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АКТУЕЛНО

22.март 2018.

САСТАНАК КООРДИНАТОРА СЛИВА КОЛУБАРЕ

ВИШЕНАМЕНСКА ФУНКЦИЈА
БРАНЕ „ПАМБУКОВИЦА“
Општина Уб биће међу првим локалним
самоуправама у колубарском сливу која ће
добити брану са акумулацијом.
- Почетак радова очекује се 2020. године
У организацији локалне самоуправе, на Убу је 15. марта
одржан четврти састанак представника градова и општина из
слива Колубаре, које су се удружиле у циљу заједничког рада
на превенцији и смањењу ризика од поплава и других елементарних непогода. Осим координтора заједнице слива Колубаре, скупу је присуствовао и заменик председника општине
Уб Александар Јовановић Џајић, начелник Колубарског округа
Горан Миливојевић, потом представници Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Србије, Програма Уједињених нација за развој (УНДП), Сталне конференције градова и
општина, „Србијавода“ и предузећа „Ерозија“.
Поред сумирања досадашњих резултата и утврђивања
планова за наредни период, главна тема састанка био је
Оперативни план за одбрану од поплава у 2018. години на
подручју колубарског слива (Ваљево, Љиг, Мионица, Лајковац,
Уб, Коцељева, Лазаревац и Обреновац). У оквиру ове теме,
било је речи и о Студији за унапређење заштите од поплава у
том сливу, чија израда је у завршној фази, а која ће дефинисати различите мере које је потребно предузети да би се умањили ризици од поплава и потенцијалних штета и развити
систем заштите угрожених подручја.

Горан Миливојевић,
Александар Јовановић Џајић и Саша Спасић
Као један од кључних објеката за заштиту од великих вода
који је предвиђен Студијом је брана и акумулација „Памбуковица“ на реци Уб. На сливу, који покрива површину од 3.640
квадратних километара, планирана је изградња 20 ретензија и
брана, а Уб ће међу првима добити брану са акумулацијом, јер
је активностима које је до сада предузео створио предуслов да
реализација и техничке документације и инвестиције одмакне у
односу на све остале локалне самоуправе на сливу, указао је
Милош Радовановић, руководилац техничког сектора у
„Србијаводама“. Почетак радова на брани би могао да се
очекује 2020. године, док је вредност инвестиције преко 20
милиона евра.
- Брана „Памбуковица“ ће бити вишенаменска, а њена
основна намена је заштита од поплава, коришћење за потребе
наводњавања и оплемењивања водотока низводно. Њен
значај за територију општине Уб је велики, првенствено са
становишта одбране од поплава, чиме ће се озбиљно решити
тај проблем за дуги низ година. Тренутно смо још у фази израде техничке документације Студије оправданости са идејним
пројектом бране, чији се завршетак очекује до краја године.
Након тога створиће се предуслов за израду пројекта за
грађевинску дозволу, односно решавање имовинско правних
односа у том делу- рекао је Милош Радовановић.
Д.Н.

ПРИРАШТАЈ

К

ако су Тарабићи знали? Срби ће
моћи да стану под једну шљиву! У
њихово време тешко да је било
праве српске породице без буљука
дечице, а породичне задруге су, у то време, биле
масовна појава у селима. Било је мање становништва у градовима, биле су вароши, паланке,
чаршије... Али, села су била више насељена.
Девојкама је важно било да се удају у добру
домаћинску кућу, нису бежале од пољопривредних
послова, биле су добре мајке и домаћице... Оне из
вароши, ако су имале среће, удавале су се за
момке према свом статусу, али често се догађало
да је младожења било мање него удавача...
Варошка сиротиња је тек стварала један нови
друштвени сталеж - радничку класу. Тарабићи су
то, тада видели а, ипак, прорекли су да ће се број
Срба смањивати, да би, коначно нација нестала јер
оно што може да стане под једну шљиву - није
вредно помена у озбиљној статистици наталитета.
Е, сад! Већ 27 година у Србији је природни
прираштај, једноставно, негативан. Села су
опустела. Напуштених домаћинства је све више, а
момци већ годинама остају неожењени јер девојке
се радије удају у град. Заправо, као по правилу
беже од домаћинских кућа јер ту, кажу, има пуно посла. Радије би у граду, у неком станчићу или собици, седеле и куцкале у телефон (макар и празних
стомака) него да у селу имају сав конфор...
То је постало масовна појава поговоту од почетка
овог века. Власти су се мењале, одвијала се
грчевита борба за бираче, а окретала се глава од
чињенице да сваке године губимо по један
осредњи град од око 35.000 становника.
Коначно, председник Александар Вучић, оспораван, нарочито кад дође време за изборе и то понајвише од оних који су се већ, добрано, показали
вршећи власт у овој држави. Нису се сетили, бар,
пре десет-петнаест година да озбиљније покрену
питање наталитета. Да подстакну и помогну
породице са више деце, предложе и донесу мере...
Уз то, очигледно је да они (ЕУ) који нам већ подуго
кроје капу у овом веку, улажу у неке, такозване,
објекте друштвеног стандарда. Улагања у привреду су, углавом, уз дебело плаћање за отварање
нових радних места. Рекло би се да се овај наш
простор на Балкану припрема за неки други народ.
Зато, оправдано је питање: Ко ће се за две-три
деценије шетати нашим трговима, улицама,
шеталиштима...? Колико ће Срба остати у Србији,
на пример, за пола века или век?
Ето, зато је Александар Вучић у праву, ма шта би му
се спочитавало на предлогу у вези подршке
рађању. Мере нису довољне, али показују да је ова
власт свесна своје одговорности за будућност
народа. Убрзо ће се показати да постоји и низ
других мера за повећање наталитета. Пре свега,
радна места за младе брачне парове и - станови...

АКТУЕЛНО
ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

БЕЗ РАСПРАВЕ
Гласовима свих присутних одборника
прихваћен предлог да новоизграђена улица
на Вашаришту понесе име фудбалског аса
Немање Матића
Прва овогодишња седница Скупштине општине Уб,
одржана 16. марта, на дневном реду имала је 20 тачака и
протекла је без икакве расправе. Једногласно, 37 присутних
од 40 одборника, дали су сагласност на предлог Одлуке да
једна улица на Убу понесе име Немање Матића, фудбалског
репрезентативца Србије и првотимца Манчестер Јунајтеда,
родом из Врела. Реч је о новоизграђеној улици поред нове
зграде Општинске управе у насељу Вашариште, где ће
ускоро бити завршени и радови на новом јавном парку, а
током лета и на гарни хотелу. Образлажући овакву одлуку,
председник општине Уб Дарко Глишић је истакао да наш
прослављени фудбалски ас у сваком тренутку и на сваком
месту поносно истиче своју припадност овој средини и
несебично јој помаже.
„Као заштитно лице неке аутомобилске индустрије у
Енглеској, пре пар дана, је рекао да неће да узме новац за
рекламу, већ да га они уплате Центру за социјални рад на
Убу. То је само једно у низу добрих дела које је учинио за
родни крај. Његова хуманост је надрасла његову изузетну
каријеру, која је у овом тренутку таква да он спада у
неколико најпопуларнијих и најбољих фудбалера на свету.
Знам да је било дискусија око тога да није обичај да се улице
називају по људима који су млади, који су у зениту своје
каријере, или имају још много тога да покажу. Уважавам
таква мишљења, она имају неку своју и логику и упориште у
свему ономе што су праксе приликом доношења оваквих
одлука“, рекао је Глишић али и додао да се код одређених
случајева увек направи преседан.
„Зато молим одборнике да у овом случају направимо
један преседан, који је можда и једини за наших мандата и за
времена када ћемо ми о нечему одлучивати, јер мислим да
је Немања Матић то заслужио. Заслужио је својим понашањем и, рекао бих, привржености средини у којој ми живимо
и којој он помаже да буде и боља и сређенија. Кроз низ
хуманитарних акција и много тога другог учинио је да доста
ствари овде функционише боље него што је то било раније.
У крајњем, кад заврши каријеру ваљада нам је жеља и да
дође овде и да сва своја познанства и све што је стекао као
играч, у смислу каријере и искуства, а зашто да не и онога
што је зарадио, уложи у завичај, јер зашто би ишао негде
другде?“, закључио је своје образложење Дарко Глишић.

22.март 2018.г.
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ЕПИДЕМИЈА МОРБИЛА СЕ ШИРИ

НА УБУ ОБОЛЕЛО
ШЕСТ ОСОБА
Потврђена дијагноза малих богиња код шест
особа – три из Новака и три из Уба. У 2017.
години, највише невакцинисаних у убској
општини. Упућен апел да се деца вакцинишу.
После првог регистрованог случаја малих богиња, који
је потврђен крајем фебруара, лекарима у Дому здравља „Уб“,
пријављено је још неколико случајева под сумњом да имају
мале богиње – морбиле. До сада је код шест особа потврђено
да су заражени вирусом морбила – три особе из Новака и три
особе из Уба, међу којима има и деце, а највише оболелих је
међу суграђанима средњих година.
Како епидемија малих богиња не би добила шире
размере, апелује се на родитеље да доведу што пре децу и да
их вакцинишу. Вакцинација је једина права мера заштите, јер
се тако стиче колективни имунитет. Да би се остварио прекид
циркулације вируса међу популацијом, потребно је да буде
вакцинисано најмање 95 одсто становништва. За сада, на Убу
има око 140 деце која нису вакциниса од малих богиња и
њима су писменим путем послати позиви за обавезну
вакцинацију ММР вакцином. По подацима из ЗЗЈЗ Ваљево, у
2017. години, у општини Уб само је 40 одсто деце примило
прву дозу вакцине и 84 одсто другу дозу, која се даје у седмој
години живота.
- Апелујемо на родитеље да испоштују позиве, да дођу
да вакцинишу своју децу, а наши педијатри ће проценити да
ли је дете спремно да прими вакцину. Довољно доза ове
вакцина има. Предузели смо све превентивне мере,
обезбеђене су собе за изолацију, постављена су обавештења
како поступити у случају доласка пацијента под сумњом на
морбилу – рекла је др Биљана Николић, директорка Дома
здравља „Уб“.

Сви запослени радници Дома здравља из предострожности
носе хируршке маске, као вид заштите

Детаљ са прве седнице Скупштине општине Уб
у 2018.години
На првој овогодишњој седници разрешени су
досадашњи управни и надзорни одбори јавних предузећа и
установа којима је истекао мандат и именовани нови.
Одборници су прихватили и други предлог општинске
Комисије за споменике и називе делова насељених места,
тргова и улица, који се односио на преименовање. Наиме,
на иницијативу житеља улице Стрељаних родољуба она је
преименована у Браће Ненадовића прва.
Скупштина је дала и сагласност на програме пословања у 2018. години предузећима „Еко Тамнава“ и Стубо
ровни „Колубра“, затим на прву измену програма рада КЈП
„Ђунис“, као и на прошлогодишњи Извештај Центра за социјални рад.
Д.Недељковић

На уласку у Дом здравља, постављена су обавештења
да се, ако пацијент има респираторне тегобе, температуру или
осип, прво јави медицинском особљу на шалтеру, да му дају
маску и одведу га у изолацију. Сви запослени радници Дома
здравља из предострожности, такође носе хируршке маске,
као вид заштите. Треба напоменути, да су морбиле једне од
најзаразнијих болести, које у око 30 одсто оболелих, изазивају
компликације као што је упала плућа, мозга, уха, пролив, а
могу да доведу до смртног исхода. Болест је нарочито тешка
за млађе од пет година и старије од 20 година. Лек за ову
болест не постоји.
У Србији су особе рођене од 1971. године, па до 1993.
године, примиле по једну дозу вакцине и оне су делимично
заштићене. Старији од 1971. годишта примили су или једну
дозу вакцине или су невакцинисани. Потпуно заштићени су
само они који су прележали мале богиње. Од 1993. године,
друга доза се давала у 12 години, а од 2006. године ревакцина
се даје пред полазак деце у школу.
- Ситуација у убској општини уназад пет година,
обухватом вакцинације, не задовољава ни у једном узрасту,
ни у другој години живота, ни у седмој. То чини ову средину
осетљивом, посебно у колективима. Искуства са територије
општине Ваљево говоре да највише оболелих има у узрасту
преко 40 година. Од једне оболеле особе, може се заразити
још 18 особа – објаснила је др Биљана Рајковић, начелник
Д.Капларевић
епидемиологије из ЗЗЈЗ Ваљево.
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РАДИОНИЦА МЛАЂЕ ГРУПЕ У ВРТИЋУ

ЗА БУДУЋЕ ПРЕДШКОЛЦЕ

У КРИЛУ МОЈЕ БАКЕ
Организовано дружење бака са унучићима кроз плес, певање,
кување и игру. Убским вртићем ширио се мирис Бакиног колача.
Млађа група Предшколске установе
„Уб“, васпитачица Мирјане Симић и
Марине Маријановић Ранисављевић,
одржале су занимљиву радионицу под
називом „У крилу моје баке“, у четвртак,
15. марта. Баке су, заједно са децом, у
просторијама млађе групе, провеле
дивно пре подне играјући се, а најинтеесантнији тренутак био је када су заједно, учествовали у припремању „Бакиног колача“.
После кратке дечје приредбе и
занимљивих бајки, као и прича из прошлих времена, баке су, уз кореографију,
научиле покрете енглеске композиције
„Хоки-поки“. Убрзо су кулинарске вештине прављења галета, Бакининог

Припремни предшколски
програм обавезан је за сву децу
рођену од 1. марта 2012. године,
до 29. фебруара 2013. године.

