпуно
уклопљено у целину „Школарца“, где смо завршили
На 32.седници Опшинског већа општине Уб, одржаној
реновирање свих постојећих спортских терена, изградили
1.новембра, усвојено је седам тачака дневног реда, међу
и неке нове, од којих је свакако најзначајније велико фудкојима се посебно издваја одлука о спровођењу јавне
балско игралиште са вештачком травом. Ако је све компленабавке за адаптацију објекта испоставе Републичког фонда
тно обновљено и урађено по најавишим стандардима, онда
здравственог осигурања у Убу. Како је током седнице
је ред и да ова грађевина буде лепа и модерна. Пошто је
образложио председник општине Уб Дарко Глишић,
Музеј посвећен петорици фудбалских асова, који су прослапросторије ове институције, коју грађани често називају
вили Уб, замолићемо их да нам уступе своју опрему, тро„социјално”, већ годинама немају одговарајуће услове за
феје, реквизите и све остало што представља успомену на
рад и пријем странака, па је локална самоуправа преузела на
велике тренутке у њихови каријерама. Ти предмети, као и
себе да финансира адаптацију овог простора, како би
написи из домаће и стране штампе и фотографије чиниће
запослени али и грађани који користе њихове услуге имали
сталну поставку. Надам се да ће Музеј привући људе да га
боље услове током боравка у овом објекту. Послови
посете и виде да је Уб, не случајно, колевка фудбала у овом
уређења испоставе РФЗО на Убу поверени су фирми
делу Србије, ако не и у читавој земљи, јер нема пуно места
„Грамонд” из Стубленице, а вредност јавне набавке
која су изнедрила толико државних репрезентативаца,
износила је 4,2 милиона динара. Посебном одлуком убских
нагласио је Глишић.
већника, омогућено је да, током извођења радова,
Радови на овом објекту подељени су у две фазе. Прва
целокупан инвентар и средства РФЗО буду пресељена у
ће бити завршена до краја године и обухвата изградњу
објекат некадашње Матичне службе Уб, где ће ова
институција обављати своје услуге све до завршетка
адаптације просторија у главној улици.
Међу осталим тачкама дневног реда нашао се и
Закључак о давању одобрења за реализацију јавне набавке
за изградњу Музеја фудбала на Убу у делу који финансира
Министартсво трговине, туризма и телекоминикација у
износу од 15 милиона динара, као и Закључак о давању
сагласности убском Дому здравља за набавку новог возила
за потребе патронажне службе у вредности од 1.350.000
динара.
Након доношења решења о постављању алармне
станице АС 2 на зграду Гимназије „Бранислав Петронијевић”, у оквиру система за рано узбуњивање и обавештавање становништва општине Уб, донета је одлука о
реализацији јавне набавке којом ће се комплетирати овај
систем.

РФЗО УСКОРО
У НОВОМ РУХУ
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СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ ИСИДОРЕ ИГЊАТОВИЋ

СВЕ ЛЕПОТЕ ПРИРОДЕ НА ФОТОГРАФИЈИ
У конкуренцији од око 3.500 пристиглих радова и преко стотину у ужем избору, фотографија
младе Убљанке изабрана за најлепшу на наградном конкурсу ваљевског удружења ТИМС
Фотографија „Зов дивљине“ младе Убљанке Исидоре
Игњатовић наћи ће се на плакату за манифестацију Ди фест
2020. године, која се одржава на Дивчибарама са циљем
промоције тог туристичког места. Исидори је ова част
припала као победнику наградног фото конкурса ваљевског
Удружење ТИМС, организатора Ди феста, који ће се следеће
године одржати пети пут заредом. У конкуренцији од око 3.500
пристиглих радова и преко стотину у ужем избору, није било
лако освојити ласкаву титулу за најбољу фотографију
природе. Ни наша двадесетдвогодишња суграђанка, иначе
студенткиња четврте године Правног факултета није
очекивала овакав успех и не тежи ка томе да добије награде,
јер се фотографијом бави из сопственог задовољства од 15.
године, када је добила свој први мобилни телефон од мајке
Снежане, која јој је у свему највећа подршка.
„Када ми је прошле године мајка за рођендан купила
фото апарат, још више сам се окренула фотографији, која је
мој хоби, љубав, опуштање и одмор од свакодневних
обавеза“, каже наша саговорница.
Исидорини радови већином приказују природу, која јој
буди потребу да сву њену лепоту забележи кроз фотографију.
Исидора Игњатовић
Пренети мотиви показују да је за бављење фотографијом, уз
правилно кадрирање, композицију и зналачку обраду слике,
на награђеној фотографији „Зов природе”
пресудно умети видети. Најважније је бити сведок одређеног
тренутка, препознати га и, наглашава, бити стрпљив. Да би графије на Дивчибарама. Такође сматра да за фотограухватила кадар који жели, једном је направила 222 фото- фисање природе није пресудна опрема, већ око за детаљ и
осећај за лепо. Мора се мало бити и надарен. Кад снима, фото
апарат у њеним рукама је као четкица у рукама сликара.
- Каравађо ми је омиљен сликар и на њега се највише
угледам, јер је он користио контраст и интензивне боје, што и
ја користим на фотографији. Интензивне боје најбоље показују емоције аутора. Поред природе, која је најиздашнија у
својој лепоти, нарочито у јесен и пролеће, сликам и животиње,
а најмање портрете. Волим да сликам и Уб, посебно Фазанерију и брдо Шепковац, објашњава ова вишеструко надарена
Убљанка, која свира гитару и пева, а бави се и сликањем. Ипак,
највећа жеља јој је да се у будућности више посвети уметничкој фотографији, да открива и приказује свет из лепшег
Д.Н.
угла и, посебно, да овековечи чудесну природу Србије.

NOVO U PONUDI !!!
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
ЧЕКОВИМА

Motorna uqa za:
- automobile
- kamione
- traktore

e-mail: vtrkrle@gmail.com

VREME JE ZA ZIMSKE GUME !
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”)

КУЛТУРА
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ОМЛАДИНСКА СЦЕНА ПРИПРЕМА
НОВУ ПРЕДСТАВУ

ПУТ КА СПАСЕЊУ
Премијера другог ауторског пројекта
Сање Лалић планирана је за 6. децембар
За нову позоришну сезону, Омладинска сцена
Позоришта „Раша Плаовић“ припрема нову представу. У
питању је комад „Пут ка спасењу“, рађен по тексту и у режији
Сање Лалић, професорке српског језика у Техничкој школи,
док је сарадник на сценарију био њен некадашњи ученик
Љубисав Максимовић. Премијера је планирана за 6.
децембар у Дому културу, а у представи играју Александар
Ранковић, Максим Максимовић, Невена Михаиловић, Вања
Пулетић, Јована Димитријевић, Љубисав Максимовић,
Немања Милићевић и Стефан Марковић. Младој и
талентованој глумачкој екипи, на сцени ће музичку подршку
пружити убски ансамбл „Либерта“.
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ПОЧЕО 12. РЕПАСАЖ ФЕСТ

ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ
БЕЗ ГРАНИЦА
Овогодишње издање културне манифестације
завршава се 12. новембра, када ће у част
награђених Нела Михаиловић и Борис Пинговић
извести представу „Мали брачни злочини“
На сцени Дома културе у току је 12. Repassage fest,
јединствена међународна смотра најбољих аматерских
позоришта из држава насталих на тлу бивше Југославије, у
организацији Установе за културу и спорт и под покровитељством Општине Уб. У званичном програму такмичи се
шест остварења драмске продукције, награђених на
фестивалима у Србији, Црној Гори, Словенији, Хрватској,
БиХ и Северној Македонији. Уметничке домете предства и
глумаца оцењује стручни жири, у којем су драмски писац
Жељко Хубач, филмска и позоришна глумица Ана
Софреновић и првак Драме београдског Народног позоришта Зоран Ћосић.
Након свечаног отварања, у понедељак 4. новембра,
част да први наступе у званичној конкуренцији имали су
глумци Позоришта „Стеван Сремац” из Црвенке, који су
извели представу „Случајна смрт једног анархисте”. У
уторак је на репертоару била „Драга Јелена Сергејевна”
мојковачког Арт Студија Соларис, док се синоћ представио
Аматерски младински одер из Нове Горице са комадом „V
našo skuto ne pojdejno”. Након дана паузе, Репасаж се
наставља у петак 8. новембра, када гостује Сатиричко
казалиште младих са „Декамероном”, у суботу је
предвиђена представа Театра ФЕДРА из Бугојна „Ноћ кад
се”, а такмичарски програм у недељу, 10. новембра,
затвара Аматерски театар „Мирка Гинова” из Демир Капије
са комадом„Умри мушки”.

Ансамбл представе
Главни јунак комада је младић проблематичне прошлости, који у страху од освете и Божије казне, бежи у манастир,
где проналази уточиште и прибежиште. Међутим, његова
побожност, тако накнадна, не доноси олакшање и мир његовој души. Представа покреће размишљање и промишљање
о злочину и покајању, одговорности и последицама, о борби
са сопственом савешћу и покушају искупљења и преображења.
„Пут ка спасењу“ је друга представа новоформиране
Омладинске сцене убског позоришта и други драмски текст
професорке Сање Лалић. Прва је била „Друга страна медаље“, која је премијерно изведена средином маја.
Д.Н.

ФИЛМ „ВОЈНА АКАДЕМИЈА 5”

НА УБУ
100.000-ти ГЛЕДАЛАЦ
Због великог интересовања, након премијере почетком
октобра, Установа за културу и спорт организовала је
поновно приказивање „Војне академије 5“ прошле среде, уз
дружење са актерима овог хит остварења. Бројној убској
публици те вечери, поклонио се део глумачке екипе филма,
који су чинили Бојан Перић, Ђорђе Стојковић, Ваја Дујовић,
Андреа Ржаничанин и Нина Јанковић. Уз пријатан разговор и
фотографисање са младим фановима, популарни глумци
истакли су задовољство због оваквих контаката са публиком.
- Није нам тешко да свакодневно путујемо по Србији,
како би промовисали пројекат који са доста успеха траје већ
више од осам година. Драго ми је да на Убу не јењава
популарност „Војне академије”, долазили смо овде и раније а
немојте се изненадити ако нас поново видите- остао је
загонетан по питању наставка серијала млади глумац Бојан
Перић.

„Случајна смрт једног анагрхисте”
У понедељак се организује вече посвећено сећању
на Петра Лалића (1945-2018), мисионара културног живота
Уба, а у оквиру пратећег програма приређена је и изложба
портрета „Великани српског позоришта“, која краси хол
Дома културе и простор Мале сцене.
Свечана додела фестивалских награда заказана је за
12. новембар, када ће у част победника бити изведена
представа „Мали брачни злочини“, у којој играју Борис
Пинговић и Нела Михаиловић, актуелна добитница
награде „Раша Плаовић“, те ће јој исте вечери бити
уручена плакета са ликом великог глумца.
Комплет карата за Репасаж фест продаје се по цени
од симболичних 1.000 динара, појединачна улазница за
такмичарске представе је 200, а за „Мале брачне злочине“
500 динара. Установа за културу и спорт омогућава
студентима и ученицима бесплатан улаз за све аматерске
представе уколико има слободних места у гледалишту. Д.Н.

Уз лепо дружење глумаца са публиком утврђено је
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ОПШТИНА УБ
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КЈП „ЂУНИС” УЛОЖИЛО ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА У ОБНОВУ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ВОЗНОГ ПАРКА

НАБАВКА ВРЕДНА ПОЛА МИЛИОНА ЕВРА
Током ове године купљено је чак 17 нових возила, која ће у значајној мери допринети
квалитетнијем и бржем обављању комуналних услуга и проширити делокруг рада овог предузећа
Комунално јавно пред узеће
„Ђунис” комплетирало је, крајем
прошле недеље, овогодишњу набавку
нових возила и механизације чија
вредност у укупном износу достиже око
пола милиона евра. У питању је једна од
највећих инвестиција у опрему у
историји овог предузећа. Само у овој
години, путем јавних набавки, купљено
је 17 нових возила, која су у петак
презентована јавности на паркингу иза
управне зграде овог предузећа у улици
Немање Матића.
Општинско руководство на челу
да председником Дарком Глишићем, у
пратњи директора КЈП „Ђунис” Саше
Милићевића, уверило се у фунционалност ових возила која ће у значајној мери допринети
квалитетнијем и бржем обављању комуналних услуга и
проширити делокруг рада овог предузећа.
- Наше службе богатије су за девет „Шкода фабија”, од
чега четири теретне и пет путничких, које ће користити
радници на терену, како би брже реаговали на сваки квар у
граду. У оквиру ове набавке купили смо и три камиона до
три тоне марке „Ивеко”, који ће заменити „тамиће” у
комуналној хигијени, где смо имали велике проблеме јер
није било делова за њихову поправку. Набавили смо и једну
цистерну за превоз воде за пиће, а у следећој години планирамо да купимо још један сличан камион са додатном
опремом за прскање и прање улица. Током лета стигла су
нам и три камиона марке „Камаз”, наменски за зимску
службу и одржавање путева. Додатна опрема која је купљена за њих односи се на чишћење снега, али ће се ти камиони
користити и у друге сврхе- нагласио је Милићевић током
представљања новог возног парка, уз подсећање да су
нешто раније набављене још две машине- скип и боб-кет, за
које су обезбеђени додатни прикључци за чишћење улица,
намењени за уклањање ризле и блата након зимског
периода.
Према његовим речима, сопственим средствима
комуналног предузећа и уз помоћ локалне самоуправе,
целокупна инвестиција вредна 502.000 евра закружена је
набавком булдожера за градску депонију.
- Настављамо са развојем нашег предузећа, а у плану
је куповина једног „смећара“, као и цистерне за отпушење
канализације. Те машине су јако скупе и пројектована цена
за њих је око 350.000 евра. Поред тога, у плану је реали-

Општинско руководство и запослени у КЈП „Ђунис”
у обиласку новог возног парка

зација пројекта новог техничког центра „Ђунис”, где ћемо паркирати своја возила и имати боље услове за њихово сервисирање.
Председник општине Уб Дарко Глишић истакао је, након
обиласка новог возног парка, да КЈП „Ђунис” израста у
модеран сервис грађана и да уз постојећу механизацију може
да функционише на најквалитетнији начин.
- Дошли смо у ситуацију да можемо себи да приуштимо
овако круцијалне ствари за функционисање нашег комуналног
предузећа, које се стара о хигијени и одржавању инфраструктуре у убској општини. До пре неколико година овакве
инвестиције су биле незамисливе и, можда, само сан оних који
су руководили овим предузећем. Када погледате овај возни
парк не знате тачно где се налазите, јер некада је и за Београд
„луксуз” оволико возила на једном месту. То су наша средства
за рад и у будућности ћемо се трудити да поштено и паметно
усмеримо наше финансије, а све у циљу бољег живота наших
М.М.М.
грађана- нагласио је Глишић.

КОМПАНИЈА „МЕИ ТА” ОРГАНИЗОВАЛА „ДАН ОТВОРЕНИХ ИНТЕРВЈУА” НА УБУ

КОНКУРС ЗА 400 НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
У постројењу ове фабрике у Баричу већ ради преко 200 Убљана
Компанија „Меи Та” организовала је, по четврти пут
на Убу, Дан отворених интервјуа за све оне који су у
потрази за запослењем. Кроз кратку презентацију у Дому
културе, представници компаније упознали су Убљане са
радом ове фирме, након чега су обављени разговори и
предате радне биографије око педесетак кандидата.
Према речима Биљане Јаковљевић Миловановић,
вође тима за регрутацију радника, фабрика „Меи Та” због
проширења производње има у плану примање 400 нових
радника, углавном у постројењу ливнице.
- У поступку смо отварања друге фазе у производњи
наше компаније, где су нам потребни нови радници у
ливници и машинској обради. За све запослене са Уба
обезбедили смо наш компанијски превоз. Потребни су
нам кандидати који имају завршену основну или средњу
школу било ког смера, а који желе и хоће да раде. Проширењем производње и набавком нових машина побољавамо и услове за рад наших запослених, многи од мануелних послова се постепено аутоматизују, тако да се
радни задаци далеко брже и лакше постижу- истиче
Јаковљевић Миловановић.

„Дан отворених интервјуа” на Убу
У постројењу ове фабрике у Баричу већ ради преко 200
Убљана, а сви они који су пропустили да присуствују Дану
отворених врата на Убу, имаће прилику и у наредном периоду
да конкуришу за посао у овој компанији. Потребно је само да
се јаве локалној самоуправи на Убу (помоћнику председника
Верки Лукић), која ће им обезбедити све неопходне
формуларе за конурисање.
М.М.М.

ОКО НАС
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ОЛАКШАН ПРЕВОЗ БУБРЕЖНИМ БОЛЕСНИЦИМА

ВОЗИЛО ЗА ДИЈАЛИЗНЕ ПАЦИЈЕНТЕ
Средствима општине Уб, од 1.800.000 динара, убски Дом здравља набавио возило од седам
седишта, за превоз тежих бубрежних пацијента на дијализу - до Опште болнице у Ваљево
Дом здравља „Уб“, посредством локалне самоуправе,
добило је ново транспортно возило, намењено пацијентима
којима је неопходан превоз, уз медицинску пратњу, на
дијализу у Општу болницу у Ваљеву. Примопредаја кључева
и возила уприличена је у среду, 30. октобра, испред Хитне
службе убског Дома здравља.
- Стигло нам је веома битно возило за пацијенте који иду
на хемодијализу. У питању је возило које може да прими
седам пацијената, који ће се превозити удобније и комфорније. Аутомобил, који смо претходно имали, је набављен пре
седам година и прешао је 700.000 километара. Имали смо
пуно пацијента који су на дијализи, па смо кренули у процедуру да оформимо наш Центар за хемодијализу – изложила је
тренутно стање др Биљана Николић, директорка Дома
здравља „Уб“.
Старо возило са седам седишта неће бити отписано, већ
ће се ићи ка томе да се доведе у што боље стање, како би се
користило још неко време. Не само за превоз пацијената, већ
и у сврху путовања за едукације лекара и осталих потреба
убског Дома здравља.
- Нажалост, доста пацијента са територије наше општине
је упућено на дијализу и неопходан им је превоз до Ваљева.
Одвојили смо два милиона, али је по јавној набавци милион
и осамсто хиљада динара коштао овај посао који смо брзо
окончали и данас је возило предато на употребу Дому
здравља. Полако ћемо, паралелно са овим, заиста, огромним
улагањима и великим радовима, који су тренутно у Дому
здравља, узимати оно што нам је најургентније. Све оно што
буде недостајало, купићемо, тако да ће ово, свакако, бити
један од најопремљенијих и најмодернијих домова здравља
– рекао је председник општине Дарко Глишић.
Директорка Биљана Николић је, у разговору са председником општине, размотрила проблематику проширивања

Дарко Глишић и др Биљана Николић:
Примопредаја кључева
возног парка који је неопходан за функционисање Дома
здравља, нарочито Патронажне службе, која свакодневно
одлази на терен широм убске општине.
- Садашња ситуација рада патронажних сестара није
нимало лака, јер се са старом „Ладом Нивом“ обилазе сва
села на убској територији, а многа су, нарочито зими, неприступачна и удаљена преко 20 километара. Не тако ретко, возило је бивало заглављено у снегу и блату, па се, уз напоре мештана, тешком муком, решавала ова ситуација- истиче Николић.
Убски Дом здравља је, уз сарадњу са локалном управом,
аплицирао на конкурсе Министарства здравља, за додатне
грантове, а већину новчаних средстава за његово опремање
обезбедила је општина Уб, кроз разне уговоре са јавним
предузећима или донацијама.
Д.Капларевић

УБСКОМ ПРИХВАТИЛИШТУ ЗА ПСЕ

ВЕЛИКА ПОМОЋ ИЗ ИРСКЕ
Током друге половине октобра упућена чак три донаторска контигента,
укупне вредности преко 10.000 евра
У протеклих неколико дана, ирска организација за
подршку животињама „Animal Support Trust” доставила је
Прихватилишту за псе на Убу помоћ у вредности преко 10.000
евра. Доброчинитељи из те далеке земље већ годинама
навелико и на разне начине помажу штићеницима овдашњег
азила, а сада су у жељи да им олакшају надолазеће зимске
дане и почасте их за предстојеће празнике отишли корак
даље, па су током друге половине октобра упутили чак три
донаторска контигента. Први се састојао од седам дуплих
дрвених кућица, тако да су старе и дотрајале замењене овим
дводомкама са дебелом излоцијом, где могу да се сместе два
велика пса или неколико мањих.

