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И У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ

ЗНАЧАЈНА УЛАГАЊА
У НИСКОНАПОНСКУ МРЕЖУ
До лета би требало да буде завршена и
трафостаница на Убу, а у Чучугама до краја године
Председник општине Дарко Глишић састао се прошле
недеље са представницима Електропривреде Србије са
којима је разговарао о наставку инвестирања у нисконапонску
мрежу, као и о пројектима у енергетском сектору, који се
реализију или су планирани на подручју Тамнаве. Општину Уб
и у наредној години очекују значајна улагања у модернизацију
и реконструкцију преносне мреже кроз постављање
бетонских бандера и нових каблова.
„На састанку смо договорили да настављамо рад на
решавању проблема напајања електричном енергијом, који су
евидентни на делу наше општине. Ове године смо од 260
планираних бетонских бандера, подигли 230, а следеће ћемо
се потрудити да их буде и више, како бисмо смањили број
домаћинстава која муку муче са дотрајалом нисконапонском
мрежом. Захвалан сам ЕПС-у, јер је и за следећу годину одвојио значајна средстава за нашу општину, чиме ћемо решити
акутне проблеме у снабдевању струјом“, навео је Глишић.

Обилазак радова на трафостаници „Уб 2”
Након састанка у кабинету председника општине,
домаћини и гости обишли су радове на трафостаници „Уб 2“,
који су у пуном јеку. Изградња новог електроенергетског
објеката, напонског нивоа 110/35/10 киловолти, почела је у
јануару и, према најавама надлежних, биће окончана пре
предвиђеног рока - децембра 2019.године. Координатор
дистрибутивног подручја Краљево Саша Стефановић
предочио је да су „радови у великој мери поодмакли и можемо
да очекујемо да ће бити завршени у мају или најкасније јуну“.
’’Урадило се доста тога на грађевинским радовима, на
измештању постојећег 35 киловолтног далековода, како
бисмо ослободили простор за подизање портала и поставаљење носача апарата, тако да је градилиште спремно да
опрема, која је већ набављена, у току наредних двадесетак
дана буде и постављена. Најтежи део посла смо завршили и
сада креће монтажа крупне опреме’’, појаснио је Стефановић.
Он је од пролећа најавио и почетак радова на изградњи
трафостанице (ТС) у Чучугама, напонског нивоа 35 киловолти,
који би требало да буду завршени до краја године, што значи
да ће у 2019. и ова и ТС на Убу бити пуштене у погон. Заврштком обе ТС обезбедиће се услови за прикључење нових
корисника и поуздано снабдевање домаћинстава и привреде
на подручју убске општине у наредне две деценије.
Изградња ТС „Уб“ кошта 249 милиона динара, док је
процењена вредност ТС у Чучугама 120 милиона динара.
Поред тога, очекује се 50 до 60 милиона динара улагања у
прикључни далековод за прву фазу за Чучуге, да би ТС била у
функцији и још десетина милиона улагања на средњенапонском нивоу, као и у реконструкцију постојећих ТС,
далековода и нисконапонских мрежа.
Д.Н.

СРПСКИ ХУМОР

Е

, сад! Она смешнија страна наших
нарави и навика, узречице, поређења и досетки... У овом туробном
времену хладног новембра 2018-те, мало хумора је, свакако добродошло. Па,
ево: ‘’Навалио к`о пензос на шалтер’’. То је, баш,
актуелна метафора. Навалили су пензионери да
наплате своје повишице и, чини се, више су
одушевљени они са пензијама од нешто преко
30.000 динара (а испод 34.000) јер њих је највише, а
највише су и понижени и то од оног момемнта када
су добили решења за пензију за преко 40 година
радног стажа, а убрзо и вест о смањењу од десет
посто. Колико је сада њихово повећање? Ко
укапира, нек носи шњур...
‘’Невина к`о гоблен!’’ Нешто ме асоцира на оне што
сада кукају како су, као опозиција потиснути,
занемарени, да не кажем угњетени. Они који су
шаком и капом распродавали фирме. Сетимо се
како је убски ПИК продат неком тајкуну, који није
нашао за сходно ни да плати своје обавезе држави
па му је ликвидационим поступком све одузето, а
нико није био одговоран за невиђено расипање
имовине коју је поседовао убски Комбинат, један од
најбољих у Србији. Или, како је циглана продата
италијанском ‘’партнеру’’, који је имао, само
блокова на залихама, онолико колико је платио ово
индустријско потројење - дато, после, под
банкарску хипотеку за кредит од шест мипона евра,
а онда распродато у старо гвожђе...
‘’Нема га к`о гаћа у порнићу.’’ А могло би да се дода и
у ријалити програмима. Јер, мало-мало, па
задњице севају на малом екрану... А оно гажење
српске застеве пред огледалом, које су пренеле
друштвене мреже, показало је да онога ко може да
спречи овај погубни утицај, пре свега, на младе
генерације, заиста нема к`о тих ‘’неопходних’’ гаћа...
Међутим, они који су видели бар један порнић знају
шта је у овим едукативним серијалима сувишно
(лично нисам видео ни један - ако лажем нек`
‘’пропаднем ко жетон у телефонским говорницама’’, којих, додуше, више нема јер сада готово
свако дете држи сопствени ајфон у рукама - а то,
опет, да би се олакшао положај младим и брижним
мајкама са пуно обавеза - на друштвеним мрежама).
‘’Напунио се к`о шпајиз пред славу’’. Ово би могло
да важи и за неке који су се, користећи разне
погодности, сукобе интереса, високе положаје
(поготову у време Тадићевих скромних осам
година) напунили своје резерве грабећи ‘’к`о
отворени конобарски новчаник’’. Напунили су се
тако да и сада перу паре заграбљене у оној општој
трци бурaзерског привређивања.
И на крају, ‘’Примио се к`о Србин позив за војску...’’
Е, има неких који су се примили на фотеље још из
Милошевићевог или Коштунициног времена. Они
су незамењиви к`о онај вечити министар за све и
свашта, незаобилазан у свим владама, човек који
је, својевремено обилазио Србију и помагао к`о
сиротињска мајка... К`о погоди - носи шњур!
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КОНАЧНО ОБНОВЉЕНА ДЕОНИЦА КРОЗ МАЈЕРОВУ УЛИЦУ И ТРЊАКЕ

НОВИ АСФАЛТ КАО „ПИСТА”
- Очекујемо да и остали путни правци, оштећени приликом изградње аутопута, буду завршени
онако како је договорено и потписано. Надам се да ћемо пут кроз Шарбане урадити ове године,
док Бргуле морамо оставити за пролеће - истиче председник убске општине Дарко Глишић
Санација путева који су оштећени приликом изградње
аутопута који пролази кроз убску општину интензивирана је
у последњих неколико недеља, што показују и резултати на
терену. Најкритичнија деоница, која води кроз улицу Јосипа
Мајера, па даље кроз Трњаке до доњег краја Стубленице,
током прошле недеље, асфалтирана је у дужини од 3,5
километара и ширини 5,5 метара. И поред тога, председник
општине Уб Дарко Глишић само делимично је задовољан
урађеним јер сматра да је обнова путева требала да крене
доста раније, како би пред наступајућу зиму све било
завршено.
- На жалост, тек после нашег великог притиска и веома
жучних и непријатних састанака које смо имали са извођачима, који имају обавезу да санирају уништено због градње
ауто пута, кренуло се у обнову. Нисмо задовољни како све то
иде, али оне најкритичније деонице стављене су под асфалт.
У Мајеровој улици тротоаре, за сада, нисмо радили, зато што
треба да се ради водоводна и канализациона мрежа. Пошто
већ наступа зимско време, тај посао свакако нећемо стићи да
урадимо у овој години, тако да смо тражили од извођача да
то одложе за пролеће наредне године, како не би правили
дупли посао- казао је Дарко Глишић у изјави за „Глас
Тамнаве”. - Очекујемо да и остали путни правци у неко
догледно време буду завршени онако како је договорено и
потписано. Нисмо навикли на ову динамику, јер овај посао је
требао бити урађен пре четири-пет месеци али, стицајем
околности, није. Мислим да није у реду да сада вршимо
притисак једни на друге и да пожурујемо да се то зимус ради.
Трудићемо се да у наредних неколико дана, колико још
јављају да ће бити лепо време, урадимо бар део кроз
Шарбане, а договарамо и пут у Бргулама који је, исто тако, у
потпуности уништен, поготову део ка центру Радљева.

Улица Јосипа Мајера
Уз извињење грађанима што санација путева није урађена када је и речено, Глишић тврди да ће све деонице према
предвиђеном плану бити завршене следеће године. Како каже,
2019.година би требало да буде револуционарна што се тиче
пројеката који ће се градити и изводити у општини Уб.
- Град свакако неће више бити исти када сви ти пројекти
буду завршено у односу на данашње стање, јер нас очекују
улагања од милијарду динара инвестиција у нашу малу општину. Од тога највећи део капиталних инфраструктурних објекта
од најширег могућег друштвеног значаја налазиће се у самом
градском језгру. Ужурбано радимо како би испоштовали све законске прописе и припремили неопходну документацију, а већ
од јануара ућићемо у тендерске поступке, тако да нас очекује
изизетно динамично пролеће- закључује Глишић.
М.М.М.

ОПАСНОСТ У САОБРАЋАЈУ - ПИТАЊЕ ОД „МИЛИОН ДОЛАРА”

КО ЈЕ НАДЛЕЖАН ЗА НАДВОЖЊАК У РУКЛАДИ?
„Грађевинско дело” домаће фирме „Планум” већ после годину дана показало велике недостатаке.
Данас, после четири године од пуштања у саобраћај, представља претњу за сигурност возача.
Надвожњак У Руклади, који се налази на регионалном
путу Уб-Лајковац и представља прелаз преко аутопута
Београд - Јужни Јадран, већ извесно време озбиљна је
препрека за све возаче. Иако саграђено пре само четири
године, ово „грађевинско дело” домаће фирме „Планум” не
само да представља опасност за учеснике у саобраћају, већ
прети да у потпуности онемогући саобраћај на овој деоници.
Улегнућа и пукотине су све веће, па тако није редак случај да,
они који први пут прелазе преко надвожњака, озбиљно
оштете свој аутомобил. На срећу, за сада није забележен
случај тешких саобраћајних незгода. Ипак, уколико се нешто,
по овом питању, у скорије време не предузме, последице
могу бити фаталне.
„Ко је надлежан за санацију надвожњака у Руклади?”,
у овом тренутку, питање је „од милион долара”. Извођачи
радова су га, још 2014.године, предали општини Уб на
коришћење, али он ни дан данас није технички примљен.
Према незваничним информацијама до којих смо дошли,
технички преглед надвожњака требало би да буде урађен
када се заврши комплетна деоница аутопута од Обреновца
У непосредној близини надвожњака у Руклади у току
је обнова деонице аутопута од Уба до Лајковца која се
распала пре него што је пуштена у саобраћај због
коришћења неадкватних материјала. Овакав пропуст
направљен је и приликом изградње насипа који се спаја са
надвожњаком, што захтева темељну реконструкцију. О
квалитету изградње домаћих фирми „Планум” и „Путеви
Ужице” најбоље сведоче речи министарке Зораке
Михајловић која је ових дана изјавила „да је ова деоница
прављена буквално од блата”. Међутим, радови на
аутопуту увелико трају, али надвожњак нико не помиње.

Полако преко надвожњака
до Љига. С обзиром на развој ситуације око санације дела
аутопута који спаја Уб и Лајковац, тешко је очекивати да су
извођачи заинтересовани за његову реконструкцију и поред
великог пропуста у његовој изградњи.
Општина Уб је, пре две године (у гарантном року),
упутила приговоре „Плануму”, након чега је урађено само
делимично површинско пресвлачење асфалта и допуњавање
пукотина. Од тада до данас улегнуће на самом преласку са
рампе на надвожњак је све израженије. Општина Уб је, иако то
није њена обавеза, на овом месту поставила одговарајућу
саобраћајну сигнализацију, која је временом делимично
уништена.
Због свега тога упозоравамо возаче да успоре своја
возила када прелазе овај надвожњак, али и апелујемо на
надлажне институције (!?) да што пре реагују како би се ова
деоница учинила безбедном за саобраћај.
М.М.М.
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У УБСКОЈ ОПШТИНИ ОВЕ ГОДИНЕ ДО САДА АСФАЛТИРАНО 48 ПУТЕВА И УЛИЦА

БОГАТА ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА СЕ НАСТАВЉА
- Нове асфалтне путеве добили су Лончаник, Совљак и Гуњевац. - Уколико временске
прилике дозволе, до средине децембра, уређене путне правце добиће још око 12 села.
Прошлонедељним асфалтирањем три деонице у
Лончанику, Совљаку и Гуњевцу, настављена је богата
грађевинска сезона у селима убске општине. Од почетка
године до данас асфалтирано је укупно 48 путева и улица,
који су, већином, финансирани средствима ЈП „Путеви
Србије”. Како сазнајемо од председника општине Уб Дарка
Глишића сезона асфалтирања још није готова и трајаће све
док то временски услови буду дозвољавали.
- Можда је мало хладно али морамо да испунимо
обећано, јер ако је прошле године било четрдесет и нешто
путева, ове мора бити 60. Ми стално померамо границе,
остало нам је још око 12 путева да урадимо, међу који су
Докмир, Трлић, Памбуковица, део Тврдојевца ка Трлићу и
многи други. Мислим да ћемо себи за 2019. годину задати
много велики задатак, ако желимо да поновимо онај број
километара који смо урадили у 2018-ој- истакао је Дарко
Глишић током обиласка радова у Гуњевцу.

ГУЊЕВАЦ
У Гуњевцу је урађено 450 метара деонице, у доњем
крају, која води ка сеоском игралишту и даље ка Совљаку.
Према речима Игора Стаменковића, власника фирме „Комес
Плус”, која се налази у наставку овог пута, у питању је веома
фреквентна деоница на чијем потезу има доста домаћинства.
Овом приликом, Гуњевчани су добили обећање да ће се, у
наредном периоду, наставити са асфалтирањем овог пута
који се у једном делу раздваја у два крака. Како је речено, у
плану је уређење деонице од 300 метара према Милошевићима, као и другог крака који води ка ресторану „Беча” и
излази на регионални пут ка Памбуковици.

Совљак: Асфалтом спојена два краја села
- Тачно је да нико од Совљачана није веровао да ћемо
спојити два краја нашег села. Велика је фреквенција
саобраћаја на овом путу од Памбуковице према Совљаку и
Трлићу и даље према Коцељеви. Овај потез је, заиста, за сваку
похвалу и могу само рећи да све што смо ми, мештани
Совљака, зацртали и ставили као приоритет - све је испуњено.
Сарадња са општином је изванредна, а следеће године у
плану су нам два засеока од по 500 метара: један према
Ненадовићима, а други пут у Милосављевићима. Ако нам
одобре више, онда би састављали пут поред Божића и
Аврамовића који, такође, имају свој значај и повезују мештане
тих делова села- нагласио је Милосављевић.

ЛОНЧАНИК
Нови метри асфалта постављени су и у Лончанику и то у
два различита краја села, по одлуци тамошњег савета Месне
заједнице. Радове на изгради два крака од 390 и 330 метара
обишао је заменик председника општине Уб Александар
Јовановић Џајић, који је, том приликом, истакао да општина
ради онако како то желе њени грађани.

Обилазак радова у Гуњевцу

СОВЉАК
Два Совљака, доњи и горњи, односно регионални
путеви који воде ка Трлићу и онај који иде ка Памбуковици,
комплетно су спојени асфалтном подлогом. Протекле
недеље урађено је послењих 400 метара асфалта колико је
недостајало да ова деоница кроз Совљак, дужине километар
и по, буде у потпуности завршена. Овај пут рађен је у три
фазе, а до прошле године многи су сумњичаво гледали на
најаве да тако нешто може да се деси. То нам је потврдио и
Продан Милосављевић, одборник у Скупштини општине Уб.

Лончаник: Пут поред плантаже боровница
- Увек ћемо испоштовати вољу људи који живе на
територији села где се дати пут налази, јер нам је најважније
да резултатима нашег рада они буду задовољни. Сигурно
ћемо се и наредне године вратити у ово село и урадити онај
пут који њихови представници буду прогласили
приоритетним- нагласио је Јовановић Џајић.
М.М.М.

SATOVI OD 3.980 din.
Smart LED Satovi
telefon, kamera, imenik, bluetooth, sim kartica, merač pulsa i koraka...
Visokokvalitetni muški luksizni i sportski satovi

ОПШТИНА УБ
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ИСПРАВКА

КРАВА ОТЕЛИЛА ТРИ ТЕЛЕТА

Ненамерном грешком у прошлом
броју „Гласа Тамнаве”, у тексту под
насловом „Осветљене скоро све
улице”, испуштено је име Милоша
Лазића, једног од главних оперативаца Електро службе за одржавање
јавне расвете у КЈП „Ђунис”.

У домаћинству Снежане и Марка
Ивковића у Бањанима, 4.новембра,
десио се несвакидашњи догађај. Наиме,
њихова крава отелила је три потпуно
здрава телета (два женска и једно
мушко), што је веома редак случај. Иако
краве на свет доносе обично по једно
или евентуално два телета, њихова
Ружа успела је да у два наврата отели
по троје.
- И прошле године иста крава нам
је донела тројке, што је за нас било
велико изненађење. Нисмо веровали да
тако нешто може да се понови али, ето, и
овога пута имамо три принове у штали.
Нешто су ситнији и очигледно је да

Милош Лазић
Ивковићи са три нова љубимца

Чудо природе

Ul. Majerova 49, Ub

заостају, што је разумљиво. Битно је да
они добро једу и да су здрави- каже
Снежана Ивковић која са сином Марком
одржава своје домаћинство у горњем
крају Бањана.
М.М.М.

014/414-574
064/515-19-79

DIGITALNA [TAMPA

Краља Петра Првог бр.19
(Тржни центар "Лазић", на спрату)

Током разговора са Небојшом
Живановићем, шефом ове службе,
поменути су радници који већ неколико година врло одговорно обављају
своје послове на одржавању јавне
расвете у убској општини. Међу њима,
свакако, значајно место припада и
Милошу Лазићу, који руководи платформом и кога свакодневно можете
видети на извршавању најделикатнијих задатака који се раде на висини,
без обзира да ли је у питању расвета.
Редакција „Гласа Тамнаве” се, овим
путем, извињава Милошу на овом
пропусту и жели му пуно успеха у
даљем раду.

Vreme je za poklone !
KALENDARI
I REKLAMNA GALANTERIJA

Календари- формат Б3 (33x48 cm), 7 листа

120-

са штампом

Календари - формат Б3
(33x48 cm), 4 листа

100са штампом

Стони календари
(19x11 cm), 13 листа

90-

Пословни календари
(са празницима) 12 листа
* za firme
i sportske klubove

(30x62 cm)

(30x42 cm)

(30x32 cm)

са штампом

70-

90-

За веће количине посебни попусти !!!