Заједничко спремање
„Бакиног колача“

Лепо дружење са бакама у убском Вртићу
колача, показале све присутне баке, уз
помоћ својих унука, који су им, седећи у
крилу, помагали, мешајући тесто. После
само десетак минута, убским вртићем
ширио се мирис колача, који је измамио и
остале колегинице да посете Мирјанину и
Маринину групу и пробају омиљену
посластицу свих генерација.
- Први пут сам учествовала у овој
радионици. Ово је велика радост за нас
баке, да гледамо унучиће, како су нам
слатки, како расту и играју се - одушевљено је рекла Анђелка Игњатовић.
Други део преподнева са бакама,
организован је кроз познату игру „Ћо-

УПИС
У ВРТИЋ

раве баке“, где је свака бака везаних
очију, морала да пронађе своје унуче.
На крају овог лепог, креативног дружења, бакама су унучићи уручили
дипломе „За најбољу баку“.
- До сада смо радили радионицу
са мамама и татама, па смо дошли на
идеју да организујемо дружење и са
бакама. Циљ овог држења је обогаћивање социјално-емоцијалног искуства
у породичним и родбинским односима, као и осећање припадности
породици – рекла је Мирјана Симић,
васпитач млађе групе убског вртића.
Д.Капларевић

Пројекат “Информисање јавности путем часописа Глас Тамнаве о
дешавањима и догађајима у раду локалне самоуправе Уб, као и из других
области живота и рада у општини Уб“ - суфинансијер пројакта општина Уб

У понедељак 2. априла, почеће
пријављивање за упис деце у Предшколску установу „Уб“ за радну 2018/
2019. годину и трајаће до 1. маја ове
године. Упис ће се обављати у периоду
од осам до 12 часова, у канцеларији
директора или секретара Вртића.
Потребно је приложити: фотокопију
Извода из матичне књиге рођених, потврду да су родитељи у радном односу (доставити фотокопију уговора или
радне књижице), уверење о месту пребивалишта. Деца са територије општине Уб имаће предност при упису у
Вртић.
Предшколску установу „Уб“ похађају малишани старости од 12 месеци
до шест и по година. Припремни предшколски програм обавезан је за сву
децу рођену од 1. марта 2012. године,
до 29. фебруара 2013. године. Упис за
предшколце трајаће до краја августа,
али се на родитеље апелује, да не
чекају последњи рок за упис, већ да
будуће предшколце што пре упишу,
како би се направио план и распоред,
нарочито за одељења на терену.
Родитељи који уписују децу у четворочасовни припремни предшколски
програм, не морају приложити потврде
о запослењу, већ само фотокопију
Извода из матичне књиге рођених.
Деца која су већ уписана у вртић,
не морају обнављати упис. Све информације можете пронаћи на сајту Предшколске установе „Уб“ или их добити
на телефон: 411-602.

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Упис у први разред ОШ „Милан
Муњас“ почео је 12. марта и трајаће до
23. марта ове године. У административну службу школе, у периоду од
осам до 13 часова, потребно је доставити на увид Извод из матичне књиге
рођених. Упис је обавезан за сву децу
рођену од 1. марта 2011. године до 29.
фебруара 2012. године.
Д.К.

АКТУЕЛНО
У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ

„ВЕЛИКИ БРАТ“
НА ПУТЕВИМА
Кажњавање као једина мера
повећања безбедности
у саобраћају?
Верујем да се већина вас, који читате ове редове,
као и ја, трудите да поштујете законе које прописује
Република Србија. Кад то кажем, посебно мислим на
прописе који важе у саобраћају, а којима смо свакодневно
изложени. Ипак, некада помислим да је то немогуће или,
бар, у најмању руку, изузетно тешко. Сигурно ћете се
сложити у неколико ствари, које ћу покушати да објасним,
јер смо се сви нашли на истој страни - угрожени, мање или
више.
Некад ми се чини, сликовито речено, да су само
возачи они који извлаче „дебљи крај“ у вечитој игри мачке
и миша. Плаво-беле мишоловке, које нам поставља
систем, налазе се на сваком кораку и све теже их је
заобићи. Нађите човека који у последње две године није
платио бар једну саобраћајну казну? Познајем и оне који
их имају на десетине... Да ли је то нормално?
Наравно да није. Бахате возаче треба најстрожије
кажњавати... Али, шта ћемо са осталима, који нису попут
прецизних машина и свакако да, некада, можда и морају да
направе безазлени саобраћајни прекршај. Поуздано знам
да ни у Швајцарској, која важи за једну од најуређенијих
земаља, „не цвикају“ толико од полиције. У Немачкој сам
тек пети дан боравка успео да видим њихове саобраћајце.
Са друге стране, ове наше гледам иза сваког ћошка, као да
полицијски час траје свакодневно, по цео дан.
Да се разумемо, немам ништа против полиције и
сматрам је једним од стубова друштва. Ипак, утолико ми је
више криво што увиђам неке ствари које и нису у духу
„заштите грађана“. Јер, ако је циљ пооштених мера у
саобраћају само пуко наплаћивање казни од возача, „џаба
смо кречили“.
У мом окружењу влада мишљење да када год
држави зафали мало пара, на сцену ступају „модерни
јаничари у плавом“ да од народа, путем саобраћајних
казни, узму харач и допуне републички буџет. Кажу да се
тако најлакше долази до „брзог“ и „чистог“ новца, јер
уколико одмах уплатите казну (у року од осам дана), она ће
вам бити преполовљена. Кажу и то да најчешће „награбусе“ они са друштвених маргина (читај: нижи слојеви
грађанства са јефтиним аутомобилима).
Не знам да ли је баш све тако, али је сигурно да
наплаћивање казни, поготово путем камера за контролу
саобраћаја, представља веома уносан посао. У Србији је,
само у последњих неколико месеци, постављено на
хиљаде таквих уређаја који на дневном нивоу „зарађују“
огромне суме новца. Као у „Великом брату“, камере
вребају са свих страна, као мишоловке постављене да
лове неопрезне и лаковерне мишеве.
Са друге стране, питам се, како би било када би се
сва средства (али и пажња) уложена у скупу модерну
технику за кажњавање возача усмерила у повећање
безбедности на путевима, саобраћајну сигнализацију и,
пре свега, одржавање путева који су, упркос свему, у
катастрофалном стању. Грађани, свакако, морају поштовати прописе због своје и безбедности других учесника у
саобраћају. Али, и држава би требало, са своје стране, да
„поради“ на тој безбедности. Ако нам је свима циљ
смањење саобраћајних незгода на путевима, зашто онда
на неким саобраћајницама морамо да прелазимо на другу
страну коловоза како би заобишли ударне рупе?
Да резимирам. Саобраћајне прописе морамо
поштовати, као и рад полиције. Наравно да нам не требају
неке нове „деведесете“ и све оно што су са собом носиле.
Ипак, мало толеранције према грађанима није на одмет.
Разуме се, оне толеранције која би била у складу са, у
последње време, жучно критикованим новим Законом - ма
колико он био драконски. Свакоме је јасно да није једина
мера за повећање безбедности у саобраћају- кажњавање.
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ПЕВАЧ НЕМАЊА МАКСИМОВИЋ
СНИМИО НОВИ СПОТ

ГДЕ СМО МИ
Дует са колегиницом Јеленом Гербец одлично
прихваћен код публике, а млади Убљанин врло
брзо могао би да добије и први велики хит
Спот за песму "Где смо ми" Јелене Гербец и Немање
Максимовића коначно је угледао светлост дана. Након
емитовања у емисији „Звезде Гранда- Специјал“,
екранизација ове баладе постављена је на “You Tube” и
одмах је добила велики број позитивних коментара. Публика
је са одушевљењем прихватила ову песму, која би могла
ускоро да постане велики хит.
Јавности је познато да су Јелена и Немања и приватно
блиски пријатељи, па идеја о дуету потиче одавно. Наиме,
њих двоје су више пута имали заједничке наступе, а публика,
која је имала прилику да их чује уживо, једногласно је
подржала идеју о овој сарадњи, што говоре и многобројни
коментари на друштвеним мрежама, који су додатно
мотивисали певаче.

Немања Максимовић и Јелена Гербец
Пошто обоје важе за велике перфекционисте, нису
журили, па су натенане чекали да им се коцкице склопе и све
буде онако како су замислили, како би изашли пред публику
са финалним производом који никог неће оставити
равнодушним. Јелена и Немања су са разлогом дуже време
радили на дуетској песми, а желећи да публици пруже
потпуни ужитак они су снимили и високобуџетни спот у
бајковитој зимској идили крај језера Трешња на Авали у
Београду.
- Кадрове за наш нови спот смо снимали у поприлично
незахвалним условима и по великој хладноћи. У једном
тренутку сам свирао клавијатуре, а то је било поприлично
тешко јер су ми се прсти укочили и нисам могао ни да осетим
дирке - рекао је Немања, уз наду да ће се ова жртва исплатити
и да ће публика уживати у њиховој балади.
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БАЛЕТСКИ СТУДИО „АТЕНА“

НАГРАДЕ НА „СИРМИЈУМ ДЕНС ФЕСТУ“
- Учествовало више од 30 клубова и преко 1.200 такмичара.
- У јуниорској конкуренцији, плесна тачка „Madness“ освојила
прво место. - Дуња Мартић са кореографијом „Девојчица
са шибицама“ освојила друго место.
У хали Пословног спортског центра „Пинки“ у Сремској Митровици, 3.
марта, одржан је четврти по реду плесни спектакл „Сирмијум денс фест 2018“
на ком је учествовало више од 30 клубова и преко 1.200 такмичара из Србије,
Босне и Херцеговине, Републике Српске и Хрватске. Упркос великој
конкуренцији, Балетски студио „Атена“ из Уба остварио је запажене резултате
освојивши неколико значајних награда у групним и појединачним наступима.
Стручном жирију, којег су чинили балетски педагози и кореографи, као и
публици, представљене су три групне кореографије и два соло наступа. У
мини категорији, са кореографијом „Игра светлости“, освојено је друго место.
У категорији „children“ (деца), кореографија „Ирски плес“ освојила је трећу
позицију. У јуниорској конкуренцији плесна
тачка „Madness“ (Лудило) освојила је прво
место, док је солисткиња Дуња Дринчевић, на
свом првом соло наступу, играјући „Дуњину
рапсодију“ освојила четврто место. Дуња
Мартић је са кореографијом „Девојчица са
шибицама“ освојила сребрно одличје.
- Ово је било велико такмичење са
преко хиљаду учесника и јако смо задовољни
резултатима. Деца су напорно вежбала, а
настављамо у истом темпу. Најмлађе две групе,
у априлу месецу, очекује четврти Међународни
балетски фестивал, у мају је велико Међународно такмичење „Belgrade dance open“, а у
јуну путујемо у Шпанију, на Међународно
такмичење – рекла је Јелена Благојевић,
педагог и кореограф БС „Атена“.
Д.К.

[LEP SLU@BA

DULEX

Дуња
Дринчевић

Дуња Мартић

Најстарија група: Прво место

NOVO
NA UBU !!!

064/262-9859

0-24 h

- prevoz vozila u zemlji i inostranstvu
- prevoz poljoprivrednih ma{ina
- izdavanje prikolica za prevoz automobila

РУСКА ГУМА
ОДЛИЧАН ОДНОС ЦЕНЕ И КВАЛИТЕТА

ОПШТИНА УБ
НА СЕДНИЦИ САВЕТА
КОЛУБАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ПОКРЕНУТА
ИНИЦИЈАТИВА
ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ
Изградња аутопута на територији Колубарског
и Мачванског округа омогућава да и ово
подручје добије гас
Уб је, 9.марта, био домаћин прве овогодишње седнице
Савета Колубарског управног округа, на којој је донет
закључак да се отпочне са припремом потребне документације за један капиталан пројекат. Реч је о гасификацији
Колубарског и Мачванског округа, с обзиром на то да
изградња аутопута кроз овај крај омогућава да се спроведе

Детаљ са седнице која је одржана на Убу
гас до 11 општина оба округа. У изјави за медије по
завршетку седнице, начелник Колубарског управног округа
Горан Миливојевић рекао је да су утврђени кораци који се
морају предузети, како би пројекат коначно био и реализован.
„Коцељева, која је општина Мачванског округа, покренула је иницијативу за израду планског документа за
гасификацију Западне Србије, где припадају оба округа, и
Колубарски и Мачвански. Једном широком анализом, ми
смо на седници дошли до закључка Савета да треба да
идемо ка пројектној документацији да би гасификација ушла
у плански документ Републике Србије. За град Ваљево, са
катастрофалним проблемом аерозагађења, изградња
гасовода је вероватно императивна ствар, а за остале
општине Колубарског и Мачванског округа, интенцијом
Владе Републике Србије ка капиталним и директним
инвестицијама, то је насушна потреба за основни енергент, с
којим директне инвестиције могу бити рентабилне“, изјавио
је Горан Миливојевић и додао да ће будућа траса гасовода
пратити путању аутопута на том подручју.
Осим гасификације, на дневном реду седнице био је и
Оперативни план одбране од поплава за 2018. годину у
оквиру Колубарског слива.
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ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ УБ

ЗА САДА НЕМА
ОПАСНОСТИ ОД ПОПЛАВА
- Ситуација на водотоковима у убској општини
стабилна, али нагло топљење снега у суседним
земљама могло би да проузрокује проблеме и код
нас. - Све општинске службе у приправности.
Премда је водостај на готово свим рекама повишен, на
територији убске општине, за сада, нема опасности од
поплава. Међутим, Штаб за ванредне ситуације је у
приправности, прошле недеље уведено је и пасивно
дежурство, које ће бити на снази до половине априла. Јер,
према речима Бранислава Сарића, начелника Штаба за
ванредне ситуације, нагло топљење снега у региону и на
Алпима, могло би да проузрокује проблеме и у Србији и
доведе до пораста нивоа водостаја на свим сливовима.
„У наредним данима треба обратити пажњу на топљење
снега у суседним државама, а којом динамиком ће се то
дешавати зависи од времена и кише. Нагло топљење, у
комбинацији са обилним и интензивним падавинама у
Србији, може довести до високих водостаја и угрожавања
наше општине, али се надам да до тога неће доћи. Ситуација
на нашим водотоковима је тренутно задовољавајућа и, иако
за сада нема бојазни од поплава, ми смо преузели све
превентивне мере заштите, свакодневно обилазимо терен и
критична места, проверавамо водостаје и спремни смо да
реагујемо ако затреба. Поред Штаба, у приправности су и све
општинске службе и оспособљена предузећа са
механизацијом, која имају задатак да штите од поплава.
Активирали смо и нашу мрежу повереника Цивилне заштите,
који су у сталној вези са Штабом и општински службама, а
извршићемо и набавку џакова са песком, како би били
потпуно спремни за евентуални поплавни талас“, изјавио је
Бранислав Сарић након последње седнице Штаба за
ванредне ситуације, на којој су уведене наведене мере
приправности и анализирано тренутно стање угрожености.