Неколико дана након кућица, стигле су и активисткиње
овог удружења са поклонима „тешким“ 6.000 фунти. У пакету
од 220 килограма било је лекова, препарата против спољашњих и унутрашњих паразита, хране, термо прекривача,
церада, транспортера, одеће, опреме, играчака за псе,...
Хуманитарна мисија завршена је крајем октобра, још једном
пошиљком дарова, као и божићним ручком за свих 150
азилских паса. За најбогатији оброк у години, који традиционално послужују њушкицама, и овога пута одабрали су

ПОНОВО БЕСПЛАТНЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ

Ирске добротворке са запосленима и волонтерима Прихватилишта

Организација „Animal Support Trust“, која је
највећи и најредовнији дародавац склоништа за
напуштене животиње на Убу, већ десет година
финасира и стерилизације власничких куја. Од 1.
Новембра поново организују исту акцију, а
стерилизација се може заказати у Ветеринарској
станици „Кусуровић“ или на број телефона
064/2777-149.
Оснивач Удружења за заштиту животиња
„Пријатељ“, Марина Ђурђевић, која свакодневно
волонтира у убском прихватилишту, несебично
дајући љубав, пажњу и слободно време свим
његовим становницима, најзаслужнија је за
донације из Ирске. Уз апел грађанима да искористе услугу бесплатне стерилизације, уједно
позива и надлежне да подстакну примену Закона
о добробити животиња, који обавезује власнике
да псе чипују, а нежељено потомство спрече
кастрацијом мужјака и стерилизацијом женки.
Наглашава да се једино доследним спровођењем
овог закона број напуштених паса може временом
Д.Недељковић
свести на прихватљиву меру.
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ИНФРАСТРУКТУРА

АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У УБСКОЈ ОПШТИНИ

ШЕСТ НОВИХ ДЕОНИЦА
Повољне временске прилике искоришћене за изградњу путева у четири села
убске општине: Трлићу, Радуши, Памбуковици и Звиздару.
Како се ближи крај године, машине ПЗП-a Ваљево, које
су ангажоване преко уговора општине Уб са Путевима Србије,
подижу темпо рада на све виши ниво. Само у протекле две
недеље урађено је шест путева у четири села, а највише
разлога за задовољство имали су мештани Трлића који су
добили асфалт на три путна правца.

ТРЛИЋ
Лелића крај је први од три путна правца у Трлићу која су,
прошле недеље, прекривена асфалтом. Ова деоница, која је
урађена у дужини од 350 метара, повезује тај део села са
суседним Тврдојевцем. Према речима председника МЗ Трлић
Слободана Миливојевића пут који је, после сваке кише, био
готово непроходан, коначно је уређен како су мештани овог
краја и прижељкивали.
- Овде живи доста младих и деце, као и радника који путују на посао у ЗЗ „Трлић”. Пут је био у јако лошем стању пре
асфалтирања, јер је свако посипање каменом било узалудно,
тако да ће овај потез општине много значити, не само за људе
који овде живе, већ и за многе у Доњем и Кичерском крају који
га свакодневно користе- наглашава Миливојевић.

Трлић, Кандића крај
Још једна деоница дужине 350 метара урађена је у
Кандића крају. Колико становницима овог дела Трлића значи
асфалт сведочи и велики број људи који су се окупили како би
поздравили председника општине Уб. Међу њима био је и
Миливоје Миливојевић, који је, како каже, деценијама чекао
асфалт:
- Пут који је данас урађен је алтернативни пут и веже две
стране Совљака, Тврдојевац и Чучуге са Трлићем, па онда
сами просудите од каквог је значаја. У овом крају имамо око
тридесетак кућа са великим бројем младих. Пут излази код
Шеловића кафане, али истовремено и поред Крстоношића,
тако да смо повезани са више страна. Имам 62 године и до
сада нисам запамтио да се у нашем селу више радило него
сада.

Лелића крај: дочек за председника
Председник општине Уб Дарко Глишић обишао је
радове у овом крају, а дочекан је по старој српској традицији,
уз послужење у народној ношњи.
- Желимо да сваки део овог села добије асфалт, тако да
ћемо ићи и према Тврдојевцу, да савладамо деоницу у Станића крају и даље шта нам предложи месна заједница. Настављамо интензитетом којим смо започели и који је дао видљиве резултате. Многи људи нису очекивали да ће у њихов крај
икада доћи асфалт и мислим да смо их пријатно изненадили.
У Трлићу смо урадили доста посла, имамо изузетно добру
сарадњу са људима који воде ову месну заједницу и сигуран
сам да ћемо током 2020.године урадити још доста добрих
ствари за ово село. Ми се бавимо реалним стварима као што
су пут, струја, запошљавање, обнављање школа, једном речју
улажемо у младе и бавимо се животима људи, а не неким
небеским стварима. То остављамо другима, јер не желимо да
узалудно трошимо време, већ да сваки леп дан искористимо
како би унапредили сваки кутак наше општине- казао је
Глишић.

Трлић, Манојловића страна
Манојловића страна је трећи путни правац који је урађен
у Трлићу. Деоница дужине око 450 метара до сада је правила
велике проблеме становницима овог краја, јер је терен
брдовит и готово непроходан у зимским условима вожње.
- Ово је, практично, кружни пут који нас повезује са Сувом
Јаругом и игралиштем, али се њиме много брже стиже и у
Коцељеву. Исто тако нас повезује и са Памбуковицом, што је
јако битно и штеди време људима који се крећу у том правцу.
Овде живи доста породица, крај је прилично густо насељен и
асфалт им пуно значи- наглашава Слободан Миливојевић,
председник Савета МЗ Трлић. - На нама у Савету МЗ је да
направимо план шта прво треба радити и то предочимо људима из општине. Трлић је велико село, куће су поприлично
раштркане и увек има путева који су под каменом, али знамо
да не може све одједном да се асфалтира. Имамо разумевања
и стрпљења, јер верујемо људима из општине са којима
сарађујемо.

Нови асфалт у Манојловића крају

TMD Install

065/65-11-533
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РАДУША
Јубиларни педесети пут који је урађен ове године у
убским селима налази се у Радуши, где је у засеоку Јаружани
асфалтирано 525 метара. Мештани овог краја су дуго чекали
асфалт, деценијама добијали обећања и коначно га
дочекали. Кажу, иде зима, и сада им је најпотребнији.
- Ово је прави начин решавања сеоских проблема, јер
сеоским срединама су потребни путеви, вода и струја. Ово је
брдовит крај и асфалт који је данас урађен ће свакако
променити живот мештана на боље, јер долази зима, а до
сада људи нису могли да изађу одавде због лошег пута. Наше
село није велико и надам се да ће, у наредних пар година, сви
проблеми мештана, што се путне инфраструктуре тиче, бити
решени. Асфалтирање деоница по 500 метара је пун погодак,
јер посипање каменом није трајно решење. Прве кише све
однесу и од те подлоге нема вајде- истиче Зоран Петровић,
који живи на Убу, али готово свакодневно обилази своје
родно имање у Радуши.

Засеок Авала, Памбуковица
доста људи, пре их је било и више, али се време-ном људи
опредељују за град ради лакшег живота- каже По-шарац.
Председник убске општине Дарко Глишић, током
обиласка радова, посебно је истакао проблем моста који
повезује стари и нови асфалтни пут у овом крају.
- Свакако га морамо реконструисати и изградити нови,
јер је он очигледно небезбедан за тежи и обилнији саобраћај.
Сада када је асфалт са обе стране моста за очекивати је да се
људи више крећу овом трасом, а мост то не може издржати.
Потрудићемо се да већ наредне године пронађемо решење за
тај проблем- нагласио је Глишић.

ЗВИЗДАР

Асфалтирање у Радуши

Прошлонедељна акција асфалтирања у убским селима
закључена је у Звиздару, где је урађена деоница дужине 500
метара која води ка игралишту у Гуњевцу.
- Овај путни правац је за нас јако битан јер води ка Гуњевцу, где се дели на два пута, према Памбуковици и према Караули. Мештани овог дела села јако тешко су се кретали овим
путем а највећи проблем је био када падају кише, онда се отварају рупе и било је немогуће изаћи узбрдо. Пут је био јако узак,
док је сада асфалтиран и добио је на ширини, што нама пуно
значи- истиче Бранимир Живковић, председник Савета МЗ
Звиздар.

ПАМБУКОВИЦА
У Памбуковици је асфалтирано 950 метара веома
захтевне деонице која пролази кроз засеок Авала и повезује
ово село са Радушом, Слатином и Чучугама. У питању је пут
који даље излази према Ваљеву и од непроцењивог је
значаја за све људе који гравитирају у овом делу убске
општине.
- Прошле године смо покушали да га преспемо каменом,
десет камиона смо дотерали, али толико је велики насип да је
прва вода све однела. Јако тешко смо се кретали по овом
путу и једино решење био је асфалт. Сада смо коначно
решили проблем за будуће генерације- истиче Жељко
Вукосављевић, председник Савета МЗ Памбуковица.
Према речима мештанина Новака Пошарца, асфалт је
после двадесет година чекања дошао и у овај крај села, преко
моста.
- Људи који живе у овом делу Памбуковице
свакодневно иду на посао, као и деца у школу, и њима ће овај
пут много значити како не би обилазили по десет километара
другим путем до свог одредишта. Јако је било отежано
кретање све док пут није угледао асфалтну подлогу, јер је
терен сам по себи брдовит и никаква друга опција није била
од помоћи. Зими се могло само трактором, никако другачије а
мештани су били отсечени од цивилизације. Овде живи

Постављање асфалтне подлоге у Звиздару
Радове на овој деоници обишао је Александар Јовановић
Џајић, заменик председника општине Уб, који је уверен да ће
сви планови, што се уређивања путне инфраструктуре тиче, за
ову годину бити испуњени.
- Звиздар је добио доста асфалтних путева у задњих неколико година од како ми радимо, али увек има некатегорисаних путева који имају приоритет из неког разлога. Ми смо
увек ту да се договоримо. Свака месна заједница мора добити
најмање 500 метара асфалта годишње, то је до сада била пракса. Наша жеља је да тога буде што више, да урадимо што више
прилаза кућама и другим важним објектима у селима убске
општине. Ипак, не зависи све само од нас већ и од многих других фактора. Надамо се лепом времену и у наредном периоду,
а из Звиздара идемо даље у Рукладу, Стубленицу, Бргуле,
Радљево и Лисо Поље- поручује Јовановић Џајић.
Милован Миловановић

Услужно бушење
и чишћење бунара
Глишић у разговору
са мештанима Памбуковице

014/463-213 064/160-71-60
Мија Ранковић, Брезовица

ПОЉОПРИВРЕДА
БЕРБА, УГЛАВНОМ, ЗАВРШЕНА

ПРОСЕЧНА ГОДИНА
ЗА КУКУРУЗ
На већини парцела принос је од шест
до седам тона по хектару сувог зрна
На подручју убске општине углавном је завршена
берба кукуруза, а род, премда доста слабији него јесенас, у
граници је вишегодишњег просека. Према речима Снежане
Стојковић Јевтић, саветодавца за ратарство Пољоприврене
саветодавне и стручне службе Ваљево, услови током вегетационе сезоне нису били најбољи, па су и приноси такви:
просечни, далеко од прошлогодишњих рекордних.
„На већини парцела принос је од шест до седам тона
по хектару сувог зрна. Наравно да има и парцела на којима су
приноси и преко десет тона по хектару“, каже наша саговорница.

Остало и за украс:
Кукуруз у дворишту Зорана Станојевића у Кожуару
Овако висок род постигнут је на њивама где је кукуруз
посејан на време, у оптималном року и уз пуну агротехнику,
што подразумева квалитетну обраду земљишта, уз употребу
препоручених потребних количина ђубрива, затим прихрану
азотом на основу стварних потреба биљака за овим хранивом, као и правовремену одговарајућу заштиту кукуруза, пре
свега од корова.
„Што се тиче самог зрна, можемо бити задовољни, јер
је квалитет ове године добар. Услови су били такви да нису
погодовали развоју патогених гљива, те нема опасности од
појаве микотоксина на зрну кукуруза. У мањем проценту
уобичајено су присутне гљиве из рода Фасаријум и Аспергилус, али ништа значајно и забрињавајуће“, објашњава
Снежана Стојковић Јевтић.
Како истиче, у наредном периоду произвођачи треба
да обрате пажњу на могућност „паљења“ зрна уколико су
кукуруз обрали са нешто већим садржајем влаге, а нису у
ситуацији да обаве накнадно досушивање зрна до 13 процената влаге, што омогућава безбедно чување кукуруза у
чардацима.
Д.Н.
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СЕТВА ПШЕНИЦЕ
У ЗАОСТАТКУ
Уместо класичне, препоручује се редукована
обрада тешким тањирачама, јер је на тај
начин могуће квалитетно припремити
земљиште, којe омогућава одличну сeтву,
клијањe и равномeрно ницањe усeва
Овогодишња јесен није погодовала сетви пшенице и
других стрних жита, па је тај посао у великом заостатку. До
почетка новембра, од планираних површина засејано је
само 30 посто. На подручју Колубарског округа у последња
два месеца пало је око 40 милиметара кише, што је веома
мало за овај период године, па је у површинском слоју
присутан изразит недостатак влаге. Због тога се не
препоручује обављање класичне обраде земљишта, која
подразумева извођење основне обраде и предсетвене
припреме, већ редукована обрада. Бројна научна
истраживања и искуства из праксе показала су да редукована обрада земљишта за стрна жита није довела до
значајнијег смањења приноса у односу на класичну обраду.
У оваквим условима, када је сетва стрних жита
доведена у питање, такав начин обраде омогућава да се
стрна жита засеју у оптималном року. Редукована обрада
изводи се са неколико тањирања, унакрсно или дијагонално по парцели. Број прохода зависи од влажности
земљишта и уситњености биљних остатака предусева. На
такав начин завршава се и основна и допунска обрада
земљишта. Редукована обрада веома се брзо изводи и у
току једног дана може се обавити на скоро десетак хектара.
Плићом обрадом зeмљишта, а рeдукована јe управо таква,
сигурнијe ћe сe окончати јeсeњи радови, па и сeтва
пшeницe, нeго класичном обрадом.
Овакав начин обраде обавља се на дубину од 15
центиметара. Да би успех редуковане обраде био већи,
потрeбно јe иситнити жетвене остатке.

Сетва пшенице у Трлићу
За обављање редуковане обраде пожељно је
користити квалитетне, тешке тањираче. На тај начин могуће
јe квалитетно припремити зeмљиштe којe омогућава
одличну сeтву, клијањe и равномeрно ницањe усeва.
Пре сетве неопходно је обавити ђубрење земљишта
минералним НПК ђубривом. Препорука за наша земљишта
јесте да се за основно ђубрење користи ђубриво са
повећаним садржајем фосфора, јер пшеница тражи веће
количине фосфора, а наша земљишта оскудевају у овом
елементу.
За сетву пшенице потребно је користити сортно,
чисто семе, добре клијавости и да је дезинфиковано од
патогена. Многи произвођачи за сетву користе сопствено
семе „са тавана“, што носи велики ризик од појаве болести
стрних жита. Зато се препоручује сетва декларисаног
семена. Уколико због економских разлога произвођачи нису
у могућности да набаве декларисано семе, при употеби
сопственог семена обавезна је дезинфекција неким од
препарата регистрованим за ту намену.
Време сетве зависи од агроеколошких услова
подручја, као и године и веома је битно за успех производње. Оптимало време сетве треба да обезбеди оптималан
развој биљака до зиме и на тај начин омогући услове за што
боље презимљавање. У нашим условима оптималан рок
сетве је од 5. до 25. октобра. Пшеница се може сејати и до 15.
новембра, а после овог рока постоји опасност од значајног
смањења приноса. Са сваким даном кашњења са сетвом од
оптималног рока потребно је препоручену количину семена
повећати за 0,5 посто од препорчене норме з сваку сорту.
дипл. инг. Светлана Јеринић,
саветодавац у Пољопривредној стручној служби Ваљево
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СМРДИБУБЕ
Овде се живот усковитлао пре 3,7
милијарди година. Толико давно да се
поуздано не зна чак ни то колико му је
основа органска, а колико неорганска.
Међутим, како год да је почело, почело
је у води. Поједностављено говорећи,
почело је тако што су примитивни
једноћелијски огранизми улазили
један у другог на доступне влажне
отворе формирајући тако бића вишег
еволутивног нивоа. Улазили су на
предњи или на задњи отвор, значи - на
уста или на анус. При том, вероватно је
пуки случај одлучио који ће се организми увећавати, а који ће бити прогутани или „асимиловани“, пошто су
на прапочетку сви били исти. Милионима година затим, велики и компликовани постајали су још већи и
компликованији а мали су нестајали
или тако што су бивали сварени након
проласка кроз усну дупљу, или тако
што су проналазили ону топлу паразитску шупљину с друге стране која
јесте непријатног мириса (вероватно и
укуса) али гарантује физички опстанак. Дакле, ако је основни циљ –
преживети, онда су и пре 3,7 милијарди година боље пролазили љубитељи увлачења у ректурм од јунака
несталих у букалној шупљини.
Наука данас бележи постојање
950.000 врста инсеката што уопште не
чуди. Та класа животиња успела је да
преко главе претури и оно што је другима долазило главе. Ледена доба,
ударе астероида, вулканске ерупције,
прождрљивост предатора, пожаре,
поплаве, све до инсектицида последње генерације. Када, рецимо, ове
године усеве заштитите једним отровом, тај следеће године не важи јер му
се инсекти, сликовито речено, увуку у
„анални отвор“ тако да их „зубима“ не
може дохватити. Једноставно, постану део њега. Мало су му на недостојном месту, то је тачно, али ако је
глава у питању за бубе нема недостојних места. Мада, не знам зашто
толико инсистирам на бубећим главама када њима главе нису витални део
конструкције. Нису им то ни груди. Јер,
као што у глави немају мозга, тако ни у
грудима немају срца. Њима је витални
орган д*пе и зато најважнији део тела стомак. Колико сте пута чули за муву
без главе? А јесте ли икада за муву без
стомака? Ето видите.
У промоцији инсектског начина
живота најдаље су отишле смрдибубе.
Само име каже - њима није доста то
што су бубе, него још и смрде! Њихов
зелено-браон хабитус указује на место
порекла и суштину карактера. За
живота су каки-боје, лете и зује као
собни дронови и западају у оковратнике, а када их убијете ролованом
дневном штампом – онда још и усмрде
просторију. Тако да не зна човек кад су
горе, узлетеле или улупане. Још
нешто, колико год их тукли словима,
оне се изнова враћају доказујући своје
свеприсуство и родну неуништивост.