120-
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АУТОМОБИЛИЗАМ СЕ ВРАЋА НА УБ

ПАРИПОВИЋ ТРЕЋИ У БУГАРСКОЈ
Илија Париповић освојио је треће место са својим Југом 65, у класи
Група А, на релију који је одржан у бугарском граду Видин
Аутомобилиста Илија Париповић,
који је пре два месеца дебитовао у
Шампионату Србије у релију, успео је да
се упише у анале убског аутомобилизма
као први возач са наших простора који је
учествовао и на рели тркама у иностранству. Наиме, овај двадесетпетогодишњи
Убљанин забележио је наступ на Међународном релију у бугарском граду
Видин, где је са Југом 65 (1.300 кубика) и
сувозачем Стеваном Стојисављевићем
освојио пехар за треће место у категорији
Група А (до 1.400 кубика). Како каже,
посебан изазов и подстрек да крене у

Илија Париповић и сувозач
Ставан Стојисављевић
са пехарима у Бугарској

Бугарску представљао му је податак да
ниједан Убанин никада није учестовао
на рели тркама ван граница наше земље.
- Пошто смо касно ушли у сезону,
јер смо возили само последњу трку у
нашем шампионату у Врњачкој Бањи,
Бугарска се показала као идеална да
наставимо са такмичењима у овој
години. Нисмо имали велика очекивања, јер Југо није конкурентан у класи у
којој смо наступали. Ипак, за мало смо
изгубили друго место на последњем
брзинцу, јер нам је страдао мењач.
Успели смо да завршимо трку и на Уб
донесемо пехар за треће место, што ми
је велики подстрек за наставак каријеререкао је млади Париповић за „Глас
Тамнаве” након успеха у Бугарској.
Илија је први наступ на рели
тркама забележио средном септембра
на Шампионату Србије у Врњачкој
Бањи, где је са Југом 55 (1.100 кубика) у
класи Мали Н изгубио треће место због
пенализације. Седам дана касније
наступао је и на брдској трци на Авали,
али је због квара на алтернатору трку
завршио раније.
- Озбиљно се спремам за наредну
сезону. Нисам још сигуран, али
највероватније ћу мењати аутомобил.
Нећу јурити неке специјалне резултате,
већ ми је циљ да се упознам са нашим
шампионатом, а касније - шта буде,
најављује Париповић. - Имамо у плану и
да покренемо нови ауто спортски клуб
на Убу, а у најави је још једна посада која
ће нам се највероватније придружити. У
питању је врло захтеван и финансијски

VREME JE ZA ZIMSKE GUME !
БЕСПЛАТНА МОНТАЖА ЗА ГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ

Илија Париповић
веома скуп спорт. До сада смо,
углавном, сами финансирали учешће на
такмичењима, али ћемо у наредном
периоду морати да потражимо и помоћ
од општине, као и од спонзора који су
спремни да помогну да се аутомобилизам врати на Уб.
У скоријој прошлости Уб је важио
за један од аутомобилских центара
Србије. Многи се и данас са сетом
присаћају „Убског релија” 2011. и
2012.године, као једне од најорганизованијих и најинтересантнијих трка у
календару Шампионата Србије. Некада
је на релијима широм Србије наступала
плејада убских возача предвођена покојним Мирком Млађеновићем Цикиром
( у чију част је организован рели на Убу),
затим Слободаном Гајићем Кинезом,
Милијаном Драксимовићем, Бранком
Ашковићем... Данас, полако, на ред долазе млађе снаге, а први наступи младог Илије Пароповића наговештавају
неке нове успехе у овом трофејном
спорту.
Милован Миловановић

КУЛТУРА
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СПУШТЕНА ЗАВЕСА НА 11. РЕПАСАЖ ФЕСТ

КУЛСКИ „РОДОЉУПЦИ“ НАЈБОЉИ
Стручни жири доделио девет награда у пет категорија. – На свечаној церемонији,
глумици Олги Одановић Петровић уручена Плакета „Радомир Раша Плаовић“
Представа „Родољупци“ Културног центра Кула,
победник је 11. Repassage festa, који је завршен 17. новембра
проглашењем лауреата и свечаном церемонијом доделе
награда у пуној сали Дома културе. Након одгледаних шест
драмских остварења из Србије, Словеније, Хрватске, БиХ,
Македоније и Црне Горе, стручни жири је комаду Јована
Стерије Поповића, у режији Драгана Остојића, доделио
Плакету „Александар Поповић“ за најбољу представу
овогодишње међународне смотре позоришних аматера из
региона, коју организује Установа за културу и спорт. Награда
за најбоље редитељско остварење припала је Марку Сабљаковићу за режију представе „Блатне душе“ у извођењу Казалишта „Мика Живковић” из Ретковца, за најбољу сценографију Тини Добрајц и Јуру Флорјанчичу за представу „Голи
пијаниста или мала ноћна музика’’, а Драган Остојић је
награђен за најбољу костимографију у „Родољупцима“.

Олга Одановић и Радован Пулетић

Победничка представа „Родољупци”
Ове године, жири је доделио и четири награде за
најбоља глумачка остварења и једну специјалну. Добитници
су Сања Ћировић за изведбу Добринке у „Мировној мисији“
Бјелопољског позоришта, Диме Коцевски за тумачење лика
Атанаса у представи „Пасивно пушење“ Позоришта „Иван
Мазов-Климе” из Кавадараца, Здравко Шињори који је играо
Ђуку и Стипа Звонарева у комаду „Блатне душе“ и Слободан
Ногавица - Шандор из „Родољубаца“. Специјална награда за
најбољу колективну игру припала је ансамблу представе
„Голи пијаниста или мала ноћна музика“.
Уметничке домете Репасажа оцењивао је стручни жири
у саставу: Жељко Хубач, драмски писац (председник), редитељ Милорад Милинковић и глумац београдског Народног
позоришта Зоран Ћосић. Фестивал је пратио и жири публике,
који је после сваке представе додељивао награду за најбољег глумца вечери, а ове године тај задатак је био поверен
Раду Живановићу (председник), Сањи Лалић, Владиславу
Крсмановићу и Радовану Остојићу.

Једанаести Репасаж затворио је Радован Пулетић, који је
„рекапитулирао“ фестивал и сабрао утиске.
„Од 9. до 17. новембра, колико је Репасаж трајао, видели
смо позоришне аматере, људе који су спремни да месецима
раде, припреме представу, спакују се, 500 километара путују,
овде дају све од себе интелектуално, емотивно, физички,
подигну свој занатско-уметнички обим на највиши ниво на који
могу, покушају да се допадну жирију, себи, колегама, публици,
путују до куће и наставе да живе као да се ништа није десило. А
за то добују само аплауз. За аплауз не може да се купи ни
млеко ни хлеб, и оно што је фасцинантно то је да постоје људи
који су спремни да раде такве ствари и да нас те ствари окупљају. Позоришни аматеризам не постоји без људског фанатизма и то смо могли видети и током овог Репасажа“, закључио
је Пулетић, који се захвалио „бриљантном жирију“, а понајвише Убљанима.
„Једанаести Репасаж је најпосећенији у последњих осам
година и оно што је, без сумње, утисак фестивалске недеље то
је публика. Ваше присуство овде стоји тако снажно у корист
уверења да ће ова врста разумевања културе, прво позоришне, а онда културе уопште, преживети све атомске нападе
и са лева и са десна, преживети ону културу која се живи
једним оком, пуног стомака у дуксу и гаћама у дневном боравку, када нам показују како се непознати људи из непознатих
разлога - вређају. Ви овде, овако обучени и спремни да седите
осам фестивалских дана, рачунате на Репасаж, што даје веру и
снагу да ми учинимо све што треба да и наредни фестивали
буду још бољи“, поручио је директор Установе за културу и
спорт.
Свечана церемонија завршена је представом у част
награђених „Хор бечких дечака“, у којој играју Ирфан Менсур,
Драган Петровић Пеле и Слободан Бода Нинковић.

ЗАВРШНО ВЕЧЕ
Осим што су додељене награде лауреатима 11.
Репасажа, фестивала који окупља најбоља аматерска
позоришта са екс ЈУ простора, на завршној свечаности одржаној 17. новембра, Установа за културу и спорт организовала је и Вече добитника награде „Раша Плаовић“, која је
за 2017. годину припала Олги Одановић за две улоге –
Матрјоне у представи „Царство мрака“ и Мајке Југовића у
представи „Царство небеско“. Награду, заједнички, додељују
Народно позориште из Београда и Општина Уб за најбоље
глумачко остварење на свим београдским позоришним
сценама у сезони. Након што јој је директор Установе за
културу и спорт Радован Пулетић уручио Плакету „Раша
Плаовић“, познату позоришну и филмску драмску уметницу
на сцени Дома културе представио је Жељко Хубач и кроз
кратак разговор са Одановићевом присутне упознао са
најзначајнијим деловима њеног стваралаштва. На завршној
вечери, и убско Позориште „Раша Плаовић” је већ по традицији уручило своју годишњу награду за допринос развоју
позоришног аматеризма. Признање је добила Зорица Сибиновић, која као шминкер преко две деценије успешно и вешто
прерушава и трансформише глумце за позоришне улоге.

Годишња награда убског позоришта
припала је Зорици Сибиновић
И током овогодишњег Репасажа, општина Уб, као
генерални покровитељ манифестације и Установа за културу и
спорт, као организатор су са сваким подизањем завесе
оживљавали успомене на великане драмске речи и драмске
игре – Александра Поповића и Радомира Рашу Плаовића, у
чију част се фестивал и одржава. Поред сећања на велике
уметнике рођене на Убу, фестивал има и друге високе циљеве:
да негује и афирмише позоришни аматеризам, да укаже и
подсети на јединствено културно наслеђе и допринесе успостављању нових облика сарадње у региону.
Д.Недељковић
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ОПШТИНСКИ ВЕЋНИЦИ ДАЛИ САГЛАСНОСТ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

РАДИ СЕ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ
Усвојен и Правилник о висини накнаде трошкова матичара уколико се
венчање обавља ван редовног радног времена
На 33. седници општинског Већа, одржаној 16. новембра, дата је сагласност на закључење уговора о изради
пројектне документације за реконструкцију зелене пијаце на
Убу. Посао је додељен фирми „СЗАМ-пројектинг“ из Шапца
која је једина доставила понуду у претходно спроведеном
поступку за предметну јавну набавку мале вредности. Након
увида у отворену понуду, Комисија за спровођење поступка
јавне набавке је утврдила да, осим што је благовремена,
понуда Шапчана још је и „без битних недостатака, одговарајућа и прихватљива“. Укупна вредност услуге израде
наведене документације је 1.494.000 динара укључујући
ПДВ.
Уз констатацију да пројектна документација за реконструкцију зелене пијаце „прилично кошта“, председник
убске општине Дарко Глишић је рекао да ће и сами радови
бити веома скупи.
„Новац смо обезбедили и сада чекамо да се заврши
пројектна документација како бисмо следеће године могли
да започнемо реконструкцију. Наши грађани заслужују
уређенију и модерну зелену пијацу, која ће у крајњем случају
улепшати и тај део града“, закључио је Глишић.
Општински већници су прихватили и Правилник о
висини накнаде за рад и накнаде трошкова службеног лица

Будући изглед Зеленог пијаца- задња страна

Будући изглед Зеленог пијаца- предња страна

на пословима склапања брака ван редовног радног времена.
Како је објаснио секретар Скупштине општине Уб Драган Радојичић, предложеним Правилником регулисано је ангажовање
матичара током изласка на терен викендом и у време државних
празника.
„Они тада имају објективне трошкове одласка на место где
се склапа брак, имају путне трошкове, морају пристојно да
изгледају и сасвим је у реду да се матичарима покрију расходи
и утрошено време. Накнада за рад и трошкове за службено
лице женског пола износиће 3.000 динара, а мушког пола 2.500
динара. Ти трошкови биће покривени из накнаде коју
заинтересоване странке плаћају за склапање брака ван
службених просторија и ван радног времена. У питању је
накнада по дану, а не по обављеном венчању“, прецизирао је
Драган Радојичић.
Чланови Општинског већа на последњој седници једногласно су усвојили и преосталих седам тачака дневног реда. Д.Н.

ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ ПОКРЕУО ПЕТИЦИЈУ

ЗАШТИТИМО ДЕЦУ ОД ДРОГЕ И АЛКОХОЛА
Без здраве породице нема среће и просперитета народа и државе - поручују из ПОКС-а.
Покрет обнове Краљевине Србије покренуо је
прикупљање потписа за покретање петиције која има за циљ
усвајање новог закона о заштити деце од психоактивних
супстанци. Представници општинског одбора на Убу
организовали су, прошлог петка, штанд на Градском тргу
којим се промовише ова иницијатива. Сви заинтересовани
грађани имали су прилику да својим потписом подрже
акцију која позива на повратак традиционалним породичним вредностима у којима ће деца одрастати у здравом
окружењу.
- Исланд је усвајањем овог закона, још 1998.године,
смањио стопу наркоманије и алкохолизма са 44 на пет одсто.
Они су то постигли уз помоћ три мере за које мислимо да би
требало применити и код нас у Србији. Најпре, држава мора
да обезбеди деци да се бесплатно баве спортом три до
четири пута недељно, да учествују у креативним активностима у школи и да део часа проводе у природи. Овом
мером деца стичу осећај да школа брине о њима и да су део
нечег важног. Такође, залажемо се и за забрану приступа
деце млађе од 16 година на улици после 24 часа лети и 22
сата зими, без пратње пунолетних лица који за њих
одговарају, као и за забрану присуства малолетника после
23 часа у угоститељским објектима у којима се точи алкохолистиче Светислав Матић, председник ОО ПОКС Уб. - Неки
мисле да овај потез неће бити популаран међу младима, јер
предлог закона се односи на њих директно, пошто на неки
начин, ограничава њихову слободу. Међутим, наш покрет
сматра да то дугујемо нашој деци, јер, када одрасту и
постану људи, схватиће колико им је овај закон, наравно,
ако буде усвојен, помогао у најкритичнијем периоду
њиховог одрастања.

Активисти ПОКС-а
поред штанда на Градском тргу
Како каже, посланици Скупштине Србије би требало
људски да реагују на овај хуман предлог и свако ко је родитељ
и жели добро свом нараштају ће га подржати. Покрет обнове
Краљевине Србије је почетком новембра кренуо са
прикупљањем потписа у већини градова широм Србије и за
сада је одзив веома добар.
- Ми сматрамо да је сваки успех у земљи узалудан, као на
пример одбрана Косова или повећање стопе запослености, ако
не одбранимо нашу децу и омладину од порока. Ако немамо
здраве нараштаје и не повећамо наталитет, онда нам џабе и
држава и народ- закључује Матић.
Милован Миловановић

ПОЉОПРИВРЕДА
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У ТАМНАВИ

СЕТВА ПШЕНИЦЕ ПО ДИКТАТУ ВРЕМЕНА
Посао је успорила суша, јер је земља тврда и тешка за обрађивање,
па је рок јесење сетве пролонгиран
Иако је раније почела, сетва пшенице на подручју убске општине није
напредовала како се очекивало.
Посао је успорила суша, јер је земља
тврда и тешка за обрађивање, па је рок
јесење сетве пролонгиран, указује Драган Марјановић, пољопривредни произвођач из Бањана и представник
фирме „Агро Оптимум“, која се бави
откупом пољопривредних производа
и уговарањем меркантилне производње. Према његовој процени, до сада
је хлебним зрном у Тамнави посејано
30 посто планираних површина, што је
знатно мање него прошле године.
„Захваљујући идеалној јесени,
прошле године могло се посејати на
тањирачу колико хоћете, а ове је
земља толико тврда, да ни орање не
помаже. Због тога и због временских
прилика, пшеница се сада сеје у три
фазе, тако да имамо ону која је никла,
која треба да никне - ако буде падавина
и која ће се тек посејати. То значи да не
можемо да очекујемо велике приносе у
жетви. Пшеница има свој оптимални
рок сетве, који је између 5. и 25. октобра и ко је посејао у том временском
периоду већ има зелене њиве. После
тога, ретко се сејало, а сада су пробијени сви рокови. Додуше, стручњаци
кажу да је боље семе да чека у земљи,
него у џаку, што је тачно, али сматрам
да касна сетва носи велики ризик.
Пшеница јесте озима култура, међутим, многи ратари су у незгодној
ситуацији и питају се да ли треба
наставити сетву или одустати од ње“,
истиче Марјановић, који је ове јесени
пшеницу посејао на 15 хектара, док је
прошле године под тим усевом имао 30
хектара.
Сетвом у децембру, или чак у јануару, како се то у неким годинама дешавало, озима пшеница се доводи у позицију јаре пшенице. Она ће врло успорено ницати, 30-50 дана, а затим јој
остаје четири месеца (март-јун) да
фор-мира принос. У таквим условима
се не може добити род већи од четири
тоне, колико дају јаре сорте пшенице.

Драган Марјановић са сином Стефаном током сетве, ових дана у Бањанима
По речима нашег саговорника, осим
јесење сетве, суша је зауставила и припрему земљишта за пролећне радове у
пољу, па се касни и са дубоким орањем.
„И ту смо у проблему, јер не можемо
да узоремо због тврде земље. Покушавали смо, али не иде. У убској општини,
90 посто пољопривредника има тракторе са три клипа. Воде се са 39, али
имају 37 коњских снага, и они су уполовачени и израубовани. И како са њима
људи да уђу и на мале парцеле и обраде
земљу? Пољопривредници немају
новца и на селу је тешка ситуација. То се
види и по старачким домаћинствима,
али и по нама који нешто радимио,
боримо се, имамо подмладак у кући. Ако
се са садашњих четири хиљаде динара,
субвенције за ратарску производњу не
врате на ранији износ од 12.000 динара,
биће још теже“, упозорава угледни
бањански пољопривредник Драган
Марјановић, који са својом породицом
обрађује 70 хектара земље и у сточном
фонду има 40 грла крупне стоке.
Д.Недељковић

,

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

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

цене

кг 100,120,130
кг
50
кг
80 - 100
кг
50, 60
кг
300, 400
кг
70, 80
ком
20, 30
ком
70, 80
кг
40, 50, 60
кг
25, 30
веза
20
кг
150
кг
50, 60
кг
70, 80
кг
80,100,120
ком
5 - 10
кг
50, 60
веза
30
ком
40
кг
500, 600
кг
240
ком
13, 18, 20
кг
80, 100
кг
60, 70, 80
кг
60 ,70
ком
40
ком
30, 40
веза
50
веза
25, 30
кг
150 - 200
кг
40, 60
кг
80, 100
кг
90
кг
80 - 110
кг
1.000
кг
200
кг
200
кг
110
кг
100 - 120
кг
150
кг
60
кг
80, 100

Приредила: Љ.Симановић, 16.новембра 2018.
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УБСКА ГИМНАЗИЈАДА

ОКО НАС
ТОКОМ НОВЕМБРА У ДОМУ ЗДРАВЉА УБ

ДРУЖЕЊЕ КОЈЕ
НЕМА ЦЕНУ

НАСТАВЉЕНА АКЦИЈА
ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА

Сећање на дане младости, убски корзо,
несташлуке и успехе, драге професоре...