Заседање Штаба за ванредне ситуације општине Уб

ОПШТИНА УБ ДАЛЕКО СПРЕМНИЈА
Од катастрофалних поплава 2014. године, много је
урађено на плану превенције и смањењу ризика, да би се
спремно дочекали овакву ситуацију,
истакао је Дарко
Глишић, председник убске општине.
„Сада смо неупоредиво спремнији, јер смо у претходне
четири године радили на свим локацијама где је било највише
проблема и велики новац уложили у превенцију. Наши речни
водотокови су чисти и регулисани, критичне тачке саниране и
мрежни канали прочишћени. Међутим, стање речних водотокова не регулише само оно што је урађено на територији
наше општине, или наше државе, већ у читавом региону и
количина воде која дође може да буде толика да у постојећим
условима ми то не можемо да прихватимо и због тога су
могући проблеми. Ипак, са постојећим санацијама и
инвестицијама које смо урадили на водотоковима, свакако би
они били у много мањој мери него 2014. године“, рекао је
Глишић.
Он је апеловао на грађане да и сами предузму мере превенције и обавезно осигурају своје усеве, имовину и објекте
од поплава и других елементарних непогода.
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ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА И ДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА У ТАКОВУ

У СУСРЕТ ПРОЛЕЋНОЈ СЕТВИ
- Угледни домаћин и представник фирме „Агро Оптимум“, Драган Марјановић из Бањана, и ове године
окупио велики број ратара у Такову. - „Очекивања су да се и ове године настави повећање површина
под сунцокретом, јер он зна добро да роди и има солидну цену и у сушној години“- каже Марјановић.
Трећу годину за редом, фирма „Агро Оптимум“ и њено
извојено одељење у Бањанима, које се бави откупом
пољопривредних производа и уговарањем меркантилне
производње, у сарадњи са семенском кућом „Syngenta”,
организовала је, 14.марта, едукативна предавања и
свoјеврсно дружење са ратарима тамнавског и мачванског
краја. Поред већ традиционалне закуске и музике у
ресторану „Беча 2“ у Такову, домаћин овог скупа Драган
Марјановић из Бањана, приредио је пољопривредним
произвођачима нашег краја и саветовање на тему
пролећне сетве. Стручњаци из семенске куће „Syngenta”
представили су нове хибриде кукуруза и сунокрета, као и
могућности њихове заштите од корова. Посебан нагласак
стављен је на проблем заштите стрних жита од болести,
која су ове године у доброј кондицији, али је, како кажу,
неопходно сачувати њихов потенцијал за висок принос.
- Због благе јесени, пшеница је имала повољне услове
и за ницање и за презимљавање. Овај задњи снег није јој
баш ништа нашкодио. Имали смо и благу зиму, тако да са
сигурношћу могу рећи да је пшеница у доброј кондицији и
ових дана идемо са њеном интензивном прихраном. Неко
је то чинио са уреом током фебруара, а ми идемо са две
прихране, са `каном` или `аном`, и то радимо већ ових дана
тамо где се то може, јер се њиве нису свуда осушиле због
обилних падавина. До метар дубине је изузетно добра
влага за овај период године и надамо се само да неће
наићи неке биљне болести. Заштита се подразумева и без
ње се не може ништа сачувати, ни кукуруз, ни пшеница, ни
соја, а ни сунцокрет- истиче Драган Марјановић, представник „Агро Оптимума“ за тамнавски крај.
Према његовим речима, због прошлогодишње суше,
ратари у Тамнави засејали су пшеницу на већим
површинама него иначе, па ће, самим тим, мање простора
остати за кукуруз и соју.
- Очекујемо да се ове године настави повећање
површина под сунцокретом, јер он зна добро да роди и има
солидну цену и у сушној години. Све је на пољопривредним произвођачима, посебно онима који се баве
сточарством, попут мене, који морају засејати више
кукуруза него до сада. Кукуруз сам посејао на 20 хектара,
док сам сунцокрет повећао на 25. Ипак, код нас су
углавном мале површине које се обрађују, па нам терен
одређује шта можемо сејати и обрађивати. Ја, рецимо,
имам 32 хектара пшенице на 20 парцела- истиче
Марјановић.
Фирма „Агро Оптимум“ већ пет година успешно
сарађује са око 1.300 коопераната из колубарскомачванског краја. Са семенском кућом „Syngenta” имају
одличну сарадњу, а прошле године највећу потржњу
забележио је њихов хибрид сунцокрета „НК Неома“.
- У питању је врста хибрида која је јако приносна у
сушним годинама, прска се два пута и надамо се да ће бити
довољно семена и ове године. Семе сунцокрета уопште
није јефтино и креће се негде око 200 еура за врећу, која
засеје два до два и по хектара земље. Посебно морамо
водити рачуна да се не појави фалсификат семена, што се
догађало у Војводини. Због тога смо у сталном контакту са
стручњацима који су на терену, а ми имамо срећу да је
представник `Синџенте` господин Милан Митровић, родом
са Уба. Исто тако, изузетно је важно водити рачуна где се
купује семе, и која је реална цена за џеп произвођача, који је
у овом моменту јако танак- закључује Драган Марјановић.
Милован Миловановић

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

Драган Марјановић
током обраћања пољопривредницима

ДИПЛ.ИНЖЕЊЕР ЗАШТИТЕ БИЉА
МИЛАН МИТРОВИЋ ПОРУЧУЈЕ:

НЕ ЖУРИТЕ СА СЕТВОМ
- За кукуруз и сунцокрет је најбоље време када
се земљиште загреје на температуру од 10-120С.
- Ових дана посебно обратити пажњу на
болести стрних жита.
Едукативно предавање о овогодишњој сетви, за све
ратаре у Такову, одржао је пољопривредни стручњак Милан
Митровић, дипломирани инжењер заштите биља и представник фирме „Syngenta”, која тренутно представља најдоминантнију семенску кућу у производњи сунцокрета у Србији.
Према његовим речима, у односу на прошлу годину, већина
произвођача пожурила је са сетвом.
- Почетак сетве почео је
око 20.марта, што баш и није
карактеристично за ово
подручје, и лично мислим да
треба испоштовати неки
оптимални рок, па са сетвом
кренути почетком априла. За
кукуруз је најбоље време
када се земљиште загреје на
температуру од 10-120С. И
сунцокрет, такође, спада у те
биљке које воле топлије
земљиште, тако да не треба
претерано журити са
његовом сетвом- наглашава
Митровић.
Временска прогноза за
наредни период не иде на
Милан Митровић
ру к у п о љ о п р и в р е д н и м
произвођачима, с обзиром
на најављено спуштање температуре и велике количине
падавина.
- То, свакако, може да буде проблем. Ових дана већина
произвођача не може ни да уђе у њиву да прихрани пшеницу,
с обзиром да је време примене урее при крају и прелази се на
амонијачна азотна ђубрива као што су КАН, АН и САН, тако да
има још времена за примену ђубрива ових врста. Оно што нас
очекује после прихране пшенице је заштита од корова.
Напоменуо бих посебно да се обрати пажња на болести
стрних жита, јер ових дана има појаве неких симптома, тако
да већ могу да обаве први третман заједно са хербицидом, а
он не кошта пуно. „Синџентин“ препарат, за око 2.000 динара,
успешно штити жито у том почетном порасту и за месец, до
месец и по дана, могу очекивати сигурну заштиту- поручује
овај млади стручњак.
М.М.М.

ПОЉОПРИВРЕДА

22.март 2018.г.

9

ПОЧЕЛА ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА

ПОДСТИЦАЈИ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ
Висина субвенције износи четири хиљаде динара по хектару обрадиве површине.
- На основу Уредбе Владе Србијe о расподeли подстицаја у пољоприврeди и руралном
развоју у 2018. години, за директна плаћања издвојено 17,04 милијарде динара.
Према актуелном правилнику о начину остваривања
права на основне подстицаје у биљној производњи, од 1.
марта почело је подношење захтева за остваривање ових
субвенција за 2018. годину. Рок до којег тамнавски ратари могу
да предају захтеве Управи за трезор на Убу је 30. април, док
једно газдинство може да добије субвенције за највише 20
хектара. Како сазнајемо од Светлане Јеринић, саветодавца за
ратарство у Пољопривредној стручној служби Ваљево,
подстицаји за биљну производњу износе 4.000 динара по
хектару обрадиве површине и ова средства могу остварити
само регистрована пољопривредна газдинства.
Уколико није дошло до промене података уписаних у
оквиру газдинства, пољопривредници већ уписани у Регистар
ни ове године не морају да обнове регистрацију. Међутим, ако
има промена, дужни су да измењене податке доставе Управи
за трезор у року од 30 дана од дана настанка промене.
Пољопривредници који се у Регистар пољопривредних
газдинстава уписују први пут могу то учинити током целе
године.

ПРОИЗВОДЊА ЦВЕЋА У ВРЕЛУ

СОЛИДНА ЗАРАДА
Проивођач из Старог Врела Томислав Срећковић,
пијачним данима, продаје цвеће које узгаја уз помоћ
породице и сезонских радника. Посебан дан за његов
бизнис је празник Осми март, који је, ове године, протекао у
кишним и ветровитим условима, па је продаја цвећа на
уличним тезгама била знатно отежана. Највише су се
продавале руже и каранфили, али и јагорчевина у
саксијама разних боја. Своје знање о узгајању украсног
биља стално усавршава, а производњу цвећа развија уз
помоћ расада у пластеницима.
- Из године у годину, стицао сам искуство, стално ми
нешто ново пада на памет. Нешто прочитам, а нешто сазнам
од колега. Посао сам започео са мало цвећа, а онда све
више и више. У почетку смо производили 2.000 садница, а
сада имамо 50.000. Од малих чашица, до великих саксија –
прича Томислав Срећковић.

Породица Срећковић
Осим набавке најлона за пластенике и обезбеђивања
потребних температурних прилика, уз фурунице – бубњаре,
потребно је и ђубриво. Некада су баке гајиле цвеће уз
стајско ђубриво, данас се оно гаји уз тресет. Потребно је
набавити и саксије, како би по изласку на пијац, све било
лепо упаковано.
Ова делатност може да буде исплатива, па породица
Срећковић, вредно ради. Када је немогуће пронаћи радну
снагу, помажу сви чланови породице: отац, мајка, супруга
Вера, ћерка Слађана, па и будући зет, коме је за 8. март, под
налетом ветра, пао сунцобран на главу, па му је указана
хируршка помоћ. Срећковићи своје цвеће продају у Прову,
Владимирцима, Бањанима, Коцељеви, Степојевцу и
Великим Црљенима, а петком су на убском пијацу.
Д.К.

Гужве испред Управе за трезор на Убу

СУБВЕНЦИЈЕ НА НИВОУ
ПРОШЛОГОДИШЊИХ
Осим у биљној производњи, пољопривредници могу
остварити права и на друге субвенције на основу Уредбе
Владе Србијe о расподeли подстицаја у пољоприврeди и
руралном развоју у 2018. години. Саветодавац Светлана
Јеринић појашњава да се овом Урeдбом прописујe обим
срeдстава, врстe и максимални износи по врсти подстицаја,
те да је за дирeктна плаћања пољопривредницима издвојeно
17,04 милијарди динара. Од тог износа, за премије за млеко
опредељено је три милијарде, за основне подстицаје за
биљну производњу 7,87 милијарди, а за регрес за трошкове
складиштења у јавним складиштима 500.000 динара.
Субвенције су остале на нивоу прошлогодишњих, а
новина је да регрес за минерално ђубриво неће више бити
посебно исплаћиван с обзиром на то да се наша аграрна
политика усклађује са аграрном политиком Европске уније,
која овај вид подстицаја не препознаје. Такође, подстицај за
краве за узгој телади за тов је са прошлогодишњих 5.000
динара повећан на 10.000 динара по грлу.
Као и прошле године, премија за млеко остаје седам
динара по литру. Остаје иста и висина подстицаја за
квалитетне приплодне млечне краве, товне краве и бикове
(25.000 динара), крмаче и нерасте (10.000 динара), овце и
овнове, козе и јарце (7.000 динара), родитељске кокошке
тешког и лаког типа (60 и 100 динара) и ћурке (300 динара). За
товне свиње субвенција је хиљаду динара по грлу, за јагње и
јаре пољопривредници могу да рачунају на по две хиљаде
динара, за краве дојиље 20.000 динара док ће пчелари бити
подржани са 720 динара по кошници. Подстицај за приплодне
матице рибе шарана је 500 динара по грлу, за пастрмку 300
динара, а за конзумну рибу десет динара по килограму
произведене рибе.

РОКОВИ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Захтеви за краве које дају телад за тов подносе се у
периоду од 15. априла до 30. септембра, за све краве које
нису у матичном запату, а отелиле су се у периоду од 1.
септембра до момента подношења захтева.
Захтеви за тов јунади, јагњади, јаради и свиња се
подносе Управа за аграрна плаћања до 15. октобра 2018.
године за сва грла предата кланици или овлашћеној извозној
фарми у периоду од 1. октобра 2017. године.
Захтеви по кошници пчела подносе се од 15. априла до
31. маја 2018. године, с тим да је обавезно урадити надзор
пчелињака у надлежној ветеринарској станици и периоду од
1. до 30 априла.
Д.Недељковић
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Пише: Радован Пулетић