НАШИ АУТОРИ
НОВА КЊИГА
ДЕЈАНА НИКОЛИЋА

РОМАН
„ВРЕМЕ ИСКУШЕЊА“
Роман је смештен у друштвено
историјски оквир 20-их година
20. века, у доба великих
превирања у Краљевини Срба
Хрвата и Словенаца.
У организацији Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“, у петак 1.
новембра, у сали Музичке школе „Петар
Стојановић“ промовисан је трећи роман књижевника, историчара и публицисте Дејана Николића. „Време искушења” је последњи део трилогије,
наставак романа „Газде и слуге“ из
2014. године и другог дела „Ни небо ни
земља“ из 2016. године. Наредне године
у плану је објављивање и четвртог дела
који ће носити назив „Кад су слуге
постале газде“.

Ако се, идући Дарвиновим путем, ови
тврдокрилци једном претворе у сисаре,
постаће дебелокошци. Носорози, на
пример. Једнако су одвратни. И, пошто
је носорозима витални орган нос, а
смрдибубама, рекосмо, д*пе, читав тај
еволутивни захват стаће у прости однос
једног носа и једног д*пета. Даље, тачно
онолико колико је од смрдибуба до
носорога, толико је од носорога до
неких облика људи. Оних облика којима
глава служи за гњурење, а груди за туђе
перје. Теорија ћути али пракса показује
да је авангарда смрдибуба већ превалила обе трасе. Прошла је, дакле, кроз
носороге и пронашла улаз у људску
позадину. Како другачије објаснити
понашање оних двоножаца који туђе
дебело црево сматрају својом природном средином? Својим сигурним
топлим местом у ком их неће тражити,
јер одатле ником не требаш, нити ће их
појести јер се одатле ништа не једе,
напротив? Како објаснити него рођачким везама са смрдибубама?
Сунце ће се, кажу књиге, угасити за
пет милијарди година. Иако сам у доброј
кондицији сумњам да ћу толико поживети. Међутим, знам ко хоће: смрдибубе,
т.ј. њихови рођаци у правој линији! И не
само то, пронаћи ће модус вивенди са
ледом и мраком усвајајући беспоговорно нова правила. Из хладног и
тамног „споредног улаза“ чији власник
не може да их види јер не може толико
да се сагне, а зарад асимилације, псоваће сунце и небо којима су се до јуче молили. За разлику од заклетих присталица светлости као погрешно опредељених - опстаће, јер ће свеукупни
корпус знања свести на правило
„задњих врата“, правило по ком уместо
„ја“ постоји „ми“, и тачка!
Зато, не потцењујте смрдибубе. И
не нервирајте се док онако гадне зује
кроз ваш животни простор. Помирите се
с тим да им не можете наудити, а да не
наудите себи. Бојим се, чак, да их већ
сад треба гледати као саставну тачку
линије која ће победити време. Само наивни могу веровати да је губитник онај
ко нема разума. Јер, где нема разума нема ни глупости. Ни обзира. Ни срамоте.

Детаљ са промоције:
Дејан Николић
Николић поседује изузетне стваралачке особине, јер је веома критичан
и проницљив, али и одличан књижевник. Његов први роман „Га зде и
слуге“, нашао се на званичној листи
Народне библиотеке Србије међу најчитанијим књигама у 2014, 2015. и 2016.
години. Николићев трећи роман „Време
искушења“ изашао је у јулу ове године,
тако да убска публика, посредством
Градске библиотеке, не заостаје за
домаћим и светским трендовима, када
су у питању актуелни наслови домаће и
светске књижевности.
Роман је смештен у друштвено
историјски оквир 20-их година XX века, у
доба великих превирања у Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца. У њему се
помињу историјске личности као што су
краљ Алекс андар К арађорђевић,
краљица Марија, Бранислав Нушић,
Чича Илија Станојевић и многи други.
Прича је плод вештог Николићевог пера
и с п а ј а ж и вот е о б и ч н и х љ уд и с а
животима историјских личности.
У рецензији романа „Газде и
слуге“ написано је да је ово роман за
све генерације и за сва времена, да је то
књижевно дело чију причу нећете
заборавити до краја живота.
Д.Н.
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ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

ЖИВОРАД ЂУРИЋ ЖИЖА - РАДНИ ЕЛАН КОЈИ СЕ ПАМТИ

ЕНТУЗИЈАЗАМ СЕ ПОДРАЗУМЕВАО
Као наставник физичког васпитања водио је спортске секције
и припремао слетове за Дан младости, деценију и по спроводио је
предвојничку обуку. Радни век завршио је као дирекотор ЗЗ ‘’Слога’’,
али његова свестраност огледала се и на музичком плану...
шише на убским крововима.
Плате у просвети нису омогућавале оно што смо желели. У
некој прилици, Фаља, у то
Кринка и Жижа
време у пуном замаху подизаЂурић - данас
ња убских фирми, ми предложи, пошто се разумем у занатске послове, да преузмем функцију директора Занатске
задруге ‘’Слога’’. Наравно, већа плата и далеко веће
могућности. Прихватио сам и остао до пензије, а један од
Живорад
показатеља успешности пословања Задруге у то време је и
то што смо имали, у Ваљеву, у близини ‘’Шофер бара’’ нашу
Ђурић
пословницу са око 300 чланова. То је, уопште, био велики
процват убске привреде, велике и мале.
Ипак, враћамо се на постављање темеља за
успешан рукометни клуб на Убу.
- Кренуло се са шљаке на полигону, а био сам и
председник рукометног клуба од 1976. до 1980.године.
Наравно Мића Плави је незаобилазан од самих почетака,
као и Веља Симић, који је био тренер у оно време када за
рукометаше из општинске касе није могло да се издвоји ни
један динар. Дакле, радили смо чисто волонтерски, а имали
успеха као многи у Србији који су, већ у то време, добијали
приличне хранарине...
Фотографије буде успомене. На једној, женска
екипа. Поред Жиже ту су још Драгана Јовановић (отац Тома,
Мушка рукометна екипа
потоњи председник Извршног савета СО-е Уб), Вера Чолић
(сада Јеленић), Нена Јовановић (Ђокина), Ленка, Глиша,
Верица из Врховина, Микица Малчева... А, наравно, ту је и
Милена Јовановић, наставница физичког и дугогодишњи
ентузијаста у рукомету и кошарци, као и у чувеном
фолклору убског ‘’Абрашевића’’.
Почетке рукомета на легендарном полигону (био је
пун младих и дању и ноћу, али са разлитим активностима),
поред осталих (нико није намерно заборављен), ту су Веља
Симић, Аца Милијановић, Раде Митровић,
Милан
Мијушковић Зека, Мирко Веселиновић, Јовичић, Саша
Џајић Јовановић, Виктор Ђурић, Герин... То је тим који је
освојио сребрну медаљу на Олимпијским школским играма
у Крагујевцу... А легенде рукомета су тек долазиле.
Требало би поменути и Ацу Милутиновића Мачка,
Бана Илића, Жикицу Милошевића и многе друге чија имена
су ишчилила из сећања, али ликови живе и Жижину сентиментану црту подсећају на младост и време када је
Женска рукометна екипа
несебичност била свакодневна појава, а другарство и
спремност за пожртвован рад без новчане надокнаде ња у којем је син Иван са породицом. Други син Виктор је у питање части. И, збиља, да није било тих генерација које су
иностранству.
изградиле рукометни полигон (Мирко Нинковић, Језда МлаИмале су Жижине рукометне школске поставе
успеха на такмичењима широм региона и републике.
- На полигону је била шљака до 1972-73.године,
али, вредно се тренирало, озбиљно радило и резултати
нису изостајали.
Ентузијазам, са којим се тих година прихватао
сваки посао у просвети, незамислив је у данашње време. У
школама су радиле све секције са пуно чланова, а
наставици нису примали никакву надокаду за време
утрошено за ваннаставне активности.
- Заједно са колегиницом Миленом Јовановић,
припремао сам слетове на игралишту убског ‘’Јединства’’,
а неколико година сам припремао и фолклор- наставља
своја сећања на рад у просвети овај свестрани Убљанин,
један из плејаде генерација учитељске школе са почетка
педесетих година - трећа геЖижа и Милена Јовановић,
нерација, која се, заједно са
планирање слета
Са једног од солистичких наступа
прве две, онолико колико их
је међу живима, окупља, једном годишње, у ‘’Школа- ђеновић и ћаци - а и то ће нам бити посебна тема), темељи
рцу’’ .
убског спорта не би данас били тако чврсти.
- Тешко се тих годиЖижа је имао и богату певачку каријеру. Незаборавна
на живело, а поготову кад се је његова интерпретација популарог шлагера ‘’Халиско’’...
кућила кућа- наставља Али, о тој теми - следећи пут.
Ентузијазма, којег Жижа памти, нажалост, више нема.
Жижа.- Допунску зараду сам
М.М.
остваривао потшивајући
Убљани га памте по свестраности. Вратио се на Уб 1962.
године и одмах почео са тренинзима рукоментних екипа, мушке и
женске.
- Радио сам оно за шта сам
имао услова- сећа се ових дана
Живорад Жижа Ђурић, сада пензионер који, са супругом Кринком,
живи и улици Јосипа Мајера
(према Трњацима) у удобној кућици поред великог породичног зда-

ОКО НАС
ГИНКО БИЛОБА - ДРВО НА УБУ

НЕСВАКИДАШЊИ УКРАС
ПРЕД ГИМНАЗИЈОМ
Занимљиву причу о дрвету гинкo, засађеном
средином седамдеесетих година, испричао
нам је, ових дана, Драгиша Сретеновић,
пензионер и „жива новија историја’’ Уба
- Добио сам младицу гинка у чаши од јогурта још
давних година, у прошлом веку-сећа се Драгиша
Сретерновић, пензионер и некадашњи савезни посланик,
председник Општинске конференције ССРН-а убске
општине и директор неколиких ОУР-а ПИК-а ‘’Уб’’. - Био је

Драгиша Сретеновић између
бисте и дрвета гинка пред школом

7.новембар 2019.г.
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КОБНЕ АЗБЕСТНЕ ЦЕВИ

КАНЦЕРОГЕНИ ДАНАК
Центар Уба се померио ка старом насељу
на Јозића имању, асфалтирано, уређено, ниче
најлепши део града - али, остале су азбестне цеви
Сада је то насеље у најужем центру града, тик уз
зграду Општине, хотела и других важних институција.
Ипак, насеље названо по некадашњим власницима
парцела, Јозића имање, још увек пије воду из азбестних
цени. Становници опвог дела Уба на својој кожи су
осетили канцерогени утицај азбеста - у само три околне
улице, животом је платило данак азбести (руку на срце и
другим канцерогеним утицајима) готово 20 наших
суграђана. Питање за надлежне је једноставно: Када ће и
ово насеље, заједно са административним центром
вароши, добити здравије цеви за воду?

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЈСКА АСОЦИЈАЦИЈА

ГОСТИ ИЗ НОРВЕШКЕ
Миродслав Мика Пантелић је био позорник,
командар станице, начелник... А сада је пензионер МУП-а
активан у ИПА (Интернационална полицијска асоцијација)
који има честе међународне контакте у овој важној
европкској и светској полицијској организаљцији.
Недавно је, на Убу, угостио и два госта из Норвешке. Уз
кафу у убском Клубу пензионера, добили су и кесе
тамнавског парадајза и фале спремљеног за зимницу...

то поклон од професора Миливоја Перишића са Пољопривредног факултета, а преко мог пријатеља и школског
друга Бабовића. Ми смо дрво засадили у нашем врту у
Марковој цркви, али кад је достигло висину од два метра,
одлучили смо, породично, да у спомен нашег претка
Милана Сретењновића, који је ишао у гимназију са Браном
Петронијевићем, дрво гинка поклонимо убској Гимназији.
Оно је, средином седамдесетих засађено пред зградом на
западној страни, до улице Вука Караџића.
У стручној литератури смо нашли да је гинко дрво
које достиже висину од 40 метара, стабло и до два метра, а
старост преко 100 година Данас представља важну и
значајну сировину која се
користи у индустрији лекоЛист гинка
ва. Лековити састојци гинка
смањују ризик од можданог
удара и инфаркта срца,
помажу код вртоглавице и
зујања у ушима васкуларнох порекла. Препоручују
се и код ослабљеног вида
насталог услед поремећаја
у микроциркулацији ока...
Међутим, стоји и
једно упозорење, а то је да
са дозом која се узима, макар и у облику спремљеног чаја
од листа, треба бити опрезан јер превелика количина
може да изазове нежељене ефекте, некад и са смртним
исходом.
Мало Убљана зна да ово дрво расте на травњаку
Гимназије и да свакодневно пролази поред њега. Оно је
драгоцено, не само по лековитости свог лишћа (у
апотекама је велика понуда разних препарата на бази
гинка), него и као својеврстан споменик дружења великог
филзофа Бранислава Петронијевића (родио се и
детињство провео у Совљаку) са Миланом Сретеновићем, чији потомци су га поклонили убској школи. М.М.

Мика Пантелић са гостима из Норвешке

СЛАВА ЦРКВЕ У ЈАЛОВИКУ

СВЕТИ ЛУКА - СВЕЧАНО
Бранислав Илић, протојереј ставрофор одлази
у пензију испраћен поштовањем верника

Протојереј ставрофор Бранислав Илић, старешина
цркве посвећене Светом Луки, средином овог месеца
одлази у пензију. То је разлог што су верници овогодишњу
славу цркве Лучиндан посветили овом угледном свештенику. После службе и сечења славског колача уприличено
је фотографисање...
Ручак под шатром био је богат, а дародавци Горан
Ружичић из Прова, Станко Гачић из Крнића, Жељко
Јовичић из Звезда и Драган Марјановић из Бањана
дочекивали су госте као поштовани домаћини .
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УБЉАНИ ПИШУ: Зоран Марковић
УМЕМО ЛИ ДА КОРИСТИМО

КОНТЕЈНЕР
,,Слика говори више од речи“,
мада и коментар, у овом
случају, није сувишан
Довезоше, пре непуне две године, и у наш засеок у
Совљаку ,,направу“ из наслова, што ме је у старту јако
обрадовало. Размишљам, нећу морати да возим смеће у
градске контејнере или на депонију, као ни моје комшије.
Имаћемо наш, локални контејнер. Обрадовале су се и комшије,
вероватно, из истих разлога. Реално, практичније је бацити
отпад у контејнер, него палити исти, јер не може све ни да
изгори, а да не говорим о томе колико крша заврши по обалама
и у каналима. Сложићете се, добра је ствар тај контејнер. Али...
После само неколико дана дошли су неки људи који,
иначе, претурају по контејнерима, између осталог, и којима је,
нажалост, то један од извора прихода. Посетили су и наш. Ушли
у исти и траже... Они знају шта: гвожђе, пластику, флаше,
картон... И шта сад да радиш? Десио сам се ту, случајно, и
страшно ми је засметало што, тражећи оно што им треба,
избацују напоље оно што им не треба. А контејнер нов, плав, све
около чисто. Опоменуо сам их и вратили су ,,вишак“ унутра и
сваки следећи пут мање-више били ,,педантни“, не могу да
грешим душу. Тада сам схватио да ствари неће функционисати
једноставно.
Све сам схватао превише лично, јер је контејнер са три
стране окружен мојим и братовим имањем и логично да
нормалном човеку смета ,,ђубре у дворишту“. Из тог разлога
никада нисам бацио ђубре поред, мада сматрам да то не треба
радити ни на било којем другом месту. Међутим, не размишљају
сви исто. Зато је врло често тај контејнер више изгледао као
дивља депонија испод које се помало назирао контејнер
(погледај слику). Најчешће су га препуњали људи који не живе у
близини, јер ко је блесав да прља око своје куће... Чудан смо
народ. Још горе прљамо, већ превише запрљано.

КУЛТУРА И НЕКУЛТУРА
ОМЛАДИНСКИ СУСРЕТИ БИБЛИОТЕКА РУСИЈЕ

УБСКA БИБЛИОТЕКA
ПРЕДСТАВЉЕНA У МОСКВИ
Учешће узело више од 300 представника
библиотека из 40 региона Русије, a свој
рад приказале су и убска библиотека,
као и Народна библиотека Србије
Јелка Панић, директорка убске Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“, представила је рад своје
установе, кроз креативне радионице за младе, на Петој
Руској омладинској библиотечкој конференцији, одржаној у Москви, 15. и 16. октобра, у Руској државној омладинској библиотеци. Конференција је замишљена као
платформа за ефикасну професионалну комуникацију
младих библиотекара која пружа прилику да се дискутује о свим питањима од значаја за младе специјалисте
у овој струци.
- Све је почело на претконференцији ИФЛА, која је
кровна организација за библиотекаре у целом свету.
Одржана је у августу у Народној библиотеци Србије.
Том приликом сам презентовала свој рад на енглеском
језику, о радионицама које смо успели да одржимо у
нашој библиотеци. Колегама из Руске државне библиотеке то је привукло пажњу и позвали су ме да учествујем на конференцији у Москви. Свој рад сам изложила и
на руском језику, а пуну подршку за одлазак на пут и
боравак у Русији имала сам од локалне самоуправе –
објаснила је Јелка Панић, директорка убске Градске
библиотеке.

Овако је изгледало одлагање смећа у Совљаку,
пре него што је контејнер и дефинитивно уклоњен
Пошто ми је кућа и башта у самој близини контејнера,
посматрао сам људе који су доносили смеће. Бацали су га као
да их неко јури, из кола, са бицикла, трактора... Најинтересантнији су ми били они који истресу џак са смећем да би га
сачували за следећи пут. Тада се изручено смеће, логично,
лакше разлети около... Ипак, убедљиво најгоре је било када су
људи упорно доносили смеће у већ препун контејнер и ређали
га и бацали около у недоглед. Очигледно, оном ко је имао
намеру ту да га баци, није пало на памет да то уради на неком
другом месту. Углавном, ови што односе, некад нису могли да се
изборе са овима што доносе.
Рече ми један рођак како је у Аустрији платио казну од 120
евра на лицу места, зато што га је видела нека полиција како је
избацио празну паклу цигарета кроз прозор. Нисам био тамо.
Верујем да је тако. Далеко смо ми од тога...
Елем, пожалисмо се ми надлежнима да се контејнер
уклони и изашли су нам у сусрет. Дозлогрдило нам више да
гледамо, врло често, право ругло испред своје куће. Схватисмо
да је контејнер јавно добро и да не можемо да се изборимо.
Однеше људи и смеће и контејнер. Некa. Сналазићемо се, као и
пре тога, и носити у друге. Па, чекајте, доносили су и други у
,,наш’’?
И тако, поново се ,,обрадовасмо“. Сокак нам је опет
уредан и чист. Био. Знате колико? Неколико дана. Неко се
усудио да баци ђубре, иако је контејнер склоњен!

Јелка Панић на Красной площади,
са члановима групе „Звонцы“
Прва Руска омладинска библиотечка конференција одржана је 2010. године у Руској државној
омладинској библиотеци. Главна идеја је сакупити
младе од 18 до 35 година, како би се дружили, упознали,
продискутовали и разменили искуства стечена радом у
библиотекама. Предвиђено је да се кроз дијалог и
дискусију омогући слобода мишљења и изношења
личних ставова. На Конференцији су учествовали сарадници различитих библиотека, од јавних и научних, до
факултетских и школских, као и представници омладинских удружења из целе Русије, али и гости из иностранства, као што је Градска библиотека из Хелсинкија.
- У раду Конвента, учешће је узело више од 300
представника различитих библиотека из 40 региона, као
и млади библиотекари из република Башкортостан,
Коми, Мордовија, Татарстан и Удмуртија, те представници Краснодарског и Краснојарског краја, Архангелске, Астраханске, Владимирске, Калушке, Новосибирске, Ростовске и других области. Учествовали су и
библиотекари из Москве, Санкт-Петербурга, Финске,
али и ми из Србије- истиче директорка убске Градске
библиотеке.
Д.Капларевић

АКТУЕЛНО
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ОО СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ УБ

ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА
СВЕТА ПЕТКА
Општински одбор Српске напредне странке Уб, свечаним
чином сечења славског колача, обележио је, 27.октобра, своју
крсну славу - Свету Петку. Прослави у страначким просторијама присусутвали су многобројни чланови и симпатизери
странке, као и одборници у СО Уб из редова напредњака на
челу са председником општине Уб и председником Извршног
одбора СНС-а Дарком Глишићем.
Убски свештеници Марко Рафаиловић и Душан Бабић,
након славског обреда и читања молитве, пожелели су
страначком руководству и присутним грађанима да им Света
Петка и њена снага помогну у остварењу планова, као и да Уб
буде град пун љубави, солидарности и добросуседских
односа.
Председник ОО СНС Уб Александар Јовановић Џајић, уз
честитке грађанима и чланству, подсетио је да је ова странка
недавно прославила 11 година постојања, као и да су напредњаци већ више од седам година на власти у општини Уб.