Прилику да преконтролишу своје здравље
искористило 42 грађана

Прошло је пуних 45 година од како је прва генерација
матураната завршила убску Гимназију. Стари гимазијалци
традиционално су се састали, по десети пут, како би оживели
старе успомене. У пријатном и веселом расположењу
окупило се осам генерација, а ове године прослављена су
два јубилеја. Прва генерација убских гимназијалаца (1954.
годиште) прославила је 45 година матуре, док су нешто
млађи рођени 1959.године обележили јубиларних 40 година.
Међу некадашњим гимназијалцима има доста свршених лекара, професора, адвоката и многих других професија, а прослави матуре је приствовало доста оних који не живе на Убу.
- Као и претходних година, трудили смо се да се окупимо у што већем броју. И они који не живе на Убу увек се
радо одазову позиву са посебним еланом и интересују се
сами да ли ће и ове године бити организована гимназијада.
Једноставно, многи од нас, а посебно они које је живот одвео
у друге градове, живе за то да поново виде на једном месту
све људе који су са њима ишли у школу- рекла је током прославе Весна Луковић, један од организатора убске Гимназијаде.

Крајем октобра, у убском Дому здравља успешно је
реализована још једна акција бесплатних превентивних
прегледа, којој се одазвало 42 грађана. Њима је укупно
урађено 65 процедура, од тога по 20 лабораторијских анализа триглицерида и холестерола и 25 ултразвучних прегледа абдомена. Пре дијагностичких прегледа, све пацијенти
су прошли општи преглед.

Весело, весело...
Зоран Аврамовић припада групи која је матурирала
давне 1973.године.
- Дуг је период од 45 година, јер када човек има толико
година то је леп стаж, а замислите још када слави 45 година
од матуре. Из моје генерације вечерас нас је присутно
десеторо, што је, отприлике, само тридесет посто. Надам се
да ће нас на неком од следећих сусрета, можда на јубилеју 50
година матуре, бити знатно више. Ипак, сматрам да се и нас
седамдесетак, колико нас укупно има вечерас, одлично
проводимо пребирајући успомене из наше безбрижне
младости- поручио је Аврамовић, позивајући и остале да им
се придруже наредне године.
Окупљени у ресторану „Школарац”, заједно и насмејани, некадашњи ученици гимназије, дружили су се и веселили до касно у ноћ.
М.М.М.

Бесплатни превентивни прегледи
Према речима директорке Дома здравља др Биљане
Николић, Министарство здравља већ дуже од годину дана
организује бесплатне превентивне прегледе, који су првенствено намењени пацијентима без здравственог осигурања.
-У последњој акцији, др Жељка Јовановић, специјалиста радиологије, радила је ултразвук абдомена и она је до
сада подржала највећи број бесплатних превентивних
прегледа. У дежурном тиму била је и др Даница Катона,
начелница и специјалиста опште медицине, као и сестре и
лаборанти. У зависности од понуђених прегледа, влада и
интересовање, па за наше претходне две акције није био
велики одзив, али је он далеко већи када су понуђени ултразвучни прегледи. Наше техничке могућности нису велике,
међутим увек изађемо у сусрет пацијентима за оно што
можемо да урадимо, навела је др Николић.
Током претходних акција, од септембра месеца 2017.
године, око 350 грађана са територије убске општине искористило је прилику да преконтролише своје здравствено
стање.
„За ових годину дана, најзначајније је да смо на време
открили патолошке промене код два пацијента када смо
радили тумор маркере простате и они се сада превентивно
лече, као и патолошке промене код неколико пацијената када
смо радили лабораторијске анализе штитне жлезде. То
значи да ова акција даје лепе резултате, превасходно као
својеврстан вид превенције, којим се спречава број и развој
озбиљних обољења, а друго што грађани који немају
здравствену књижицу могу да се преконтролишу и не
запоставе своје здравље“, каже др Биљана Николић о
значају превентивних прегледа.
Додаје и да је убски Дом здравља сваки пут подржао
ове акције, које се одвијају при Општој болници Ваљево. Д.Н.

НА ПРАЗНИК СВЕТИ ВРАЧИ

ЛЕКАРИ ОБЕЛЕЖИЛИ
СВОЈУ СЛАВУ
Медицинари убског Дома здравља 14. новембра су
прославили своју еснафску славу, Свете Враче Козму и
Дамјана. Славски обред је почео освећењем и сечењем
славског колача, који су обавили свештеници убске цркве
на челу са Архијерејским намесником Тамнаве, протојерејем Станишом Ђокићем. Поред запослених, обележавању
заштитника лекарске професије присуствовали су председник убске општине Дарко Глишић са сарадницима, директори јавних предузећа и установа, као и бројни пријатељи
ове здравствене установе. Госте је поздравила директорка
Дома здравља др Биљана Николић, која је честитала славу
својим колегама и пожелела да и у будућности, као и до
сада, своју професију обављају одговорно и предано.
„Ускоро ће почети адаптација Амбуланте у Бања-

нима, а на пролеће би требало да отпочне реконструкција и
доградња Дома здравља на Убу, чиме ћемо добити једну
потпуно нову зграду и боље услове за рад. Надам се да ћемо,
самим тим, имати и више кадра, више служби и специјалиста, што значи бољи квалитет здравствене заштите за
наше пацијенте и већу доступност услуга“, рекла је др
Биљана Николић.
Д.Н.
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

Бобан Стефановић,
спортски новинар (ТВ „Арена спорт)
Биографија
Рођен је у Ваљеву, 2. јануара 1987.
године. Основну школу и гимназију
завршио на Убу, а 2006-те уписао је
Факултет за спорт и физичко васпитање (ДИФ). Током последње године
студирања запослио се на телевизији
"Арена спорт", где ради преко осам
година као коментатор, водитељ,
презентер и уредник централно
информативне емисије "Max bet news".
Играо фудбал 20 година, а једно време
је био и члан убског Аматерског позоришта "Раша Плаовић"... Од ове
године обавља функцију председника
Управног одбора Установе за културу и
спорт Уб.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?

добити аква парк и затворени базен,
због чега се посебно радујем.

Одрастање на Убу
памтим по...
- Сигурно најлепши период у
животу. Без брига, стреса и размишљања о будућности. Важно је било да
се играмо. Хоће ли то бити мали
фудбал, баскет или игре без лопте,
попут жмурке и тражења, уопште није
било важно; желели смо да се играмо!
Чак су и дечаци прескакали ластиш са
девојчицама. Наша предност у односну
на данашње генерације свакако је
чињеница да пре 25 година нисмо
имали интернет, андроиде, ајфоне и
слична техничка средства... У то време
главни даса у друштву био
је онај који је на располагању имао „Комодор 64”,
касније се тек појавила
Сега... Хтео - не хтео, био
сам "осуђен" да време
проводим напољу са старијим дечацима. Често су
ме "малтретирали" јер нисам хтео да слушам њихова наређења, па се неретко
дешавало да се кући
вратим уплакан. Међутим,
после 20 минута поново
бих се нашао са истом
"екипом". Правили смо
несташлуке, код Кике смо
редовно "крали" грожђе и
остале воћке, у Мургашу
лубенице... Зими смо из
дворишта основне школе правили
грудве и гађали аутомобиле који су
пролазили улицом Вука Караџића...
Када сам мало одрастао, на ред су
дошли тренинзи и утакмице... Чика
Миле Петровић Пирић, Јордан Видић
Јогурт и остали, и те како су утицали на
мој биолошки процес. Те ствари се не
заборављају, без обзира што су давно
иза мене.

- Као мали доста времена сам
проводио у парку. Искрен да будем,
недостаје ми. Парк је био један од
симбола Уба и све што се тамо
дешавало никада ми неће ишчезнути
из сећања. Да не заборавим и чувену
чесму која је после фудбала свима
служила за освежење. Базен и ШепкоУб би требало да буде
вац свакако су места која и данас
поносан на...
посећујем, као и сваки кафић у којем
- За нашу општину кажу „Нит' мањег
могу без пресије да прелистам дневне
новине. Начуо сам да ћемо ускоро места, нит' више познатих људи”. Није

то без разлога. Када ме питају одакле сам
прва асоцијација на мој одгвор је: знам,
Драган Џајић, Душан Савић, Немања Матић
и Раћа Петровић... Истина је да су сви они
заслужни што за Уб знају људи из читаве
Србије, као што су пре њих главни
"амбасадори" били Бранислав Петронијевић, Раша Плаовић, Божидар Кнежевић и
многи други који су за многе данашње
генерације истински анонимуси. Нажалост.
Наш град би требало да буде поноссан и на
све младе људе који су цењени ван
територије општине Уб и који радне
обавезе имају ван родног места. Кад-тад
сви се радо врате, макар то био неки
продужени викенд или предах током
новогодишњих и божићних празника.
Уосталом, где год да се налазимо сви смо
лични представници родне груде.

На Убу ми највише смета...
- Недостатак културе. Не поштујемо се
међусобно! И није то само случај у нашем
месту, то је глобални проблем. Немам
проблем с паркингом, с гужвом у
саобраћају... Смета ми понашање младих
суграђана. Али, то је нешто што са собом
доносиш из породичног дома. Ако се
сретну људи с незгодним карактером,
невоља је загарантована. Тврдоглави смо.
Не излазимо у помоћ једни другима, нисмо
спремни да преузмемо нечији терет, а да
заузврат не тражимо ништа. Није на одмет
да будемо бар мало флексибилнији.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- Ми смо веома специфична средина у
којој капацитети нису у потпуности
коришћени. Пољопривреда и туризам у
Србији могу да буду развијени на знатно
вишем нивоу, па тако и на Убу. Ова тема је
врло осетљива и сигурно да о њој постоје
много бољи саговорници који ће рећи шта
то Убу фали да би био бољи. Паметних
људи је одувек било и биће - омогућите им
да у практичном смислу искажу свој
потенцијал и креативност. Радује ме што је
после неколико година са радом је почела
и Школа глуме.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...

Печати за СКУПШТИНЕ СТАНАРА

- Када си константно у једном месту
некада не можеш увек ни да приметиш да
се нешто дешава. А урађено је доста тога у
протеклих неколико година: многе зграде
су реновиране, као и шеталиште на
Шепковцу, Школарац, путеви... Наша
варошица је лепа, али то људи или не виде
или не желе да виде.
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Пише:
ДРАГАН ЂЕРМАНОВИЋ ЂЕЛЕ

У КОМШИЈСКОМ
СЕЋАЊУ
Коцељева је одвајкада била везана за Уб и - остала је
некаква копча у Баталагама и Зуквама да вековима прича о
Тамнави и Посвотамнави. Остала су и сећања мог комшије
Драгослава Лукића Кепе, пензионисаног учитеља, о малој
вароши добрих људи који су Убу удахнули душу и доброту, о
спорту и лепим учитељкама.
Причати о спорту је немогуће, а да се не спомену браћа
Ђунисијевићи, посебно име Рада Ђунисијевића који је дао гол
са тридесет метара Шоштарићу, или име господина Душана
Марјановића, чувеног трговца и спортског радника. Тај
господин је у очима мог комшије (који је као дете дохватао
лопте иза гола), видео огромну жељу да заигра за „Јединство’’
и једном приликом га је убацио у другом полувремену против
Црљана (иако није био
регистрован).
Драган Џајић је био
млађи десетак година од
мог комшије, тада,
сиромашног ђака
Учитељске школе који је
живео у интернату и у
овој причици каже да
никад не може заборавити како му је Џаја
донео на игралиште
шерпицу са два пржена
јајета и мало хлеба да
руча.
Дружио се са
легендарним Мирославом Ф а љ ом С е л а ко вићем и памти да је пола
стадиона навијача долаКепа
Кепа и
и Фаља
Фаља се
се сладе
сладе
зило да само њега гледа,
да никад није злоупокоцељевачким
коцељевачким грожђем
грожђем
требио своју физичку
снагу, да је био идол убској младежи као играч и човек. Памти
и анегдоту кад је од мајке тражио паре за улазницу на
утакмицу, али она није имала довољно, па, кад му је дала,
рекла је да одгледа једно полувреме.
Памти кад је за „Јединство’’ играло девет просветних
радника, а од играча: бека Чолића што оде после у Партизан,
Боку Ерчића што се ожени из Зукава, Завишу Станојевића,
професора географије чијег оца доведе из Ниша поменути
Душан Марјановић да му води књиге, Спасоја Божића, Стеву
Глумца шумара, Читаковића, што су га родитељи касно добили, голмана Јапалака што је бранио пре Земана и Мачка (син
шустера Васе), Мику Цикушу, Кадијевића, Петронијевића,
чувеног Милана Париповића, чија су оба сина играла добро
фудбал, Бранка Кезу Савића што се ожени учитељком из
четврте године, па Трифуна Михаиловића (изванредна
полутка), што је имао шифроване поруке тренера за дур (да
нагази противника са специјалним крампоном)... Памти
велике утакмице са клубовима из Обреновца, Ваљева,
Вреоца, Богатића, Крупња, Лајковца...
Памти и дочеке државних празника и како Фаља прска
другаре са сифоном соде, корзо који беше испуњен девојачком природном лепотом, младих учитељки (јер Учитељска
школа је препородила Уб), па директора Рајка Шекуларца и
много је остало у глави помешаних фрагмената једног лепог
времена младости проведене на Убу, који и дан данас има
душу и доброту људи (ово сам ја рекао, а све остало сам чуо
од учитеља Драгослава Лукића Кепе, који је учитељавао у
Зуквама, а дружио се са Фаљом и другим Убљанима).

www.glastamnave.com

УБСКИ ГРАФИТИ - ГЕОРГИ ГОЦЕВ ЛИКА

МАКЕДОНАЦ СА
ШИРОКОМ ДУШОМ
Памте га генерације ђака
После земљотреса у Скопљу,
давне 1963.године, у убску основну
школу дошао је наставник ликовног
васпитања Георги Гоцев (многи и данас
мисле да му је име било Гоцев, а звао се
Георги). Ступио је на посао 1.септембра
са још свежим сећањем на земљотрес
који је преживео, спасавао унесрећене
из рушевина и, касније, са страхопоштовањем, причао о великој стихији која је задесила главни град Македоније.
Брзо се сродио са Убљанима, оженио се, изградио кућу,
добио ћерку... Био је популарни
Лика и остао цео радни век у
истом убском колективу ОШ
‘’Милан Муњас’’.
Водио је фото секцију,
многе ученике увео у тајне
развијања филмова и израде
црно-белих фотографија, уносећи своју широку душу у све
што је радио. .
До краја живота снимао
Са неизбежном
је, али није запостављао ни свој
камером
професионални афинитет. Његову породичну
кућу красе уља на
платну, акварели
и цртежи угљеном. У Удружењу
пензионера Уба
зидови у клубу
чувају успомену
на Гоцева кроз
фотографије које
је снимао приликом дружења
Дружење у Клубу
Актива у којем је
био важан стуб...
убских пензионера

Скопље - сусрет генерације
давних година

Ђачка слика са омиљеним наставницима
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РУКОМЕТ У СЕЋАЊУ КАО ’’СЈАЈ У ТРАВИ’’
Као са вихором, прохујала су времена у којима су рукометаши Уба, предвођени Фуљом,
Бубом, Момом, Селаком, Гипсом, Цобом, Мибом и другима жарили и палили Србијом

Драгослав
Јовановић
Фуља

Убски рукомет је нераскидиво везан за низ ентузијаста, почев од Мирка Нинковића, Жиже Ђурића и
Милована Веселиновића, па
до Драгослава Јовановића
Фуље, Милоша Селаковића,
Момчила Јовановића, Миленка Павловића, Бране Фуље
Јовановића, Веље Симића,
Милана Пауновића, Бебића,
Бубе Правика, Аце Мачка,
Чоле, Ђере, Бранка Благојевића Шеље, Ћоба, Цимета... Списак оних који су део
галерије убских рукометаша
за историју је много дужи од
наших просторних могућности, али, један, свакако,
заслужује посебну пажњу Драгослав Јовановић Фуља.
Он је, по дужини играчког
стажа, рекордер. Био је незамењиви десни бек од 1962.
године, две деценије, до
почетка осамдесетих.
- У то време, играло
се срцем и без икаквих плаћања- сећа се са сетом. - Највећа награда за нас је била
вечера од десет ћевапа и...
пиво - за оне ‘’пивске’’...
- А два за капитенадодаје у шали. - Цепали смо
лоптом мреже, постизали
победе које се памте и, као
награду, имали наклоност
локалних лепотица и верну
публику...
Било је то време
незаборавног ‘’сјаја у трави’’
на Општинском брду, првих
пољубаца у задњем реду
биоскопа и бесаних ноћи
испод липа у Парку... Фуља је
запамћен као наочит момак
чији звиждук се чуо у Првомајској, од школе до иза
пијаца.
Средњу економску
школу је завршио у Обреновцу где су и почеци његове
рукометне каријере у РК
‘’Раднички’’ (1959.године).

Легенде: Жижа, Боћа Симић, Влада Четник, Гачић Ваљевац,
Веља Симић, Мирко Нинковић, Гримани;Седе: Офка, Језда,
Фуља, Бебић, Ђура Уну и Цобе Симић - лежи

Они су основали РК "Јединство", данашњи РК ‘’Уб’’
игре у којима Убљани успешно учествују у данас.
Сећања се сустижу. За ову прилику издвојили смо
анегдоту са Ћиром Жнидарчићем у главној улози:
- Изразио је жељу да игра рукомет са нама наш
другар Ћира. Он је био мало пунији, па није издржао тренинг
до краја. Пожалио се Мићи Плавом, а овај му рече да иде у
свлачионицу и узме лимун са шећером (то је било освежење
које је Мића спремао за све нас). Ћира се, после неког времена вратио и рекао да није могао да поједе све...(!?)
Прснули смо у смех јер је наш друг мислио да је све што је
спремљено било за њега, а Мића је похитао у продавницу...

Фуља старији, стоји, а у ‘’сјају траве’’ су
Фуља млађи, Шипа и Јован Јовановић
Посебна успомена му је утакмица са ‘’Звездом’’ на
убском полигону где се сјатило око 2.000 гледалаца. Коначан резултат 17:17, а за Београђане је играо и Лазаревић,
који је, исте године, проглашен за играча света. Наравно
Фуља је и тада бриљирао.
Председник Удружења пензионера је већ осам година (тече му трећи мандат). Успешно води „фирму за треће
доба’’... Али, о тој теми често извештавамо...
М.М.