ВИКЕНД
Све је и даље једнако велико,
само што су се смањили наши
погледи. И наши изгледи...
Некада смо са студија журили на Уб јер нам је сваки петак био
велики а свака субота грозничава. Београд није био ништа друго
сем факултета, Кнезмихајлове и Маракане када Звезда игра Куп
шампиона. Али, зато су сви ћошкови на Убу имали своју историју:
аутобуска - где смо се искрцавали са торбама пуним веша за
прање, са станичном кафаном за мали вињак после положеног
испита; СРЦ Школарац на ком је играо ФК Радник са убојитим
паром центарфорова – Симом Таксистом и Доцом Продановићем;
Убача, коју је за сва времена обележио Коњски вир где су се прво
купали један Фаља, онда Циш, Шеља, Дадула и остали мангупи који
ће за сва времена обележити Уб; школско двориште са милион и
једним буџаком за практичну наставу из предмета филмски
пољупци и сродне активности; Цишов кафић који је на моју убску
генерацију утицао више него комунизам и рокенрол заједно;
стадион на ком су дриблали Пирић и Чеда Јефтић; базен за наша
репрезентативна издања; општинско брдо са ког пуца поглед из
крила камене девојке истетовиране графитима; пијачне тезге за
ноћна, прва, клиначка опијања црним вином и Манастирком, све уз
трули мирис згаженог воћа и поврћа; црквена порта за прве
састанке и коначне раскиде, за обећања или опраштања, за велике
речи, највеће које су нам падале на памет ту – пред Богом који нас
гледа са седмог неба и људима који се враћају из треће смене;
дискотека Дома омладине са ротирајућом куглом чија је светлост
мењала стварност на боље; градски парк са ``Српским чардаком``
где су зидови били исписани стиховима песника-боема, са
Костурницом испод које духовима партизана нису сметали клинци
са гитарама уверени да је ``смрт непроверена гласина``, са
главном улицом на којој је корзо... Рече ми један отац да га је питао
син - ћале, шта је то корзо? То ти је кад се увече сви лепо обуку, купе
кокице или семенке па, у пару или са друштвом, шетају од Фетине
посластичарнице до зграде поште, онда назад, па поново, и тако...
А зашто, пита клинац загледан у друштвену мрежу на којој су сви
заједно а нико није ту. Онако, закључи отац препознајући тренутак у
ком не вреди објашњавати.
И прошлог петка поподне сам био у шетњи искупљујући се за
кафанске грехове. Али неуобичајено кружно, околним стазама,
поред мрачних дворишта из којих прете одвезани предатори
решени да једном, кад-тад, прескоче ограду и коначно покажу
зашто их газда храни. Шетао сам унакрсно, по главним убским
штрафтама, онуда где су липе красиле ваздух или стопе пртиле
снег, тамо где си некада у то доба морао проћи да покажеш нове
левиске, старке или кожну јакну преко мајице или џемпера,
свеједно... Ходао сам поред оних центара где се долазило раније
ако би да узмеш место, пролазио кроз некадашње златне пресеке
са силуетама и музиком Иглса и Дивљих јагода, и освртао се у
уским грлима не бих ли видео неког с ким се, као некада, без
претходног договора, могло на пиће у неку од кафана прохујалих са
вихором. Џабе, био сам сам, као лудак који не поштује полицијски
час, као неко коме је промакла вест да је прва половина убског
викенда радиоактивна и да ће таква остати наредних хиљаду
година. Видео сам само једну гојазну госпођу која је мерила
притисак у апотеци преко пута зграде ТЕНТ-а и четири младића са
четири чаше и флашом киселе воде у које је конобар, размишљајући о плати, гледао као у птице злослутнице. Они су ми рекли да је
од оног мог урнебесног краја недеље за који сам веровао да још
постоји и због ког сам толико завидео млађима – остала само
субота измиксована у једно, па шта од ње испадне.
Па добро, ако је тако – онда је тако. И, ко сам ја да, оволико
матор, судим како се викендом треба проводити на Убу, мора ли се,
сваког петка, долазити са БГ-студија, шетати линијом Краља Петра
и чекати зора са врућом крајком и претопом ког, успут, више и нема
у главној улици. Можда је младост, а мора да јесте, пронашла неке
сасвим нове путеве да проклија и покаже своје непоновљиве боје и
мирисе. Тако нешто се сигурно дешава и испред мог носа док
шетам, само што то нисам способан да разумем, чак ни да препознам. Другим речима – правила по којима смо ми одиграли наше
пролеће, овог пролећа не важе.
Када је једном рођеном Београђанину дошао гост из
иностранства он му покаже све културне, спортске, политичке и,
нарочито, боемске знаменитости града. Овај се одушеви... Штета
што овде ниси био седамдесетих, каже Београђанин. Што, јел тада
Београд био Београд?
Не, тада сам ја био ја.

НАШИ АУТОРИ / ОКО НАС
ОВАКО ТО РАДЕ ТАКОВЧАНИ

ОЧИШЋЕНА ДИВЉА
ДЕПОНИЈА КОД ГРОБЉА
На ово место постављена је табла са
обавештењем о забрани бацања смећа
и прописаној казни за оне који то
прекрше, али и рефлектори и видео
надзор који бележи овакве преступе.
По већ ко зна који пут, мештани Такова показали
су, својим примером, како се домаћински приступа
решавању појединих проблема у селу. Током прошле
недеље, засукали су рукаве, те очистили и уредили
простор поред сеоског гробља, који се последњих
неколико месеци претворио у праву малу дивљу
депонију. Акцију чишћења овог простора покренули су
Божидар Максимовић и Бобан Велимировић, а
њиховој иницијативи прикључило се још двадесетак
мештана.
- Велике количине
смећа ветар је нанео и у
само гробље, али смо
захваљујући добром
одзиву људи све то
очистили у једном дану.
Пре неколико година на
ово место су постављена два велика
контејнера, која су била
недовољна. Често су били пуни, а грађани су бацали
смеће поред њих. Након једног саобраћајног удеса
контејнери су оштећени и однети, смеће је наставило
да се гомила, а радници комуналног предузећа су
мучили муке да га однесу. То ругло у сред нашег села
смо уклонили, а од сада, на овом месту, бацање смећа
ће бити забрањено- каже Божидар Максимовић,
иницијатор ове акције, који се посебно захваљује
Лазару Орловићу из КЈП „Ђунис“ на помоћи током
реализације ове акције и заменику председника
општине Уб Александру Јовановићу Џајићу, који им је
обезбедио камен за насипање пута који пролази поред
гробља. Радове на уређењу макадамског пута
спровели су, такође, у својој режили са машинама које
поседују.

Некад и сад у Такову

Своја финансијска средства Таковчани су улoжили и у постављање велике табле поред гробља, на
којој стоји обавештење о забрани бацања смећа и
прописаној казни за оне који то прекрше (од 20.000 до
50.000 динара). Поред тога, постављени су рефлектори
и видео надзор, који ће бележити овакве преступе. М.М.М.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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TAMNAVSKI LEKSIKON

МОМЧИЛО МОМА ЈОВАНОВИЋ,
магистар- дипл.инжењер кибернетике
Биографија
Рођен на Убу 26.десембра
1952.године. Основну и средњу сколу
завршио у свом родном граду.
Дипломирао на ФОН-у 1977.године.
Радни век провео у Републицком
Фонду ПИО у Београду. У међувремену
магистрирао на ЕЦПД-у и у пензију
отишао са функције Помоћника
директора сектора за исплату пензија.
Рукометом као омиљеним хобијем се бавио (играо) пет година у РК
Црвена звезда и пет година у ЗРК
Динамо из Панчева у Првој савезној
Лиги старе Југославије. По завршетку
играчке каријере дипломирао на
Факултету за физичку културу у
Београду и Високој спортској и
здравственој школи у Београду. Као
високо квалификовани тренер рукомета, тренирао сениоре РК Партизан
Београд (освојен Куп Србије 1987.
године), сениорке РК Вождовац и ОРК
Београд, чланове Прве савезне женске
лиге бивше Југославије.

Карикатура из времена
спортске каријере

У паузама првенстава у рукомету
редовно био регистровани играч ФК
Тамнавац (данашњи Радник), а две
године био је и члан прве поставе КК Уб
са легендама Буџом и Муром .
После 43 године вратио се на Уб,
где живи мирним породичним животом
са супругом. Има два сина и два унука.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- Најдража места на Убу некада су
ми били чувено Алексића имање, које је,
на моју велику жалост, у фази
пропадања, и „Улица звана Варош“ у
којој сам одрастао. Данас највише
волим да прошетам до Школарца и, кад
је лепо време, са терасе посматрам
омладину како се активно бави
спортом.

Одрастање на Убу
памтим по...
- Одрастање на Убу памтим по
преподневним и поподневним биоскопским представама за децу у којима
смо активно учествовали јуришајући,
пуцајући, гласно узвикујући и бодрећи
главне јунаке филма. А биоскопске
пројекције су даване, за децу, пре подне
у десет, а филмска поподнева од 15
часова, за оне који су радили у ноћној
смени.
Незаборавни су биле вечерње
шетње на корзоу, а најлепше је било
када су ученице Учитељске школе
имале дозволу за вечерњи излазак.
Најлепше спортске тренутке сам провео
играјући мали фудбал у екипи „Бели
Нарцис“, са Пирићем. Селаком, Миленком, Зизом, Зингетом... То је, касније,
прерасло у велико пријатељство и
кумовске везе.

тренутно велику експанзију у свим
сферама у односу на друге градове у
Србији, богат културно-уметнички живот,
који га је красио и још увек га краси, као и
на велика имена у областима науке,
спорта, уметности и културе.

На Убу ми највише смета...
- Највише ми смета непостојање
пешачке зоне у главној улици, од
Првомајске до Поште. Поред тога, смета ми
и неконтролисана употреба ризле и њено
неблаговремено чишћење са улица, па
заједно са водом одлази у сливнике и
запушава их, али и недостатак хоризонталне и вертикалне сигнализације у
саобраћају.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- Перспективе развоја Уба и Тамнаве
видим у експанзији рударства и пољопривреде, с тим да се настави са
субвенцијама и другим врстама подстицања производње, посебно, поврћа - јер је
убски парадајз, паприка, купус и остало, од
давних времана било оно најцењеније на
београдскиим (и другим) пијацама.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...

- На Убу недовољно обраћамо пажњу
на презентацију нашег краја, традицију у
свим областима, као и очување заостаУб би требао да буде
вштине наших предака, поносних Тамнаваца. Недостаје нам Туристичка ораганизапоносан на...
- Уб би требао да буде поносан на ција какву има већина градова у Србији.
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УБСКИ ГРАФИТИ 2018.

ТРАДИЦИОНАЛНО
У ОКНУ
Крајем априла или почетком маја у ресторану
Мотела „Окно“ - колажни програм са музиком
из седамдесетих и популарним народњацима

Мате и Ћела са глумачком
екипом ‘’Убских графита 2017’’
Почело је средином прве деценије овог века, а
идеја је била подсећање на нека лепа времена и оне који
сада живе само у успомена оних који су их запамтили. Зато
је назив од почетка био ‘’Убски графити’’, а програм је
реализован као колаж текстова, протканих музиком из
седамдесетих и осамдесетих прошлог века. После
наступа глумаца аматера, следила је популарна музика уз
коју су гости имали прилику да одиграју валцер, танго,
трескавац... али и народно коло.
Сценариста и режисер већине сличних манифестација (’’Убска учитељска бајка’’, ‘’Фаљини дани’’ и ‘’Уб и
Убљани’’) је Милан Миловановић са својим тимом из ‘’Гласа Тамнаве’’ (видео бим и техничка подршка), као и са
незаобилазним Матом и Ћелом, легендарним убским
музичарима.
Овогодишњи ‘’Убски графити’’, као екслузивни
програм, биће одржани у ресторану Мотела ‘’Окно’’ крајем
априла или почетком маја, заисно од слободних термина.
Специјални гост је, традиционално, Проф.Др Милан
Недељковић, а биће позвана и друга позната имена малевелике вароши са два слова.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
УБСКИ ГРАФИТИ - МИЛЕНКО ГИПС

ЛАФ У СРЦУ
Корзо у улици званој Варош није
било могуће ни замислити без њега. Миленко Павловић Гипс је био један од најпопуларнијих ликова на Убу седамдесетих.
Плаве очи, црна коса - девојке су волеле ту
комбинацију, а он је уживао у том допадању, чини се, више него у освајању женск- Миленко
их срца. Запамћен је и по рукомету, јер је Павловић
био незаобилазни првотимац
тадашњег РК ‘’Јединство’’.
Жика бабица и Миленко
Али, Убљани га понајвише
памте као возача. Прво је, као
момак у очевом ауту (добио је
и свој) возао девојке, а после је
возио аутобус у ‘’Стрели’’.
Кад је, давних година,
ушао у фризерску радњу да се
удвара једној згодној будућој
учитељици, на питање шта
жели, одговорио је:’’Хоћу да
купим - гипс’’. Тако је добио
надимак Гипс. Иначе, рођен је
3.октобра, па је рођендан прослављао заједно са Даном
ослобођења Уба...
Ово је само скица. Прича о
Миленку Гипсу је много дужа...

Легендарна рукометна екипа Уба
из седамдесетих: Миленко са бројем 8

У ПРОСТОРИЈАМА ПУПС-а

ПРОСЛАВА ЗА ДАН ЖЕНА
Поводом Дана жена, Општински одбор Партије
уједињених пензионера Србије организовао је пригодну
прославу за своје чланице у страначким просторијама. Све
даме на поклон су добиле цвеће, а од присутних страначких колега, на челу са председником ПУПС-а Милетом
Миливојевићем сву могућу пажњу и уважавање. Празничну и веселу атмосферу „зачинили“ су музиком и плесом,
доказавши и овом малом прославом да дружење и добра
забава нису ограничени годинама. Истога дана, при
Општинском одбору ове политичке организације основан
је Актив жена, за чију председницу је изабрана Слободанка
Грујичић. Према њеним речима, циљ оснивања Актива је
окупљање, дружење, међусобна размена искустава, знања
и вештина, као и промоција ручне радиности и домаћих
прехрамбених производа чланица ПУПС-а.

Осмомартовска прослава у ОО ПУПС Уб

Мома и Миленко почетком седамдесетих

Мића Плави и Ратко Стајчић,
а између њих легенде убског рукомета

ОКО НАС

22.март 2018.г.

НЕСВАКИДАШЊЕ ОКУПЉАЊЕ
ЖЕНА У ЗВИЗДАРУ

ПРОСЛАВИЛЕ
СВОЈ ПРАЗНИК
Председник села Бранимир Живковић
организовао је прославу 8.марта за све
припаднице лепшег пола у Звиздару
Славило се у Звиздару до добоко у ноћ!
Дан жена, 8.март, био је, ове године, повод за окупљање
већине мештанки овог села. За организацију овог несвакидашњег скупа, који је по први пут одржан у просторијама ФК
Звиздар, заслужна је месна заједница на челу са Бранимиром Живковићем. Председник села одучио је да, на њихов
празник, почасти жене из Звиздара. Оне су му се одужиле
великим одзивом и одличном атмосфером коју су направиле уз оркестар Адама Лазића, који је овом приликом
наступао бесплатно.
- Мислим да жене заслужују и много више. Ако нисмо у
прилици свкодневно, онда да им, бар, овај дан улепшамо и
обрадујемо их. Недавно смо добили и асфалтиран један део
пута, тако да повода за славље увек има. Имам и посебан
разлог да частим, јер сам недавно, по други пут, постао деда,
али и пети узастопни мандат председника у селу није занемарљив повод. Јако сам задовољан атмосфером, даме су
изузетно расположене, а трудићемо се да оваква окупљања
организујемо и убудуће- поручио је Живковић, током ове
незаборавне вечери.
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КЈП „ЂУНИС“

ГРАДСКИ БАЗЕНИ
У НОВОМ РУХУ
- Завршена комплетна реконструкција мокрих
чворова и свлачионица на градским базенима,
као и адаптација канцеларија у такозваној
техничкој згради. - Следи спољашње уређење
базена, које ће у потпуности променити његов
досадашњи изглед.
КЈП „Ђунис“ је почетком године преузело управљање
Градским базенима и Спортско-рекреативним центом
„Школарац“, о којима се у претходној деценији старала
Установа за културу и спорт. Овај потез локалне самоуправе, већ првих дана јануара, дао је своје прве резултате. Тада је започета комплетна реконструкција мокрих
чворова и свлачионица на градским базенима, као и
адаптација канцеларија у такозваној техничкој згради, а
ових дана радови су коначно завршени.
Према речима Саше Милићевића, директора КЈП
„Ђунис“, у питању је само једно део инвестиционих
улагања, која ће бити настављена и током пролећа.
- Искористили смо лоше временске прилике да
одрадимо све што се тиче унутрашњости самог објекта, где
су мокри чворови и свлачионице, измењали смо плочице,
санитарије и целокупну столарију. Надамо се да ће ускоро
кренути мало лепше време, па ћемо неке планиране радове, који се тичу спољњег дела, моћи да урадимо. Ту мислим
на сам прилаз објекту базена и проширење платоа- каже
Милићевић. - Већ смо променили засаде. Познато је да су
ту биле врбе, које су прилично дотрајале и самим тим су
угрожавале безбедност купача. Од „Колубара услуга“ смо
добили засаде липе, који су стари три године, и надамо се
да ће, већ ове године, правити одговарајући хлад. Поред
тога, обновићемо сунцобране и лежаљке и повећати површине под хладовином. Трудићемо се да покријемо целу
површину, тако да ће купачи, који желе да се одмарају у
хладу, имати прилику за то. У скопу свих ових радова
планирано је и реновирање ресторана који се налази у
склопу базена за који смо урадили пројекат и који ће бити
израђен у дрвету.