Ub - Murgaš 066 447 477 - 063 71 83 474
- Novi i polovni delovi
- Servis i punjenje auto-klima
- Ultrazvučno čišćenje dizni
Ugradnja i reparacija
vetrobranskih stakala

Ломљење славског колача
у просторијама ОО СНС Уб
- Као што знате, у марту наредне године нас очекују
избори. Биће то прилика да грађани још једном покажу
колико смо добро радили у претходном периоду. Ја сам
оптимиста, јер Уб данас представља место које се непрестано развија у свим областима. Похвале на наш рачун стижу
са свих страна, а на нама је само да наставимо предано да
радимо како би нашим суграђанима обезбедили што
квалитетније услове за живот- нагласио је Јовановић Џајић.

16
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У ОШ „МИЛАН МУЊАС“ ОДРЖАНА ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА ЗИМНИЦЕ

ПЕТИ ПО РЕДУ
„ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ”
- На Сајму зимнице представљено једанаест
сеоских школа. - Богата понуда свежих
и конзервираних намирница
Продајна изложба зимнице, под препознатљивим називом
„Чувари традиције“, којом су представљена издвојена одељења
из једанаест убских села, одржана је у понедељак, 4. новембра, у
фискултурној сали ОШ „Милан Муњас“. Уз учешће деце сеоских
школа, њихових учитеља и неизоставне помоћи родитеља, овај
својеврсни Сајам зимнице, окупио је велики број ђака матичне
школе, али и суграђана који су уз приступачне цене могли да се
снабдеју намирницама, али и пробају разне традиционалне
ђаконије.
На штандовима издвојених одељења, уз шаренило домаће
хране, свежег воћа и поврћа, воћних прерађевина, сокова, слатка,
кисело ферментисаних намирница, туршија и џемова, украшених
шареним папирима, целофанима и тракама, овог пута представила су се деца из: Совљака, Црвене Јабуке, Јошеве, Лончаника,
Стубленице, Рукладе, Врховина, Гвозденовића, Звиздара, Новака
и Трлића. У међувремену угашена су издвојена одељења у
Мургашу, Тврдојевцу и Паљувима, па ове године нисмо имали
штандове поменутих сеоских школа.
- Ова манифестација је значајна за све. На известан начин
представља један од централних догађаја у школи, током читаве
школске године. Планирана је Годишњим планом рада школе, а
настала је као резултат преданог рада и ентузијазма учитеља,
ученика и родитеља. Осмислила ју је група учитеља из издвојених
одељења. Почетни мотив је био да се у неком тренутку представе
ученици наших издвојених одељења и промовише њихов рад. У
овом тренутку то је озбиљна манифестација, по којој је школа
препознатљива – истакла је Живана Баратовић, директорка ОШ
„Милан Муњас“.
Средствима која су сеоске школе прикупиле овом
продајном изложбом, свако издвојено одељење, сходно својим
потребама, употребиће за набавку наставних средстава и
материјала за рад, у договору са ученицима и родитељима. Са
аспекта Закона о основама система, „Чувари традиције“,
представљају прави пример пројекатске наставе, дајући важан
допринос развоју међупредметних компетенција, пре свега
предузетништва, комуникације и сарадње.
Истовремено, ова манифестација је и позив људима да уписују децу у школе у својим селима, како би оне и у будућности радиле и биле место учења, дружења и заједничких активности. Д.К.

ИО Гвозденовић

ИО Лончаник

ИО Црвена Јабука

ИО Совљак

ИО Новаци

У ОШ „ДУШАН ДАНИЛОВИЋ“ РАДЉЕВО
ИО Јошева

ПРОСЛАВЉЕН ДАН ШКОЛЕ
Ученици и наставници још једном су се истакли у припремању и извођењу програма,
овога пута на тему хумористичке поеме Добрице Ерића „Вашар у Тополи”

ИО Звиздар

ИО Врховине
ИО Руклада

ОШ “Душан Даниловић“ из Радљева прославила је Дан
школе у петак, 27.октобра. У присуству великог броја званица,
на Свету Петку, ученици и наставници још једном су приредили
специјалан и интересантан програм на тему чувене хумористичке поеме Добрице Ерића „Вашар у тополи”, који је у свом
поздравном говору најавила директорка школе Светлана
Максимовић.
У оригиналном и аутентичном извођењу, који је осмислила
наставница Јадранка Дамјановић, у сарадњи са наставицима
Слободанком Ашковић (музички део) и Наташом Курјаковић
(сцена), деца од петог до осмог разреда су на креативан начин
приказала вашарску атмосферу, као и добре и лоше нарави
нашег народа, а највећи аплауз измамио је ученик другог
разреда Урош Симанић, који је брилијантно одиграо своју улогу.
- Више од месец дана смо се припремали за извођење ове
представе, што је захтевало велика одрицања и мањак слободног времена за све нас. Деца су се показала као прави професионалци и да су вредни пажње и дивљења, тако да нам се на
крају све исплатило судећи по аплаузима и задовољним лицима гледалаца- казала је Јадранка Дамјановић након представе.
На свој 177. рођендан школа у Радљеву уписала је 200
ученика распоређених у 16 одељења.
- Како се РБ Колубара приближава Радљеву, тако се породице из овог села расељавају, а то доприноси да ми у школи
имамо све мање ученика. Други разлог је тај да млади људи иду
према граду, а села нам остају без деце. Надам се да ће се у
будуће нешто променити и да ће села бити богатија децом, а ми
изабрати локацију где ће се школа у будућност градити и имати

„Вашар у Тополи” на радљевски начин
више ђака. У Горњем Радљеву школа не постоји већ две
године, издвојена одељења имамо у Каленићу, Бргулама и
Шарбанама на челу са матичном школом у Радљеву која
данас обележава свој дан- истиче Светлана Максимовић,
директорка ОШ „Душан Даниловић” Радљево.
ОШ „Душан Даниловић” у наредним годинама, због
будуће експоатације угља у Радљеву, очекује пресељење на
нову локацију.
М.М.М.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

ИО Трлић

ИО Стубленица

Обавештавају се студенти са пребивалиштем на територији општине Уб да Општинска управа расписује
конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2019/20. годину.
Потребну документацију, као и услове конкурса можете преузети на портирници Општинске управе, на
адреси: ул. Војводе Мишића бр. 20Б, или са сајта www.opstinaub.org.rs .
Конкурс ће бити отворен од 08.- 22. новембра 2019. године.
Пријем документације вршиће комисија сваког радног дана од 12-15 часова у сали за венчања Општинске
управе општине Уб.
За све додатне информације можете се обратитите комисији на телефон 014/411-622.

Општинска управа Уб
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ГТ-1

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

ОДРЖАНА 106.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА У ЛАЈКОВЦУ

ПРИПРЕМА ЗА ТРЕЋИ РЕБАЛАНС
Живковић задовољан извршењем буџета, које за период јануар-септембар износи 46 одсто
На 106.седници Општинској већа општине Лајковац,
одржаној у уторак 5.новембра, усвојено је неколико тачака
дневног реда које представљају припрему за предстојећу
редовну седницу Скупштине, планирану за крај новембра.Посебна пажња посвећена је разматрању Извештаја о
извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за период
јануар-септембар, као и разматрању Упутства за припрему
трећег ребаланса буџета за 2019.годину.
- У односу на претходне године извршење буџета је
неупоредиво веће и износи 46 посто. Протеклих година било
негде око 30, а пре десет година чак и 20 одсто. У последњем
кварталу сваке календаске године извршење буџета је, по
правилу, и највеће. Надам се да ће, до краја године, достићи
вредност око 80 посто, а то је јасан показатељ да се све ове
године у општини Лајковац доста радило, што је видљиво
готово на сваком кораку - казао је, након седнице, у изјави за
медије Андрија Живковић, председник општине Лајковац.
Са друге стране, како је нагласио, општина Лајковац је
приморана да ради и трећи ребаланс, што је изнуђено након
укидања накнада за заштиту животне средине и експлоатације минералних сировина, која је годинама уназад уплаћивана од стране РБ „Колубара”.
- Уредбом владе у јулу месецу, остали смо без 105
милиона динара из Фонда екологије а ове године ћемо имати
педесетак милиона мање од накнаде за ренту. Само у овом
кварталу тај недостатак износи око 15 милиона, па смо
приморани да радимо трећи ребаланс.Поред тога, имамо и
око 10 милиона динара мање новца од пореза на зараде у
односу на планирано- наглашава Живковић. - Остварили смо
и неколико уштеда, а били смо приморани да неке инвестиције, као што је изградња сеоске куће у Пепељевцу, до краја
године скинемо са листе буџета. Јавна набавка за овај посао
је објављивана већ неколико пута и, нажалост, нико се од
понуђача није јавио. Пројекат изградње овог објекта је рађен
пре осам година, па накнадно дорађиван, и вероварно на
крају није најбоље урађен. Једно је сигурно, Пепељевцу и

фудбалском клубу у овом селу то свакако треба, а ми ћемо се
током наредне године потрудити да пронађемо финансије за
сеоску кућу са овим или неким другим димензијама.
У оквиру новог ребаланса, који је у припреми за
наредну седницу Скупштине општине, додато је неколико
битних набавки за израду пројеката, који ће се одразити на
буџет следеће године.
- Издвојили смо средства за пројектовање бунара у
горњем крају Јабучја, како би комплетирали целу водоводну
мрежу у овом селу. Планирали смо и пројектовање канализације у улици Лајковачка пруга, тачније у насељу преко
пута „Елмонта”, као и новац за израду пројекта изградње
пута за Бабовиће у Врачевићу, у дужини од једног километра.
Лајковачки већници су на овој седници разматрали и
предлог Трошковника за пружање стручних услуга пољопривредним произвођачима, који ће претрпети значајне
измене, како би се максимално искористила средства
намењена за ову сврху и одговорило на потребе лајковачких
М.М.М.
пољопривредника.

ПСД „ЋИРА” ОРГАНИЗОВАЛО ПЛАНИНАРСКУ АКЦИЈУ НА ПОВЛЕНУ

„МИКАНОВИМ СТАЗАМА”
Планинарско-смучарско друштво “Ћира” из Лајковца
други пут организовало планинарску акцију под називом
“Микановим стазама на Повлену” у недељу, 27.октобра.
Акција је посвећена преминулом планинару Милану
Јовановићу – Микану Шваби, који је био један од оснивача
друштва. Прошле године, њему у част и по његовој жељи,
постављена је спомен плоча на Малом Повлену.

Други меморијални успон окупио је 135 планинара из
седам клубова: „Љесковац“ Прибој, „Вихра“ Рудо
(Република Српска), „Повлен“ и „Маглеш“ из Ваљева,
„Букуља“ Аранђеловац, „Вис“ Лазаревац и „Ћира“ Лајковац,
који је био најбројнији са 69 учесника. Друштво се посебно
захваљује наставницима географије Милици Живојиновић и
Живану Радићу, који су водили ученике на овај поход.
Акција је обухватила сва три врха
Повлена, прелепе планине на подручју
Заједничка фотографија код цркве на Кнежевом пољу
Ваљева, Бајине Баште и Косјерића. У
питању су Велики, Мали и Средњи
Повлен. Стаза је била кружна, дужине 11
километара, са почетком и завршетком
код дома ПД „Повлен” из Ваљева, који се
налази на 1150 мнв, у близини Дебелог
брда. Највиша кота на коју су се попели
био је Мали Повлен на 1347 метара, чија је
завршна деоница успона прилично стрма,
али не много дугачка. Учесници су
посетили цркву на Кнежевом пољу,
посвећену Светом Стефану, а посебно су
их одушевили изузетно лепи предели,
који нису много захтевни за ходање.
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НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ОДЛУКЕ 105. СЕДНИЦЕ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЛАЈКОВАЦ

ВРТИЋ
У ПРВОМ ПЛАНУ
Дневни ред 105. седнице Општинског већа био је
прилично обиман, а пар одлука враћено је на техничку дораду
и допуну. Веће је усвојило Извештај о раду Заједничког
правобранлаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг,
Мионица и Осечина за прошлу годину, који је поднео
правобранилац Дарко Костић. Усвојен је и измењени
Трошковник 38. Изложбе приплодних крава и јуница
сименталске расе “Колубара 2019”, која је на Крстовдан
успешно организована у Лајковцу. Укупан буџет изложбе је 1,3
милиона динара, повећан је број излагача и проширен
пречник територије са које сточари долазе, што је све свакако
последица и мера пољопривредне политике Општине
Лајковац, прокоментарисао је у обраћању медијима по
завршетку седнице заменик председника општине Ненад
Џајевић. Он је говорио о још неким значајним одлукама 105.
седнице, као што је низ одлука везаних за рад ПУ “Лептирић“:
- Дневни ред је садржао читав пакет одлука кoje су
добиле зелено светло: Извештај за претходну и План рада за
предстојећу васпитну годину, затим Одлука о упису већег
броја (највише до 20%) деце у васпитне групе, Одлука о
радном времену… Потреба за повећањем броја деце у
групама посебно радује, поготово што су прошле године
значајно проширени капацитети вртића. И у прошлој
васпитној години био је повећан број деце за 20%, ево и сада
постоји потреба јер је повећан број захтева за упис деце,
такође за 20 %. То је добро и радује нас што има ефекта
изградња новог вртића. Још од проширења капацитета вртић
има потребу за 13 нових радника, васпитача и помоћног
особља. Сагласност за њихово запошљавање је тражена и
тада. Стигла је сагласност Министарства за државну управу и
локалну самоуправу, неопходна је и сагласност Министарства
финансија и потом Владе Републике Србије. Локална
самоуправа је издвојила неопходна средства у износу од 11
милиона динара, очекује се само сагласност за запошљавање
реално недостајућег кадра.

ХУМАНИ КАРАКТЕР СМОТРЕ
ФОЛКЛОРА „КОЛУБАРСКИ ВЕЗ”

„ПОКАЖИ МАЛО
ДА ТИ ЈЕ СТАЛО”
Традиционална смотра фолклора у Лајковцу „Колубарски вез“ која је одржана, 2. новембра, у сали Културног центра
„Хаџи Рувим“, осим очувања традиције и забаве, овога пута
имала је и хуманитарни карактер. У сарадњи са фолклорним
ансамблом Културног центра, недавно основано Удружење за
помоћ особама са аутизмом „БазиМили“ за време смотре
прикупљао је добровољна новчана средства, намењена деци
са потешкоћама у развоју на територији лајковачке општине.
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МЕЂУНАРОДНА МАНИФЕСТАЦИЈА УМЕТНОСТИ,
КУЛТУРЕ, ИЗДАВАШТВА И ТУРИЗМА

ПРАЗНИК СВЕТОГ ДИМИТРИЈА
У ЛАЈКОВЦУ СЕ ОБЕЛЕЖАВА ВИШЕСТРУКО

„МОНДО КУЛТ”
У ЛАЈКОВЦУ

МИТРОВ ДАНАК,
ХАЈДУЧКИ РАСТАНАК

Петар Гојковић,овај караван започео је пре три
године, а ових дана стиглао је и до Лајковца
Председник одбора за културу Савеза Срба
Француске, професор музике Петар Гојковић, пре три
године у Паризу је започео манифестацију уметности,
културе, издаваштва и туризма, под називом "Мондо култ",
у којој су учествовали бројни музичари, писци, глумци,
ликовни и мултимедијални уметници. Манифестацију је у
форми каравана почео да промовише и у Србији, као и
широм Европе, а ових дана са познатим нутриционистом и
писцем др Предрагом Ненадићем и Гагом Ненадић, обрео
се и у Лајковцу.

„Колубарски вез” у Лајковцу
Назив акције „Покажи мало да ти је стало“ анимирала је
велики број лајковчана да у великом броју посете смотру
фолклора и дају новчани прилог за овај племенити циљ.
Уложени напор се исплатио, прикупљена су значајна средства, а најјачи утисак направила је посета бајкера који су се
масовно и великодушно одазвали акцији. Помогла су и многа
лајковачка предузећа и предузетници, као и поједници, ђаци,
родитељи...

УОЧИ СЕЗОНЕ ПАДАВИНА

ОЧИШЋЕН КАНАЛ „МАКИШ”
Ненад Џајевић,
заменик председника општине Лајковац
Џајевић је истакао да је евидентно повећан број захтева
за интервентно водоснабдевање, посебно са подручја
Врачевића и Доњег Лајковца, што је последица дуготрајног
сушног периода. Такође, и поред свих уложених напора и
предузетих мера, евидентан је и повећан број захтева за
надокнаду материјалне и нематеријалне штете нанете од
стране паса луталица, на чијој мети су све чешће стада оваца.
Једна од важних одлука свакако је Трошковник за
калцификацију обрадивог пољопривредног земљишта у
општини Лајковац.
-То је нова мера аграрне политике, уведена ове године,
за коју је одвојено 1,2 милиона динара. Меру ће спроводити
ПССС Ваљево, они ће то реализовати, набавиће креч за
смањење киселости земљишта, радиће потребне анализе
земљишта и сходно резултатима одредиће и неопходне
количине креча за калцификацију земљишта. Трошковник је
усвојен и убрзо се креће са тим. Пољопривредници се већ
јављају ресорном одељењу и ускоро ће бити организовано
тродневно преузимање креча. Лајковачки пољопривредници
су и до сада, али у сопственој режији радили на побољшању
бонитета свог обрадивог земљишта, а сада то радимо
системски, плански и први пут по основу Одлуке о буџету.

У оквиру програма фестивала наступила су културноуметничка друштва: „Војвода Јанко Катић“ из Младеновца,
„Будућност“ из Добановаца, „Опанак“ из Ледина и домаћин
КУД „Хаџи Рувим“, са сва три своја ансамбла.

МИЛУТИНУ ГРАМАТА
СА УРАЛА
Делегација из Уралске области, која је у Београду и
Крагујевцу боравила поводом 75 година ослобођења Србије у
другом светском рату, Милутину Ранковићу уручила је, ових
дана, два престижна признања. Међународни културно
просветитељски пројекат "Арт Славија", наградио га је
дипломом, као скулптура и друштвеног делатника, за фото
изложбу његових скулптура, у центру уметности и културе
градског округа Рефтинскиј, у Свердловској области и за
лични допринос стваралачког дијалога међу поштоваоцима
уметности Србије и Русије.
Почасна грамата "Уралски Балканске арт-експедиције”,
Милутину Ранковићу додељена је као народом скулптуру и
музичару за лични допринос у развитку културне размене
међу народима Русије и Србије.