Са једне забаве: Рајна са Јездом,
Лила са Драшком и Фуља са Радом
Екипа која је освајала пехаре на Радничким спортскоим играма
широм Србије:Илић, Бебић, Бојић, Јовановић, Савић (Кеза),
Николић. Чуче:Лазић, Лелићанин, Лаза Петлић и Слоба Шифра

После дипломирања, 1962, запослио се у Скупштини општине Уб и ту остао, до пензије, на истом радном
месту, 40 година и осам месеци. Био је председник
Синдаката у свом колективу 15 година, организовао
испраћаје у пензију, набавку зимнице и робе за широку
потрошњу, прославе државних празника, али, у његово
време, у Врњачкој Бањи, започеле су и Радничке спортске
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ПОКС ОБЕЛЕЖИО ДАН ПРИМИРЈА

СЕЋАЊЕ НА ЖРТВЕ
ВЕЛИКОГ РАТА
Полагањем венаца на споменик палим ратицима из
Тамнаве од 1912. до 1918.године, чланови ОО Покрета
обнове Краљевине Србије обележили су Дан примирја у
Првом светском рату. Стогодишњица од окончања Великог
рата, широм Србије обележена је пригодним скуповима,
одавањем поште личностима из тог периода наше историје
и полагањем венаца на спомен-обележја. Дан примирја
обележава се, у целом свету, у знак сећања на 11. новембар
1918. године, када су у француском граду Компијену силе
Антанте потписале примирје са Немачком, чиме су окончана
ратна дејства на западном фронту. Силама Антанте (Француској, Уједињеном Краљевству и Русији), као савезничка
сила прикључила се Краљевина Србија и дала изузетан
допринос укупној победи у Првом светском рату и сламању
Аустроугарске монархије.
- Србија је процентуално била највећа жртва Великог
рата и зато је наша дужност да се тих жртава заувек сећамо.
Они су нашли своје место у бесмртности и наша је обавеза
да се бар на овај дан окупимо, положимо цвеће и поменемо
их. Доста наших Тамнаваца је дало своје животе у том рату.
Поносни смо на Михаила Маџаревића који је најодликованији војник, али и на Војислава Воју Танкосића који је по
тадашњим аустроугарским изворима, био један од повода
за избијање рата- рекао је након полагања венаца председник убског ОО ПОКС-а Светислав Матић.

ПОКС: Обележевање значајног датума
у српској историји
Делегација ПОКС-а црним флором је прекрила таблу
која стоји у подножју споменика, јер сматрају да је она
скрнављење једног од симбола Уба.
- Зато данас са овог места јавно позивамо општинско
руководство да, у неком наредном периоду, врати споменик
у првобитно стање. Ми имамо слику како је овај споменик
некада изгледао и било би лепо да се врати његов некадашњи изглед, јер то дугујемо тим људима. Некада је на
овом војнику стајала шајкача која је преиначена у шлем, а
тадашње комунистичке власти су у плочи урезале да су га
обновиле и сачувале, питамо се на који начин- поручио је
Матић.
У Србији се Дан примирја обележава од 2012. године,
традиционално полагањем венаца и свечаностима, а главна
прослава одржана је 11.новембра у Паризу, на којој је присуствовао и председник Србије Александар Вучић. М.М.М.

PRODAJA I SERVIS

KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

РАДЉЕВСКА ШКОЛА ОБЕЛЕЖИЛА ВЕК
ОД ОКОНЧАЊА ВЕЛИКОГ РАТА

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
У оквиру свечане академије, ученици извели
програм уз присуство бројних званица и гостију
Поводом обележавања сто година од краја Првог светског
рата, у ОШ „Душан Даниловић” у Радљеву одржана је свечана
академија, уз присуство представника општине Уб, Термоелектране „Никола Тесла”, РБ „Колубара”, Месних заједница и
цркве, директора тамнавских школа, општинских предузећа и
установа, припадника МУП-а, родитеља и мештана села источне
Тамнаве.

Учесници свечане академије у Радљеву
Многобројне госте поздравила је директорка радљевске
школе Светлана Максимовић истакавши да је век од завршетка
Великог рата јубилеј који обавезује данашње генерације да
сачувају од заборава многе појединости из тог раздобља,
важног како за српску, тако и за светску историју.
Присутнима се обратио и Никола Томић, један од главних
иницијатора и организатора свечане академије, некада ученик
радљевске школе, а сада директор железничког транспорта у ТЕ
„Никола Тесла”. У свом говору подсетио је на херојство и
голготу кроз коју су прошли наши преци у очувању слободе, као
и на историјске чињенице о страдању Србије у Великом рату,
која је изгубила 1.247.435 људи, односно 28 одсто од целокупног
становништва.
„И из ових крајева, Источне Тамнаве, велики брог људи је
страдао у Великом рату, много више него у Другом светском
рату. Довољно је да кажем да је из само из села Бргула, према
попису, страдало њих 67, али има и оних који нису евидентирани, а који су помрли од глади, болести, од тифуса. Читава
Србија је била гробље, нема породице која неког није изгубила.
То је једно велико страдање, али и једно велико наравоученије
да треба гледати увек и на сваки начин да се рат избегне.
Мислим да би наша највећа победа била да су ти наши преци
остали живи и данас би нас, вероватно, било 12 милиона”,
указао је Никола Томић.
Према његовим речима, солунски борци су запостављени
и скрајнути већ дуже време, а свечаности поводом значајних
датума из Првог светског рата, углавном, се одржавају у већим
центрима.
„Сматрао сам да Радљево, као центар Источне Тамнаве,
која је такође претрпела велике губитке, заслужује да обележи
век од његовог завршетка”, рекао је Томић о мотивима да један
велики јубилеј достојно обележи мала радљевска школа, коју
похађа 210 основаца.
У оквиру свечане академије под називом „Да се не
заборави“, ученици виших разреда су речју, глумом, стиховима
и музиком дочарали губитке и муке Србије, њену голготу и
васкрс, и изазвали много емоција и сузе код присутних. Веома
квалитетан програм осмислила је наставница Јадранка Дамњановић, њене колегинице Марије Вучичевић и Милица Марић су
припремиле историјске податке и урадиле сценографију, док је
Слободанка Ашковић руководила хором.
Осим академије, ОШ „Душан Даниловић” је у холу
школске зграде организовала и изложбу ликовних и литерарних
радова ученика посвећену Првом светском рату.

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

ГИМНАЗИЈА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ОБЕЛЕЖАВАЈУ ВРЕДАН ЈУБИЛЕЈ

СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА
УБСКОГ СРЕДЊЕГ
ОБРАЗОВАЊА
Програм прославе биће заокружен свечаном
академијом, која ће се одржати 28. новембра
у сали Дома културе
Низом манифестација, Техничка школа и Гимназија
Бранислав Петронијевић“ обележавају 70 година средњег
образовања на Убу. Цео новембар протиче у знаку тог вредног
јубилеја, а програм прославе биће заокружен свечаном
академијом, која ће се одржати 28. новембра у сали Дома
културе, са почетком у 12 часова.
Директор Техничке школе, Зоран Бабић подсећа да од
1948. године убске средње школе раде непрекидно, с тим што су
им се мењали називи.
„Раније школе које су постојале радиле су са прекидима, а
ми већ седам деценима радимо непрекидно. Иначе, почеци
средњошколског образовања датирају од 1919. године, тако да
се можемо похвалити да готово читав један век постоје средње
школе на Убу. С обзиром на то да рођендане не славимо сваке
године, већ сваке десете обележимо јубилеј, сада смо се
потрудили да програм буде богатији и разноврснији, а у њима
су највише учествовали наши садашњи и бивши ученици и
професори“, напомиње Бабић.
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КАКВА НАМ
БИБЛИОТЕКА ТРЕБА ?
„Библиотека постаје сервис свих грађана, где могу
да задовоље најразличитије потребе - не само да
изнајмљују књиге, већ да науче да користе интернет,
место где ће се састајати и проводити слободно
време, а ученици радити домаћи”, истиче Јелка
Панић, директорка убске библиотеке.
Директорка Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“,
Јелка Панић и Ана Илић, професорка разредне наставе и
школска библиотекарка у бањанској ОШ „Рајко Михаиловић“ недавно су учествовале на међународној конференцији „Каква нам библиотека треба?“, која је одржана у
Београду, у организацији ЕУНИК (Мреже националних
института за културу земаља чланица ЕУ). На овом скупу
библиотекара из целе Србије, угледни стручњаци из
Европе, региона и наше земље представили су најновије
тенденције и успешне примере из праксе који доприносе
развијању читалачких навика и пружању квалитетних
услуга. У време технологија, када је знање на мрежи веома
доступно, такви сусрети су драгоцени за размену искустава
и унапређење струке, јер се библиотеке суочавају са
бројним изазовима, оцењује Јелка Панић и додаје да је
конференција била прилика за стицање увида у то како
раде колеге из земаља ЕУ и како мењају намену и начин
рада библиотеке. На питање шта све треба да представља
савремена библиотека и које су то новине које ће
применити у раду, одговара: „Библиотека постаје сервис
свих грађана, где могу да задовоље најразличитије потребе
- не само да изнајмљују књиге, већ да науче да користе
интернет, место где ће састајати и проводити своје
слободно време, а ученици радити домаћи. Оно што ће
убска библиотека имплементирати од светских примера је
проширење понуде, окретање нашим најстаријим суграђанима, набавка друштвених игара, као и укључивање
волонтера у рад. Већ смо активније почели да радимо са
децом, мада желимо да укључимо и родитеље са бебама,
као и младе људе, које је најтеже привући у библиотеке“.

Са отварања изложбе бивших
ученика и професора у холу школе
Обележавање 70 година убског средњег образовања
почело је 30. октобра у Дому културе премијером представе
„Јун је месец самоће“, у извођењу Драмске секције Техничке
школе, након чега су 7. и 8. новембра у школској фискултурној
сали одржана спортска надметања између техничара и гимназијалаца у одбојци (девојчице) и кошарци (дечаци). Прослави
јубилеја значајно су допринели и некадашњи ученици, који су
учествовали у неколико наредних програма под слоганом
„Бивши ђаци својој школи“. На књижевној вечери уприличеној
8. новембра у свечаној сали школе свој стваралачки опус
представили су овдашњи писци Радован Пулетић и Драган
Лукић, а на истом месту 16. новембра предавања су одржала и
два доктора наука - Славиша Ђукановић, који је говорио о
соларној енергији и могућностима које она пружа и млади
Марко Марковић, који се у оквиру теме „Будућност данас“
фокусирао на важност и предности коришћења напредних
технологија. Садашњи средњошколци имали су и прилику да
присуствују отварању изложбе слика бивших ученика и
наставника две убске средњошколске установе, чији ће радови
красити школски хол до краја новембра. Поставку чини тридесетак дела петорице сликара: Продана Обрадовића Чвала,
Љубе Дамњановића, Милана Ракића, Милана Лазића и Душана
Радишића, који је и организовао изложбу, док су претпоследњи
програм у склопу обележавања јубилеја обезбедили чланови
Д.Н.
КУД „Тамнава“ наступом у Дому културе 20. новембра.

Услужно бушење
и чишћење бунара
Мија Ранковић,
Брезовица

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

Рад са младима:
Радионица у убској библиотеци
А да је библиотека окренута раду са децом, показала
је организовањем још једне радионице, овога пута на тему
„Методе и технике успешног учења“, ауторке Јоване Симић,
која је била немењена ученицима виших разреда основне
школе.
Д.Недељковић

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

Ub

064/47-44-865

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

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

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

ЗАСЕДАЛА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

„РУДАРСКА РЕНТА”
КРОЈИ БУЏЕТ
На 25. седници Скупштине општине Лајковац, која је
одржана 19.новембра, одборници су усвојили 20 тачака
дневног реда, међу којима су се посебно издвојиле Одлука о
другом ребалансу буџета са низом пратећих одлука,
Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануарсептембар 2018. године, као и Предлог измена и допуна
Плана генералне регулације за насељено место Лајковац.
Живорад Бојичић, председник СО Лајковац, након
седнице посебно се осврнуо управо на ове три тачке.
- Извршење прихода у периоду јануар - септембар
износи 63 посто, а извршење расхода 43. Када су у питању
капиталне инвестиције, ценећи све околности, до краја
буџетске године могуће је очекивати извршење буџета до 80
посто, што је помак у односу на претходне године. Што се
тиче ребаланса буџета, основни разлог његовог умањења за
око 19 милиона динара је мањи приход од “рударске ренте”,
од које ми фактички финансирамо све – од вантелесне
оплодње, преко превоза ђака, па до капиталних
инвестиција. Били смо принуђени да одређене планиране
активности препакујемо. Поједници пројекти, који не би
могли да буду завршени, чак и да се започну, због процедуре
издавања грађевинске дозволе, као што је случај са сеоском
кућом у Пепељевцу, пролонгирани су за наредну годинуказао је Бојичић, уз напомену да је шест измена усвојеног

Председавајући у СО Лајковац
Плана генералне регулације практично омогућило издавање
грађевинских дозвола за важне пројекте, попут рециклажног
центра, уређења централне зоне, спортско-рекреативне
зоне, Војног круга и изградње Агро-бизнис центра, као и
нове саобраћајнице. Без тих измена, како је рекао, ове
инвестиције не би могле да се започну, нити би за њих могле
да се прибаве грађевинске дозволе.
М.М.М.

НАСТАВАК УРЕЂЕЊА КОЛУБАРЕ

ЛАЈКОВАЦ ДОБИЈА ПОТПУНО
НОВО ИЗЛЕТИШТЕ
Започета је друга фаза уређења корита и обала
Колубаре, на потезу од Јолића воденице до старог гвозденог
моста, дужине 300 метара. Радове вредне 19 милиона
динара изводи ваљевска "Ерозија". По узору на радове
изведене у прошлогодишњој првој фази, обе обале биће
поплочане каменом. То ће првенствено спречити еродирање обале и допринети заштити од поплава, али ће имати и
естетску функцију и допринети већем коришћењу Колубаре
као излетишта.
- Омиљено излетиште Лајковчана и људи из окружења,
након завршетка овог пројекта, биће знатно лепше. У
зависности од буџета за идућу годину у плану је да се почне
уређење банкина на обе стране, као и уређење шеталишта
на левој – лајковачкој страни, од старог гвозденог до
Пепељевачког моста, дужине око километар. Шеталиште ће

У ПЕТАК СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ НОВОГ
ОБЈЕКТА ВРТИЋА У ЛАЈКОВЦУ

ВРЕДЕЛО ЈЕ ЧЕКАТИ
Свечаност поводом отварања новоизграђеног објекта
Предшколске установе “Лептирић” у Лајковцу , којим су након
34 године по први пут проширени капацитети лајковачког
вртића, одржаће се у петак 23. новембра.
Пријем званица и разгледање одржаће се од пола
једанест до дванаест часова. У подне је планиран пригодан
програм предшколске установе у сали лајковачког Културног
центра “Хаџи Руцим” у коме, осим деце из лајковачког
вртића, са својим ритмикама учествују са две кореографије и
деца из ПУ “Загорка Ивановић”из Цетиња.

Објекат и игралиште новог Вртића у Лајковцу

На тај начин званично ће бити обележен завршетак
изградње новог објекта, који је у последњој фази радова
„обогаћен” неопходном пасарелом и партерним уређењем,
односно завршетком уређења дворишта.
Изградња новог објекта вртића трајала је неколико
година и одвијала се у више фаза. Прва фаза односила се на
рушење једног дела вртића, у другој је изграђен објекат од
1.300 квадрата, у трећој фази је уследило рушење преосталог
дела монтажног објекта и рушење котларнице, док је у
завршној фази саграђена нова пасарела која представља
финкционалну и топлу везу између два објекта. Вртић у
Лајковцу је добио и нову котларницу, као самосталну целину
у склопу котларнице оближњег Дома здравља. Двориште је
проширено и уређено за додатних 19 ари, а у њему се сада
налазе и два новоизграђена игралишта за децу укупне
површине 830 квадрата са тартанском подлогом и потпуно
новим мибилијаром за децу.
Нови објекат вртића има десет соба за боравак деце,
салу за физичко - играоницу, дистрибутивну кухињу и нове
канцеларије. Новоизграђени објекат поседује потпуно нову
опрему, а савршене услове за боравак у вртићу добило је око
500 малишана.

Уређење Колубаре од Јолића воденице
до старог гвозденог моста

бити поплочано штампаним бетоном и опремљено пратећим
мобилијаром, тако да ће у наредним годинама Лајковчани
имати једно потпуно ново излетиште на реци Колубари, какво
и заслужују- истакао је, током обиласка радова, председник
општине Лајковац Андрија Живковић.
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ВРАЧЕВИЋ ДОБИО КИЛОМЕТАР И 700 МЕТАРА НОВОГ АСФАЛТА

ПОДСТРЕК МЛАДИМА ДА ОСТАНУ НА СЕЛУ
Уређене деонице у засеоку Костевац и према Молеровићима
Програм асфалтирања локалних некатегорисаних путева
за 2018. годину полако се приводи крају, према плану и према
обећањима општинског руководства. Прошлог уторка је у
засеоку Костевац у Врачевићу реконструисано и асфалтирано
700 метара пута, на велику радост мештана овог краја. Финиш
радова пропратио је и председник општине Лајковац Андрија
Живковић са најближим сарадницима и том приликом изјавио:
- Драго ми је због мештана Врачевића јер су годинама
имали доста проблема са инфраструктуром, јаче кише
практично би им односиле путеве и морало се стално
насипати. У договору са Месном заједницом и људима из

КИЛОМЕТАР НОВОГ ПУТА
ЗА МОЛЕРОВИЋЕ
Дан након што је у засеоку Костевац у Врачевићу
реконструисано и асфалтирано 700 метара пута за Тришиће,
уређено је и километар пута за Молеровиће у овом селу.
- Ово је веома тешка, брдска деоница, слична оној у
Тришићима, која за време јачих падавина буде непроходна
или уништена. У току следеће недеље очекује нас
асфалтирање још једне деонице у Врачевићу – пута за
Бабовиће дужине 500 метара, као и пут за Радованчевиће који
спаја Лајковац и Јабучје. Нећемо ни ту стати, већ после
ребаланса буџета који ће бити око 20. новембра очекујемо
расписивање тендера за нова три пута: километар кружног
пута за Томиће у делу Јабучја Старо село, пут за Гајиће у
Марковој цркви и пут за Гајиће у Боговађи- истакао је Андрија
Живковић, који је готово целу прошлу недељу провео
обилазећи радове. - Ако временски услови дозволе до краја
године биће укупно урађено 15 километара путева, што се
није скоро догодило. И у 2019. години већи део буџета ћемо
планирати за инфраструктуру. На пример, у Врачевићу ћемо
урадити пут за Протиће, улицу Војводе Путника у Лајковцу, у
Селу Лајковцу улице Краља Милутина и остале паралелне с
њом које се спуштају ка Новом гробљу.

Договор путеве гради:
Живковић у разговору са мештанима Врачевића
Врачевића ове године смо урадили четири пута, а следеће
године планирамо асфалтирање пута за Протиће, који
Врачевић спаја са Доњим Лајковцем и скраћује пут ка центру
вароши. С обзиром да је ово брдски крај, мештани ће имати
мање проблема после јаких киша и генерално боље услове за
живот. Коначно је асфалт добио и један од најјачих
пољопривредника наше општине, Милета Тришић, који на
својој фарми има 20 музних крава. Надамо се да ће
захваљујући томе и његови наследници остати на селу и
наставити да се баве узгојем говеда. Дакле, осим директних
субвенција у пољопривреду, Општина Лајковац и изградњом
путне инфраструктуре жели да задржи младе на селу.