Весело у Звиздару
Према његовим речима, у Звиздару је, у последње
време, склопљено доста бракова и све више младих остаје у
селу. Недавно су реновирали и просторије фудбалског
клуба, које су биле запуштене и неупотребљиве.
- Остало нам је само да урадимо чврсту подлогу испред
саме зграде и то ћемо ускоро завршити, јер је прилаз јако
лош. Један део крова је почео да се урушава, па ћемо покушати да са нашом општинском управом нађемо нека решења
за његову санацију. Захваљујем се председнику општине Уб
и његовом заменику, који су нам у свим овим пословима
доста помогли. Последњих година остварили смо добре
резултате који су итекако видљиви- закључује председник
савета МЗ Звиздар, уз поруку да ће свој план о даљем
напретку села и досадашњим активностима представити и
одборницима Скупштине општине Уб.
Једна од највеселијих била је Маријана Урошевић, која
посебно истиче добру организацију и атмосферу коју је
направио оркестар Адама Лазића.
- Хтела бих да се захвалим нашем председнику Брани
што нам је омогућио овако диван провод и ово вече претворио у нешто што ћемо дуго памтити. Посебно је за
похвалу што он чини све да наша омладина, којој и ја припадам, без задршке остаје у селу, што је, признаћете, реткост.
Оваквих дружења треба организовати што више, јер нам
пуно значе. Интернет нас је доста отуђио. Ми ћемо се трудити да подстакнемо младе на размишљање да и наша деца
остану овде и наставе тамо где смо ми стали- каже млада
мештанка Звиздара која у слободно време израђује иконе у
стаклу и полако, са још једном колегиницом, планира
одржавање изложбе у свом селу.
М.М.М.

Саша Милићевић и Дарко Глишић
у обиласку радова
Радове на градским базенима, почетком ове недеље,
обишао је и председник општине Уб Дарко Глишић, који
наглашава:
- Ове године, као ни једне до сада, радови су обимни и
свеобухватни и имају за циљ да наш градски базен подигну на још виши ниво. Веома сам задовољан што је, пре
свега, са не тако пуно средстава, урађено доста тога. Мислим да су радови почели баш на време, како би базен био
спреман за 1. јун, када га ми традиционално отварамо и
дајемо грађанима на употребу. Ако време буде као прошле
године, са пуно топлих дана, очекујем да се оборе сви рекорди, јер ће сада купачи имати потпуни комфор, ентеријер,
као и квалитетну понуду на овом базену.
У реконстукцију свлачионица, нових санитарних
чворова и тоалета уложено је 1.200.000 динара. Ипак, према
Глишићевим речима, то је само почетак јер тек следи
спољашње уређење базена, као и веома важно улагање у
сам труп базена, односно радови који се не виде али
обезбеђују квалитетну и чисту воду, по којој је убски базен
надалеко познат.
Љ.Симановић

14

22.март 2018.г.

22.март 2018.г.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УБСКОГ ВРТИЋА ОДРЖАЋЕ СЕ

„ПРОЛЕЋНИ
УБСКИ ФЕСТИЋ“
Од 2. до 4. априла, убски малишани гледаће по
две такмичарске представе, а 5. априла стручни
жири прогласиће победничку представу.
Почетком априла, Уб ће бити
културно богатији за још један
позоришни фестивал под називом
„Пролећни убски фестић“, чији ће
домаћин и организатор бити Предшколска установа „Уб“. Ови позоришни сусрети вртића из окружења, одржаће се од 2. до 5. априла, у сали Дома културе, сваког
радног дана с почетком од десет
часова. Идејни творац овог дружења је Мирјана Симић, васпитаМирјана Симић
чица убске Предшколске установе.
У такмичарском делу фестивала представиће се
седам предшколских установа из Колубарског и Мачванског
округа. У четвртак 5. априла биће проглашена победничка
представа у чију част ће бити изведена представа „На пут
око света“, Предшколске установе „Уб“. Идеја је настала као
мотивација за дружење међу околним вртићима, размена
искуства и развијања креативности међу децом и васпитачима, а фестивал ће бити одржан по угледу на реномирани убски „Репасаж фест“.
Д.К.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА ДМИ „ЧУЧУГЕ“

ОШ „МИЛАН МУЊАС“ НА ДРЖАВНОМ
ПРВЕНСТВУ У ЛЕСКОВЦУ

РУКОМЕТАШИ
ВИЦЕШАМПИОНИ
ДРЖАВЕ
Након три победе, у групној фази, против
Зубиног Потока, Горњег Милановца и Јабуке,
Убљани поражени у финалу од Врања.
Мушка екипа рукометног тима ОШ „Милан Муњас“ постала
је вицешампион Србије, у категорији пионира, на Државном
школском првенству у рукомету, које се одржавало од 13. до 16.
марта у Лесковцу. Ово је највећи успех рукометне екипе у
школском спорту, остварен после 38 година. Дечаке, које за РК
„Уб“ тренира Дејан Лукић, предводио је наставник физичког
васпитања Дејан Петровић..
Пре такмичарског дела првенства, учеснике и њихове
наставнике у СРЦ „Дубочица“ у Лесковцу, поздравили су
организатори такмичења председник Савеза за школски спорт
Лесковца Иван Цветановић и Бранкица Стаменковић члан
градског већа, напоменувши да су школе места из којих настају
прави спортски шампиони и где физичка активност постаје
саставни део и навика живота сваког детета. Владислав Крсмановић, председник Скупштине Рукометног савеза Србије, уручио је свакој екипи по пет рукометних лопти као допринос развоју школског рукомета и истакао да се поново враћа и успоставља традиција која је некада постојала, да се најбоље екипе
из основних и средњих школа Србије налазе на Државном
првенству.

У СУСРЕТ ЈУБИЛЕЈУ
Друштво младих истраживача „Чучуге“ одржало је,
почетком фебруара, у просторијама поред СРЦ „Школарац“,
тридесету редовну годишњу Скупштину.
Уз присуство Председништва, Извршног одбора и једног
дела чланова друштва, као и неколико гостију, разматран је
извештај о раду Друштва за 2017. годину. Том приликом
указано је да Друштво, и поред катастрофалног финансијског
стања, након укидања доделе средстава из општинског
буџета још од 2014.године, великим залагањем Извршног
одбора, председника и неколико чланова, као и несебичној
помоћи неколицине људи из убске општине, успева да одржи
крајњи минимум функционисања и са неколико пројеката у
току године одржи континуитет у научно-истраживачком раду
и едукацији.

Чланови Скупштине ДМИ „Чучуге“
Након доделе признања најактивнијим члановима,
предложен је и усвојен план рада за ову годину, где је
апсолутни акценат на обележавању 30 година рада Друштва,
које је, као такво, прво друштво локалног карактера основано
на простору тадашње СФРЈ. Константовано је да је план рада
конципиран да се усклади са врло скромним финансијским
могућностима Друштва.
Обележавање великог јубилеја, планирано је за мај, као
и прослава славе Друштва- Спасовдана. Све ове активности у
значајној мери зависе од финансија, тако да Друштво овим
путем, поред сталног аплицирања општинским службама за
доделу средстава, а која још увек нису уродила плодом,
позива све људе добре воље и заинтересоване за очување
ове институције, да помогну у оквиру својих могућности и
спрече даље пропадање организације јако битне за културни
и научни напредак младих људи наше општине.
Влада Ковачевић, ДМИ „Чучуге“

ГИМНАЗИЈАЛЦИ У ПОСЕТИ БЕОГРАДУ

У ПЕТАК, 30. МАРТА

ОЧАРАНИ ПОЗОРИШТЕМ
И МУЗЕЈЕМ

КОНЦЕРТ
БИГ БЕНДА РТС-а

После обиласка Музеја савремене уметности,
ученици присуствовали извођењу балета
„Краљица Марго“ Народног позоришта у Београду.

Еминентни џез ансамбл Убљанима ће се
представити програмом „Балкан соул“

Ученици II-a разреда Гимназије „Бранислав Петронијевић“
провели су, 12.марта, незаборавно поподне у Београду.
Посетили су Народно позориште и Музеј савремене уметности.
Професорка француског и латинског језика Злата Недић,
одељењски старешина II-a, већ годинама се труди да своје
генерације ученика изведе на прави пут, не само едукацијом и
позитивним педагошким приступом у образовању младих, већ
и формирањем и развојем културне свести својих ученика.
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Најпознатији српски џез оркестар, Биг бенд РТС гостује
30.марта на Убу, где ће у сали Дома културе од 19,30 сати
одржати велики концерт под називом Балкан соул“.
Организатор концерта је Установа за културу и спорт, а улазнице по цени од 500 динара могу се резервисати на
телефон 064/8198848 или купити у Дому културе.
Концерт „Балкан соул“ промовише истоимени музички
албум са нумерама традиционалне изворне музике
аранжираним за Биг бенд РТС-а. Аранжмане је потписао
диригент овог еминентног ансамбла Иван Илић, повезујући
познате народне мелодије са ових простора (Свилен конац,
Зајди, зајди, Ђелем, ђелем, Чича пече ракију, Врањанка,
Ђурђевдан) са џез хармонијом, импровизацијама и џез соло
деоницама, што за резултат даје посебан и оригиналан звук.
Осим у обрадама нашег фолклорног наслеђа, Убљани ће
имати прилику да уживају и у музици домаћих и савезничких песама у аранжманима за џез оркестар (Марш на Дрину,
Свилен конац, Мој голубе , Ој Мораво, руске песме,...). Прелепе мелодије аранжиране у изазовни џез израз показује сву
виртуозност и квалитет импровизације солиста Биг бенда
РТС-а, који ове године обележава 70 година од оснивања
серијом концерата.

Ученици IIa са професоркама
Златом Недић и Сањом Лалић

Рукометни тим ОШ „Милан Муњас“ Уб
Такмичење осам најбољих мушких екипа, подељених у
две групе, одржано је на две локације. Екипа убских рукометаша
први дан је играла у хали у Бојнику, удаљеној 20 километара од
Лесковца. После победе над рукометним тимовима из Зубиног
Потока и Горњег Милановца, трећа утакмица одржана је другог
такмичарског дана, a Убљани су победили школски тим из Јабуке и, као први у групи, пласирали се у финале Државног првенства у којем су снаге одмерили са екипом из Врања. Видно
уморни, нису успели да надмаше тим ОШ „Бранко Радичевић“,
који је у свом саставу имао и два репрезентативца. Ипак, донели
су на Уб сребрни пехар и медаље уз незаборавне утиске. До
пласмана на Државном првенству, морали су прво да остваре
победе на Окружном и Међуокружном такмичењу.
- Било је доста тешко. Најтежа утакмица била је финална. У
РК 'Убу', чији смо, иначе, чланови, тренирамо шест пута
недељно. Доста се ради, тренер нам посвећује много времена –
изнео је своје утиске капитен Радосав Миловановић, а са њим
се сложио и Лука Мандић ученик VIII/1 одељења у којем има пет
рукометаша. – Заједно смо већ неколико година. Та хемија на
терену важна је за цео тим. Најважније је да будемо пријатељи и
другари, а онда се то осети и у рукомету. Овај успех значи и нама
и граду и клубу. Желим да се захвалим тренеру Дејану Лукићу,
који нас учи да, пре свега, будемо добри људи, а након тога
успешни рукометаши.
Успех у школском спорту, неизоставно је проистекао из
одличне сарадње са управом и тренерима РК „Уб“, као и родитељима, наставницима и медијима, који прате школске тимове,
што истиче и наставник Дејан Петровић. У зборници школе, у
петак 16. марта, уприличен је пријем рукометног тима, који се
сликао са медаљама, дипломом и пехаром.
Д.Капларевић

Посета Музеју савремене уметности, као и Народном
позоришту у Београду, где су ученици видели балетско
извођење „Краљице Марго“, урађене по роману Александра
Диме, уз оригиналну музику Горана Бреговића, одличан су
начин креирања подстицајног окружења. Представу је
погледало 24 ученика друге и два ученика четврте године, једна
мајка ученице и професорке Сања Лалић и Злата Недић.
- Кренули смо у Београд, усхићени и пуни очекивања,
мало раније, како бисмо имали времена да посетимо Музеј, који
је својом амтосфером изузетно деловао на нас. Кустос нас је
пратио и усмеравао на нашем магичном путовању кроз
историју уметности 20. века. Након двочасовног балета, који нас
је очарао, и размишљања о француској краљици Марго, под
свежим утисцима смо размењивали доживљаје. Из Београда
смо кренули у нади да ћемо ускоро поново доћи и упознати се
са још неким уметничким остварењем – изнео је своје утиске
гимназијалац Урош Милошевић.
Мора се признати да је ово добар пример за организовање ученичких кратких, али практичних, екскурзија насупрот оним скупим (Грчка, Италија и слично) где се за велике
Д.К.
паре види много мање едукативних садржаја.

Биг бенд РТС-а
Током седам деценија рада, Биг бенд је свирао разноврстан репертоар, добијао многе награде и признања, а са
оркестром су наступале највеће светске звезде џез музике.
Оркестар је изнедрио плејаду врхунских солиста који су
данас познати и признати у свету. Изводио је дела класичног џеза, српски етно џез, евергрин и филмску музику и
представља један од кључних стубова овдашње џез сцене.