Осим што бројне лајковачке породице славе
Св.Димитрија, овај празник је и слава Храма у Лајковцу и у
Марковој Цркви, који и носе име овог светитеља.
На празник, у народу познат као Митровдан, Туристичка
организација општине Лајковац, у сарадњи са Друштвом
воденичара Србије и УГ "Наше огњиште", организоваће
традиционални манифестацију "Хајдучки растанак" и изложбу
акустичних инструмената етно музике. Том приликом, већ у
подне, учесници програма из разних
делова Србије и
иностранства окупиће се да изведу кореографију „Хајдучки
растанак” и пропрате долазак харамбаше у пратњи барјактара
код јатака у Кумовој воденици у селу Маркова црква.
Све то пратиће мелодија на фрули „Расло ми је бадем
дрво”, дој ће у музичко-сценском програму учествовати вокална
група "Шапчанке", глумци аматерског позоришта "Вожд
Карађорђе "са Мишара и други. У оквиру ове манифестације
предвиђено је и отварање изложбе акустичних инструмената
етно музике са извођачима: Петром Гојковићем кларинетистом
из Париза, фрулашицом Биљаном Пауновић, гусларом
Милутином Гвозденовићем и гостима, као и бројним
музичарима, песницима и беседницима.

Петар Гојковић,
Предрег Ненадић и Гага Ненадић
Доктор Ненадић је представио неколико својих књига
из струке, као и романе "Шнајдер" и "Чудо у Шаргану", док
је Гага говорила ауторске стихове за децу. Гојковић је извео
познате мелодије на кларинету и представио своју књигу
"Сећања".
-Желесмо да Србију приближимо западу а запад
Србији, као што је то и Свети Сава чинио. Захваљујемо се
Туристичкој организацији општине Лајковац, која је била
домаћин ове вечери у Лајковачкој градској кући и тиме
наставила међународну сарадњу, која међу нама одавно
траје, чиме је отворила још једна врата за промоцију
Лајковца и ван граница Србије- нагласио је Гојковић по
завршетку овог догађаја.

Пуна подршка лајковачких бајкера
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Хајдучки растанак и изложба акустичних
инструмената етно музике одржаће се 8.новембра,
од 13 часова, код Кумове воденице у Марковој цркви
За учеснике програма предвиђен је хајдучки пасуљ у етно
ресторану крај Кумове воденице, који ће симболизовати
традиционално јатачко гостопримство.

„ЛЕПТИРИЋИ” НА
ФЕСТИВАЛУ У ЗВОРНИКУ

У склопу редовног чишћење канала и корита
водотокова другог и трећег реда, који служе за прихват
атмосферских вода на територији општине Лајковац,
детаљно је очишћен канал код „Еуропрома”, Лајковчанима
познатији као канал “Макиш”. У питању је отворени канал,
један од главних и највећих, чија је проходност значајна за
безбедност од поплава градског језгра Лајковца. Сезону
падавина овај канал дочекаће спремно.

Припремно-предшколска групе ПУ “Лептирић”, коју воде
васпитачице Споменка Миливојевић и Милка Спасић,
наступала је, 1.новембра, на “Фестивалу дјечјег стваралаштва” у Зворнику, у Републици Српској. На овој манифестацији, која је ревијалног карактера, они су лајковачки
вртић представити ритмиком ”Плешимо”, коју су извели на
„Baby Exit”-u у Новом Саду. Фестивал у Зворнику организује
се поводом Дана града, а осим деце из Републике Српске,
учествовали су и предшколци из Малог Зворника, Коцељеве,
Владимираца и Лајковца.
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ЗАДРУГАР ПАО У НАСТАВКУ

ПОРАЗ СА „КРЕЧА”
Задругар је у "комшијском дербију"
заслужено победио Мионичане, поново у
режији најбољег голгетера. Владимир
Јеринић је са два поготка у свом стилу
отворио пут ка победи, а Драгићевић је у
финишу само ублажио пораз.
Колубарско-мачванска зона, 11. коло

Задругар- Рибница 2:1 (1:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 50. Судија:
Вукашин Баратовић (Ваљево). Стрелци: Владимир Јеринић
у 27. и 48. за Задругар, а Драгићевић у 71. минуту за Рибницу.
Није било картона.
ЗДАРУГАР: Рафаиловић 7, Васиљевић 7, Павловић 7, Ристић
7,5, Мићић 7,5, Н.Марковић 7,5, С.Марковић 7, Симеуновић
7,5, Јеринић 8, Симић 7, Петровић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Јеринић (Задругар)
Велику прилику да се приближе врху табеле, Пакићеви
пулени пропустили су на стадиону Крушика. У првом
полувремену, Томић није искористио казнени ударац, али је
Мићић на пас Симеуновића вешто лобовао голмана
домаћих.
У наставку је потпуно промењен судијски критеријум,
лопта која је од пречке погодила Симеуновића у главу, за
Стајића је била прилика да покаже на "белу тачку"! Врло
брзо је стигао и други пенал који је био у домену судијског
уверења, а Лајковчанима остаје да жале за колосалним
приликама Томића и старијег Јеринића у финишу меча.

ЛАЈКОВАЦ
"ДИЗЕЛКА" ВЕЗАЛА ТРИ ПОБЕДЕ

СВЕ БЛИЖИ ВРХУ
"Железничар је прошле сезоне налетео
на "мину" у Брезовици, овога пута пулени
Срђана Јовановића су били много опрезнији, мада први део није наговештавао
убедљиву победу "дизелке". Ипак, Софронић је у наставку
изнудио, па реализовао пенал, а потом у тандему са
неухватљивим Стејанићем потпуно размонтирао одбрану
Брезовице.
Колубарско-мачванска зона, 11. коло

Брезовица- Железничар 1:4 (1:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 200. Судија: Дарко Весић
(Ваљево). Стрелци: Стефан Бојић у 20. за Брезовицу, а
Софронић у 54. из пенала и 90. и Стејанић у 74. и 88. минуту
за Железничар. Жути картони: Кањевац, Ивковић,
Мијатовић, Н.Антонић, Л.Антонић (Брезовица), Прокић,
Живковић, Гајић, Јосиповић (Железничар).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Вуковић 7, Земан 7, Илић 7,
Живковић 7, Радивојевић 7, Савић 7 (од 73. Гајић -), Прокић
7, Софронић 8, Станојевић 7 (од 85. Јосиповић -), Стејанић 8
(од 90. Тадић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Стејанић (Железничар)

Одлична партија Жеље
на гостовању у Брезовици

Колубарско-мачванска зона, 12. коло

Младост (Драчић)- Задругар 2:1 (0:1)
Стадион Крушика у Ваљеву. Гледалаца: 50. Судија:
Александар Стајић (Шабац). Стрелци: Тојчић у 50. и 61. (оба
из пенала) за Младост, а Мићић у 40. минуту за Задругар.
Жути картони: Савковић, Васиљевић, Тојчић, Миливојевић,
Станојевић (М), Рафаиловић, Томић (З). Црвени картон:
Новаковић у 90+2. минуту.
ЗАДРУГАР: Рафаиловић 6,5, Новаковић 6,5, Петровић 6,5,
Томић 6,5, Н.Марковић 7, Симеуновић 7, У.Јеринић 6
(Васиљевић -), Ристић 6 (Симић -), В.Јеринић 6, Милошевић
6, Мићић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Љубиша Тојчић (Младост)
У суботу је на стадиону Задругара још један локални
дерби, од 13 часова зелено-бели ће угостити Брезовицу. Б.М.

ПОБЕДА И ПОРАЗ ОДБОЈКАШИЦА ЖЕЉЕ

ЛАЈКОВЧАНКЕ
У ПРОМЕНЉИВОЈ ФОРМИ
БЕОГРАД - ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) 2:3
У петом колу Суперлиге Србије за одбојкашице
лајковачки Железничар је, у суботу на гостовању, савладао
екипу Београда са 3:2 (25:19, 20:25, 25:16, 25:21, 15:7) и
освојио два бода. Тим Мирјане Мусулин до победе је дошао
теже него што се очекивало, иако је водио са 1:0 и 2:1 у
сетовима. Много проблема задавала им је Анђелка Новосел,
која је сусрет завршила са чак 27 поена. Најефикасније у
редовима Жеље биле су Митровић са 19 и Лукић са 18, Гајић
је уписала 12, Чанак 10, Рајлић 9, Тошић 7 и Ранковић 4 поена.

Дерби са екипом из Лешнице је био тврд, пун
такмичарског набоја, а прву велику шансу имали су гости
када је добро реаговао Ранковић. Само који минут касније,
Прокић је испалио пројектил са 25 метара и постигао
вероватно гол сезоне на стадиону у Лајковцу. Сигурни су
били домаћи у дефанзиви, није било много посла за
Ранковића, а Софронић и Прокић су пропустили прилике за
убедљивију победу.
Колубарско-мачванска зона, 12. коло

Железничар- Борац (Лешница) 1:0 (1:0)
Стадион Железничара у Лајковцу. Гледалаца: 300. Судија:
Милан Балиновац (Уб). Стрелац: Прокић у 26. минуту. Жути
картони: Илић, Радивојевић, Живковић (Ж), Арифовић,
Миловановић (Б).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7,5, Вуковић 7,5, Земан 7, Илић 7,5,
Живковић 7, Радивојевић 7, Савић 6,5 (Гајић 6,5), Прокић
7,5, Софронић 7, Станојевић 7,5 (Јосиповић -), Стејанић 7
(Рудић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Прокић (Железничар)
Прави тест за Лајковчане је у недељу крај Дрине, од 13
часова у Љубовији игра се меч два бивша српсколигаша
чији исход ће бити изузетно битан за врх табеле.
Б.М.

ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) - ЈЕДИНСТВО (СП) 1:3
Финалисти прошлосезонског плеј-офа су, претхо-дног
викенда, у Лајковцу показали да су њихови мечеви увек
узбудљиви и неизвесни. Овог пута Јединство је имало своје
вече, тако да је Жеља забележио други пораз у првенству
резултатом 1:3, по сетовима 31:29, 20:25, 20:25 и 21:25.
Убедљиво најефикаснија у саставу Жеље била је Нада
Митровић са 21 поеном, Гајић је освојила 12, а Лукић 11
поена, Гаћеша 9, Чанак 8 итд.
У сваком сету се водила велика борба. Можда је једна
спорна судијска одлука при крају другог сета зауставила
одбојкашице Жеље у налету и утицала на исход тог дела
игре, али дефинитивно домаће играчице нису биле на свом
уобичајеном нивоу.

Темпирање форме за наставак сезоне:
Лукић и Лазаревић

МИОНИЦА
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РАДНИ САСТАНАК СА БИВШИМ ФУНКЦИОНЕРИМА

О МИОНИЦИ БУДУЋНОСТИ
Председник општине Мионица Бобан Јанковић је 26.
октобра у скупштинској сали организовао радни састанак са
бившим функционерима који су протеклих година и деценија
вршили општинску власт, међу којима су поједини били радно
ангажовани и у највишим државним структурама. Јанковић је
присутнима представио развојни план општине Мионица, а
овом приликом је приказан и документарни филм о мионичком
крају у којем су забележена сва значајна дешавања од
проглашења Мионице за варош далеке 1895. године до
данашњих дана.
- Намера је да ово буде следећи корак на путу да сви ми,
грађани, било да смо привредници, пољопривредници,
службеници, родитељи, млади или пензионери, удруженим
снагама променимо слику наше општине. Мионица будућности
треба да буде једно од најлепших места за живот, предворје
живота из бајке. Сматрам да је кључна ствар јачање привреде и
да ћемо само на тај начин моћи да Општину учинимо
финансијски независном, јер ће једино локалне самоуправе са
јаком привредом бити у стању да опстану. Зато смо уложeмо
велике напоре у том правцу. Већ од следеће године у нову
индустријску зону, која се налази у делу села Радобић, стићи
ће први инвеститори, а ускоро ће сви производни објекти у
старој индустријској зони бити враћени у функцију. -истакао је
председник општине Бобан Јанковић у свом обраћању и
додао да треба створити услове не само да се заустави тренд
одласка Мионичана у веће градове, већ и да привуку и друге
грађане да мионички крај изаберу за своју дестинацију у чему
ће велики удео имати близина Београда до којег ће се, по
завршетку ауто пута и модерне саобраћајнице до укључења у
Непричави, стизати за 45 минута.

РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
И АДАПТАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА

ПОЧЕЛИ РАДОВИ
НА СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

Бобан Јанковић на састанку
са некадашњим функционерима
Први човек Општине је такође истакао да Мионица
треба да постане елитно место које ће кроз нове туристичке
објекте и садржаје како у Бањи Врујци тако и у другим
административним центрима уједно постати једна од
најатрактивнијих општина за живот.
Након презентације Развојног плана присутни су
изнели своја запажања и сугестије, претходно изразивши
задовољаство на позиву да својим знањем и искуством дају
допринос у грађењу Мионице будућности.
А.Ковачевић

У ТОКУ РАДОВИ НА ТОПЛИФИКАЦИЈИ МИОНИЦЕ

ПРОЈЕКАТ ВРЕДАН
138 МИЛИОНА ДИНАРА

Почели су радови на Средњој школи Мионица у
оквиру пројекта реконструкције и адаптације објеката ове
образовне установе и Основне школе „Милан Ракић“ у
Мионици који финансира Канцеларија за управљањем
јавним улагањима Републике Србије. Пројекат подразумева радове на објектима наведених школских установа и
то архитектонско-грађевинске радове, водовод и канализацију, електро радове, радове на телекомуникационим и сигналним инсталацијама, на систему за дојаву
пожара, на машинским инсталацијама, технолошкој

Постављање цевовода

Средња школа Мионица
опреми, радове на противпожарној заштити, као и на
партерном уређењу. Укупна вредност радова износи
нешто више од 338 милиона динара, а носилац посла,
односно извођач радова је београдско пред узеће
„Модулатор“ са члановима групе - „Тесла Системи“,
„Крип инжењеринг“ и „New Quest“ из Београда и „Алфако
Инжењеринг“ из Чачка. Извођач се уговором обавезао да
ће радове извести у року од триста календарских дана од
дана почетка радова. Д ок траје реконструкција и
адаптација на објекту Средње школе, средњошколска
настава ће се изводити у згради Основне школе „Милан
Ракић“ у оквиру друге смене.
А.К.

У току су радови којим се реализације пројекат
топлификације Мионице. Средства у износу од 138
милиона динара за реализацију овог пројекта обезбеђена
су захваљујући Канцеларији за управљање јавним
улагањима Републике Србије. Тренутно се ради на
реконструкцији зграде котларнице у Основној школи
„Милан Ракић“ у којој ће се налазити главна котларница
капацитета 1.900 KW на дрвну сечку и одакле ће се путем
то п ло вод н е м р еже то п лот н ом е н е р г и ј ом у буд у ћ е
снабдевати јавни и стамбени објекти у Вароши Мионица.
Такође, у току је и постављање пратећих топловодних
инсталација. Топлотну енергију из нове топлане прво ће
добити објекти ОШ „Милан Ракић“, Средње школе, Дечијег
вртића „Невен“, а затим зграда Дома здравља, Хала
спортова, Општинска управа, црква, полицијска станица и
зграде поште и Културног центра Мионица. Након тога
следи прикључење и стамбених објеката. Носилац посла
изградње топлане у Мионици је предузеће „Energy
construction“ из Београда.
А.К.

20

МАРКЕТИНГ - ОГЛАСИ

7.новембар 2019.г.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

ДРУГА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА ШАБАЦ
III степен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Грађевина

зидар – фасадер
армирач – бетонирац
тесар
керамичар – терацер – пећар
декоратер зидних површина
сртаклорезац
хидрограђевинар
руковалац грађевинском механизацијом
монтер суве градње

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

IV степен
1.
2.
3.
4.

www.sepsab.edu.rs

- 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

грађевински техничар за високоградњу
грађевински техничар за нискоградњу
грађевински техничар за хидроградњу
образовни профил извођач инсталатерских
и завршних грађевинских радова
СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ (V СТЕПЕН) ГРАЂЕВИНА
услов уписа одговарајућа средња школа и 2 године пословног искуства
ГРУПА МАЈСТОРИ
ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
1. зидар мајстор
2. тесар мајстор
3. армирач мајстор
4. бетонирац мајстор
5. изолатер мајстор
6. грађевински керамичар мајстор
7. молер – фарбар мајстор
8. грађевински гипсар мајстор
9. мајстор за кућне водоводне и
канализационе инсталације
10. мајстор за грађевинску механизацију

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ
1.
2.
3.
4.

пословођа за високоградњу
пословођа за нискоградњу и хидроградњу
пословођа за грађевинску механизацију
пословођа за грађевинска постројења

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧАРЕ
1. грађевински техничар специјалиста
за префабриковано грађење
2. грађевински техничар калкулант
3. грађ. техничар специјалиста за водовод и канализацију
4. грађевински техничар специјалиста за архитектонске
и просторне планове

У скалду са чл. 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 –
одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 одлука УС и 98/2013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019) и члана 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (Сл. Гласник РС“, бр. 32/2019), Општинска управа општине Владимирци, Одељење за урбанизам,
грађевинарство и инспекцијске послове ставља на

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистички пројекат за изградњу објекта бране акумулације Вукошић, инвеститора општине Владимирци,
обрађивача ЈП „Инфраструктура Шабац“ из Шапца, Сектор за изградњу, Служба за просторно и урбанистичко
планирање.
Сва зинтересована правна и физичка лица, могу да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања
јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам, грађевинарство и
инспекцијске послове Општинске управе општине Владимирци, ул. Светог Саве бр. 24, поштански број 15225
Владимирци, закључно са 10.10.2019.године.
Службено лице Одељења за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове Општинске управе општине
Владимирци Владимир Пантелић, даваће у току трајања јавне презентације основне информације о урбанистичком
пројекту заинтересованим лицима сваког радног дана у периоду од 12 – 15 часова.
Јавна презентација ће се обавити од 03.10.2019.год. до 10.10.2019.год. у просторијама Општине Владимирци
(зграда бившег катастра непокретности), канцеларија број 3, у периоду од 12 – 15 часова сваког радног дана.
Интернет адреса на којој се може остварирти увид у урбанистички пројекат је www.vladimirci.org.rs
OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
31.10.2007 - 31.10.2019.
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10.10.2019.г. трагично је
настрадао наш драги

МИЛАН
ПЕТРОВИЋ
(1964 – 2019)

РАДМИЛА
ВАСИЉЕВИЋ
У срцима чувамо успомену
на твој драги лик и твоју
племенитост

Носимо те у срцима,
а сећање на твој драги
лик никада неће
избледети

Ћерка Нада, унук Александар
и унука Марија са породицама

Супруга Зорица,
синови Марко и Владимир

1.11.2019.г. навршило се 40 дана од
смрти нашег драгог сина, оца
и брата

10.10.2019.г. трагично је
настрадао наш драги

МИЛАН
ПЕТРОВИЋ
(1964 – 2019)

СРЂАНА
БРЕКОВИЋА
(1967 – 2019)
Са поносом и поштовањем што смо
те имали, чуваћемо успомену на
тебе, твоју доброту и несебичну
љубав коју си нам пружао...
Заувек у срцу твојих:мајке Милесе,
синова Вукашина и Марка
и сестре Снежане са породицом

Губитак је ненадокнадив,
али ако је сећање наставак,
онда ћеш живети док и ми
будемо живели
Брат Зоран, синовице
Марија и Милица
10.10.2019.г. трагично је
настрадао наш драги

МИЛАН
ПЕТРОВИЋ
(1964 – 2019)
Док траје сећање на човека,
траје и његов живот,
а сећање на тебе никада
неће избледети
Стрина Рада, браћа
Слободан и Горан и тетка
Грозда са породицом
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СЕЋАЊЕ
НА РОЂЕНДАН

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
на нашег драгог

МАРИЈАНА МАЈА САВИЋ
(9.11.1990 – 15.05.2011)
Мајо, срећо, рођендан ти је!
Све би смо дали да си са нама.
Дали би смо и душе своје, да те
можемо бар још једном
видети и још мало се са тобом
радовати животу. Грлила си
живот свом снагом,
али он није грлио тебе.
Ни за овај рођендан нећеш бити
са нама, али ми ћемо бити уз
тебе, без честитки, слављаи
поклона, са цвећем, свећама
и сузама...
Воле те твоји родитељи и сека

РАДИШУ
КУЗЕЉЕВИЋА
Сећања не бледе
Његови најмилији

17.11.2019.г. навршиће се
30 година од када нас је
напустио наш

15. 11. 2019.г. навршиће се
четири године од када није са нама

СВЕТИСЛАВ
СВЕТА СИМАНИЋ
(1920 – 1989)
из Брезовице
Не постоји време које може
избрисати љубав према
најдражима! Био си и остаћеш
заувек неодвојиви део нас, а
твоја доброта, племенита душа и
велико срце заслужују, да те
вечно волимо и чувамо
од заборава.
Недостајеш бескрајно...