Захвалност општини Лајковац:
Славољуб Минић и Андрија Живковић
Мештанин Славољуб Манић је рекао да се дуго чекало
на асфалтирање овог пута и захвалио се у име мештана
свима који су томе допринели. Како је нагласио, овај пут
много значи мештанима, како деци и старима, тако и онима
који иду на посао. У овом делу има око 50 домаћинстава, али и
доста викендаша који су ту већи део године. Такође је изразио
наду да ће се са асфалтирањем наставити и даље, како би се
повезали са Бањом Врујци, јер је ово најкраћи пут до Врујаца,
свега 13 километара.
Б.Петровић
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ПОЧЕЛО УТВРЂИВАЊЕ КОЛУБАРЕ КОД ИЗВОРИШТА „НЕПРИЧАВА“

ЗА БОЉЕ
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Санацијом корита врши се и спашавање
најиздашнијег бунара број 8
Ових дана је почела санација корита и утврђивање
обале реке Колубаре у близини изворишта и црпне станице
„Непричава“, одакле се водом снабдевају Лајковац и
Лазаревац. Радови се изводе првенствено због спречавања
урушавања бунара број 8, најиздашнијег на изворишту
„Непричава“. Са 14 милиона динара радове финансира
Влада Србије, инвеститор је ЈП „Србијаводе“, а извођач
предузеће „Ерозија“ из Ваљева. Рок за завршетак посла је
крај 2018. године. Реализација пројекта је значајна за обе
општине,
Тако да су почетку радова присуствовали
председник ГО Лазаревац Бојан Синђелић, председник
општине Лајковац Андриа Живковић и в.д. директора Јавног
предузећа за комуналне послове „Лазаревац“ Иван Милић.
- Почело је решавање вишегодишњег проблема
насталог услед непланског вађења шљунка из корита
Колубаре, чиме је угрожен најиздашнији бунар за снабдевање
водом Лајковца и Лазаревца на изворишту Непричава. После
вишемесечних преговора нашли смо заједничко решење и уз
помоћ Владе Србије, која је издвојила 14 милиона динара, и
ЈП „Србијаводе“ које је одобрило санацију овог дела
Колубаре, започели радове. Искрено се захваљујем
директору Србија вода господину Пузовићу који је препознао
значај проблема. Ово је уједно конкретан пример како две
суседне општине треба да сарађују, али и први корак у
нормализацији водоснабдевања наше две општине. А када
буде прорадила акумулација Стубо-Ровни да и Лајковац и
Лазаревац имају нормално водоснабдевање. Овај пројекат не
би био реализован да га својим утицајем и залагањем није
препознао председник општине Уб Дарко Глишић, тако да му
се, овим путем, захваљујем- истакао је током обиласка
радова Андрија Живковић, председник општине Лајковац.
Председник ГО Лазаревац Бојан Синђелић констатовао
је да је снабдевање водом проблем и Лајковца и Лазаревца.
- Са почетком санирања речног корита, првенствено
ради заштите бунара број 8, најиздашнијег на изворишту
Непричава, грађани обе општине могу бити спокојнији по
питању водоснабдевања. Радимо и на другим пројектима:
копање новог бунара на изворишту Непричава и ревитализација четири бунара на изворишту Пештан. Тиме ће се
створити услови да граћани Лајковца и Лазаревца буду
снабдевени водом 24 сата дневно. Осим тога, пројекат СтубоРовни је веома известан и он ће решити дугогодишње
проблеме на територији обе општине.
Ђорђе Малешевић из „Ерозије" је објаснио да ће у
дужини од 300 метара обала бити заштићена крупним ломљеним каменом са стабилизационим појасевима од габионских
корпи, који ће додатно заштитити поткопану обалу.
Б.П.

У ЗАСЕОКУ ЛАЂЕВЦУ У ЋЕЛИЈАМА
Врачевић, засеок Костевац:
Бољи услови за живот на селу
Познати лајковачки сточар Милета Тришић истиче да су
житељи шест кућа у Бабовића крају 40 година имали великих
проблема с путем.
- Рецимо, киша прокопа пут и не може да дође камион да
преузме млеко, па трчимо да насипамо. Пре две године почели
смо сређивање пута, урађене су прво решетке и канали за
сливање воде, а ево данас је стигао и асфалт. Летос јепадала
јака киша и потпуно затрпала решетке ризлом, тако да је асфалт
био једино решење. Све што је обећало општинско
руководство у последње две године, све је испунило и стварно
морам да их похвалим.
Председник Месне заједнице Врачевић Марко Костић
истиче да су два пута, која су асфалтирана у два дана, била
међу најлошијима у селу. Протојереј Ненад Вучићевић, парох за
Латковић, Врачевић и Доњи Лајковац, такође, је присуствовао
асфалтирању. Отац Ненад сматра да омладина сада има везу
са светом, да може да се жени и удаје, те је стога изразио велику
захвалност председнику Живковићу и Општинској управи, као
и због раније обнове храма у Латковићу.

САВЛАДАНА ТЕШКА ДЕОНИЦА
Општина Лајковац је искористила последње лепе
новембарске дане да приведе крају реализацију Програма
реконструкције локалних некатегорисаних путева, али и
појединих градских улица и улица на периферији. У засеоку
Лађевци у Ћелијама, завршено је асфалтирање друге фазе
локалног пута дужине 300 метара.
- Ово је још једна тешка деоница, на којој је годинама
било много проблема у време великих падавина, када је цео
пут односила бујица. Велики проблем је стварало и
клизиште у непосредној близини овог локалног пута. Зато
смо се, у договору са МЗ Ћелије, одлучили на овај корак,
односно да асфалтирамо преосталих 300 метара пута за
Лађевце, јер смо прву деоницу од Ибарске магистрале ка
брду асфалтирали раније - истиче Андрија Живковић, први
човек општине Лајковац. - Асфалтирањем и изградњом
канала у склопу овог пута решавамо још један проблем: у
јесењим месецима после јаких киша велики део ризле и
камена се са овог пута сливао на Ибарску магистралу и
отежавао саобраћај, што више неће бити случај.
Радове на путу у Ћелијама изводи фирма „АРБАГ“ из
Аранђеловца.
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Обилазак радова у Лађевцу

Делегације Лајковца и Лазаревца
током обиласка радова у Непричави

УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА

АСФАЛТИРАНА
ЛАЈКОВАЧКА ПРУГА
Осим реконструкције и асфалтирања путева у скоро свим
сеоским месним заједницама, Општина Лајковац уређује и
улице у вароши Лајковац, поготово оне које годинама чекају
асфалт и онемогућавају нормалан живот грађанима који у њима
живе. Једна од таквих јесте и Лајковачка пруга у делу града који
Лајковчани називају „испод пруге“. На огромно задовољство
житеља читавог краја, пре неколико дана изграђено је
километар асфалта. Присуствујући финишу дугоочекиваних
радова у овој улици, председник општине Андрија Живковић је
изјавио:
- Лајковачка пруга није густо насељена, али овај пут има
изузетну саобраћајну важност за Лајковац и становнике испод
пруге. Рецимо, када имамо радове у центру града може
послужити као мини обилазница. Свакако, становници Пепе-

Асфалтирање улице Лајковачка пруга
љевца, Боговађе и дела Лајковца испод пруге ће у наредном
периоду више користити тај пут него главну саобраћајницу,
односно пут Лајковац-Ваљево, јер им за километар-два скраћује
долазак до центра, а скраћује и пут ка Лазаревцу. Искрено се
надам да ћемо у наредном периоду, заједно са ЈП „Коридори
Србије“, урадити и деоницу од старог моста на реци Колубари
ка Латковићу, тачније кроз Пепељевац и Боговађу. Тиме ће ова
деоница бити спојена и наслањати се на Лајковачку пругу, која
излази код Елмонта, тако да ће читав потез од Боговађе до
Лајковца бити спојен асфалтом у дужини од 10 километара.
Мештанин овог дела Лајковца Зоран Радовановић Бели,
председник Месног одбора СНС-а, истакао је да је ово велики
напредак, пошто у њиховом делу последњих 50 година није
урађен асфалт нити било каква улица.
- Пре неколико година смо урадили Трианглу, а сада само
настављамо пут који је био рак-рана овог краја тако да људи
нису могли да долазе до својих кућа, а посебно њива. Ми смо
мештанима обећали да ћемо то урадити, а већина људи није
веровала да ћемо то и испунити.
Радовановић такође истиче да ће асфалтирани пут имати
вишеструку корист за Лајковчане и житеље Пепељевца,
Боговађе и дела Стрмова.
- Када завршимо све што смо планирали, када се уради
шеталиште поред Колубаре, овај крај ће бити излетиште за
грађане Лајковца. Моћи ће са својом децом пристојним путем да
посете Колубару, чији ћемо ток и обалу регулисати. Тада ће
Колубара постати туристичка атракција, а овај пут још више
добити на значају.
Б.Петровић
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ЛАЈКОВАЦ

ОДИГРАН ЛАЈКОВАЧКИ ДЕРБИ ПОСЛЕ 32 ГОДИНЕ

ПОДЕЛА ПЛЕНА УЗ ДВА ИСКЉУЧЕЊА
- У последњим секундама меча, дошло је до инцидента испред кућице домаћих, узавреле
страсти су покуљале на површину, а најгоре су прошли Срђан Новаковић и Немања Марковић
који ће због искључења пропустити почетак пролећа. - Пропуст у протоколу утакмице од стране
домаћих о којем ће одлучивати комисија ФСР Западне Србије.
Још од 1986. чекало се на првенствени дуел лајковачких
комшија, а у тврдој утакмици, уз неизбежан „електрицитет”,
тренери Дејан Спасић и Александар Лазаревић су морали да
се задовоље бодом. Тешко је рећи ко би требао да буде
задовољнији нерешеним исходом, можда је Задругар био за
нијансу опаснији, али је први до гола стигао гост. Немања
Марковић је извео корнер у свом стилу, Ашковић је једини пут
на утакмици дозволио Тинтору да га надвиси, а "Жељин"
двометраш није пропустио прилику да донесе велику радост
навијачима "дизелке".

Шанса пред логом Железничара
Ипак, "зелени" су сачували присебност и стигли до
заслуженог бода у финишу. Ашковић је главом одиграо
повратну, Мустафи је изблокиран, али је концентрисан био
Милош Павловић и донео еуфорију на другој страни трибина.
У последњим секундама меча, дошло је до инцидента испред
кућице домаћих, узавреле страсти су покуљале на површину,
а најгоре су прошли Срђан Новаковић и Немања Марковић
који ће због искључења пропустити почетак пролећа.
- Резултат је реалан, с обзиром на приказано на терену, а
није било за очекивати фудбалску лепоту. Играчима и једне и

Колубарско-мачванска зона, 13. коло

Задругар- Железничар
1:1 (0:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 400. Судија:
Александар Стајић (Шабац). Стрелци: Милош Павловић у
89. за Задругар, а Тинтор у 79.минуту за Железничар.
Жути картони: Томић, Мустафи, Мићић, Ж.Павловић,
М.Павловић (З), Симић, Нем.Марковић (Ж). Црвени
картони: С.Новаковић (Задругар) и Немања Марковић
(Железничар) у 90+3. минуту.
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7, Симеуновић 7, Томић 7,
С.Новаковић 7, Ашковић 7,5, Н.Павловић 7, Мустафи 7
(Ивановић -), Бранковић 7, Јеринић 7,5, Мићић 7,5
(С.Павловић -), Ж.Павловић 7 (Бојичић -)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Милинковић 7, Гајић 7 (Јовић -),
Ненадовић 7, Максимовић 7, Матић 7 (Бркић -),
Ник.Марковић 7,5, Гавриловић 7 (Нем.Марковић 7,5),
Тешић 7,5, Симић 7, Тинтор 7,5, Шалипур 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Марковић (Железничар)
друге екипе честитке за коректну игру, а инцидент у финишу
иде на душу судији који је требао на време да прекине игру и
избегне касније проблеме. Задовољан сам како смо
окончали јесен, у једном тренутку ситуација је била далеко
од идеалне, али смо ипак успели да обезбедимо пристојну
залиху бодова. Имали смо одличну увертиру пред дерби,
Јеринић је са 4 гола "потопио" Шапчане, тако да релативно
задовољни идемо на зимску паузу- рекао је тренер
Задругара Дејан Спасић.

ЧУВАЈУ ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ

ЖЕЉА НЕ ПОСУСТАЈЕ
Као што је било очекивано,
одбојкашице лајковачког Железничара рутински су, у суботу,
победиле Клек на свом паркету.
Утакмица је завршена резултатом
3:0, по сетовима 25:13, 25:23 и
25:17. Код компактног састава
Жеље, које предводи искусни
тренер Драгутин Балтић, прилично
равномерно су били распоређени
поени: Млађеновић 13, Станимировић 12, Лукић 10, Кутлешић 9,
Гајић 8, Лазаревић 5 итд.
Два дана раније, у заосталој
утакмици, Жеља је однео победу и
против младог и врло талентованог тима Црвене звезде са 3:0,
по сетовима 26:24, 25:19 и 25:22.
Капитен
Лајковчанке су сусрет практично
преломиле освајањем неизвесног Ивана Лазаревић
првог сета. Упркос томе што је био
све време у вођству, Београђанке су изједначиле на 23:23 и
дошле до сет лопте, али је онда Маја Савић добрим
смечом, а затим и са два одлична блока довела домаћи тим
до 1:0. Код домаћих Јелена Олуић је забележила 14 поена,
Маја Савић поен мање, Млађеновић 10, а Лукић 7. На другој
страни Милка Стјепић била је најефикаснија са девет
поена.
Железничар је задржао водећу позицију на табели
Суперлиге са осам победа, једним поразом и 23 бода.

Гужва у шеснаестерцу Задругара
Ни његов колега Александар Лазаревић нема разлога
за незадовољство, после климавог старта, "дизелка" је тамо
где је и желела- у непосредној близини врха табеле:
- Тврда утакмица, ми смо највише претили из ваздуха
преко Тинтора и Николе Луковића, а класу је потврдио
Немања Марковић од чија три мајсторска центаршута смо
успели један да искористимо. Остаје жал што нас је пад
концентрације у финишу коштао три бода, сматрам да је
судија морао да санкционише неке грубе стартове домаћих,
али исход је вероватно реалан. Успели смо да извучемо
максимум из ове јесени, у каквој ситуацији клуб био у
августу- рекао бих да смо направили чудо, играчима све
честитке на одличној полусезони- рекао је тренер "дизелке".
Оно што даје додатну димензију дербију, јесте
чињеница да је утакмица имала и административну
позадину. У званичном протоколу утакмице стоји да је играч
домаћих Михаило Ровић записан на два места- под редним
бројевима 11 и 17, иако је неспорно да је у стартној постави
са бројем 11 наступио Жељко Павловић, играч који је имао
право игре. Ипак, како ће дисциплински органи протумачити
овај пропуст који сигурно иде и на душу делегату- тешко је
проценити. Несвакидашњи случај добиће свој епилог пред
комисијом ФСР Западне Србије...
Б.Матић
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ТРИНАЕСТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
ОПШТИНСКОГ ОДБОРА ПУПС УБ

РАД У ИНТЕРЕСУ
ПЕНЗИОНЕРА
Убски Општински одбор Партије уједињених пензионера Србије (ПУПС) обележио је тринаестогодишњицу
постојања и рада пригодном прославом у мотелу „Окно”, у
субот у 17.новембра. Поред чланова и симпатизера
странке, прослави су присуствовали представници јавног
и политичког живота Уба, као и гости из других општина,
међу којима је био и Добросав Јанковић, председник ГО
ПУПС Ваљево.

НАШЕ ТЕМЕ
ОСМИ ПУТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

СМОТРА СТВАРАЛАШТВА
СРПСКИХ КОМПОЗИТОРА
Манифестација ће се одржати 30. новембра,
а најбољи учесници Смотре представиће се
београдској публици 3. децембра
Школа за основно музичко образовање „Пeтар
Стојановић” у петак, 30. новембра организује осму Смотру
стваралаштва српских композитора, када ће се представити
бројни ученици основних и средњих школа и студенти
музичких академија. Већ по традицији, најуспешнији учесници манифестације одржаће концерт у Културном центру
Београда, који је заказан за 3. децембар и на тај начин свечано
затворити ово музичко дешавање, чији је циљ да промовише
и популарише дела домаћих аутора и приближи их младим
слушаоцима и извођачима.

Детаљ са прославе убског ПУПС-а
Присутне је поздравио и поднео извештај о овогодишњем раду председник Општинског одбора Милета
Миливојевић и том приликом истакао да ПУПС и на републичком и на локалном нивоу представља партију добро
организованих људи, дисциплинованих у поштовању
својих политичких опредељења и богатог животног и
радног искуства.
- Урадили смо доста програма за наше чланове који су
од великог значаја, попут сениорских картица које смо
пренели у још дванаест градова. Код нас је то јако добро
заживело, што показује податак да имамо око 950 чланова.
Имајући у виду да, на нашој тероторији, живи 3.310
пензионера, који примају пензију мању од 15.000 динара, и
2.880 пољопривредних пензионера, који имају примања од
10.800 и 7.400 динара, наша помоћ је готово неопходнанагласио је Миливојевић. - Организовали смо екскурзије у
којима је учествовало око 500 пензионера, од чега је половина људи са села. Они су са нама обишли готово целу
Србију, а у томе нам је пуно помогла локална самоуправа и
ја им се, овом приликом, од срца захваљујем. У нашим
редовима постоји и актив жена, који води Слободанка
Грујичић. Оне су веома вредне и где год можемо излажемо
њихове радове, који су јако признати.
Као и прошле године, ОО ПУПС Уб доделио је
захвалнице и повеље организацијама и члановима који су
заслужни за тринаестогодишње трајање и одлично финкционисање убског одбора. Додељено је десет захвалница,
од чега се посебно истичу оне намењене СУБНОР-у, докторки Емина Рајшић, апотеци „Мила 3“ и „Хемикалу“. Љ.С.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Општинска управа општине Уб
обавештава заинтересоване пољопривреднике,
који имају активан статус у регистру
пољопривредних газдинстава,
да најкасније до 17. децембра 2018. године,
на писарници органа општине Уб,
Улица Војводе Мишића 20б,
поднесу захтев за остварење права на исплату
регреса за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање).
Образац захтева и стручну помоћ,
на пословима прикупљања потребних исправа и
обраде захтева,
заинтересовани пољопривредници, могу добити
у згради општине Уб,
у Улици Вељка Влаховића број 6, спрат 2

Као и претходних година, у оквиру Смотре одржаће се
трибина, а тема осмог стручног скупа је „Теоријски и
композиторски допринос Марка Тајчевића српској музици“.
Тајчевић (1900-1984) за живота је створио невелик, али
врхунски опус од 54 композиције, које обухватају оркестарска
и камерна дела, као и она писана за соло певаче, хорове,
клавир,... О стваралаштву овог музичког учитеља, теоретичара, композитора и мајстора минијатурних облика на
трибини ће 30. новембра говорити др Соња Маринковић, др
Небојша Тодоровић и мр Стефан Цветковић.
Д.Н.