ОПШТИНСКА
УПРАВА УБ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо власникe/корисникe непокретности на
територији општине Уб (катастарске општине ЈОШЕВА,
ЛОНЧАНИК, РУКЛАДА, СТУБЛЕНИЦА, УБ, ЦРВЕНА ЈАБУКА,
МУРГАШ) чије се парцеле налазе у заштитном појасу
далековода 110, 220 или 400 kV, односно у близини и испод
фазних проводника да:
1. Акционарско друштво „Електромрежа Србије“
Београд – Подручје преносног система Ваљево почиње са
радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода,
као и његовом проширењу, почев од фебруара месеца
текуће гфодине;
2. Власници парцела ИМАЈУ ОБАВЕЗУ да након сече
преузму и склоне посечено растиње и стабла;
3. Власници парцела НЕ СМЕЈУ да саде растиње –
дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнад
далековода, како не би угрозили рад далековода, супротно
Закону о енергетици, техничким и другим прописима.
Непоступање у складу са овим обавештењем, повлачи
прекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.
За све додатне информације можете се обратити
особама за контакт испред ЕМС АД: Самостална служба за
управљање одржавањем ВНВ:
- Ненад Трифуновић, 014/294-128
- Горан Ђурић, 014/294-122
- Алекса Филиповић, 014/294-129
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Lajkova~ka
panorama
ОДРЖАНА ДВАНАЕСТА ПЧЕЛАРСКА ИЗЛОЖБА
И САВЕТОВАЊЕ У ЛАЈКОВЦУ

ПЧЕЛАРСТВО
ИМА ПЕРСПЕКТИВУ
Добра посета и поред лошег времена
Друштво пчелара Лајковац, у сарадњи са Општином
Лајковац, Туристичком организацијом Лајковац, Културним
центром „Хаџи Рувим“ и Центром за пољопривреду
Лајковац организовало је манифестацију „Пчеларска
изложба и саветовање 2018“. Пчеларска изложба,
дванаести пут по реду, отворена у недељу, 18.марта, на
платоу испред Градске куће, уз културно-уметнички
програм, док је предавање на тему "Побољшање пчелиње
паше" др Горана Јевтића одржано у великој сали Општине.

Велико интересовање за предавања
Манифестацију је отворио председник општине
Андрија Живковић, а осим лајковачких пчелара, учествовали су и гости из удружења из Ваљева, Лазаревца, Уба,
Мионице, Обреновца, Пожеге и других градова.
- Мени је, пре свега, драго што се, и поред јако лошег
времена, данас у Лајковцу окупио велики број пчелара, не
само из нашег места, него и из околине. То недвосмислено
показује да пчеларство има перспективу код нас у Србији,
па и у самом Колубарском округу . То је, опет, добар знак да
држава Србија, али и општина Лајковац, треба озбиљно да
се позабаве пчеларством у наредном периоду и свакако
изађу у сусрет пчеларима и њиховим потребама- истакао је
Живковић приликом отварања манифестације.
Председник општине Лајковац, још једном, је
подсетио да је локални буџет за пољопривреду ове године
повећан за 60 посто, са 10 на 16 милиона динара.
- Сходно потребама пчелара, део тог новца ћемо определити
и за њихове трошкове, како би се
та грана пољопривреде осећала
равноправна са осталима- поручио је он.
Друштво пчелара Лајковац
недавно је изабрало новог председника. У питању је млади пчелар
Предраг Ковачевић, који је са пуно
ентузијазма прихватио вршење
ове одговорне функције. Према
његовим речима, Друштво у
последње време бележи пораст
броја чланова (тренутно их је око
50) и, што је најважније, пчеларПредраг Ковачевић, ством све више почињу да се баве
председник Друштва млади људи, што показује да ова
пчелара Лајковац област пољопривреде има перспективу.

Пчеларска изложба у Лајковцу

ЛАЈКОВАЦ ЗАИНТЕРЕСОВАН
ЗА НАДОВЊАВАЊЕ
СА АКУМУЛАЦИЈЕ „РОВНИ“
Јавно предузеће „Колубара“, које управља
хидросистемом „Стубо-Ровни“, почиње са реализацијом
новог пројекта са Канцеларијом за јавна улагања Републике
Србије. На састанку одржаном у ЈП „Колубара“ разматрана
је могућност почетка наводњавања пољопривредних
површина у сливу реке Колубаре. Општина Лајковац је
заинтересована за овај пројекат, тако да су на састанку
учествовали председник Андрија Живковић, заменик
председника Ненад Џајевић и начелник урбанистичког
одељења Предраг Мирковић. За учешће у значајном
пројекту заинтересована је и општина Мионица.
Осим директора ЈП „Колубара“ Зорана Митровића, на
састанку са Ђорђем Вуковићем, саветником директора
Канцеларије за јавна улагања, учествовали су градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић, председник
Скупштине града Ваљева Милорад Илић и његов заменик
Михаило Милутиновић, грађевински инжењери и спољни
консултантни ЈП „Србијаводе“ Предраг Срна и Ђорђе
Радовић, као и председници Општина Лајковац и Мионица
Андрија Живковић и Бобан Јанковић са сарадницима.

Обилазак хидросистема „Стубо-Ровни“
Град Ваљево и Институт „Јарослав Черни“ урадили су
студију наводњавања око бране „Стубо-Ровни“, док се на
састанку разматрао нови пројекат који би се односио на
наводњавање до 6.000 хектара пољопривредних површина
у сливу Колубаре, низводно од Ваљева. На састанку су
донети закључци у вези израде пројектног задатка, са
могућношћу израде генералног пројекта. Реализација
читавог пројекта ишла би преко Канцеларије за јавна
улагања Републике Србије, која сарађује са Фондом „Абу
Даби“, који је изразио спремност да финансијски учествује у
реализацији пројекта наводњавања“, објашњава Зоран
Митровић, директор ЈП „Колубара“.
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У ЛАЈКОВЦУ ОДРЖАНО ПРВЕНСТВО И КУП СРБИЈЕ У СТАНДАРДНИМ ПЛЕСОВИМА

ДОМИНАЦИЈА „БЕОДЕНСА“
Лајковац одличан домаћин
У суботу је у препуној Хали спортова у Лајковцу одржано
Првенство Србије у спортском плесу - стандардни плесови,
под покровитељством Министарства за омладину и спорт
Републике Србије и Општине Лајковац. Организатори
првенства су били Плесни клуб "РМП Колубара" и Плесни
савез Србије. Поновила се сјајна атмосфера и рекордан број
учесника: клубова и такмичара. Допринос за такав амбијент
имају и предшколци Дечије установе “Лептирић” који су
извели специјалну кореографију осмишљену управо за
отварање плесног спектакла у Лајковцу.
Србија је добила нове шампионе државе у три старосне
категорије: омладинској, старијој омладинској и сениорској.
Сениорски шампионски пар су Јован Ратковић - Ана Дедовић
из београдског Плесног клуба "Беоденс", а њихови парови су
освојили и друго и треће место, чиме су потврдили
доминацију у сениорској конкуренцији. Из истог клуба су и
победници у старијој омладинској категорији: Сава Андрић и
Маша Радуловић. Прваци у омладинској категорији су Никола
Поповић и Андреа Савановић из Плесног клуба "Аурора"
Београд.

плесним паровима нисмо директно имали своје представнике,
али зашто не споменути оне који су у нашем клубу провели
више од 10 година, а сада због наставка школовања наступају за
београдске клубове. То су, пре свих, плесни пар Симикић
Немања и Тијана са освојеним другим местом на Државном
првенству у категорији сениора и Марина Борозан, која је са
својим партнером освојила друго место у престижној
сениорској латино категорији”, изјавио је Предраг Мићић у име
Студија РМП Клуба.
Б.Петровић

КАКО СУ НАСТАЛЕ
РУЖНЕ РЕЧИ
Позоришна представа за децу „Како су настале ружне
речи“ изведена је, по први пут, у великој сали Општине
Лајковац у уторак, 20.марта. Глумци Мирјана Зељковић, Владимир Тешовић и Јован Љубојевић, који потписује и режију, по
тексту Душка Радовића, на духовит и занимљив начин
објаснили су деци, али и одраслима, ко је "крив" што деца говоре ружне речи и зашто не би требало да их говоре. Најружнија
реч у представи (и на свету) у том моменту је реч "ШАШАВ".

НАСТУП „ЛЕПТИРИЋА“
Предшколци Предшколске установе “Лептирић”су
извели кореографију специјално осмишљену за плесни
спектакл у Лајковцу. На отварању Државног првенства и
купа у стандардним песовима у Лајковцу наступило је 155
лајковачких предшколаца, из матичног објекта и из
издвојених одељења.

„ТУЦОВИЋ“ ОСВОЈИО
ДВАНАЕСТ МЕДАЉА
На Међународном турниру у Краљеву, прошлог
викенда, карате клуб „Димитрије Туцовић“ из Лајковца
наступао је са 16 такмичара у појединачним дисциплинама
и две екипе у катама.

ДЕЧИЈА ПРЕДСТАВА ЗА ЛАЈКОВАЧКЕ МАЛИШАНЕ
Поред државног првенства, у истом дану одржана је
Супер лига и Куп Србије. Издвајамо да су победници Купа
Србије код пионира Урош Ранђеловић и Емилија Стартсева из
ПК “Војводина денс” Нови Сад, док је код млађих омладинаца
победнички пар Ђорђе Смиљанић – Милица Дакић из ПК
“Бест” Београд. У категорији А и I сениора Супер лиге прво
место освојио је пар Бојан Лазарески - Каракатсанис СарахДиана, чланови ПК “Спин” Београд.
Плесни савез Србије и Лајковац су на најлепши начин
промовисали плесни спорт. “У односу на прошлу годину
имали смо већи број учесника - 22 плесна клуба са преко шест
стотина такмичара. У вечерњем делу такмичења гледали смо
најбоље плесне парове и формације. Ми смо и као
организатори и као учесници овог плесног спектакла
задовољни бројем учесника и квалитетом, који је надмашио
прошлогодишњи догађај у Лајковцу. Као клуб са традицијом
имали смо већи број такмичара и боље резултате, нарочито у
млађим категоријама. У категорији плесних латино формација
имамо три прва, два друга и једно треће место. У најбољим

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ЛАЈКОВАЧКИХ КАРАТИСТА

Из приказа представе: „Да ли деца измишљају ружне
речи? Не. Да ли деца смеју да говоре ружне речи? Не би требао.
Да ли су их чуо од некога? Ооо, да! Од кога су их чули ?! У
првом делу представе креће се у потрагу ко је изговорио ту
најружнији од свих ружних речи у свету. Да ли је ту реч
измислила принцеза Катарина ?! Мали принц Леополд ?!
Мудра дадиља има јако тежак задатак да испита да ли је
неко од ово двоје, помало размажене деце, измислио или чуо
ту ружну реч од некога? Принцеза је чула од малог принца,
мали принц од куварице Маргарите, који је заљубљен у
краљевског официра а и он у њу, који је кренуо у потрагу за
ружном речи са задатком да обеси оно лице које је измислило
ружну реч! Да ли је његова љубав измислила ружну реч? !!! Не!
Чула је од старог коњушара Барнабаса, стари Барнабаса од
Клаудије који живи на обали реке Мен и свађа се с ветровима и
назива их ружним речима...
Да ли можете да замислите свет у којем је најружнија реч
ШАШАВ ?! Ја могу.“
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ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР ПРЕД ЕЛИМИНАЦИЈОМ
У ПОЛУФИНАЛУ ПЛЕЈ-ОФА СУПЕРЛИГЕ

ДВЕ „ТЕСНЕ“ ПОБЕДЕ
ЗВЕЗДЕ У ЛАЈКОВЦУ
Визура је први финалиста плеј-офа Суперлиге Србије у
женској одбојци, а на добром путу да оствари исти циљ је
Црвена звезда. Друга утакмица у Л ајковцу завршена је
идентичним резултатом као прва: Железничар – Црвена звезда
2:3, по сетовима 23:25, 25:21, 25:16, 17:25, 7:15. Поново је одигран
маратонски меч између две екипе које се добро познају, по
сличном сценарију као у суботу. И овога пута компактно је
функционисао трио Звезде Стијепић, Милинковић и Вучићевић.
Убедљиво најефикаснија одбојкашица Жеље била је Јована
Јовичић са 31 поеном, али је она била једина у саставу Светлане
Илић са двоцифреним учинком. Кутлешић је забележила 8,
Василева 7, Станимировић, Гајић и Вигњевић по 6, Млађеновић
5 поена.

Да се у овом клубу озбиљно и посвећено ради
потврђује и број медеља који је припао Лајковчанима на
крају турнира- чак 12 одличја, од чега седам златних, две
сребрне и три бронзане.
- Потврдили смо квалитет у раду и настављамо
припреме за следећа такмичења, а у априлу се надамо и
такмичењу у нашем Лајковцу,” , истиче Миодраг Јевтић,
главни тренер карате клуба “Димитрије Туцовић” и судија
на овом такмичењу.

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Рани јавни увид у елаборат, који је прво
концептуално решење плана које се представља стручној
и општој јавности на мишљење, обавиће се у трајању од
15 дана, почев од 19. 03.2018. године до 02.04.2018. године,
а биће изложен у холу зграде општине Лајковац, ул.
Омладински трг бр.1, у времену од 7 до 15. часова и на
интернет страни општине Лајковац www.lajkovac.org.rs. (на
страници ДОКУМЕНТА)
Рани јавни увид има за циљ упознавање јавности
(правних и физичких лица) са општим циљевима, сврхом
израде плана и могућим решењима за развој просторне
целине.
Рани јавни увид организује се у почетној фази израде
плана и самим тим пружа грађанима бољи увид у
могућности и ограничења планског развоја, отвара
простор за коментаре, идеје, дијалог, а локалној управи и
планерима бољи увид у ставове, жеље и захтеве грађана.
Главни урбаниста општине Лајковац, канцеларија
број 311, трећи спрат, свим заинтересованим физичким и
правним лицима који изврше увид у изложени елаборат,
пружаће потребне информације и стручну помоћ у вези са
појединим решењима и евентуалним давањем примедби
и сугестија.
Заинтересована правна и физичка лица у току
трајања раног јавног увида могу преко Oпштинске управе
општине Лајковац, Одељења за урбанистичке послове и
просторно планирање општине Лајковац, канцеларија
број 312, као носиоца израде планског документа,
доставити иницијативе и сугестије о могућим решењима
за развој просторне целине у обухвату овог планског
документа.