ДРАГОСЛАВ ЈАНИЋ
из Памбуковице
(1970 – 2015)
Године пролазе. Ниси са нама,
али твој лик и сећање на тебе,
биће заувек у нашим срцима.
Били смо поносни на тебе...
Сестра Драгана са породицом
СЕЋАЊЕ

ДРАГОСЛАВ ЈАНИЋ
из Памбуковице (1970 – 2015)
Драги брате, зашто је судбина окрутна
била, зашто те је, брате, од нас
раставила? Зашто је угасила једну
прекрасну младост, отргла најлепши
цвет из наше баште? Остала је само
успомена и сећање! Најтеже је
када ти недостаје неко
а знаш да се вратити неће...
Твоја сестра Вера са породицом

Твоја супруга Роса,
син Слободан са породицом,
ћерке Верица и Љубица
19. новембра 2019.навршиће се
година од смрти нашег драгог

ЖИВКА
РАДОВАНЧЕВИЋА
(1971 - 2018)
Отишао си заувек, али ћеш
наставити да живиш у нашим
срцима и нашим сећањима
Мајка Љубинка, ћерке Душица,
Наташа и Ива и сестра Светлана
са породицом

12. новембра 2019.навршиће се
две године од смрти нашег драгог

МИЛАНА
ЈОСИПОВИЋА
из Уба (1936 - 2017)
Успомена на твој драги лик
живи у нама...

Породица Јосиповић

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
6.11. 2019. г. навршило се девет
година од смрти наше драге
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2.11.2007 - 2.11.2019.

МИЛОРАД
МИЛОВАНОВИЋ
МИКА КРАЉ
(1953 - 2007)
Када останеш без јединог брата
нестане и половина тебе. Тако је
ГРОЗДАНЕ ПРОДАНЕ већ
годинама, а нада живи, нада
ЖИВАНОВИЋ
да ћу бити достојан да му се
из Бајевца
придружим у звезданом јату
(1931 - 2010)
племенитих душа у оном делу
Са поносом и поштовањем
Свемира резервисаном за
у нашим срцима чувамо
посебне
и тако различите,
сећање на твоју доброту
а блиске, каквог га многи памте,
Син Живота
а ми чувамо у срцу. Мишко
са породицом
25.10.2019.г. у 79-ој години
преминуо је наш отац, деда
и прадеда

ВЛАДАН
ЛАЗАРЕВИЋ
из Докмира
Последњи поздрав
од сина Љубомира и ћерке
Љубице са породицом
14.11.2019.г. навршиће се 12
година од како није са нама
наша драга

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА

МИЛЕНА КОСТИЋ
(1953 – 2007)
Отишла си у вечност,
али не и у заборав.
Живећеш заувек у срцима
твојих најмилијих
Породица Костић

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”
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ВЕЛИКИ УСПЕХ ОМИЦЕ ИЗ ШТАЛЕ "МАТОРЧИЋ"

КРАСИВА
КОЊ ГОДИНЕ !
Оно што је најављено у претходним бројевима „Гласа
Тамнаве”, добило је потврду на крају коњичке сезонеКрасива из штале "Маторчић" је најбоље грло 2019. године!
Четворогодишња омица која је потомак Главалкура и
Калифорније, ове сезоне забележила је три победе, једно
друго, два трећа и једно четврто место, што јој је укупно
донело 1.573.500 динара, скоро 40.000 хиљада више од
највећег ривала Фрст Тоута. Тако је поновљен успех Даласа
из 2014. године, а вреди рећи да је Красива у своје три сезоне
такмичења остварила 8 победа и само једном у каријери
била ван награда. Из ове сезоне, издваја се победа у
Карађорђеву, прошле је то био шабачки Дерби, а утисак је да
се најпријатније осећала са Кристијаном Њезијем у седлу
који је са Красивом остварио стопроцентан учинак.
Први тренер шампионског грла био је Тика Вујковић, а
о њеној форми брине се сада Слободан Петровић, родом из
Ваљева. Реч је о омаленој кобили, али изузетном борцу, што
се најбоље видело у Карађорђеву где је са дна колоне стигла
до кључне победе.

СПОРТ / КУЛТУРА
ОДРЖАНА ХУМАНИТАРНА ПРЕДСТАВА

ГИМНАЗИЈАЛЦИ
ПОМОГЛИ ВРШЊАЦИМА
На другом извођењу представе „Биће“,
у хуманитарне сврхе, прикупљено 30.000 динара
Представом „Биће“, ученика Гимназије „Бранислав
Петронијевић“, која је у хуманитарне сврхе одржана у петак
25. октобра, на Великој сцени Дома културе, прикупљено је
30.000 динара, који су намењени социјално угроженој
породици са троје деце. Овим гестом, двадесетак гимназијалаца представило је себе и своју школу, дајући пример
другима како помоћи вршњацима у невољи. Представом су
окупили ученике, професоре и људе добре воље, напунивши салу до последњег места.

Бурни аплаузи за убске Гимназијалце након представе

Једна од бројних радости које је
штали „Маторчић” донела Красива ове године
Финиш сезоне донео је солидне резултате домаћих
грла- Азаро је у Шапцу био победик Меморијала Мићка
Костића (џокеј Тика Вујковић), трке коју је освајала и његова
мајка Азаренка, док се другим местом може похвалити Вајлд
Вест из штале "Принц" у трци Меморијал Миодраг
Бацановић- Мика. Рамбо Трлић и Орао Трлић су сезоне
закључили трећим, односно четвртим местом, а Акација из
штале "Принц" је трећем месту из Београда додала и 4.
место у Шапцу. У истој трци Меморијал Мија Недић други је
био Фаст Ендлес Дражена Дунђера, дужину иза победника
Салах Ал Дина.
Добар финиш сезоне имао је и Торино Хил, успешан
међународни наступ у Будимпешти окончан је трећим
местом, а претходног викенда био је други у трци "Маграна"
у Београду. Калимеро БАС је био надомак победе у трци
Меморијал Антонија Карнера, Маркони ЛП је ипак био бржи
за једну дужину. Примадона Лејди била је трећа, а Ина Пик
четврта у Српском Сент Леџеру, а вреди истаћи и заслужен
одлазак у пензију Огона који је кријеру завршио 6. местом у
трци Агропапук Куп у Шапцу.
Б.Матић

МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем у Обреновцу стамбено пословни објекат, стамбени део 130м2
(две стамбене јединице) (П) 70м2 + (ПК)
60м2, пословни део - пекара или друга
делатност (П) 73м2, помоћни објекат (П)
23м2, плац 7,26 ара.
Струја, вода, топловод, асфалт.
Цена 85.000 еура.
Укњижено, одмах усељиво, власник.
Телефон 063-71-43-450

Публика која је представу „Биће“, рађену по награђеном роману Јасминке Петровић “Биће све у реду“,
погледала и у мају када је била премијера, наводе да су
ученици који су глумили главне улоге били још упечатљивији и бољи овог пута, а ученици који су мењали глумце,
бивше матуранте, сада већ бруцоше на факултетима,
похваљени су да су се одлично снашли у својим улогама, за
њих новим. Драмски монолог, који се већином протеже кроз
целу представу, а који иначе носи посебну тежину, чак и за
професионалне глумце, задовољио је укус и оних најзахтевнијих. Ипак, тежиште извођења представе, стављено је на
хуман гест убске Гимназије, њихових ученика и професорке
српског језика и књижевности Жељке Митровић, која је
заједно са ученицом треће године Таром Митровић, адаптирала дело Јасминке Петровић, уз одличан одабир музичких
нумера.
- Ученици убске гимназије, вечерас су по други пут
успешно одиграли представу 'Биће'. Сала је била пуна, на
опште задовољство. Решили смо да још једном обрадујемо
публику и да помогнемо једној породици са троје деце, па је
ова представа изведена у хуманитарне сврхе – изјавила је
Жељка Митровић, професорка српског језика и књижевности у убској гимназији.
Припреме за представу трајале су од септембра, када
је била и аудиција за улоге нових, млађих ученика. Двојица
ученика били су техничка подршка, а под руководством
професорке Жељке Митровић, гимназијалци су све сами
одрадили.
Невена Јаковљевић, ученица која је глумила једну од
бројних улога, истакла је, да им је на пробама, уз добро
дружење и припреме, било веома лепо и да су помагали
једни другима. Јанко Хаџић, који је тумачио једну од запаженијих улога (Црни), био је мишљења, да је ово друго извођење било на вишем нивоу у односу на премијерно, јер су
овог пута били спремнији и глумачки искуснији. Многима од
њих, велика жеља је да се придруже Аматерском друштву
„Раша Плаовић“, а неки од њих као Тара Митровић, која се
одлично снашла у улози Ромкиње Силване, после премијерног извођења 31. маја ове године, одмах су добили прилику да се прикључе старијим глумцима убског аматерског
позоришта. Душко Ашковић, уметнички руководилац позоришта рекао је да им је то заједнички циљ, јер је у плану да се
уради представа у којој ће углавном наступати млади. Д.К.

НА ПРОДАЈУ НЕДОВРШЕНА СПРАТНА КУЋА
у Стубленици са 8,64 ара плаца.
Поред асфалтног пута Уб - Радљево,
сопствени бунар, струја, укњижено, својина.
За кратко време биће завршена легализлизација.
Цена 20.000 евра. Инфо: 063/267-281

ФУДБАЛ
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Међуопштинскалига Колубара "Исток", Међуопштинска лига Колубара
12. коло
"Исток", 12. коло

Јошева- Паљуви 0:5 (0:4)

Стадион у Јошеви. Гледалаца: 50. Судија:
Владимир Милић (Лајковац). Стрелци:
Каличанин у 22., Лекић у 28., Јовић у 31.,
Мерџић (аг.) у 41. и Предраг Милутиновић
у 85. минуту. Жути картони: Петровић,
Рашић (П).
ЈОШЕВА: Ц екић 6, М.Петровић 6
(А.Петровић 6), Б.Тешић 6, Пантић 6,
Јовановић 6, Јеверица 6, Павићевић 6,
Станић 6 (Н.Тешић 6), Кузмановић 6
(Николић 6), Мерџић 6, Тадић 6
ПАЉУВИ: Ћургуз 7, Веселиновић 7,5,
Н.Милутиновић 7, Пантелић 7,5, Рашић
7,5, Ђорђевић 7 (Перишић 7), Петровић 7
(Милошевић 7), Јовић 7,5, Лекић 7,5
(П.Милутиновић 7,5), Ђурђевић 7,5,
Каличанин 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бојан Каличанин (П)
Неочекивано лак посао за госте у
Јошеви, доминацију је најавио Бојан
Каличанин, а ефектан погодак Лекића са
20 метара већ тада је решио меч.
Лепо је и Јовић из "дропке" повечао
предност, потом је и Мерџић неспретно
погодио своју мрежу, а у наставку су
гости повукли "ручну". Ипак, "резервиста" Пеђа Милутиновић је постигао
последњи гол на утакмици.

OP[TINSKA LIGA
“UB”
10.коло (26/27.октобар 2019):
Гуњевац - Мургаш 2012
Будућност (С) - Колубара (ЛП)
Врело - Омладинац (К)
ОФК Таково - Слога (В)
Бргуле - Јединство (М)
Вукона - Докмир
слободна ОФК Стубленица

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

11.коло (3.новембар 2019):
Јединство (М) - Вукона
Слога (В) - Бргуле
Омладинац (К) - ОФК Таково
Колубара (ЛП) - Врело
Мургаш 2012 - Будућност (С)
ОФК Стубленица - Гуњевац
слободан Докмир

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

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

7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
2
1
0

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

0
3
2
3
3
2
4
4
4
6
5
5
11

Чучуге- Полет (Таково)
2:0 (1:0)
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 70.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац). Стрелци: Мирослав Јовић у 36.
и Карајичић у 77. минуту. Жути картони: Мир. Јовић, Станојевић (Ч), Софранић (П). Црвени картон: Стефановић (Полет, резервни играч) у 74.
минуту.
ЧУЧУГЕ: Арсеновић 7,5, Мих. Јовић
7,5 (Ђуричић -), Стефановић 7,
Алексић 8, Филиповић 7,5, Мир.
Јовић 8, Петровић 7, Виторовић 8,
Карајичић 8, Станојевић 7, Марковић
7 (Јовановић -)
ПОЛЕТ: Роксић 7, Новаковић 7,
Петровић 6,5 (Радовановић 6), Ристовски 6,5, Миличић 6,5, Стефановић 7,
Јанковић 6,5 (Вучетић 6), Илић 6,
Софранић 6,5 (Живановић 6), Јеремић 6 (Гајић 6), Граховац 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Мирослав Јовић (Чучуге)
Заслужена победа домаћих у
дербију кола, Таковчани су могли код
0:0 нешто више да ураде преко
Илића, али је на месту био Арсеновић. Мирослав Јовић није искористио прву шансу, али јесте другу
после сјајне серије кратких пасова и
рутинске реализације у ситуацији
"један на један".
И другом голу претходила је лепа
акција домаће екипе, Карајичић је
лепим "лажњаком" избацио ривала
из игре и створио себи простор за
лагану егзекуцију која је решила све
дилеме.
Општинска лига Уба, 11. коло

19 : 7
27 :12
17 :10
16 :10
24 :14
19 :12
20 :19
21 :18
19 :24
12 :19
11 :18
8 :17
9 :42

12.коло (09/10.11.2019:
Будућност 1995 - ОФК Стубленица
Врело - Мургаш 2012
ОФК Таково - Колубара (ЛП)
Бргуле - Омладинац (К)
Вукона - Слога (В)
Докмир - Јединство (М)
Слободан Гуњевац
13.коло (16/17.11.2019- 11:00ч):
Слога (В) - Докмир
Омладинац (К) - Вукона
Колубара (ЛП) - Бргуле
Мургаш 2012 - ОФК Таково
ОФК Стубленица - Врело
Гуњевац - Будућност 1995
Слободно Јединство (М)

Стубленица- Гуњевац
4:1 (1:1)

24
21
20
19
17
15
15
14
12
9
9
7
-1

Стадион у Стубленици. Гледалаца:
50. Судија: Милутин Остојић (Уб).
Стрелци: Митровић у 30. и 75. и
Јовановић у 48. и 65. за Стубленицу, а
Драча у 22. минуту за Гуњевац. Жути
картон: Милутиновић (Г).
СТУБЛЕНИЦА: Новаковић 7, Стојчић
8, Ивановић 7,5, Лекић 7,5, Негић 8,
Митровић 9, Рафаиловић 8, Перишић
7,5, Станковић 8, Бабић 7,5 (Матић -),
Јовановић 8
ГУЊЕВАЦ: Лесић 6, Марковић 6,
Живановић 6, Симић 6, Митровић 6,
Мирковић 6, М.Радовановић 6,
Ивковић 6, Милутиновић 6,5, Драча 7,
Н.Радовановић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Митровић (Стубленица)
Иако је меч почео иницијативом
домаћих, Гуњевац је стигао до
предности. Милутиновић је центрирао са леве стране, а Драча био
прцизан на другој стативи.
Била је ово утакмица Милоша
Митровића, постигао је два феноменална погодка по истој матриципродори по левој страни, а потом
силовити ударци који су поскидали
сву паучину са гола Лесића.
Голгетерске способности демонстрирао је и Јовановић, два пута је
одлично реаговао у шеснаестерцу
гостију који су меч завршили са 9
играча због повреде Ивковића и
пословних обавеза Митровића.

11.коло (27.10.2019):
Шарбане - Стрмово 1968
Црвена Јабука - Полет (ДЛ)
Младост (В) - Јошева
ОФК Паљуви - Чучуге
Полет (Т) - Колубара (Ј)
Рудар 1945 - Каленић
Звиздар 2012 - Памбуковица

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

12.коло (02/03.11.2019):
Стрмово 1968 - Памбуковица
Каленић - Звиздар 2012
Колубара (Ј) - Рудар 1945
Чучуге - Полет (Т)
Јошева - ОФК Паљуви
Полет (ДЛ) - Младост (В)
Шарбане - Црвена Јабука

6:1
0:3
1:2
2:0
0:5
0:0
5:2

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

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

3
3
4
3
3
4
2
3
6
7
7
8
10
10

38 :15
23 :14
30 :16
21 : 7
23 :16
27 :16
22 :13
16 :12
17 :21
17 :28
18 :39
14 :30
5 :18
8 :34

27
25
24
23
23
22
22
21
16
13
11
5
4
2

13.коло (09/10.11.2019- 13:30ч):
Црвена Јабука - Стрмово 1968
Младост (В) - Шарбане
ОФК Паљуви - Полет (ДЛ)
Полет (Т) - Јошева
Рудар 1945 - Чучуге
Звиздар 2012 - Колубара (Ј)
Памбуковица - Каленић
Општинска лига Уба, 11. коло

Колубара (Лисо Поље)Врело 2:0 (1:0)
Стадион у Лисо Пољу. Гледалаца: 50.
Судија: Александар Јованчић (Уб).
Стрелац: Иван Ранковић у 20. из пенала
и 84. минуту. Жути картони: П.Петровић,
М.Јанковић (К), Арамбашић, Марковић,
Јанковић (В).
КОЛУБАРА: Перић 7,5, Ђ.Петровић 7,
П.Петровић 7, Дамњановић 7, Милутиновић 7,5, Л.Јанковић 7, А.Ранковић 7,
Д.Јанковић 7,5, И.Ранковић 8, М.Јанковић 7, Иванић 7
ВРЕЛО: Цветиновић 6,5, Јанковић 6,
Добросављевић 7, Панић 6,5,
Арамбашић 6,5, Илић 6,5, Марковић 6,5,
Милосављевић -, Матић 6, Мирковић 6,
Вићентић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Иван Ранковић (К)
Колубара је заслужено победила
Врељане, мада су им околности ишле
на руку- Милосављевић је због повреде
морао ван игре на самом почетку, иста
судбина је задесила Добросављевића
средином другог дела, па је доскорашњи лидер меч завршио са 9 играча.
Колубара је до предности дошла са
"беле тачке", Арамбашић је играо
руком, а Иван Ранковић био прецизан
са 11 метара. Исти играч је дуплирао
предност после грешке Врељана на
средини терена, пре тога је Александар
Ранковић погодио стативу, а гостима
остаје да жале за приликама Златка
Матића.
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7.новембар 2019.г.
Окружна лига Колубаре, 12. коло

11.коло (26/27.10.2019):
ОФК Брђанац - ЗСК
1:3
Бањани - Трлић
2:1
Колубара 2 - Искра
5:2
ОФК Јабучје - Дим.Туцовић 1:0
ОФК Осечина - Тврдојевац 2:1
Рубрибреза - Пепељевац
2:0
Радник (Уб) - Тулари
2:1
Слободан Јуниор Ново Насеље
12.коло (02/03.11.2019):
ЗСК - Тулари
3:1
Пепељевац - Радник (Уб)
0:2
Тврдојевац - Рубрибреза
0:4
Дим.Туцовић - Осечина
2:0
Искра - Јуниор НН
2:0
Трлић - Колубара 2
2:0
ОФК Брђанац - Бањани одложено
Слободно ОФК Јабучје
1.Rubribreza 10 1 1 28 : 7 31
2.Radnik (Ub) 7 4 1 22 : 9 25
6 2 3 12 : 7 20
3.D.Tucovi}
4.Kolubara 2 6 1 4 18 : 16 19
5 2 3 12 : 10 17
5.Bawani
5 1 5 22 : 27 16
6.Iskra
7.OFK Jabu~je 4 3 4 13 : 19 15
8.Tvrdojevac 4 2 5 23 : 24 14
4 2 6 13 : 14 14
9.Ose~ina
4 1 5 13 : 17 13
10.Br|anac
11.Pepeqevac 4 0 7 17 : 18 12
3 3 5 13 : 17 12
12.Tulari
3 2 6 16 : 20 11
13.Trli}
2 2 7 10 : 17 8
14.Junior NN
2 2 7 12 : 22 8
15.ZSK
16.Sovqak
иступио из такмичења
13.коло (09/10.11.2019- 13:00ч):
Бањани - ЗСК
Колубара 2 - ОФК Брђанац
Јуниор НН - Трлић
ОФК Јабучје - Искра
Рубрибреза - Дим.Туцовић
Радник (Уб) - Тврдојевац
Тулари - Пепељевац
Слободна ОФК Осечина
14.коло (16/17.11.2019- 13:00ч):
ЗСК - Пепељевац
Тврдојевац - Тулари
Дим.Туцовић - Радник (Уб)
Искра - ОФК Осечина
Трлић - ОФК Јабучје
ОФК Брђанац - Јуниор НН
Бањани - Колубара 2
Слободна Рубрибреза

Тврдојевац- Рубрибреза
0:4 (0:2)

7.коло (27.10.2019):

ЖФК Јединство- ЖФК
Карађорђе (Т) 1:2 (1:1)
Стрелкиња: Павловић Марина.
Јединство: Ђорђевић 7, Урошевић
6,5, Новаковић 7, Радовановић 7,5,
Илић 7, Петровић 7, Тадић 7, Павловић К 7,5, Јуришић 7, Радојичић Љ 6,5,
Павловић М 8, Радојичић М 6,5,
Глишић 6.
Играчица утакмце:
Ј. Мирковић (Карађорђе).