ЗА ДОБРУ ЖЕТВУ НЕОПХОДА ЈЕ ДОБРА СЕТВА

КВАЛИТЕТ ЈЕ ПРЕСУДАН
Мега-маркети су мач са две оштрице, поред
разних замки ту вреба и опасност од ГМО
Треба ли Убу мега-маркет, на пример ‘’Лидл’’?
Питање је несувисло јер овде нема довољан број
потрошача, да не помињемо чињеницу да би конкуренција била за кратко време уништена. А можда и не би...
Можда би, баш, „Лидл” затворио своје капије јер не би
остварио зараду ради које улаже у своје велелепне
објекте широм Србије.
Упућенији кажу да су Немци (власници) добро
израчунали шта им се исплати, а шта не. Пласираће робу
по нижим ценама, али они који су похрлили да купе
јефтину пилетину, воће и поврће и друге артикле, (мање
или више) разочарани су се вратили својим локалним
продавницама и мини-маркетима где познају не само
продавце, него и власнике - подразумевајући квалитет.
(Не каже се случајно: ‘’Купујте код комшије!’’).
Међутим, промет се регулише понудом и
потражњом, конкурентним ценама, услугом и... рекламом. И ту је тај гаф. Реклама понекад уме да постане
толико нападна да постиже контраефекат. Чини се да
назочни ‘’Лидл’’ претерује јер порука коју шаље допире
до потрошача, али, ако они треба да пређу тридесетак
километара (или више) - ништа од куповине. А тамо где
ова трговинска компанија разгранава своју мрежу
(градови) конкуренција неће седети скрштених руку.
Наиме, кренуле су, већ, гласине да су огромне шаргарепе,
агруми и други плодови, уствари, такви захваљујући
ГМО-у (читај:генетски модификовани производи), а ту је
сваки даљи коментар сувишан.
Питања попут оних да су нам страни инвеститори
у трговини сувишни губе на актуелности. Јасно је да, ако
неко жели добру жетву - мора уложити у сетву. Другим
речима, мора се омогућити народу да заради оно што
трговци, било чији, треба да уберу као свој приход. М.М.

МИОНИЦА

22.новембар 2018.г.

17

СКУПШТИНА ДАЛА САГЛАСНОСТ

СПОРАЗУМ СА НЕМАЧКОМ
КОМПАНИЈОМ ''АУТО-КАБЕЛ''
Усвојен други ребаланс општинског буџета
Скупштина општине Мионица је, на седници одржаној
9.новембра, донела Одлуку о давању сагласности на
споразум о пословно техничкој сарадњи општине Мионица
и привредног друштва Ауто-Кабел из Немачке. Ова немачка
компанија која планира отварање производног погона у
Мионици је основана 1930. године, бави се производњом
електро проводника за потребе ауто индустрије и тренутно
запошљава око 8.000 радника у својим погонима у Немачкој,
САД-у, Мексику, Чешкој, Француској, Шведској, Кини и
Јапану.
На овој седници је донета и Одлука о изменама Одлуке
о буџету општине Мионица за 2018. годину. Другим
ребалансом буџета су увећани и приходи и расходи, који су
планирани у износу од 878,32 милиона динара. На
приходовној страни су увећани приходи по основу пореза на
доходак, пореза на имовину, комуналних такси, од новчаних
казни, трансфера других нивоа власти, као и прихода на
имовину. Што се планираних расхода тиче, између осталог је
у оквиру програма комуналних делатности увећана позиција
чишћења јавних површина у Вароши Мионица за 2 милиона
динара, а у оквиру програма путна инфраструктура позиција
летњег и зимског одржавања путева је увећана за 7,5
милиона. У оквиру програма основног образовања позиција
ОШ ''Војвода Живојин Мишић'' Рајковић је увећана за 1,12
милиона динара због планираних радова на санацији крова
у издвојеном одељењу у Брежђу, затим је у оквиру програма
развоја спорта планирано 1,1 милиона динара за
прикључење Хале спортова на систем грејања, а за
изнајмљивање клизалишта 2,5 милиона динара. Поред тога,
планиран је и нови пројекат инвестиционог одржавања
сеоских домова у Вртиглаву, Мратишићу, Радобићу,
Команицама и Вировцу. Прихваћен је и Извештај о
деветомесечном извршењу буџета за текућу годину, а
утврђени су и предлози Одлуке о утврђивању просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за

НА ШКОЛСКОМ ПРВЕНСТВУ
КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У ПЛИВАЊУ

МИОНИЧКИ ЂАЦИ
ОСВОЈИЛИ ТРИ МЕДАЉЕ
На школском првенству Колубарског округа у
пливању, које је одржано 13.новембра, ученици Основне
школе ''Милан Ракић'' Мионица су освојили три медаље,
две сребрне и бронзану. Сребрна одличја су припала
Милошу Читаковићу у дисциплини 50 метара леђно у
категорији ученика петог разреда и Луки Томићу у истој
дисциплини у категорији ученика првих и других разреда.
Ученик седмог разреда мионичке школе Михаило
Чарапић је у дисциплини 50 метара слободно освојио
бронзану медаљу у својој узрасној категорији, док је због
техничке грешке при уласку уциљ ученик првог разреда
Јаков Поповић остао без првог места у дисциплини 50
метара прсно и одласка на републичко првенство у
Крагујевац.

Детаљ са седнице СО Мионица
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину и Одлуке о
одређивању зона за обрачун пореза на имовину којом се
предлаже шест зона, колико их је било и до сада. Установи за
физичку културу Мионица је на управљање и коришћење
поверена недавно завршена Хала спортова, а на истој седници
је донета и Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
ове установе која ће убудуће носити назив Спортски центар
Мионица. Такође, донете су и Одлука о приступању промени
Статута општине Мионица у циљу усаглашавања са одредбама
Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи,
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима, као и Одлука о раскиду уговора о закупу станова у
власништву општине Мионица у улици Мите Ракића, а за
вршиоце дужности директора Библиотеке ''Милован Глишић'' и
Центра за образовање и развој Мионица постављене су Весна
Марковић и Ива Николић на период од шест месеци.

НА ИМАЊУ ПЕЦЕ ПЕТРОВИЋА У ПАШТРИЋУ

КАМЕНА КЊИГА
У МУЗЕЈУ КАМЕНА
У Музеју камена у Паштрићу код Мионице у понедељак
је јавности први пут представљено седам камених грамата
посвећених славним личностима: Николи Тесли, Његошу,
Љуби Поповићу, Десанки Максимовић, Миловану Данојлићу, Петру Пајићу и Матији Бећковићу.
Према речима Предрага Пеце Петровића, који је на
свом имању направио Музеј камена, план је да се настави
израда камених грамата заслужнима, као својеврстан дуг и
сегмент музеја на отвореном.
- Како је изашла књига епиграфа Матије Бећковића
поклопиле су се све срећне околности да овако нешто
направимо. Онда је Матија долазио овде, па смо се
договорили да од сто грамата данас откријемо седам,
колико смо стигли да израдимо - објашњава Предраг
Петровић, напомињући да је идеја потекла од књижевника
Радована Белог Марковића.

Јединствено на нашим просторима

Мионички ђаци на такмичењу у пливању

- Чуо сам, али нисам знао и веровао, нити сам
Паштрић замишљао као неки камени град и камену
престоницу, а поготову да ће се ту објављивати камене
књиге. Тек изашлу књигу “Сто мојих портрета” видим
уклесану на камену. Опет своје пријатеље које сам ту опевао видим уклесане у стене. То је нешто што нисам ни сањао да би могло бити- рекао је академик Матија Бећковић.
Музеј камена са Каменом књигом на отвореном већ
сада представља јединствену културну посебност на овим
просторима.
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6.11. 2018. г. навршило се осам
година од смрти наше драге

25.11.2018.г. навршиће се пет
година од смрти сина, брата
стрица и девера

7.12.2018.навршиће се 44
године од смрти супруга,
оца, деде и свекра

ДРАГАНА ЋУРГУЗА

ОСТОЈЕ ЋУРГУЗА

(1954 - 2013)

(1924 - 1974)

ГРОЗДАНЕ ПРОДАНЕ
ЖИВАНОВИЋ
из Бајевца
(1931 - 2010)
Са поносом и поштовањем
у нашим срцима чувамо
сећање на твоју доброту.
Син Живота
са породицом

Наши много вољени! Време пролази, а нама остаје бол и туга.
Никада Вас нећемо заборавити.
Ваши најмилији

25.11.2018. г. навршава се година
дана од смрти наше драге

ГОРДАНЕ НИКОЛИЋ
(1962 – 2017)
Ни велики бол што нам
недостајеш, ни велики понос што
смо Те имали, ни велика љубав
за Тебе, не јењава кроз време
колико год пролазило...
Твоја сестра Љиљана,
сестрић Немања
и сестричина Слађана

26.11.2018.г. навршава се шест
месеци од како је трагично
настрадао наш драги

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
ТОМА
РАДОВАНОВИЋ
(1955-2018)
Ако је смрт јача од живота,
није oд сећања...
Твоја сека, Неле и Буки
са породицама

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

22.новембар 2018.г.

Прошло је 35 година туге
од твог прераног одласка
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СЕЋАЊЕ

НИКОЛА ИЛИЋ
(1985 - 2012)

За све што прошло је
и за све што долази,
недостајеш нам превише.

БРАНИСЛАВ
БРАНА ПАНИЋ
(1953 – 1983)
Не постоји време
које може избрисати
сећање на тебе...
Сестра Лепа и зет
Мића са децом

Твоји најмилији:
Миле, Нада, Јована и Елена

Прошло је 35 година од смрти

21.11.2018. г. навршава се
годину дана од упокојења
у Господу

СЛОБОДАНА
БОЈЕ СИМИЋА
(електричара)
(1944 – 2017)
С љубављу и толико
сећања, сваки дан са тобом
у нашим мислима и
причама... Поносни на то што
смо те имали!

БРАНИСЛАВА
БРАНЕ ПАНИЋА
(1953 – 1983)
Године пролазе, време лети,
али знај оче да те волимо
и да нам пуно недостајеш

Твоји: супруга Рада,
ћерка Даниела и син
Дарко са породицама

Ћерке Славица и
Мирјана са породицама
35 година је прошло од како
ниси са нама

БРАНИСЛАВ
БРАНА ПАНИЋ
(1953 – 1983)
Време не може избрисати
сећање, бол и тугу. Превише
недостајеш... Вечно ћемо те
волети и чувати као најдражу
успомену свога живота
Супруга Милеса
и ћерка Биљана

28. новембра 2018.г. навршава
се 40 тужних дана од смрти

СТЕВАНА
ПРОДАНОВИЋА
(1961 - 2018)
Чувамо успомену на твој
драги лик и твоју
племенитост
Син Слободан, супруга
Марина, родбина и пријатељи
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ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА ПРОТИВ БРОДАРЦА ЗАТВАРАЈУ ПРВИ ДЕО СЕЗОНЕ

ПОБЕДА ИЗМАКЛА У ФИНИШУ
Пулени Мирослава Билића били су
на корак од друге првенствене победе,
али је Миловановић вешто избегао
офсајд-замку, лобовао Бојана Петроића и
донео бод екипи Инђије у 83. минуту.
После несадржајног првог дела, Убљаи су
повели у другом минуту наставкатрапава реакција одбране гостију донела
је домаћима поклон-пенал, а Милан Илић
је сигуран са 11 метара. Сигурно шансу
утакмице пропустио је Урош Павловић,
неспоразум у задњој линији оставио је
везисту домаћих у идеалној позицији за
гол, али је двоструки стрелац против
Трајала млаким ударцем омогућио голману Инђије да остави своју екипу у игри.

Омладинска лига Србије, 15. коло

Јединство (Уб) - Инђија
1:1 (0:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца:
200. Судија: М арко Срећковић
(Крагујевац). Стрелци: Илић у 47. из
пенала за Јединство, а Миловановић у
83. минуту за Инђију. Жути картони:
Јеринић, Тмушић (Ј), Дубајић, Рашевић, Живковић (И)
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7, Тадић 6,5 (од
46. Арсовић 6,5), Николић 7,5, Тмушић
7, Филиповић 7,5, Поповић 7 (од 46.
Добрисављевић 7), Јеринић 6,5 (од 63.
Стефановић -), Головић 7, Павловић
6,5, Илић 7, Мочић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Јован Николић (Јединство)

Михаило Поповић

Јован Николић

OP[TINSKA LIGA
“UB”
11.коло (10/11.11.2018):
Докмир - ОФК Стубленица
4:3
Јединство (М) - Мургаш
2:6
Вукона - Колубара (ЛП)
2:0
ОФК Таково - Бргуле
0.1
Звиздар - Омладинац (К)
1:0
Слободни: Слога (В) и Будућност (С)
12.коло (18.11.2018):
Бргуле - Звиздар
0:2
Колубара (ЛП) - Слога (В)
3:0
Мургаш - Вукона
4:1
Стубленица - Јединство (М)
3:0
Будућност (С) - Докмир
3:1
Слободни: ОФК Таково и Омладинац

1.Zvizdar
9 1 1 27 : 8
2.Dokmir
7 2 2 31 :17
3.Budu}nost(S) 5 3 2 17 :11
4.OFK Takovo 6 0 4 21 :23
5.Stublenica 4 2 4 18 :15
6.Omladinac 3 4 3 18 :13
7.Murga{
4 1 5 20 :18
8.Brgule
3 2 5 11 :17
9.Kolubara LP 2 4 4 15 :15
10.Jedinstvo M 3 1 6 15 :33
11.Vukona
2 2 6 12 :18
12.Sloga (V)
2 0 8 15 :32
13.Strelac (K) иступио из лиге
Најава 13.кола (24/25.11.2018):
Јединство (М) - Будућност (С)
Вукона - ОФК Стубленица
Слога (В) - Мургаш
ОФК Таково - Колубара (ЛП)
Омладинац (К) - Бргуле
Слободни: Докмир и Звиздар

28
23
18
18
14
13
13
11
10
10
8
6

После примљеног гола, Убљани су
имали још једну колосалну приликупочела је надокнада времена, Добрисављевић је упослио Мочића, али се
левоноги везиста спетљао у кључном
тренутку и шутирао поред гола из
одличне ситуације. Тако је видан
успон форме у финишу јесени остао
без заслужене награде, а после паузе
због турнира репрезентације У-19 у
Северној Ирској, црвено-бели омладинци полусезону закључују првим
проле-ћним колом против Бродарца
(субота, 24. новембар, 13 часова на
стадиону "Драган Џајић").
Б.М.
Општинска лига Уба, 12. коло

Будућност 1995 (Слатина)Докмир 3:1 (1:1)
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 50.
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци:
Марко Ђурђевић у 35., М.Ковачевић у
73. и Пантелић у 85. за Будућност, а
Стевановић у 3. минуту за Докмир.
Жути картони: М.Ковачевић (Б), М.Вујић
(Д).
БУДУЋНОСТ: Ђенић 7,5, И.Ковачевић 7,
Пакић 7, Мар.Ђурђевић 8, С.Ковачевић
7,5, Д.Ковачевић 7,5, Милић 7,5, Митровић 7 (Мил.Ђурђевић 7), Урошевић 7
(Негић 7), М.Ковачевић 8, Пантелић 7,5
(Моловић -)
ДОКМИР: Г.Вујић 6, Ђ.Вишић 6, Мијаиловић 6, Маринковић 6,5, Пејић 6,5,
Спасојевић 6,5, Јовановић 7, Влајковић
6, Тодоровић 6,5, Стевановић 7, М.Вујић
6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Ђурђевић (Будућност 1995)
Почетак меча није наговестио
изненађење у комшијском дербијуЈовановић је идеално центрирао, а
Стевановић на другој стативи мирно
примио лопту и рутински погодио.
Домаћин је дигао главу у финишу првог
дела, Ђурђевић је после кикса гостујуће
одбране погодио са десетак метара.
Влајковић је пропустио идеалну
прилику након убацивања Јовановића
да врати предност Докмиру, а након
соло-акције Милован Ковачевић десном спољном доноси преокрет Слатињанима. За крај, одличан ударац Пантелића са 16 метара за велику и заслужену радост Будућности...

Општинска лига Уба, 11. коло

Звиздар 2012- Омладинац
(Калиновац) 1:0 (1:0)
Стадион СЦ "Рудник" у Звиздару.
Гледалаца: 50. Судија: Иван Ковачевић
(Уб). Стрелац: Живковић у 26. минуту.
Жути картони: Перић, Живковић, Максимовић (З), С.Стефановић (О).
ЗВИЗДАР 2012: Лазаревић 7, Перић 6,
Давидовић 6 (М.Радовановић -), М.Берановић 6,5, Вујић 7, Николић 7, Ранковић
7, В.Радовановић 6 (С.Живковић 6),
А.Берановић 6,5, Н.Живковић 7, Максимовић 6,5
ОМЛАДИНАЦ: Марковић 6,5, Павловић
6, Д.Стефановић 7, Чолић 6,5, Д.Савић
6,5, И.Савић 7, Тимотић 6, С.Стефановић 6,5, Ђукић 6, Максимовић 6,
Чобић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Живковић (Звиздар)
Лидер је тешком муком савладао
жилаве госте, а одлука је пала средином првог дела. Ранковић је убацио
лопту са десне стране, а Никола Живковић, иако омањег раста, највише скочио
међу штоперима Омладинца и са
десетак метара параболом матирао
Марковића.
Није било много шанси, играло се
углавном између два шеснаестерца, а
предност Звиздара пропустили су да
дуплирају Вељко Радовановић и Ранковић. На другој страни, Омладинац је
запретио у наставку игре, после лепе
акције Драган Савић је непрецизно
шутирао са ивице шеснаестерца.