Услужно бушење
и чишћење бунара
014/463-213 Мија Ранковић,
Брезовица
064/160-71-60

И у првом сусрету, после више од два сата узбудљиве
игре, Београђанке су победиле ОК Железничар са 3:2, по
сетовима 25:22, 22:25, 25:15, 18:25, 15:11. Најефикаснија
одбојкашица Жеље била је Јовичић са 29 поена, Млађеновић је
забележила 14, Станимировић 10, Кутлешић 9, Гајић 8 и
Вигњевић 6. Либеро је у највећем делу утакмице била Спасенић,
у игру су улазиле Митровић, Василева и Лазаревић, али је
највећи део меча одиграла прва постава Железничара.
Одличан блок Звезде у првом сету, доста грешака и
лаких изгубљених поена играчица Жеље, чињеница да је од
поентера већи део меча била расположена само Јована
Јовичић, неки су од разлога што је Црвена звезда заслужено
добила први сусрет. Да су Лајковчанке успеле да доведу до
краја преокрет у првом сету, можда би утакмица имала други ток.
Иако су одбојкашице Железничара подигле публику на ноге у
четвртом сету, Београђанке су у тајбреку повеле са 8:1, што се
испоставило као недостижна предност.
Полуфинале плеј-офа игра се на три добијене утакмице
Трећа утакмица игра се у Београду, у четвртак од 19 часова.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЛАЈКОВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Општинска управа општине Лајковац обавештава
пољопривредне произвођаче, носиоце регистрованих
пољопривредних газдинстава са територије општине
Л а ј ко ва ц , д а у с к л а д у с а П р а в и л н и ком о и зм е н а ма
Правилника о начину остваривања права на основне
подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за
остваривање тих подстицаја, објављеног у Службеном
Гласнику РС бр. 9/2016. дана 05.02.2016. г. своја права на
подстицаје, у укупном износу од 4.000,00 дин по хектару,
могу остварити подношењем захтева Управи за трезор,
сваким радним даном од 08 до 14 и 30 часова. За сваку
помоћ око попуњавања Захтева за подстицаје, пољопривредници могу потражити на шалтеру Општинске управе и
у соби 309, спрат 3, у згради Општинске управе општине
Лајковац, или телефоном на број 3433 – 272, локал 133. Са
собом је неопходно понети лична документа и извод из
Биљне структуре (сетвена структура).
Захтеви се подносе од 01.03. до 30.04.2018. године.
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ЛАЈКОВАЦ

ЖЕЛЕЗНИЧАР ОСТАВИО ОДЛИЧАН УТИСАК НА СТАРТУ ПРОЛЕЋА

ОХРАБРУЈУЋА ИГРА,
НЕДОСТАЈУ САМО ПОБЕДЕ
Судећи по првих 180 минута
пролећа, управа Железничара селектирала је тим способан да сачува
српсколигашки статус. Већ на првом
мечу против силно појачане Шумадије,
лајковачка публика је видела борбено и
квалитетно издање своје екипе, а оквир
гола је у два наврата спасао фаворизоване госте.
Још бољу игру, "дизелка" је пружила
на неравном терену у Тополи, мада су
гости од 28. минута морали да јуре
предност домаћина. Уласком Милановића, Лајковчани су играли максимално
офанзивно и то наплатили са барем пет
идеалних прилика за гол. На жалост
навијача "Жеље", само је једна
претворена у гол- Ристић је идеално
центрирао, а Арсић главом са "петерца"
крунисао одличну игру. Голман домаћих
Руменић је са неколико интервенција
сачувао бод Карађорђу, а утисак је да је
Железничар оштећен барем за један
једанаестерац:
- Нема шта да се замери момцима, у
оба меча су добро играли и били ближи
победи, али је проблем што смо кренули
из "дебелог" минуса. На жалост, прате
нас стално малери, Симић је буквално у
последњим секундама повредио колено
и изгубили смо га на дуже време. Следи
још један тежак изазов, "рањени" јесењи
првак из Смедерева са новим тренером

Карађорђе- Железничар(Л)
1:1 (1:0)
Стадион "Шиља Тадић" у Тополи.
Гледалаца: 400. Судија: Никола
Стојановић (Краљево). Стрелци:
Вуковић у 28. за Карађорђе, а Арсић
у 63. минуту за Железничар. Жути
картони: Лазаревић, Илић, Миловановић, Вукајловић, Голубовић (К),
Симић, Арсић, Марјановић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Лангура 7, Терзин 7,5,
Стојковић 7,5, Томић 7, Чоловић 8,
Марјановић 7,5, Ристић 7,5 (Гавриловић -), Станковић 7 (Милановић
7,5), Симић 7,5, Арсић 8, Матић 7
(Шалипур -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Арсић (Железничар)
Српска лига "Запад", 18. коло

Железничар (Л) - Шумадија
(Аранђеловац) 0:0

Борба за опстанак
Стаменковићем долази у Лајковац, али
немамо разлога да се плашимо. Не могу
да обећам победу, али могу храбро
издање, максималну борбеност и игру
на три бода, јер другог избора немамонајављује дерби 20. кола српсколигашког "Запада" тренер Зоран Вујичић.
Б.М.

ЗАДРУГАР У ДРАМАТИЧНОМ ФИНИШУ ДОШАО ДО ПОБЕДЕ

МАРКОВИЋ БРЖИ
ОД ПИШТАЉКЕ
Право је чудо да је мрежа Љижана
остала нетакнута у првом полувремену
пролећне премијере- ређале су се шансе
Гајића, Мустафија, Митровића, Јеринића..., али је Симић чинио чуда на голу
Спартака. Утисак је да је неоправдано
поништен гол Бранковића због офсајда,
а казна за промашаје стигла је у контри
када је Сајић матирао Новаковића.
Ништа није ишло на руку лајковачком зонашу, чак ни једанаестерац није
донео изједначење (Митровић погодио
пречку), али је финиш утакмице донео
спортску правду. Најпре је Милош

Српска лига "Запад", 19. коло

Павловић нашао лопти пут до мреже
након акције Небојше Марковића и
Гајића, да би потом Марковић главом
прецизан на другој стативи након
центаршута Ашковића:
- Увек је лепо када се победи у
финишу, даће то играчима пуно
самопоуздања пред гостовање у
Љубовији. Сем лоше реализације,
немам шта играчима да замерим,
сачували су мирноћу за финиш и
заслужено победили- задовољан је
премијером нови тренер Задругара
Дејан Спасић.
Б.М.

ФК Задругар (Лајковац)

Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 400. Судија: Иван Вучићевић (Краљево). Жути картони:
Чоловић, Марјановић, Томић, Ристић, Шалипур (Ж), Лазовић, Ранђић,
Ђорђевић (Ш). Црвени картон:
Михајловић (Шумадија) у
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Лангура 7, Терзин 7,
Стојковић 7, Чоловић 7,5, Марјановић 7, Матић 7 (Томић -), Павловић
7 (Симић 6,5), Ристић 7, Станковић 7,
Арсић 7, Гавриловић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Радојко Чоловић (Железничар)
Зона "Дрина", 16. коло

Задругар (Л) - Спартак
(Љиг) 2:1 (0:0)
Стадон Задругара у Л ајковцу.
Гледалаца: 200. Судија: Младен
Глигоријевић (Ужице). Стрелци:
Павловић у 90. и Марковић у 90+2. за
Задругар, а Сајић у 59. минуту за
Спартак.
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7, Симеуновић 7, С.Новаковић 7, Митровић
7, Ашковић 7, Павловић 7,5, Мустафи
7 (Ивановић 7), Спасојевић 7
(Марковић 7,5), Јеринић 7 (Мићић 7),
Бранковић 7, Гајић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Павловић (Задругар)

ЗОНА „ДРИНА“
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ЕПИДЕМИЈА

ВЕСЕЛО НА ДАН ЖЕНА

КОЛИКО ЈЕ ОПАСНО?

УКРАСИ ПОЗНОГ ДОБА

Шест случајева Малих богиња у убској
општини упозорава на опрезност

За жене у убском Удружењу пензионера,
слободно се може рећи, су украси позног доба

Епидемија Морбила (Малих богиња) проширила
се и у убској општини. Евидентирано је шест случајева.
Али, врло је вероватно да заражених има још јер, уз све
друго, увек постоји оној проценат који се не обраћа
лекарима из разних разлога. И то је оно што је најопасније. Они несвесно сеју клице и тако се епидемија жири.
Имали смо прилику да у Дому здравља видимо
особље које је заштићено маскама, а предузете су и друге
мере. Међутим, само уз општу сарадњу свих становника
ове општине (али и околних), могуће је спречити ширење
подмукле заразне болести. То значи да су Мале богиње
веома опасне и да упозорења, која упућују здравствени
радници, треба веома озбиљни схватити. Не треба паничити, али би свако требало да предузме мере сопствене и
заштите своје породице.
На такозваним великим електронским медијима,
пре свега телевизији, би морало да се о овој теми нађе
пуно више места. Не само оно што сада често чујемо, а то
је да су родитељи криви јер нису вакцинисали децу. То је
увек давало простор онима који су заговорници
неваксинисања. Утолико пре што има и озбиљних
научника који тврде да вирус Морбиле није доказан (?!).
Ако је то тачно, а епидемија се шири и, чак, су забележени
смртни случајеви, грађанима би требало да се пласира
стручно објашњење и да се одговори на питање: Шта је
истина у гласинама о штетности вакцина? Ово што се
догађа омогућује разне манипулације. Поготову на
друштвеним мрежама на којима, без одговорности,
можда и добронамерно, али штетно, разни ‘’стручњаци’’
деле савете о свему. Тако је пре неколико година
покренута и права кампања против вакцинисања.
Наводно, фармацеутске куће се богате (у чему има
истине), али уместо да се инсистира на строгој контроли
фармацеутских оризвода (па и вакцина), хајка је кренула
на вакцинацију деце, а аргумент је био могућ аутизам - као
последица. И, ево, сада су најугроженија деца која нису
вакцинисана, као и они који су, својевремено, прескочили
вакцинацију и ревакцинацију. То је генерација рођена у
време распада Југославије (или коју годину раније или
касније).
Неки су заштићени и то је добро. Међутим, уз сва
упозорења да, ионако, немамо вишка становништа све
би требало много озбиљније да буде схваћено. Добро је
сетити се и оне чувене реченице којој смо се, нажалост
(некад) подсмевали : ‘’Спољашњи и унутрашњи
непријaтељи не мирују’’ . Збиља!
М.М.

Пензионерке у убском Удружењу пензионера, на
традиционалном дружењу у свом Клубу (Бифе ‘’Савић’’),
прославиле су Дан жена. Чланице руководства Удружења,
у преподневним часовима, почастио је закуском и поделом
каранфила, председник Драгослав Јовановић, а у вечерњим сатима организована је забава у којој је учешће узео
и ‘’јачи пол’’. Ипак, снимак за успомену је био резервисан за
оне које су, треба признати, украс позног доба...

Убске пензионерке за
успомену и дуго сећање

ПАМБУКОВИЦА - ПРОСЛАВА ДАНА ЖЕНА

СЕБИ НА ПОКЛОН
Договор је ‘’пао’’ у продавници ‘’Бане и Биља’’.
Одчлучено је да Дан жена буде прослављен у суботу,
10.марта, у ђачкој кухињи основне школе. Тада је већина
жена имала мање обавеза. Организације су се прихватиле
Мирјана Живковић, Славица Васиљевић, Снежана Поповић и Ана Јоцић. Трошкови су солидарно подељени.
Послужен је изврсни роштиљ (иако веома укусна, супа је
била вишак), а торте су представљале круну вечери.
Од мушког света ту је био само певач (оркестар из
Ваљева), фотограф, новинар и роштиљџија. Неки од
мужева су остали да чувају кућу (и, наравно, децу), а неки
су завидели поменутим ‘’службеним лицима’’ на лепом
окружењу - око 60 жена са уприличеним тоалетама и
прилагођеним расположењем. Договорено је да ово
дружење постане традиција.

Вече за памћење - заједнички снимак за успомену

МИОНИЦА

22.март 2018.г.
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ПОТПИСАН УГОВОР СА НЕМАЧКОМ ХУМАНИТАРНОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ''ХЕЛП''

ПОДРШКА
СОЦИО-ЕКОНОМСКОЈ
СТАБИЛНОСТИ
Председник општине Бобан Јанковић и директорка
''Help-Hilfe zur Selbshilfe'' у Републици Србији Александра
Бркић су, 15. марта, потписали Уговор о сарадњи локалне
мионичке самоуправе и немачке хуманитарне невладине
организације у оквиру програма ''Подршка социо-економској
стабилности у региону западног Балкана''. Вредност пројекта
за општину Мионица износи 48 хиљада евра и има за циљ
подстицање развоја микро и малих предузећа и предузетништва на територији општине Мионица.
Према речима председника општине Мионица Бобана
Јанковића, охрабривање младих да покрену сопствени
посао, развој и јачање приватног сектора и стварање што
бољих услова пословања малих и средњих предузећа је
један од приоритетних задатака општине Мионица.
- Када сте на почетку свог посла сваки вид помоћи је
значајан. Зато је наша општина за суфинасирање овог
програма определила износ од скоро 20 хиљадљ евра.
Двадесет предузетника са најбољим идејама који у наредном
периоду буду конкурисали за овај програм као подршку
развоја свог пословања добиће донацију просечне
вредности до 2,4 хиљаде евра. Овим и другим активностима
као што је ''бизнис инкубатор'' који ћемо покренути у наредне
две године, пружићемо активну подршку свима који желе да

МАНИФЕСТАЦИЈА ''ДАНИ ЕДУКАТИВНОСТИ МЛАДИХ
ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ИНОВАЦИЈЕ''

МЛАДИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ
ПОСЛОВНЕ ИДЕЈЕ
Под покровитељством Савеза проналазача Србије и
општине Мионица у Културном центру је у оквиру манифестације ''Дани едукативности младих за предузетништво и
иновације'' одржано такмичење младих у представљању
бизнис идеја.
Надметало се седам екипа основаца и средњошколаца из мионичких образовних установа, које су имале
задатак да осмисле и представе своје пословне идеје из
области пољопривреде, туризма и производње и прераде
хране. Прву награду - лап топ освојила је екипа ОШ
''Војвода Живојин Мишић'' Рајковић за пројекат ''Производња еколошких РАЈских сапуна'', док су друго и треће
место припали екипама ученика осмог разреда издвојеног
одељења мионичке ОШ ''Милан Ракић'' у Доњој Топлици и
Средње школе Мионица. Награде је уручио председник
мионичке општине Бобан Јанковић, који је честитао такмичарима на добро осмишљеним и презентованим предузетничким идејама и изразио очекивање да ће манифестација прерасти у традиционалну, а присутнима су се се
обратили и државни секретар Министарства за државну
управу и локалну самоуправу Републике Србије Иван
Бошњак и заменик председника Савеза проналазача
Србије Слободан Симић.
А.Ковачевић

Потписивање уговора
покрену нови посао, као и онима који су већ отпочели
бављење неком деталношћу – рекао је овом приликом
председник општине Мионица Бобан Јанковић.
Главне активности Пројекта биће концентрисане на
директно отварање нових радних места путем помоћи малим
бизнисима у виду грантова, организовање пословних и
стручних обука и образовања. Посебна пажња биће посвећена старт-ап бизнисима, постојећим малим бизнисима
којима је потребна додатна подршка, незапосленим женама,
младима, особама са инвалидитетом, угроженим мањинским
групама и мање запошљивим категоријама у зависности од
исплативости предложене пословне идеје.
-Први пут сарађујемо са општином Мионица и надамо се
да ће то бити почетак једне дугорочне и успешне сарадње на
обострано задовољство. У оквиру овог пројекта у општини
Мионица предвиђено је 20 грантова за микро и мала
предузећа и предузетнике који подразумевају донације у виду
опреме и материјала, као и пакет пословних и стручних обука
конципираних према потребама корисника и менторе који ће
пратити њиховог пословање – изјавила је овом приликом
директорка организације ''Хелп'' у Србији Александра Бркић.
Иначе, пројекат "Подршка социо-економској стабилности
у региону западног Балкана" укупне вредности 2.97 милиона
евра, ''Хелп'' ће уз донаторску подршку немачке владе
реализовати до краја децембра 2018. године. Вредност дела
активности у Србији предвиђен за шест градова и општина и
три установе за извршење кривичних санкција износи 1,08
милиона евра. Компонента економског оснаживања кроз
подршку доходовним активностима у Србији реализује се у
Лесковцу, Нишу, Пироту, Сврљигу, Медвеђи и Мионици.
А.К.