Пепељевац- Радник (Уб)
0:2 (0:1)

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Никола Ђуровић (Ваљево).
Стрелци: Шепељ у 32., Спалевић у 37.
и 83. и Ивановић у 53. минуту. Жути
картони: Шепељ, Вићентијевић, Несторовић, Спасојевић (Р).
ТВРДОЈЕВАЦ: Мишић 6, Јовичић 6,
Ракић 6, Мирковић 6, Салашки 6, Илић
6,5, Митровић 6 (Видојевић 6),
Маринковић 6 (Милетић 6), Савкић 6,
Јовановић 6,5, Живаљевић 6
РУБРИБРЕЗА: Радованчевић 7, Живковић 7 (Пецић 7), Шепељ 7,5, Танасијевић 7,5, Марковић 8, Бокић 7,5,
Нерић 7, Спасојевић 7,5, Спалевић 8,
Ивановић 7,5 (Несторовић 7), Вићентијевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Далибор Спалевић (Рубрибреза)
Сигуран ход лидера у Тврдојевцу,
мада је домаћин код резултата 0:0
могао преко Живаљевића и Јовановића да стигне до предности. Ипак,
квалитетнији тим гостију повео је
преко Шепеља на асистенцију Небојше
Марковића, а врло брзо је Спалевић
дуплирао предност након акције
Ивановића.
И у наставку доминација
Рубрибрезе, леп ударац Ивановића из
даљине био је неухватљив за Мишића,
а убедљиву победу "оверио" је
Спалевић након центаршута Несторовића.

Стадион у Пепељевцу. Гледалаца: 50.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Лесић у 15. и 60. минуту. Жути
картони: Милићевић (П), Бабић,
Пурешевић (Р). Црвени картони:
Вукашиновић (Пепељевац) и
Софронић (Радник) у 75. минуту.
ПЕПЕЉЕВАЦ: Гл игоријевић 7,
Ковачевић 7, Лукић 6,5, Милићевић 6,
Вукашиновић 6, Продановић 6,5,
Мехинагић 6,5, Ђорђевић 7, Савић 6,
Красић 6, Савковић 6,5
РАДНИК: Лазаревић 8, Живковић 8,
Јовић 8, Луковић 8, Јоцић 8, Илић 8,
Пурешевић 8, Лесић 8,5, Софронић 8,
Панић 8, Бабић 8 (Хаџић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бошко Лесић (Радник)
Одлична игра Радника у Пепељевцу,
пречка Бабића најавила је доминацију
Убљана. Врло брзо се затресла и
мрежа Глигоријевића, Пурешевић је
убацио лопту са десне стране, а Лесић,
уз мало среће, погодио из близине.
Нешто јачи отпор домаћин је пружио
у наставку, Мехинагић и Савић су
запретили Лазаревићу, али је голман
Радника био сигуран. На другој страни,
могао је Лесић да дуплира учинак
много раније, а на крају је то урадио и
сјајним ударцем са 20 метара који је
завршио у горњем углу гола
Пепељевца.

Окружна лига Колубаре, 11. коло

Окружна лига Колубаре, 11. коло

Радник (Уб) - Тулари
2:1 (1:1)

Бањани- Трлић
2:1 (2:1)

Стадион СРЦ "Школарац". Гледалаца:
100. Судија: Слободан Илић (Ваљево).
Стрелци: Луковић у 28. из пенала и
Бабић у 60. за Радник, а Крстић у 18.
минуту. Жути картони: Панић, Лесић,
Брадоњић, Јоцић (Р), Зујаловић,
Пантић (Т).
РАДНИК: Лазаревић 6,5, Пурешевић 7,
Јоцић 7, Јовић 7, Брадоњић 8, Илић 7,
Луковић 7,5, Панић 7, Симић 7,5 (Лесић
-), Бабић 7, Хаџић - (Софронић 7)
ТУЛАРИ: Бојић 7, Брдаревић 7 (Ракић ), Зујаловић 7, Петровић 7 (Митровић -),
Јеремић 6,5, Крстић 7,5, Живковић 7,
Марјановић 6 (Дабижљевић -),
Николић 7,5, Вићентић 6,5, Пантић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Брадоњић (Радник)

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 80.
Судија: Ђорђе Андрић (Ваљево).
Стрелци: Гајић у 17. из пенала и 44. за
Бањане, а Јовановић у 24. минуту за
Трлић. Жути картони: Лесић, Милојевић
(Б), Шимшић (Т).
БАЊАНИ: Тимотић 7, Петковић 6,5,
Миличић 7, Димитријевић 6,5, Милојевић 7, Ђорђевић 7,5, Лесић 7, Ранитовић
6,5 (Костадиновић 7), Ненадовић 6,5
(Нешовановић -), Леонтијевић 7, Гајић 8
ТРЛИЋ: Милосављевић 7, Шимшић 7,
Новаковић 6,5, Лазић 6,5, Раичевић 6,5,
Кандић 6,5, Јовановић 7,5, Поповић 7,
Радојичић 6,5, Ђурић 6,5 (Живановић
6,5), Марковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Још једна победа Бањанаца у режији
Милана Гајића- најбољи стрелац округа
је најпре изнудио пенал, а потом и био
прецизан са 11 метара. Уследио је брзи
одговор гостију који су играли без
најбољег стрелца Савића, улогу диригента преузео је Раша Јовановића и
лепим "слободњаком" са 20 метара
погодио преко "живог зида".
Одлука је пала већ у првом делу,
испуцана лопта голмана Тимотића била
је посластица за Гајића, а имао је и мало
среће. Лопта му се од стативе вратила
на ногу, расни голгетер не греши два
пута из таквих позиција. Порадовали су
се "месари" изједначењу у надокнади
другог дела, гол Радојичића ипак је
поништен због фаула...

ЖЕНСКИ ФУДБАЛ
ДРУГА ЛИГА ЗА ЖЕНЕ -ЗАПАД
СЕНИОРКЕ

Окружна лига Колубаре, 12. коло

РАЗВОЈНА ЛИГА ЗА ЖЕНЕЗАПАД (пионирке)
10.коло (3.11.2019):

ЖФК Слога 036 (Краљево)ЖФК Јединство 0:3 (0:1)
Стрелкиње: Антонић, Пауновић 2
гола.
Јединство: Ранковић 7, Илић Ј 6,5,
Ђаковић 6,5, Илић М 7,5, Радовановић 7,5, Грујић 8, Тадић 8, Јуришић
7,5, Антонић 7,5, Кузмановић 7, Јеремић 7, Бабић 7, Пауновић 8, Крстић
7,5, Матић 7, Максимивић 7,5, Шишић
6,5, Милосављевић 6,5.
Играчица утакмице: Пауновић Тијана.

www.glastamnave.com

ФУДБАЛ
БРЕЗОВИЦА У ТЕШКОЈ СИТУАЦИЈИ

ДВА ВЕЗАНА ПОРАЗА КОД КУЋЕ
Брезовчани су заслужили много
бољи резултат у комшијском окршају
са Лајковчанима, коначан резултат
сугерише да су пулени Срђана
Јовановића- Чобање без проблема
дошли до убедљиве победе. Први део
је у потпуности припао домаћину, а
иницијатива је наплаћена голом
Стефана Бојића- искористио је
неспоразум голмана и штопера
"дизелке" и погодио празну мрежу.
Наставак је донео другу слику, гости
су изједначили након играња руком
Ивковића, а Брезовчанима остаје да
жале за стативом Мијатовића код
резултата 1:1. Финиш је припао
Преокрет Лајковчана у Брезовици
тандему Софронић- Стејанић, били су
неухватљиви за одбрану домаћих, па
је Железничар на крају славио, утисак је, превисоку победу.
Меч са Дрином донео је Брезовици бројчану предност већ у 26. минуту, голман
Горановић је фаулирао Поповића ван казненог простора, а Степановић му је
показао пут у свлачионицу. Међутим, чврсти гости су успешно затворили
прилазе голу, а из једне контре, након мајсторије Цветковића, нанели Брезовици
трећи узастопни пораз.
Прилику за прекид непријатне серије, екипа Жарка Анђића тражиће у
Лајковцу, Задругар ће им бити домаћин у мечу 13. кола (субота, 13 часова). Б.М.
Колубарско-мачванска зона, 11. коло

Брезовица - Железничар (Лајковац) 1:4 (1:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 200. Судија: Дарко Весић (Ваљево).
Стрелци: Стефан Бојић у 20. за Брезовицу, а Софронић у 54. из пенала и 90. и
Стејанић у 74. и 88. минуту за Железничар. Жути картони: Кањевац, Ивковић,
Мијатовић, Н.Антонић, Л.Антонић (Брезовица), Прокић, Живковић, Гајић,
Јосиповић (Железничар).
БРЕЗОВИЦА: Радовановић 6,5, Живковић 6 (од 66. Мијатовић 6,5), М.Бојић 6,
Кањевац 6,5, Ивковић 6 (од 67. Вуканић -), Ђурђевић 7, Л.Антонић 6,
Радосављевић 6,5, С.Бојић 7, Руменић 6,5, Поповић 6 (од 78. Н.Антонић -)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Вуковић 7, Земан 7, Илић 7, Живковић 7,
Радивојевић 7, Савић 7 (од 73. Гајић -), Прокић 7, Софронић 8, Станојевић 7 (од
85. Јосиповић -), Стејанић 8 (од 90. Тадић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Стејанић (Железничар)

СТОПИРАН НАЛЕТ ВРЕЉАНА

СУДИЈЕ БЕЗ МИЛОСТИ У ПРЊАВОРУ
Врељани су се поново разочарани вратили са гостовања, овога пута у
Прњавору фудбалски садржај је био у другом плану, а у централну фигуру меча
претворио се главни судија Слободан Вулетић из Лајковца. Лагано досуђени
пенал у 7. минуту био је сигнал да гости неће имати фер-услове за игру, а
апсолутно неуједначен критеријум потпуно је онемогућио Гаврићеву екипу да
дође до игре. У таквим околностима, једна добра шанса Блажића била је све што
је мирисало на гол, у целокупни амбијент уклопила се лоша организација
утакмице и непосредан контакт са групом видно алкохолисаних домаћих
навијача, па ће гостовање у Прњавору пробати што пре да забораве у табору
Врељана...
Срећом, против Ваљеваца судије нису биле у првом плану, а најзрелију
прилику за ослабљене Врељане у првом делу имао је Марко Ђурђевић. До
предности ипак први стижу гости, Ситарица је центрирао, а Дарко Матић
несрећно погодио своју мрежу. Нису клонули домаћи, Симеуновић је изборио
пенал који је сигурно реализовао Блажић. Још једном је до краја запретио
Ђурђевић, али вреди истаћи и одличну одбрану Љубише Ракића после шута
Рашевића.
Екипу Милоша Гаврића у суботу чека пут у Шабац, домаћин ће им бити
Б.Матић
Раднички Шабачки (13 часова).
Колубарско-мачванска зона, 12. коло

Врело спорт- Раднички (Ваљево) 1:1 (0:0)
Стадион СЦ "Матић" са вештачком подлогом. Гледалаца: 100. Судија: Младен
Јаковљевић (Љиг). Стрелци: Блажић у 75. из пенала за Врело спорт, а Матић
(аг.) у 67. минуту за Раднички. Жути картони: Благојевић, Леонтијевић (Врело
спорт), Стаменић, Чочовић (Раднички)
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 7,5, У.Ракић 7 (од 63. Шајиновић -), Матић 6,5,
Благојевић 7, Ђорђевић 7, Блажић 7,5, Милошевић 6,5, Симеуновић 7,
Ђурђевић 6,5, Новаковић 6,5, Леонтијевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Блажић (Врело спорт)
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Колубарско-мачванска зона, 12. коло

Брезовица - Дрина
0:1 (0:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 100.
Судија: Срђан Степановић (Шабац).
Стрелац: Цветковић у 61. минуту. Жути
картони: Поповић, Ђурђевић, М.Бојић,
Радосављевић, Руменић (Брезовица),
Ђоновић, Мијушковић (Дрина). Црвени
картон: Горановић (Дрина) у 26. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Радовановић 6, Живковић
- (од 2. Мијатовић 6, од 72. Илић -),
М.Бојић 6,5, Кањевац 6,5, Павић 6,5,
Ђурђевић 6, Антонић 6 (од 58. Ивковић
6), Радосављевић 6, С.Бојић 6, Поповић
6, Руменић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Душан Цветковић (Дрина)

ZONA
KOLUBARSKO-MA^VANSKA
11.коло (26/27.10.2019):
Брезовица - Железничар (Л)
Дрина - Младост (Д)
Задругар - Рибница (М)
Младост (П) - Врело Спорт
Раднички (В) - Спартак (Љ)
Раднички Шабачки - Слога (Б)
Раднички Стобекс - ОФК Дивци
Рађевац - Борац (Л)

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

12.коло (02/03.11.2019):
Железничар (Л) - Борац (Л)
ОФК Дивци - Рађевац
Слога (Б) - Раднички Стоб.
Спартак (Љ) - Раднички Шаб.
Врело Спорт - Раднички (В)
Рибница - Младост (П)
Младост (Д) - Задругар (Л)
Брезовица - Дрина

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

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

8
8
7
7
5
6
5
5
4
5
4
4
3
2
2
1

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

1
2
2
3
2
5
5
5
4
5
6
6
6
7
8
9

20 : 6
19 : 9
28 : 10
31 : 20
13 : 11
19 : 14
24 : 16
12 : 12
13 : 8
18 : 18
12 : 13
10 : 16
8 : 16
9 : 24
14 40
7 24

13.коло (09/10.11.2019- 13:00ч):
Дрина (Љ) - Железничар (Л)
Задругар (Л) - Брезовица
Младост (П) - Младост (Д)
Раднички (В) - Рибница
Раднички Шабачки - Врело Спорт
Раднички Стобекс - Спартак (Љ)
Рађевац - Слога (Б)
Борац (Л) - ОФК Дивци
14.коло (16/17.11.2019- 13:00ч):
Железничар (Л) - ОФК Дивци
Слога (Б) - Борац (Л)
Спартак (Љ) - Рађевац
Врело Спорт - Раднички Стобекс
Рибница - Раднички Шабачки
Младост (Д)
- Раднички (В)
Брезовица - Младост (П)
Дрина - Задругар (Љ)

27
26
24
23
20
19
17
17
15
14
14
14
12
9
8
5
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ЈЕДИНСТВО ВЕЗАЛО ДВЕ ПОБЕДЕ ПРЕД ДЕРБИ СА ВАЉЕВЦИМА

УБЉАНИ БЛИСТАЛИ,
ПА ДРХТАЛИ У РАБРОВУ
- Екипа Милоша Обрадовића умало прокоцкала 4:1 на
гостовању РСК-у. - Никола Радојичић ефектним поготком
донео победу против Такова. - У суботу на Џајином
стадиону гостује Будућност-Крушик 2014 (13 часова).
Црвено-бели су стигли до бодова
против Такова, али је утисак да су
одиграли једну од слабијих партија на
свом стадиону. Почетак није наговештавао бледо издање Убљана, Сајић је
већ у 4. минуту био надомак гола, али је
Јочовић избио лопту са гол-линије. Умало
није Никола Радојичић матирао свог
голмана након корнера Такова, али је, на
срећу домаћих, погодио мрежу на супротној страни- примио је одбијену лопту на
18 метара, а пројкетил из "левице" био је
вероватно најлепши погодак ове јесени на
Милош Обрадовић,
Џајином стадиону.
Очекивало се да ће водећи погодак
тренер убског Јединства
растеретити Убљане и донети допадљивију игру, али уместо тога и једни и други имали су силне муке да
озбиљније угрозе ривала. На истеку регуларног тока, Милановић је
обишао голмана Бојовића на 20-ак метара од гола, при чему је гостујући
чувар мреже играо руком. Марина Вишњић му је показала пут у
свлачионицу, занимљиво је да је играч Стефан Радојичић успешно
интервенисао после шута презимењака Николе, да би се у петом минуту
надокнаде заледила срца домаћих навијача- усамљени Спасојевић је
шутирао главом са пет метара, а Иван Јовановић за само седам дана прешао пут од трагичара до јунака тешке, али заслужене победе Јединства.
Меч у Раброву одигран је по очајним условима за игру, у то се
уклопио и прилично суморан амбијент стадиона "На Брду", а Лука Ђокић
је већ у 1. минуту могао до поготка. У јеку добре игре Убљана, судија
Димитријевић је још једном показао да му црвено-беле боје Јединства
нису омиљене, па је старт Зорана Радојичића претворио у пенал, иако је
утисак да је претходио контра-фаул и да се све десило ван шеснаестерца.
Заинатили су се гости у наставку, за само седам минута окренули
резултат, а потом наставили да нижу сјајне акције које су донеле огромну
предност од 4:1. Да није било изузетног голмана домаћих Лучића, тресла
би се мрежа домаћих бар још толико пута, уместо тога опуштање у
финишу умало да буде кажњено. Везисти су били индолентни,
дефанзивци каснили, а све то донело је још две лопте у мрежи
Јовановића и непотребну драму у финишу:
- Недопустиво опуштање, невероватно је да после 75 минута
одличне игре страхујемо за победу, а то је само ствар психе и
менталитета. И поред победе, овај меч нећемо дуго памтити, што због
лошег суђења, што због амбијента који је далеко од српсколигашког.
Следе нам две утакмице на нашем стадиону, противници не могу бити
атрактивнији- Будућност-Крушик и Лозница, а желимо да са две победе
учврстимо место иза лидера- најављује узбудљиве утакмице на стадиону
"Драган Џајић" тренер Јединства Милош Обрадовић.
Б.Матић

КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ ЧЕКАЈУ ПРВУ ПОБЕДУ

СТУДЕНТ ЗА ПРВУ РАДОСТ
"Младосташи" су се у дебију пред својом публиком намерили на
најспремнију екипу лиге М-015, храбро су се Урошевићеви дечаци носили
са фаворизованим Шапчанима, а на руку им није ишло што су кадети
Милошевић, Ашковић и Васиљевић тек завршили своју утакмицу и
ускочили у сениорски дрес. Одлично прво полувреме Убљана, у наставку
ипак није било дилеме око победника...
У Осечину је убски тим отишао без Љубојевића, Јагодића и
Милуровића, а посебно је екипи недостајао млади "плеј" Ашковић. Ипак,
Младост је одиграла одличну утакмицу, а да домаћин није имао
"рутинера" Панића, вероватно би се Урошевићева екипа радовала
победи. Овако, први тријумф тражиће се против ваљевског Студента у
суботу, меч у убској Хали спортова играће се у вечерњем термину.
Млађе категорије Младости успешно су отвориле сезону, пионири су
надиграли Лозницу на домаћем паркету и Шабац у гостима, док су кадети
најпре били успешнији од својих вршњака из М-015, а потом и од вршњака
из Студента- 77:72 (Васиљевић 31, Милошевић 25 поена). У међувремену,
клуб је добио велико признање- позив за утакмицу са репрезентацијом
Кине до 17 година, у СЦ "Жарково" убски дечаци су одиграли занимљив
меч са селекцијом коју предводи бивши тренер Партизана Горан Тадић, а
неочекивано високи и покретни Кинези славили су са 109:90.
Б.Матић

Српска лига "Запад", 14. коло

РСК - Јединство (Уб)
3:4 (1:0)
Стадион "На Брду" у Раброву. Гледалаца: 50.
Судија: Срђан Димитријевић (Крагујевац).
Стрелци: Ранковић у 36. из пенала, Живадиновић у 74. и Младеновић у 90+1. за РСК, а
Ђокић у 50. и 71., Зоран Радојичић у 52. и Никола Радојичић у 58. минуту за Јединство. Жути
картони: Настасовић, Курандић (РСК), Радивојевић, Андрић, З.Радојичић (Јединство).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, Бошковић 7,
Андрић 7, Филиповић 7,5, Сајић 7 (од 63.
Рајовић 7), Радивојевић 7, Н.Радојичић 7 (од 77.
Јолачић -), Гавровић 7,5, Петровић 7,5 (од 66.
Јовичић 7), Ђокић 8, З.Радојичић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Лука Ђокић (Јединство)
Српска лига "Запад", 13. коло

Јединство (Уб)- Таково (Горњи
Милановац) 1:0 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 300.
Судија: Марина Вишњић (Крагујевац).
Стрелац: Никола Радојичић у 34. минуту. Жути
картони: Бошковић, Милановић (Јединство),
Јовичић, Мирковић (Т). Црвени картон:
Бојовић (Таково) у 90. минуту.
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7,5, Бошковић 6,5 (од
70. Мијатовић 6,5), Рајовић 7, Сајић 7 (од 62.
Филиповић 7), Андрић 7, Радивојевић 6,5,
Милановић 6, Јолачић 6,5, З.Радојичић 6,
Н.Радојичић 7,5, Гавровић 6 (од 60. Јовичић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Радојичић (Ј)

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

12
9
9
8
7
7
6
6
5
5
4
5
4
3
3
3
3
2

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

1
4
4
3
3
4
5
6
5
5
6
8
8
7
7
8
9
8

38 : 9 37
21 : 14 28
20 : 13 28
21 : 15 27
20 : 11 25
26 : 16 24
21 : 16 21
23 : 24 20
16 : 16 19
13 : 13 18
14 : 20 16
11 : 18 16
21 : 29 14
13 : 24 13
9 : 23 13
15 : 22 12
15 25 11
12 21 10

15.коло (субота, 9.новембар - 13.00ч)

ЈЕДИНСТВО (Уб) - БУДУЋНОСТ (В)
16.коло (субота, 16.новембар - 13.00ч)

ЈЕДИНСТВО (Уб) - ЛОЗНИЦА
ДРМЛ "Запад",3. коло

Осечина- Уб 80:72
(21:20, 17:11, 24:22, 18:19)
Спортска хала у Осечини. Гледалаца: 80.
Судије: Перић, Станић (Шабац).
УБ: Леповић, Ранковић, Марјановић, Кузмановић, Бркић 2, Ђ.Васиљевић 10, У.Васиљевић
20, Милошевић 20, Марковић 12, Мишић 8
ДРМЛ "Запад", 2. коло

Уб- М-015 (Шабац) 64:81
(15:18, 18:22, 13:24, 18:17)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 200. Судије:
Пантић, Дамњановић (Ваљево).
УБ: Ашковић 2, Ђурић 3, Симић, Мишић 3,
У.Васиљевић 5, Јагодић 5, Милошевић 17,
Милуровић 2, Ђ.Васиљевић 9, Марковић,
Љубојевић 18, Кузмановић

ОДБОЈКА
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ЖОК УБ ЗАБЕЛЕЖИО ТРИ УБЕДЉИВЕ ПОБЕДЕ

Суперлига Србије, 5. коло

Уб- Визура (Београд) 3:0
(25:23, 25:13, 25:16)

УБЉАНКЕ У НАЛЕТУ
- Екипа Маријане Боричић два пута славила у Зрењанину
- једном у првенству и једном у Купу. - Одлична игра против
Визуре, преокрет у првом сету одредио ток меча.
- У петак гостовање у Суботици (19 часова).
Кристална дворана у Зрењанину
остаће у лепој успомени убским одбојкашицама, вољом жреба у четири дана два
пута морале су пут града на Бегеју, а у оба
наврата вратиле су се са убедљивим
победама, без превеликог утрошка
енергије.
Екипа Маријане Боричић славила је
у осмини финала Купа Србије резултатом

Невену Џамић, али су на другој страни
све наше играчице биле активне, што
се види по уједначеној статистици.
Радује ме концентрација екипе, само 7
грешака у 3 сета су охрабрујући
податак, тако да победа ниједног
тренутка није долазила у питањерекла је после меча тренер Маријан
Боричић.

Хала спортова на Убу. Гледалаца: 200.
Судије: Поповић, Зеленовић
(Краљево).
УБ: Глигорић 8 (1 ас, 1блок), Кутлешић
12 (3 блока, 1 ас), Лукић, Вулин 8 (1
блок, 1 ас), Тривуновић 12 (2 аса, 1
блок), Биберовић 13 (2 аса, 1 блок),
Ђурђевић (либеро), Живановић 3 (2
аса), Стојковић, Митровић 1. Нису
играле: Бјелић, Јелић, Безаревић,
Јаковљевић (либеро 2)
Суперлига Србије, 4. коло

Клек МД (Зрењанин)- Уб 0:3
(17:25, 16:25, 16:25)
Кристална дворана у Зрењанину.
Гледалаца: 200. Судија: Зоран Радовановић (Стара Пазова), Бранислав
Јованчић (Београд).
УБ: Глигорић 6 (3 блока), Кутлешић 8,
Лукић 4 (1 ас), Вулин 7 (3 аса, 1 блок),
Тривуновић 9 (2 аса), Биберовић 13 (4
аса, 2 блока), Ђурђевић (либеро 1),
Стојковић, Јелић. Нису играле:
Живановић, Бјелић, Митровић, Безаревић, Јаковљевић (либеро 2)

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
TENT
Jedinstvo SP
C.zvezda
Ub
@elezni~ar
Klek
Vizura
Beograd
Spartak (S)
Partizan

Одличне партије убских одбојкашица
3:0 (25:21, 25:19, 25:21), а меч је обележила
распуцана Јелена Вулин. Коректор
Убљанки освојила је 22 поена, била
активна у контрама, блоку и на сервису, а
одлично су је пратили средњи блокери
Глигорић и Кутлешић. Вреди истаћи и
ролу Анђеле Стојковић, ушла је на сервис
средином другог сета при егал-резултату,
уследила је серија од 7:0, па је меч ушао у
мирну луку за гошће. На крају, 80 минута
сигурне игре било је довољно да се
закаже четвртфинални дуел са Црвеном
звездом- у уторак 19. новембра игра се
први меч у убској хали, а две недеље
касније следи и реванш у СЦ "Вождовац".
Очекивало се да ће првенствени меч
донети много више ватре, а уместо
добили смо лакше презнојавање и нову
максималну победу за само 70 минута
игре! Као да је блок Убљанки у среду унео
страх у кости домаћим играчицама,
ударале су или благо или високо и
непрецизно, што је резултовало (укључујући и сервис) са чак 28 неизнуђених
грешака. На другој страни, Катарина
Лукић је лепо распоредила лопте, све
играчице су дале допринос победи, а
посебно је битна била улога Душанке
Биберовић која је са 4 аса у првом сету
разоружала пријем домаћих. Запретиле
су девојке из Клека да меч могу да одведу
у 4. сета, али је фуриозним финшом убски
тим потврдио да је много квалитетнији од
ривала:
- Све време смо контролисали меч,
максимално смо респектовали ривала,
али смо се трудили да у свакој ротацији
користимо њихове слабости. Нисмо
успели само да решимо средњег блокера

Дуел са Визуром почео је сигурном предношћу домаћих, али су
Београђанке освојиле неколико дугих
поена и пребациле самопоуздање на
њихову страну мреже. Улазак Зорице
Живановић покренуо је домаће, али је
Визура ипак стигла до велике предности- 23:20. Уследио је фуриозан
финиш на сервис Јелене Вулин, а
Аница Кутлешић је преузела улогу
егзекутора за освајање, испоставиће
се, кључног сета.
У другом сету апсолутна доминација домаће екипе, сервис је функционисао беспрекорно о чему сведоче и 6
остварених асова, а тек нешто мало
јачи отпор пружила је Визура у 3. сету.

5
5
3
3
3
2
2
1
1
0

0
0
2
2
2
3
3
4
4
5

15:3
15:5
13:8
11:7
12:8
7:10
8:12
5:14
5:14
5:15

14
13
10
10
9
6
6
3
2
2

Серијом од 4:0 примакле су се на 12:8,
али је то био њихов последњи трзај.
Уживала је убска публика у чврстим
блоковима, силовитим нападима, луцидним проигравањима Зорице Живановић..., па су након 75 минута фантастичне
одбојке, домаће овацијама испраћене у

Б.Матић

NOVEMBAR
- MESEC ODBOJKE NA UBU !!!
Petak, 15.novembar 2019- 19 h
Sportska hala Ub- Superliga, 7.kolo:

@OK UB - TENT
Utorak, 19.novembar :2019- 19 h
Sportska hala Ub- Kup Srbije, ~etvrtfinale

@OK UB - Crvena zvezda
Subota, 23.novembar 2019- 18 h
Sportska hala Ub- Superliga, 8.kolo:

@OK UB - Jedinstvo (SP)
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ У СВЕ БОЉОЈ ФОРМИ

ПУНА ХАЛА
РУШИ ОБРЕНОВЧАНЕ
Мада у Ваљеву нису
рачунали на бодове, убски
рукометаши су били на прагу
изненађења. После прилично убедљиве предности
домаћих на паузи, пулени
Дејана Лукића су у финиш
меча ушли са предношћу
19:18. Ипак, празни минути у
п р е - лом н ом д е лу м еч а
донели су победу фавориту,
али је убска екипа пока-зала
да је у успону форме.
Потврда тога стигла је
против екипе Раковицепосле уједначеног првог дела
где су Убљани прома-шили
велики број "зицера",
уследио је одличан период игре у
којем су се домаћи одлепили на
19:14. Блистао је на голу Александар
Милекић, али су у режији одличног
бека Иванића, Београђани у кратком
року стигли до резултата 21:21.
Срећом, сачували су домаћи концентрацију, предвођени најбољим
играчем меча Петром Петровићем
константно чували предност, а
занимљиво је да је коначан резултат
меча постављен у 56. минуту:
- Сем победе, немам много
разлога за задовољство. Обе екипе
су се утркивале у грешкама, посебно

Стокић у дуелу
са играчем Раковице

ПРМЛ "Центар", 6. коло

ПКБ- Уб 21:28 (10:14)
Хала у Падинској Скели. Гледалаца: 100.
Судије: Зарић, Шантрић (Београд).
Искључења: ПКБ 8, Уб 2 минута.
УБ: Матић, Тривић 4, Петровић 4, Миловановић, Пајовић, Богићевић, М.Ранковић,
Мандић, Јовановић 8, Стокић 1, Вукосављевић 1, Рогић 4, Радовановић 6, Милекић, А.Ранковић, Јовичић
ПРМЛ "Центар", 5. коло

Уб- Раковица 27:25 (12:12)

Рогић у акцији
стресан је био финиш меча где смо
пропуштали прилике да одемо на +3 и
преломимо меч, али срећом није се
поновио сценарио из меча против
Рекреатива. Играчима честитам на
победи и борбености, а квалитет
игрећемо морати значајно да
поправимо у наредном делу сезонебио је критичан после меча тренер
убских рукометаша Дејан Лукић.
Много зрелију и сигурнију партију
Убљани су пружили у Падинској
Скели, од 1. минута диктирали су
темпо против искусних "млекаџија", а
изостанак Ненадовића и честу
изолацију Петровића, најбоље је
искористио Јовановић за игру "један
на један". ПКБ је запретио почетком
другог дела када су пришли на -2, али
су Убљани добром транзицицијом,
брзим протоком лопте и пре свега
изузетном одбраном разоружали
домаће.
У недељу (18 или 20 часова) нас
чека рукометна посластица, на убски
паркет стиже непоражени фаворит
лиге Раднички из Обреновца, а не
треба сумњати да нас у Хали
спортова поново чека ужарена
атмосфера уз сигурно најпуније
трибине у овој сезони...
Б.Матић

Хала спортова на Убу. Гледалаца: 200.
Судије: Бојан и Иван Колавчић (Београд).
Искључења: Уб 6, Раковица 4 минута.
Седмерци: Уб 2 (1), Раковица 5 (3).
УБ: Тривић 4, Петровић 6 (1), Пајовић,
Цонић, Богићевић, Ненадовић 5, Мандић
1, Јовановић 1, Стокић 2, Вукосављевић,
Матић, Рогић 3, Радовановић 5, Милекић
(17 одбрана, 2 седмерца), А.Ранковић,
М.Ранковић
ПРМЛ "Центар", 4. коло

Металац- Уб 21:19 (12:6)
Спортска хала "15. септембар" у Ваљеву.
Гледалаца: 200. Судије: Сајић, Милекић
(Београд), Искључења: Металац 12, Уб 14
минута. Седмерци: Металац 6 (5), Уб 4 (3).
УБ: Тривић 4, Петровић 4, Миловановић,
Пајовић, Богићевић, Ненадовић 2, Мандић, Јовановић 3, Стокић 1, Старчевић,
Јовић, Рогић 2, Радовановић 3, Милекић,
Ранковић, Јовичић

ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА
"ЦЕНТАР"
1. Sin|eli}
2. Metalopl.2
3. Radni~ki(O)
4. Rekreativo
5. Sloga (PM)
6. ORK Metalac
7. Ub
8. Novi Beograd
9. PKB
10. Rakovica
11. Partizan 2
12. C.zvezda 2
13. Loznica
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2
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1
0
0
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3
3
4
4
4
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+21
+34
+29
+16
+15
+7
+2
+13
-1
-5
-14
-30
-87
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9
9
8
8
6
6
4
4
4
2
0
0
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БУЂЕЊЕ ФУДБАЛСКОГ РАДЉЕВА

РАДЉЕВО СТВАРА ФУДБАЛСКИ РАЈ ЗА СВОЈЕ ДЕЧАКЕ
Импозантан посао урађен је на инфраструктури стадиона Рудара- великим трудом обновљена
је сада већ репрезентативна зелена подлога, освежена ограда и клупе за резервне играче,
а као "шлаг на торту" недавно су на радљевском стадиону засијали и рефлектори
Почело је као стидљива идеја
двојице фудбалских ентузијаста, а сада
је већ прелепа фудбалска прича која је
на ноге подигла фудбалско Радљево.
Радован Ђурђевић, искусни "фудбалски вук" који је ставио тренерски печат
на каријере бројних репрезентативаца
који су се калили у Једнству, и Завиша
Ивковић, дуго година прва играчка и
тренерска виолина "рудара", осмислили су пројекат за анимацију деце у
Радљеву, а за кратко време стигли су до
импозантне бројке од 25 дечака рођених
од 2006. до 2012.године, који тренирају
под заставом ОФК Рудара из Радљева.
Импозантан посао урађен је на
инфраструктури стадиона Рударавеликим трудом обновљена је сада већ
репрезентативна зелена подлога,
освежена ограда и клупе за резервне
играче, а као "шлаг на торту" недавно су
на радљевском стадиону засијали и
рефлектори:
- Наша идеја је нашла на
невероватно добар одзив, тешко је и
набројати све људе који су нам изашли у
сусрет. Пре свих, морам да истакнем
Спортски савез општине Уб на челу са
председником Небојшом Живановићем
и КЈП "Ђунис" са директором Сашом
Милићевићем, рекордном брзином
реализовали смо радове који су од
запуштеног објекта направили стадион
за понос. Посредством својих фудбалских пријатељстава, укључили смо у
причу предузеће "ДРАКО" које води
Дражен Неговановић, нашег великог
пријатеља Ђорђа Васиљевића из кафеа
"Лондон" и фудбалског менаџера из
Обреновца Николу Поповића који су се
побринули да наши дечаци имају
прелепу опрему- не заборавља Завиша
Ивковић људе који су помогли на "прву
лопту", иначе у двострукој улози у овој

ОФК Рудар (Радљево)
лепој причи- као потпредседник клуба и
први сарадник Радована Ђурђевића у
раду са децом.
Да је идеја "запалила" скоро све
који фоле фудбал у Радљеву, потврђује и
бројна екипа која води бригу о клубуДраган и Слободан Теодосијевић су
добили номинално водеће функције,
потпредседник је бивши штопер Иван
Јеремић, а човек за све послове је
неизбежни Дејан Ђаловић. Уз Марка
Лазарића и Милована Милетића који се
брину о администрацији, стижемо и до
кључних јунака ове приче- радљевских
дечака. Тренер Радован Ђурђевић је пун
речи хвале за клинце који уче прве
фудбалске лекције:
- За сада, сјајно тренирају и
понашају се, тешко би ико поверовао да
су то деца која тренирају тек два месеца.
Са великим задовољством сам се
прихватио овог посла, трудим се да им на
тренинзима које имамо три пута недељно
пренесем своју енергију и знање, а први
тест имаћемо на неком Новогодишњем

турниру. На пролеће ћемо играти и прве
утакмице, а сталан пораст броја деце и
лепе речи које добијамо од родитељаговоре да смо на правом путу. Велику
захвалност дугујемо и директорки ОШ
"Душан Даниловић" Светлани Максимовић која нам је омогућила да
тренирамо у школској сали- каже
Радован Ђурђевић, тренер који је
идеалан пример за клинце како се
приступа фудбалским обавезама.
Дечаци из Радљева, али и Бргула,
Стубленице, Степојевца, Пиромана...
прошле недеље су посетили стадион
"Рајко Митић", Драган Џајић је био
узоран домаћин својим земљацима, а
ускоро их очекује посета и спортском
центру у Старој Пазови. Без обзира на
крајње домете, долазак великог броја
деце на фудбалске терене је успех који
превазилази било какве спортске
оквире и због тога се реализаторима
овог пројекта треба дубоко поклонити и
пожелети много среће...
Б.Матић