ФУДБАЛ

22.новембар 2018.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 13. коло

12.коло (10/11.11.2018):
Јошева - Шарбане
Полет (Т) - Чучуге
ОФК Паљуви - Полет (ДЛ)
Рудар (Р) - Врело
Црвена Јабука - Гуњевац
Младост (В) - Каленић
Д.Туцовић - Памбуковица
12.коло (17/18.11.2018):
Памбуковица - Јошева
Каленић - Д.туцовић
Гуњевац - Младост (В)
Врело - Ц.Јабука
Полет (ДЛ) - Рудар (Р)
Шарбане - Полет (Т)
Чучуге - Паљуви
1.D.Tucovi}
9
2.OFK Paquvi 9
3.Polet (DL) 8
4.^u~uge
8
5.Polet (T)
6
6.Kaleni}
6
7.Rudar (R)
4
8.[arbane
4
9.Pambukovica 4
10.C.Jabuka
3
11.Mladost (V) 3
12.Jo{eva
2
13.Guwevac
1
14.Vrelo
0

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

0
2
1
1
3
4
5
5
7
6
8
7
10
8

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

2:0
2:2
0:3
1.3
5:1
1:2
одложено
26 : 4
32 : 9
34 : 8
25 : 7
25 :13
17 :17
26 :20
17 :18
13 :34
23 :28
10 :32
10 :21
9 :37
4 :24

28
27
26
26
20
19
14
14
12
11
9
8
3
2

Међуопштинска лига Колубаре "Исток",
12. коло

Полет (Таково)- Чучуге
2:2 (0:2)
Стадион у Такову. Гледалаца: 100. Судија:
Небојша Мартиновић (Уб). Стрелци:
Стефановић у 60. и Миличић у 76. за
Полет, а Ристић у 15. и Станојевић у 43.
минут у за Чучуге. Жути картони:
Максимовић (П), Мих.Јовић (Ч).
ПОЛЕТ: Михајловић 7, Максимовић 7,
Миличић 7,5, Јанковић 6,5, Илић 6,5,
Јеремић 7,5, Граховац 7, Живановић 7,
Радовановић 7, Јечменица 7, Глишић 6,5
(Стефановић 7)
ЧУЧУГЕ: Арсеновић 6, Младеновић 7,
Ђуричић 6,5, Нумановић 6, Иванић 7
(Јовановић -), Новаковић 7, Ристић 7,5
(Мих.Јовић 6), Станојевић 7, Марковић
6,5, Петровић 6,5, Мир. Јовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Миличић (Полет)
Изгледало је попрвом делу да ће
фаворит лако до бодова- Срђан Ристић је
соло-акцијом и прецизним ударцем из
шеснаестерца начео Михајловића, да би
Влада Станојевић дуплирао предност
након одличног продора и повратне
Дејана Младеновића. Гости су се испромашивали у првом делу, поново је гол
био нерешива загонетка за агилног и
опасног Марковића.
Излазак Ристића изменио је ток
утакмице, а "џокер" тренера Жељка
Петровића био је Милош Стефановић.
Резервни играч Таковчана искористио је
повратну Јеремића да матира Арсеновића, а голман гостију се није прославио
код изједначујућег поготка. Дуго је лопта
путовала након центаршута Јеремића,
Никола Миличић је био најспретнији на
другој стативи и из близине донео бод
домаћину.
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МОФЛ Колубаре "Исток", 13. коло

Шарбане- Полет (Таково)
1:2 (0:0)

Памбуковица- Јошева
2:0 (0:0)

Стадион у Шарбанама. Гледалаца: 30.
Судија: И.Лазаревић (Уб). Стрелци:
Рашић у 58. за Шарбане, а Јеремић у 53.
и Глишић у 61. минуту за Полет. Жути
картони: Ђукић (Ш), Миличић, Граховац
(П).
ШАРБАНЕ: Ранковић 7, Ђукић 6,5,
С.Миловановић 6,5, Симић 6,5, Аврамовић 7, Мирковић 7,5, Н.Миловановић
7, Радовановић 6,5, Рашић 6,5, Угреновић 7,5, Лукић 6,5
ПОЛЕТ: Михајловић 7, Стефановић 6,5
(Глишић 7,5), Живановић 7 (Гајић -),
Јечменица 7, Миличић 7,5, М.Стефановић 7,5, Јанковић 6,5, Илић 7, Јовић 7,
Јеремић 8,5, Граховац 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ненад Јеремић (Полет)
Занимљив меч у Шарбанама добио
је свој епилог у наставку. Расположени
Јеремић је одмереним ударцем са 16
метара матирао Ранковића, али су
домаћи брзо узвратили- Угреновић је
добро извео слободан ударац, Михајловић кратко одбио, али је присебан
био Рашић и одбитак вратио у мрежу.
Одлука је пала у режији Јеремића,
одрадио је тежи део посла и омогућио
младом Глишићу лаку реализацију.
Могао је Јермић до гола и након лобударца када се истакао Ранковић, док се
на другој страни испромашивао Рашић.

Стадион у Памбуковици. Гледалаца: 30.
Судија: Александар Јованчић (Уб).
Стрелци: Глишић у 49. и Јовановић у 81.
минуту. Жути картони: Балиновац, Ђукић (П), Кузмановић (Ј). Црвени картони:
Митровић (Памбуковица) у 33. минуту и
Нинковић (Јошева) у 10. минуту.
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 7,5 (Радиновић 7,5), Мијаиловић 8, Милићевић 7,
Балиновац 8, Ђукић 8, Јовановић 8,
Митровић -, Живић 7, Петровић 7
(Гавриловић 7), Ненадовић 7,5, Стојиљковић 6 (Глишић 7,5)
ЈОШЕВА: Николић 7, Илић 6,5, Б.Тешић
7,5, Мијајловић 7, Петровић 7, В.Тешић
6,5, Јовановић 6,5, Нинковић -, Јуришић
7, С.Кузмановић 6,5, М.Кузмановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Ђукић (П)
Добра утакмица у Памбуковици са
доста ритма, а домаћин је тек у наставку
сломио отпор чврстих Јошевљана. Меч
су обележила два искључења у првом
делу, а домаћин долази до предности
после корнера. Јовановић је добро
извео корнер, а Глишић који је у паузи
ушао главом затресао мрежу.
Имала је Јошева неколико опасних
напада у наставку, концентрисан је био
голман Радиновић, а одлука је пала из
контре- Ненадовић је упослио Јовановића који је предриблао два играча и
приземним ударцем решио меч.

МОФЛ "Исток", 12. коло

Рудар 1945 (Радљево)- Врело
5:1 (2:1)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 80. Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелци: Арамбашић у 35. (аг.), Радомировић у 40., Радић у 50. из пенала,
Радовић у 65. и Јанковић (аг.) у 80. за Рудар, а Арамбашић у 10. минуту за Врело.
Жути картони: Радовић, Љ.Павловић, Иванковић (Р).
РУДАР 1945: Иванковић 6, Радић 7, Н.Ивковић 7 (Ивановић 7), Н.Павловић 7,
Радомировић 7, Јанковић 7, Пантелић 7,5, Радовић 7, Ђорђевић 7, Љ.Павловић
7, Б.Ивковић 7,5 (Давидовић 7)
ВРЕЛО: Добросављевић 6, Бојић 6, Милосављевић 6, Јанковић 6, Арамбашић
6,5, Илић 6, Новаковић 6, Младеновић 6, Панић 6, Мирковић 6, Пантелић ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Радомир Пантелић (Рудар 1945)
Анђелко Арамбашић је до паузе успео да погоди и противничку и сопствену
мрежу- најпре је спектакуларним ударцем са 35 метара ухватио на спавању
Иванковића, а потом је центаршут Николе Ивковића главом спровео иза леђа
Добросављевића. Врељани су после пола сата остали без Пантелића због
пословних обавеза, а Радомировић је главом крунисао бројчану предност
након корнера Радовића.
У наставку је Милосављевић играо руком у свом шеснаестерцу, Радић је
искористио најстрожу казну, а четврти гол домаћих дело је Милоша Радовића
чији је снажан шут од руку голмана завршио под пречком гола гостију. Лош дан
за Врељане заокружио је Јанковић, лоше је реаговао након оштрог центаршута
Ивановића и погодио своју мрежу.

ФК Рудар (Радљево)
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Окружна лига Колубаре, 15. коло

Тврдојевац- Бањани
3:2 (1:2)
Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 30.
Судија: Слободан Илић (Ваљево).
Стрелци: Живковић у 3., Илић у 57. и
Мирковић у 83. за Тврдојевац, а Илић у
2. и Бабић у 43. минуту за Бањане.
Жути картони: Живковић (Т), Милојевић, Ранитовић, Симић (Б).
ТВРДОЈЕВАЦ: Ранковић 7,5, Брдаревић 7, Ракић 7, Миловановић 7,5,
Ашковић 7, Васић 7, Илић 8, Јелић 7,
Јовановић 7,5, Мирковић 7,5, Живковић 7
БАЊАНИ: Тимотић 6,5, Нешовановић
6,5, Миловановић 6,5, Димитријевић
6,5, Симић 6,5, Н.Милојевић 7,
М.Милојевић 6,5, Ранитовић 7, Бабић
7,5, Илић 7,5, Гајић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Илић (Тврдојевац)
Поново су Тврдојевчани играли
"из кеца у двојку", само два минута
било је потребно Илићу да на
асистенцију Гајића донесе предност
гостима. Изједначио је Живковић из
близине, али је лавовски део посла
одрадио Јовановић који се поштено
испрома-шивао у наставку првог дела.
Казна је стигла у 43. минуту, дугу лопту
Огњена Илића, Бабић је ефектним
волејом проследио у мрежу.
Изузетно прецизним ударцем
Илића са 20 метара, домаћин је
поравнао, а победника је решио
Владимир Мирковић- прецизним
ударцем искоса са леве стране
погодио је даљи угао и донео велику
радост домаћину.

Окружна лига Колубаре, 15. коло

Тулари- Рибникар
2:1 (2:1)

14.коло (10/11.11.2018):
Стадион у Туларима. Гледалаца: 50.
ЗСК
- Искра
1:3
Судија: Владимир Стојановић
Трлић - Совљак
2:0
(Ваљево). Стрелци: Крстић у 10. и
ОФК Јабучје - Брђанац
2:0
Пантић у 37. за Туларе, а Смиљковић у
36. за Рибникар. Жути картони: Крстић
Радник (Уб) - Пепељевац
3:0
(Т), Марковић, Павловић, Милошевић
Младост (Д) - Тврдојевац
3:1
(Р).
Бањани - Тулари
0:0
ТУЛАРИ: Бојић 7,5, Адамовић 7,
Рибникар - Тешњар
1:0
Зујаловић 7,5, Ћирић 7, Брдаревић 7,
Рубрибреза - Колубара 2
2:0
Крстић 7,5, Ђорђевић 7, Дробњак 7,
Николић 7, Сарић 7 (Јеремић -), Пантић
15.коло (17/18.11.2018):
7,5
Колубара 2 - ЗСК
0:0
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Тешњар - Рубрибреза
0:1
Владимир Пантић (Тулари)
Тулари - Рибникар
2:1
Тулари су прекинули непријатан
Тврдојевац - Бањани
3:2
низ од 4 меча без победе и 3 без
Пепељевац - Младост (Д)
4:3
постигнутог гола, а најава добре игре
ОФК Брђанац - Радник
3:1
био је леп гол Крстића након повратне
лопте. Најлеши детаљ на мечу био је
Совљак - ОФК Јабучје
5:4
ефектан гол Смиљковића, лопта је
Искра - Трлић
0:1
завршила у горњем левом углу Бојића.
Експресно су Тулари вратили
1.Mladost (D) 10 3 2 31 : 15 33
предност, испоставиће се довољну за
2.Rubribreza 11 0 4 30 : 18 33
тријумф- леп дупли пас Пантића и
9 1 5 31 : 16 28
3.Br|anac
Николића оставио је играча домаћих у
8 2 5 26 : 18 26
Trli}
4.
доброј позицији, уследио је прецизан
5.Kolubara 2 7 4 4 24 : 15 25
ударац левом ногом у даљи угао.
6.OFK Jabu~je 6 4 5 27 : 21 22
Пропустили су Тулари неколико
7.Bawani (-1) 7 2 6 22 : 23 22
прилика у наставку, најзрелију Ада6 2 7 29 : 28 20
8.
Iskra
мовић, а да не буду кажњени
5 5 5 15 : 16 20
9.
Tulari
промашаји, побринуо се једном
10.Pepeqevac 6 2 7 25 : 27 20
добром интервенцијом Бојић.

www.glastamnave.com

Окружна лига Колубаре, 14. коло

Трлић- Совљак
2:0 (0:0)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100. Судија: Владимир Стојановић (Ваљево).
Стрелци: Савић у 53. и Лазић у 68. минуту. Жути картон: Теодосић (С).
ТРЛИЋ: Милосављевић 7, Шимшић 7, Лазић 8 (Живановић -), Танасијевић 7,5,
Ђорић 7, Маринковић 7 (М.Новаковић -), Савић 7,5, Поповић 7, Пештерац 7
(С.Новаковић 7), Ђурић 7,5, Радојичић 7
СОВЉАК: Савковић 6,5, Теодосић 6,5, Будимир 6 (Живановић 6,5),
Филиповић 6,5, Важић 6,5, Ранковић 6, Миливојевић 6,5 (Обрадовић -),
Ђуричић 6, Ерић 6,5, Маринковић 6, Милутиновић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Лазић (Трлић)
Заслужена победа домаћих, мада је "фењераш" пружао пристојан отпор,
посебно до првог гола. У првом делу су Савић, Радојичић и Лазић пропустили
прилике за вођство, а гол је пао након доброг проигравања Радојичића и
рутинске реализације Савића.
Најбољи актер меча Стефан Лазић решио је питање победника меча,
након грешке Филиповића нанизао је у продору неколико играча и са ивице
шеснаестерца матирао Савковића. Совљак углавном безопасан, једино је
Милутиновић запретио код резултата 1:0, али је био непрецизан са 10-ак
метара. Трлић је везао четврту победу и тренутно је најбоље рангиран од
убских окружних лигаша.

ФК Бањани

11.Radnik (Ub)
12.ZSK
13.Tvrdojevac
14.Te{war
15.Sovqak (-1)
16.Ribnikar

6
5
6
3
3
2

2
4
1
4
2
2

7 28 : 31
6 21 : 26
8 26 : 40
8 20 : 25
10 20 : 39
11 10 : 27

20
19
19
13
10
8

Окружна лига Колубаре, 14. коло

Радник (Уб) - Пепељевац 3:0
(1:0)
Стадион СРЦ "Школарац" на Убу.
Гледалаца: 100. Судија: Слободан Илић
(Ваљево). Стрелци: Симеуновић у 36. из
пенала и 77. и Ракић у 49. минуту. Жути
картони: Луковић, В.Живковић (Р),
М.Брдарић, Милићевић, Савковић (П).
Црвени картони: Хаџић (Радник) и
Грујичић (Пепељевац) у 89. минуту.
РАДНИК: Петровић 7, Т.Живковић 7,
Јовић 7, Ф.Луковић 7,5 (Лесић 7), Јоцић 7,
Илић 7, Симић 7,5, Лукић 7,5 (В.Живковић
7), Хаџић 7, Ракић 7,5, Симеуновић 8
ПЕПЕЉЕВАЦ: Глигоријевић 7, Лукић 6,
Урошевић 6, Дакић 5,5, М.Брдарић 6
(С.Брдарић 6), Грујичић 6, Теофиловић
6,5, Красић 6,5, Милићевић 6, Вучићевић
6,5, Савковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Симеуновић (Радник)
Сигурна и заслужена победа Радника,
могли су Убљани и раније до предности
јер су одличне шансе имали Симеуновић
и Филип Луковић, али се мрежа Глигоријевића затресла са "креча". Симића је
срушио Дакић, а Никола Симеуновић
рутински погађа са 11 метара.
Предност је дуплирао Ракић главом
након убацивања са стране, поново је
асистент био Симић, а Симеуновић је
казнио још једну лошу интервенцију
Дакића за убедљиву победу домаћих.
Гости неубедљиви, само два шута у
оквир гола нису били проблем за
принудног голмана Тихомира Петровића.

ФУДБАЛ
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ВРЕЉАНИ ЗИМУЈУ У СРЕДИНИ ТАБЕЛЕ

ИЗМАКАО БОД У ЛАЈКОВЦУ
Врељани су се поштено испрсили
на терену једног од фаворита за улазак
у виши ранг, а да су Радовановић
(пречка) и Ђурђевић (зицер са 7
метара) били прецизнији у раној фази
меча- сигурно би исход меча био
другачији. Овако је Тешић у финишу
првог дела ухватио на спавању
гостујућу одбрану, а ваздушна доминација Тинтора омогућила је Симићу
да дуплира предност.
Показала је тада екипа Милоша
Гаврића своју снагу, улазак Жарка
Анђића размрдао је госте, а управо је

12. коло

Железничар (Лајковац)Врело спорт 3:2 (1:0)
Стадион у Лајковцу. Гледалаца:
300. Судија: С.Митровић (Ваљево).
Стрелци: Тешић у 42. и 82. и Н.Симић у 63. минуту за Железничар, а
Ђурђевић у 68. и П.Симић у 80.
минуту за Врело спорт. Жути кар:
Максимовић (Ж), Д.Матић, Јолачић, Милошевић, Благојевић (В).
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 7, Симић 7,
Леонтијевић 7,5, Ђурђевић 6,
Д.Матић 6,5, Јолачић 7, Павловић
6,5 (Анђић 7,5), Милошевић 6
(Новаковић -), Ђурђевић 7, И.Матић 6,5, Радовановић 7 (Симеуновић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Тешић (Железничар)

Колубарско-мачванска зона, 13. коло

Врело спорт- Осечина
3:0 (2:0)
Стадион СЦ "Матић" са вештачком
подлогом. Гледалаца: 50. Судија:
Лазар Тодоровић (Лозница). Стрелци:
Ђурђевић у 7., Леонтијевић у 34. и
Анђић у 82. минуту. Није било картона.
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 7, Павловић 7
(од 63. Анђић 7), Леонтијевић 8,
Благојевић 7,5, Д.Матић 7,5, Јолачић
7,5 (од 72. Ђурић 7), Радовановић 7,5,
Милошевић 7 (од 80. Поповић -),
Ђурђевић 7, И.Матић 7, Симић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бранко Леонтијевић (Врело спорт)
бивши тренер Јединства асистент Ђурђевићу за 1:2. Центаршут Леонтијевића и шут
главом Симића заледили су домаћу публику, а утисак је да је судија Митровић
помогао домаћима, јер је победоносном
голу Тешића претходио фаул над Дарком
Матићем.
Брзо су Врељани преболели "лајковачке
ране", лаком и сигурном победом против
Осечине обезбедили су миран зимски сан.
Из публике су имали подршку и Немање
Матића, а госте је начео Ђурђевић након
одличног продора и повратне Радовановића. Леонтијевић је потом демонстрирао снагу своје "левице" за дуплирање
предности домаћих, а победу је "оверио"
Анђић главом након продора Поповића.
Б.Матић

БРЕЗОВЧАНИ МИРНО ОДЛАЗЕ НА ЗИМСКУ ПАУЗУ

БОГАТА ЗАЛИХА ЗА ПРОЛЕЋЕ
Брезовица се на најбољи начин
опростила од својих навијча и
обезбедила пристојну "зимницу" за
наставак сезоне. Домаћин је муњевитим стартом направио крупан
корак ка важној победи против
Стобекса- најпре је Гошић је мајсторски завршио акцију после убацивања
са стране Пештерца, а потом је десни
бек домаћих асистирао и након
корнера који је у гол претворио
Радосављевић. Испромашивала се
Брезовица у првом делу- Гошић,
Ситарица и Радосављевић су пропустили стопостотне прилике да
нокаутирају госте. Клупчани су дигли
главу у наставку, Крсмановић се
12. коло

Брезовица- Раднички
Стобекс 2:1 (2:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца:
200. Судија: А. Јаковљевић
(Шабац). Стрелци: Гошић у 7. и
Радосављевић у 15. за Брезовицу,
а Мићић у 81. минуту за Раднички
Ст. Жути картони: Пурешевић,
Ераковић (Б), Бурмазовић (Р).
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 7,5,
Марковић 6,5, Радосављевић 7,5,
Ситарица 7, Ђурђевић 7,5, Гошић
7,5 (од 76. Вуканић 6,5),
Пурешевић 7 (од 60. Радовић 7),
Шошкић 7, Јанковић 7 (од 46.
Руменић 6,5), Пештерац 7,5,
Ераковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Радосављевић (Б)

Колубарско-мачванска зона, 13. коло

Борац (Лешница)Брезовица 2:1 (1:1)
Стадион у Лешници. Гледалаца: 100.
Судија: Стефан Митровић (Ваљево).
Стрелци: Ђорђевић у 24. и Игњатовић
у 90. минуту, а Гошић у 68. минуту за
Брезовицу. Жути картони: Ђукић (Бо),
Ђурђевић (Бр).
Б Р Е ЗО В И Ц А : К р с ма н о в и ћ 5 , 5 ,
Марковић 6 (Шошкић 6), Марјановић 6,
Радосављевић 6,5, Ситарица 6,
Ђурђевић 7 (Вуканић -), Гошић 6,5,
Радовић 6, Јанковић 6 (Павловић 6,5),
Пештерац 6,5, Ераковић 5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Живановић (Борац)
истакао након шута Мићића, али се
нападач Радничког уписао у стрелце
након проигравања Пуртића. Ипак,
уместо драме виђено је још неколико
прилика пред голом Радничког, па је и
"минималац" сасвим задовољио апетите
екипе Дејана Стојановића.
Добар меч Брезовчани су одиграли и у
Лешници и били на најбољем путу да
понесу бод кући. Ипак, неспоразум
Ераковића и Крсмановића омогућио је
домаћима радост у последњим секундама меча, а утисак је да се ни код првог
гола није прославио голман гостију.
Гошић је након продора Пештерца
поравнао, имао је и Ситарица одличну
прилику, али је Брезовица на несрећан
начин остала без заслуженог бода.
Б.Матић

Бранко Леонтијевић
(Врело спорт)

ZONA
KOLUBARSKO-MA^VANSKA
12.коло (10/11.11.2018):
Железничар(Л)-Врело спорт
ОФК Осечина - Борац (Л)
Брезовица - Раднички Стоб.
Рибница - Рађевац
Спартак (Љ) - ОФК Дивци
Раднички (В) - Мачва (Б)
Раднички Шаб.-Задругар(Л)

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

13.коло (17/18.11.2018):
Задругар(Л)-Железничар(Л)
Мачва (Б) - Раднички Шаб.
ОФК Дивци - Раднички (В)
Рађевац - Спартак (Љ)
Раднички Стоб. - Рибница
Борац (Л) - Брезовица
Врело спорт - Осечина

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

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

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

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

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

24 : 10
18 : 9
21 : 10
18 : 7
15 : 8
18 : 14
21 : 21
21 : 15
17 : 20
20 : 29
6 : 18
15 : 20
10 : 25
8 : 26

28
26
25
25
23
20
20
19
18
13
12
11
8
6

Дарко Крсмановић,
голман Брезовице
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ЈЕДИНСТВО У ЉУБИЋУ ЗАВРШАВА ЈЕСЕЊИ ДЕО СЕЗОНЕ

ПОБЕДА ОСТАЛА
НА СТАТИВИ
- Никола Радојичић и Милановић погодили оквир
гола у ремију без голова са Тутином. - Најбоља
јесења игра у Михајловцу, домаћин добро прошао са
две лопте у мрежи. - Крај јесени у Љубићу против
Полета (недеља, 11 часова).

Српска лига "Запад", 14. коло

Јединство (Уб)- Тутин
0:0
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 200.
Судија: Мирослав Јокић (Богатић). Жути
картони: Андрић, Лукић, З.Радојичић, Стојановић (Ј), Бурсаћ, М.Хот (Т).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Лукић 7, Андрић
7, Томић 7,5, Сајић 7, Радивојевић 7, З.Радојичић 7 (од 68. Стојановић 6,5), Н.Радојичић 7,5
(од 85. Илић -), Милановић 7 (од 81. Поповић -),
Д.Јовановић 7,5, Живојиновић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ифет Ђаковац (Тутин)

На увек "врућ" терен у
Српска лига "Запад", 13. коло
Зоран Радојичић
Михајловцу, Убљани су отишли
Пролетер-Михајловац- Јединство
з н ач а ј н о ос л а б љ е н и . С веже
0:2 (0:1)
ожењеног Ивана Јовановића, на
Стадион у Михајловцу. Гледалаца: 200. Судија:
голу је заменио 17-огодишњи
Никола Ђорђевић (Аранђеловац). Срелци:
дебитант Бојан Петровић, а због
Живојиновић у 40. и Н.Радојичић у 90+2.
парних картона у саставу није било
минуту. Жути картони: Димић, Стојковић,
Лукића и Сајића. Ни бодовна залиха
Максимовић (П), Милановић, Живојиновић,
пред овај меч није била сјајна,
З.Радојичић (Ј).
расположење додатно пољуљано
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7,5, Мијатовић 7,
несрећним поразом од Јошанице на
Рајовић 7,5, Андрић 7,5, Томић 7,5, Радивојевић
Џајином стадиону, али је у таквим
7, З.Радојичић 7 (од 90+2. Којић -), Н.Радојичић
околностима екипа Милоша Обрадо8, Милановић 8 (од 89. Поповић -), Д.Јовановић
вића одиграла најбољи јесењи меч и
7,5, Живојиновић 8 (од 74. Стојановић 7,5)
право је чудо како се мрежа феноИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Игор Милановић (Јед)
меналног Ћирића затресла само два
пута.
Ретке су утакмице где је лакше
набројати играче које нису имали
шансе за погодак, а овога пута само
голман Бојан Петровић и десни спољни Милош
Мијатовић нису озбиљније угрозили голмана Пролетера.
Право је чудо како се у листи стрелаца нису нашли
Томић, Милановић и Никола Радојичић (пречка), али је
миран одлазак на паузу омогућио млади Живојиновић
рутинском реализацијом на пас Николе Радојићића.
Наставак је донео идентичну слику- Дејан Јовановић,
Зоран Радојичић, Андрић и Радивојевић пропуштају
иделане прилике да реше меч, једина права шанса
домаћих срећом није донела казну за промашаје, а
Милановић у најбољој шанси против Тутина
надокнада је ипак донела једини реалан епилог. Поповић
је упослио Николу Радојичића, "лажњак" и прецизан
ударац десном ногом били су сигнал да играчи и стручни штаб бурно
SRPSKA LIGA *ZAPAD*
прославе вредне бодове на страни...
У истом стилу, пулени Милоша Обрадовића одиграли су првих 45
1.Smederevo 1924 9 3 2 19 : 7 29
минута против Тутина- Дејан Јовановић је био за мало непрецизан са 16
8 4 2 12 : 4 28
2.Sloga (P`)
метара, а Зоран Радојичић је закаснио да спроведе центаршут
7 4 3 20 : 15 25
3.Jo{anica
Милановића у мрежу. Финиш првог дела је донео још две колосалне
7 3 4 16 : 8 24
4.Tutin
прилике, а срећа се широко осмехнула гостима- шут Николе Радојичића
5 7 2 15 : 6 22
5.[umadija (A)
закачио је голман Тасић и спровео га до стативе, а Милановић је са
6 4 4 12 : 5 22
6.Mladi radnik
"петерца" главом погодио исто место. Нису успели у наставку акције ни
6 3 5 16 : 11 21
7.Mokra Gora
Живојиновић, ни Никола Радојичић да затресу мрежу, да би у наставку
6 1 7 16 : 14 19
8.Sloga (PM)
Тутин колико-толико успоставио равнотежу. Убљани су запретили још
5 3 6 10 : 12 18
9.Jedinstvo (Ub)
неколико пута, али у црвено-белом тиму није било човека способног да 10.FAP (Priboj)
5 3 6 8 : 10 18
лопту убаци иза леђа одличног Тасића:
4 5 5 10 : 15 17
11.Loznica
3 6 5 9 : 15 15
- Немам шта да замерим играчима, још једном су показали висок 12.Budu}nost (V)
4 2 8 11 : 20 14
ниво борбености и испунили задатке из свлачионице, овога пута су нас 13.Provo
2 6 6 11 : 19 12
промашаји коштали два велика бода. У Љубић идемо са намером да 14.Drina (Q)
2 4 8 9 : 18 10
повећамо јесењу залиху, као и увек ићи ћемо на победу, а изостаће само 15.Polet (Q)
Зоран Радојичић због четири жута картона- рекао је тренер Убљана 16.Proleter Mihaj. 2 4 8 7 : 22 10
Милош Обрадовић.
Б.Матић
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ЗВИЗДАР НА ДОБРОМ ПУТУ

БЕЗ ИМПЕРАТИВА КА ПРВОМ МЕСТУ
После пролећне консолидације, нова управа и
реновирани играчки кадар Звиздара одиграли су јесењи део
општинске лиге на изузетно високом нивоу. Две аутентичне
легенде клуба- тренер Марко Максимовић и председник
Јован Тодоровић- подигли су некадашњег гиганта на здраве
ноге, па Звиздар има најбоље пролазно време на половини
трке. Ипак, председник Тодоровић подвлачи да има битнијих
ствари од првог места и пласмана у виши ранг:
- Императив не постоји, можда нам је највећи мотив за
улазак у Међуопштинску лигу жеља да побегнемо од
недељних јутарњих термина, али је приоритет клуба
стабилизација у сваком погледу, јачање инфраструктуре и
права атмосфера у екипи на свим нивоима. Завршили смо
систем за наводњавање, терен треба да се чепира и на
пролеће би требао да подсети на тепих из наших славних
дана. У плану је и насипање паркинга, морам да подвучем
изузетну приврженост играча клубу који су у својој режији
урадили клупске тренерке, тако да је Звиздар сада срећна
кућа задовољних људи- истиче председник Звиздара.
Да Звиздар и на терену изгледа репрезентативно,
побринуо се "стари вук" Марко-Ћела Максимовић. У јесењем
делу сезоне користио је 20 играча који без икакве надокнаде
носе плави дрес, а све мечеве одиграли су десни бек Петар
Перић, искусни штопер Зоран Вујић и браћа Берановићвезиста Милорад и нападач Александар. И поред
поодмаклих година, "прва виолина" је и даље још један
легендарни фудбалер Звиздара- Дарко Максимовић, уз
Васиљевића, Шкорића, Ранковића, Николића, Николу и
Станка Живковића..., то је чета која крупним корацима гази ка
вишем рангу. Не сме се заборавити ни млади талас
предвођен првим стрелцем Вељком Радовановићем (2001.),
прате га вршњаци Драгић Јовановић и Марковић, а
занимљиво је да су се међу стативама мењали три голманаЛазаревић, Јевтић и Јовановић:
- Сигурно нам је најбоља партија против одличне
Будућности из Слатине коју смо победили са 3:0, а једини
пораз доживели смо у Такову где смо наступили у
најслабијем саставу. Не треба очекивати драстичне промене
у саставу, ако нам се укаже прилика довели бисмо доброг
нападача, а да смо одржали ниво тренинга са почетка јесениверујем да бисмо имали убедљивију предност. Недолазак
Слоге из Врховина и коло у ком смо били слободни
пореметили су нам ритам, али момци заслужује све похвале
за однос према клубу и игре које су покзали ове јесенизадовољан је творац "чуда из Звиздара" деведесетих и у
првим годинама овог века Марко Максимовић.
Б.Матић

ФК Звиздар

УСПЕШНА ФУДБАЛСКА ЈЕСЕН У ДОКМИРУ

КРАЈ ПОКВАРИО
ОДЛИЧАН УТИСАК
Докмир је увек важио за стабилног општинског лигаша
и место где се игра одличан фудбал, али је утисак да су се
сложиле коцкице да се клуб по први пут у историји избори
за пласман у Међуопштинску лигу Колубаре. За то се
наравно пита и њихов највећи ривал Звиздар који има пет
бодова предности, али у Докмиру имају разлога за
оптимизам. Екипа тренера Момчила Јовића је најефикаснији тим лиге, у дербију јесени били су ближи победи од
Звиздара (завршено 1:1), а партије против Јединства (5:1) и
Бргула (6:2) показале су праву снагу докмирке чете. Меч у
Такову био "зона сумрака" за другопласирани тим
општинског ранга (5:2 за домаће), а заостатак за јесењим
прваком непланирано се увећао поразом у последњем
колу од Будућности и поред раног вођства Докмираца.

БЕЗ ПОБЕДЕ ЗА УБСКЕ КОШАРКАШКЕ КЛУБОВЕ

ЛОША УВЕРТИРА
ЗА ГРАДСКИ ДЕРБИ
У недељу од 19 часова, очекује нас треће поглавље
градског кошаркашког дербија. Формални домаћин је
екипа Уба која се у међувремену захвалила тренеру Саши
Рајићу (још се тражи решење за клубу, најозбиљнији
кандидат Лазаревчанин Миросавић), а епитет фаворита
припада екипи Младости која је добила и претходна два
градска дуела.
КК Уб је одиграо слабу партију на домаћем паркету
против Осечине- 61:76, прелазне оцене заслужили су само
Ћирковић са 20 и Јевтић са 19 поена. На гостовању Миксу,
Ђорђе Марковић је имао шут за победу из тешке позиције,
али је дерби зачеља ипак припао Шапчанима са 56:54.
Ћирковић са 13 и Гагић са 12 поена су предводили госте, а
улогу тренера-играча обављао је капитен Зоран Обрадовић.
После убедљивог пораза у Лозници- 97:68, "младосташи" су поражени и на домаћем паркету од М-015
резултатом 68:78, али ће меч остати упамћен по срамној
арбитражи чачанског двојца Шљивић- Симић. Двоцифрен
број неспортских и техничких грешака за домаћу екипу,
искључење тренера Урошевића крајем прве четвртине и
још сијасет неразумних одлука покварили су дерби кола, а
добре партије Јеловца и Ђорђа Васиљевића остају слаба
утеха за навијаче Младости, видно изиритиране тенденциозним суђењем Чачана...
Б.Матић

ФК Докмир
За нијансу је од остатка екипе одскочио голгетерски
тандем Горан Стевановић (14 голова) и Радосав Јовановић
(8), а њих двојица су и једини одиграли сваки меч јесењег
дела сезоне. Кичму екипе чини проверени тандем штопера
капитен Спасојевић и Пејић, утисак је да је долазак зонског
судије Вељка Давидовића пун погодак јер је реч о првом
асистенту екипе, а велики допринос дали су и Влајковић,
Маринковић, отац и син Горан и Марко Вујић, као и
неуморни секретар Слађан Тодоровић који обавља низ
активности и ван терена. Вишић, Нешковић и Мијаиловић
су спремни да одговоре на свакој позицији, а не смеју се
заборавити ни ветерани Зоран Јовић (брат славнијег
Милана) и Исић.
Имао је Докмир и пуно пехова ове јесени, болест је од
терена одвојила капитена Несторовића, Бобан Јовић се из
пословних разлога вратио у Француску, а повредио се и
пред крај јесени Милош Пауновић. Управа клуба на челу са
председником Радетом Илићем, а уз подршку неколико
љубитеља фудбала из села, подмирује потребе тима који
није јефтин за стандарде најнижег ранга, док се за радове
на инфраструктури чекају боља времена и подршка
општине...
Б.Матић
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ИСПУНИЛЕ ПЛАН ЗА ПРВИ ДЕО СЕЗОНЕ

КРОЗ ДРАМУ ДО ТРЕЋЕ ПОБЕДЕ
- Убљанке преокренуле предност гошћи од 2:1, потом и 12:8
у одлучујућем сету. - Јак отпор Визури без почасног сета.
- У четвртак камере РТС-а поново у убској хали:
Уб- Спартак (Суботица), 17.30 часова.
Велики корак ка опстанку у елити
направиле су убске одбојкашице- у
драматичној завршници савладали су
"фењераша" Динамо и испуниле
зацртани план за први део сезоне.
Трећом победом "одлепиле" су се од
два последњепласирана тима и у
добром расположењу чекају меч
десетог кола који се игра већ у четвртак
(22. новембра) против Спартака. Камере
РТС-а поново ће бити упаљене у убској
хали, дуел са "голубицама" заказан је за
17.30 часова.

Тешко против двојног
блока Убљанки
Жестоко су Панчевке почеле дерби
зачеља, повеле су 7:0 и натерале Дејана
Стојковића на два рана тајм-аута. Брзо
су се домаће стабилизовале, већ до
техничког тајм-аута ухватиле прикључак, а разорним сервисом (5 асова,
Анђела Стојковић 3!) потпуно су разоружале пријем Динама и лако привеле

сет крају. И поред вођства домаћих од
20:16, други сет је ушао у драматичну
завршницу и припао екипи Николе
Јерковића која и у трећем сету диктира
темпо и долази до предности 2:1.
У четвртом сету, тандем средњака
Соња Каришик и опорављена (делимично) Александра Петровић су демонстрирале класу на мрежи, убитачним
блоковима повратиле самопоуздање
екипи, па је меч ушао у тај-брек, потпуно
заслужено. Деловало је да ће вредна
победа припасти гошћама код резултата
8:12, али је на сервис стала Зорица
Живановић и иницирала пресудну
серију од 6:0. Две меч-лопте нису
искоришћене, али је присебност
сачувала Миљана Трајковић и донела
трећу, а непрецизан смеч Саре
Павловић био је сигнал за велику
радост домаћих играчица и навијача:
- Меч са пуно успона и падова,
очекивано квалитет одбојке није био на
високом нивоу због значаја утакмице,
али јесте занимљив и пун узбуђења.
Пуно нам је донео повратак Александре
Петровић, стегла је зубе упркос видним
боловима, тако да бих желео ову победу
да посветимо њој, с обзиром да је
играла на свој ризик. Испунили смо
план за овај део сезоне, долази нам
Спартак који је далеко од оне екипе коју
смо победили у првом колу, али нам
овај тријумф омогућује да уђемо у меч
са великим самопоуздањем. У међувремену смо остали без Бојане Мартиновић и Сање Јаблан које нису у
могућности да редовно тренирају,
изазвало је то неке корекције у тиму, али
су девојке показале да нису случајно у
суперлигашком рангу- био је задовољан
после битне победе тренер Дејан
Стојковић.
У мечу против Визуре, убске
одбојкашице су после првог сета где се
ништа нису питале, у другом периоду
водиле са 13:6 и 22:18. Ипак, фаворизовани домаћин је добио, испоставиће се, кључни сет, и уз мање проблеме, дошао до максималне победе.
Б.Матић

Важна победа у борби за опстанак
Суперлига Србије, 9. коло

Уб- Динамо (Панчево) 3:2
(25:19, 27:29, 22:25, 25:14, 16:14)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 120.
Судије: петровић (Ужице), Симоновић
(Крагујевац).
УБ: Бјелић 10, Живановић 5, Стојковић
7, Митровић 18, Каришик 17, Трајковић
13, Петровић 12, Јелић, Дробњак
(либеро). Нису играле: Иванковић,
Никић, Јаковљевић.
Суперлига Србије, 8. коло

Визура- Уб 3:0
(25:13, 26:24, 25:20)
Хала СЦ "Визура" у Београду.
Гледалаца: 50. Судије: Поповић, Савић
(Београд).
УБ: Бјелић 10, Живановић 2, Стојковић
5, Никић 1, Митровић 8, Каришик 5,
Дробњак (либеро), Иванковић, Јелић,
Трајковић. Нису играле: Грмуша,
Петровић, Мијатовић, Јаковљевић.

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

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

25:6 23
21:10 21
21:12 18
20:17 15
16:11 13
15:13 13
14:15 12
9:21 8
9:24 5
6:27 1
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Ovlašćeni servis i distributer „Shell”