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОДИГРАНА
ПРЕДСТАВА ''БРАК У СТВАРИ ЉУБАВ''

ОСМОМАРТОВСКИ
ПОКЛОН ДАМАМА

Сцена из кабаретске представе

Победничка екипа са председником
општине Мионица Бобаном Јанковићем

О п ш т и н а М и о н и ц а ј е п о вод ом ос мома рто вс ко г
празника даривала кабаретску представу ''Брак у ствари
љубав'', која је одиграна у великој сали Културног центра.
Улаз је био бесплатан за све припаднице лепшег пола, а на
сцени су глумци Владан и Кристина Савић испричали причу
о успонима и падовима једног брачног пара коме ништа није
тешко и немогуће јер их везује права љубав. Представа је
настала на темељу забавног кабареа ''Како разумети Србе'',
који је проткан мноштвом музичких нумера па се на моменте
у сали могла осетити права концертна атмосфера. Текст,
режија и сценографија је дело Владана Савића, костими
Снежане Шимић, док су за кореографију и избор музике
били задужени Снежана Вељковић и Кристина Савић. А.К.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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23.03.2018. г. навршило се пет
година од смрти

26. марта 2018. г. навршило
се две године од смрти моје
драге сестре

ДРАГИЦЕ
МАРКОВИЋ
(1956 – 2016)

ЉУБИСАВА – МИШЕ
МАРКОВИЋА

Са бескрајном љубављу
и захвалношћу, вечно ће
жалити што више ниси са
нама

(1954 – 2013)
Време полако пролази, али бол
остаје. Хвала ти за сву љубав
коју си нам пружао. Остаћеш
заувек у нашим срцима, јер
вољени никад не умиру...
Твоји: супруга Гордана, синови
Зоран и Божидар, снахе Ивана и
Бојана и унука Софија
23.03.2018. г. навршило се пет
година од смрти

ЉУБИСАВА – МИШЕ
МАРКОВИЋА
(1954 – 2013)

Твоја сестра Љубинка
са породицом
28.02.2018. г. навршило се
30 година од смрти нашег
драгог

20.марта 2018.г. навршило
се пет година од како није
са нама наша драга

ПРОДАНА САНДИЋА

(1935 – 1988)
С поштовањем и љубављу
увек ће те се сећати твоји
Син Радован, снаха
Твоје сестре Љиљана
Гордана, унук Жељко и
и Гордана са породицама
унука Јелена

Поносне смо што смо те имале
а тужне што смо те прерано
изгубиле. Заувек ћеш живети у
нашим срцима и бити део нас.

21.03.2018. г. навршава се
20 година од када ниси
са нама

МИЛКА РАДИШИЋ
Остаћеш вечно у
нашим срцима
Твоји најмилији
21.03.2018. г. навршава се 20
година од смрти драгог ми
брата

СЛОБОДАН
БОБАН
ПЛАКАЛОВИЋ
(1955 – 1998)
Са бескрајном љубављу
и захвалношћу,
вечно ћемо те се сећати

СЛОБОДАНА БОБАНА
ПЛАКАЛОВИЋА
(1955-1998)
Никада те нећемо
препустити забораву...

Твоји: Стана, Марија и Ана

Твоја сестра Мица
и зет Стева са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
Ускоро се пуни двадесет година
од како си нас напустио

22.март 2018.г.
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23.03.2018. г. навршава се
година од смрти нашег драгог
супруга, оца и деде

МИХАИЛА
ЉУБИЧИЋА
– КАЈЛA
(1945 – 2017)

ЈУГОСЛАВ ГРУЈИЧИЋ
(03.04. 1998 - 03.04. 2018)
Заувек у нашим срцима
Твоји најмилији
11.марта 2018.г. навршило се
40 дана од смрти нашег драгог

САВЕ ВЕЛИМИРОВИЋА
С` поштовањем и љубављу
сећају Те се Твоји
Супруга Споменка, син
Драган и ћерка Јелена
са породицама

Отишао си где нема бола, а бол
је остао нама, као и вечна туга
за тобом. Чуваћемо те у нашим
срцима од заборава и вечно
памтити твој драги лик,
племенитост и доброту.
Почивај у миру, надамо се у
рају, јер ти си то и заслужио...
Твоји: супруга Дикосава,
син Веран и ћерка Верица
са породицама
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22.март 2018.г.
21.марта 2018.г. навршиле су
се три године од како није са
нама наша драга

С Е Ћ А Њ Е

СНЕЖАНА
ПЕТРОВИЋ
(1968-2015)
Остала си, заувек, у нашим
срцима. Време пролази,
али твој драги лик не бледи
и ти живиш и живећеш
све док ми будемо
трајали.

СЕЋАЊЕ НА

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

Твоји:
супруг Зоран
и ћерке Марија и Милица

Девер Милан,
Зорица, Марко и Влада

16.марта 2018.г. навршило се десет
година од смрти нашег драгог

У суботу, 24.03.2018. г. навршава се
година дана од смрти нашег драгог

ДРАГИЦУ – ДАЦУ
НИКОЛИЋ

ДРАГАНА НИКОЛИЋА
ЗАВИШЕ

(март 2005 – март 2018)
Никакве године и никакво
време,ни за трунку, не могу
да умање, ни љубав, ни
бол, ни понос...
Ми то, једноставно,никада
дозволити нећемо!
Твоја породица

(1968 – 2017)

ОСТОЈЕ КАНДИЋА
ЖОКСА
У знак сећања
Супруга Олга
и син Александар са породицом
02.04.2018. г. навршава се 24
године од када није са нама
наш драги

ЈОВАН
МИЈАИЛОВИЋ
(1933 – 1994)
С поштовањем,
љубављу и захвалношћу...
Породица Мијаиловић

Кад би ова порука могла да дође
до тебе,написала бих много више
речи о томе колико ми
недостајеш...Заувек ћеш остати у
мом срцу, на посебном месту!
Сестра Биљана,
Саша, Сања и Драган

ФУДБАЛ

22.март 2018.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 14. коло

Резултати 14.кола (17/18.март 2018):
Димитрије Туцовић - Полет (Т) 3:0
Црвена Јабука - Стубленица
5:2
Каленић - Рубрибреза
2:1
Полет (ДЛ) - Јошева
5:0
ОФК Паљуви - Врело
0:0
Чучуге - Рудар (Радљево)
2:3
Слободан: Гуњевац

1.Rubribreza
2.Kaleni}
3.Guwevac
4.Polet (DL)
5.Paquvi
6.D.Tucovi}
7.C.Jabuka
8.^u~uge
9.Polet (T)
10.Rudar (R)
11.Vrelo
12.Jo{eva
13.Stublenica

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

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

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

24 :11
27 :16
22 :16
32 :16
31 :16
20 :12
20 :21
16 :17
24 :30
12 :20
13 :32
13 :24
11 :34

29
25
24
23
22
21
21
20
16
13
8
6
-1

15.коло (24/25.03.2018):
Гуњевац - Чучуге
Рудар (Р) - ОФК Паљуви
Врело - Полет (ДЛ)
Јошева - Каленић
Рубрибреза - Црвена Јабука
ОФК Стубленица - Полет (Т)
Слободан: Димитрије Туцовић
16.коло (31.03 / 01.04.2018):
Д.Туцовић - ОФК Стубленица
Полет (Т) - Рубрибреза
Црвена Јабука - Јошева
Каленић - Врело
Полет (ДЛ) - Рудар
ОФК Паљуви - Гуњевац
Слободне: Чучуге

Најава 14.кола (17/18.март 2018):
Шарбане - Стрелац 011 (К) 4:1
Бргуле - Мургаш 2012
3:0
Слога (В) - Колубара (ЛП)
1:0
ОФК Таково - Јединство (М) 1:1
Вукона - Докмир
2:0
Звиздар 2012 - Памбуковица 0:4
Слободан: Омладинац (К)
1.Pambukovica 8
2.OFK Takovo 8
3.Jedinstvo(M) 7
4.Brgule -1
6
5.[arbane
6
6.Omladinac 5
7.Vukona
5
8.Kolubara LP 4
9.Dokmir
4
10.Murga{
3
11.Strelac (K) 4
12.Zvizdar
3
13.Sloga (V)
2

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

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

15.колo (24/25.03.2017):
Памбуковица - Вукона
Докмир - ОФК Таково
Јединство (М) - Слога (В)
Колубара (ЛП) - Бргуле
Мургаш 2012- Шарбане
Стрелац 001 - Омладинац

34 :17
24 :15
30 :15
18 :11
25 :17
18 :14
21 :22
17 :17
19 :27
14 :23
20 :30
20 :31
12 :33

28
26
24
22
21
18
18
16
14
13
13
10
10

МОФЛ Колубара "Исток", 14. коло

Чучуге- Рудар 1945
2:3 (0:2)

Паљуви- Врело
0:0

Стадион у Чучугама. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
Марковић у 68. и Ђуричић у 88. за
Чучуге, а Јеремић у 28., Радовић у 45. и
Станковић у 77. минуту за Рудар 1945.
Жути картони: Ристић (Ч), Јанковић,
Ђурђевић (Р)
ЧУЧУГЕ: Митрић 5, Драговић 5 (Новаковић 6), Јаџић 5, Ђуричић 5, Станковић
5, Ковачевић 5, Ристић 5, Марковић 5,
Алексић 5, Станојевић 5, Јовић 5
(Симеуновић 6)
РУДАР 1945: Теодосијевић 7,5, Јанковић 7,5 (Ђурђевић 7), Лазарић 8,
Живановић 7,5, Јеремић 8, Радић 8,
Пантелић 8, Павловић 7,5 (Милутиновић 7,5), Станковић 8, Радовић 8
(Ивковић -), Страхињић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Лазарић (Рудар 1945)
Велико изненађење на старту
пролећа у Чучугама, Рудар је изненадио фаворизованог домаћина, а на
руку им је ишао очајни голман домаћих.
Код првог гола, лоше је проценио лет
лопте из корнера што је искористио
Јеремић и са метар растојања погодио
главом, да би затим млак ударац
Радовића из даљине слабом интервенцијом спровео у своју мрежу. Између
два примљена гола, Радљевце је
спасао оквир гола након шута Јаџића.
У наставку је Марковић казнио
грешку Страхињића, али је Љуба
Станковић "бомбом" са 30 метара
поново увео меч у мирну луку за госте.
Ђуричић је после соло-акције вратио
наду домаћима, испоставило се
прекасно и за један бод...

Стадион СЦ "Матић". Гледалаца: 50.
Судија: Немања Ћећез (Боговађа). Жути
картони: Илић, М.Новаковић (П),
Арамбашић, А.Новаковић, Младеновић
(В).
ПАЉУВИ: Ћургуз 7,5, Мијатовић 6 (Ђорђевић -), Павловић 6 (Рашић 6,5), Илић 7,
Маринковић 7, Филиповић 6, Пантелић
6,5 (Ранковић 6,5), Јовић 6 (Милутиновић -), Миловановић 6,5 (Ђурић 6,5),
Веселиновић 6, Новаковић 6
ВРЕЛО: Станчић 7, Јанковић 7, Илић 6,5,
Новаковић 7,5, Добросављевић 7,5,
Николић 7, Мирковић 6,5 (Радојичић -),
Милић 6,5 (Младеновић -), Арамбашић
7, Јокић 7, Панић 6,5 (Матић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Мирко Ћургуз (Паљуви)
Изненађујући резултат на терену са
вештачком подлогом, али само за оне
који нису гледали утакмицу. Паљуви,
осим благе теренске иницијативе, нису
ничим доказали да су фаворит, а
неочекивано се на мукама нашао Мирко
Ћургуз. Изузетном реакцијом укротио је
шут Панића из близине, да би затим
осујетио Јокића у ситуацији "један на
један".
Изузетно сигурно деловала је
одбрана Врељана предвођена Новаковићем и Добросављевићем, а једино
право искушење имали су након ударца
главом Маринковића када је одлично
интервенисао Станчић.

Општинска лига Уба, 14. коло

OP[TINSKA LIGA
“UB”
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ОФК Таково- Јединство
(Милорци) 1:1 (1:0)
Стадион у Такову. Гледалаца: 70.
Судија: Владимир Благојевић (Уб).
Стрелци: Н.Глишић у 23. за Таково, а
Косијер у 71. минуту за Јединство. Жути
к а рто н и : Љ . М а кс и мо в и ћ , И л и ћ ,
Н.Глишић, Танасић (Т).
ОФК ТАКОВО: Новаковић 7, М.Илић 6,5,
Велимировић 6,5 (Живановић 7),
Ранковић 6,5, Д.Глишић 7, Љ.Максимовић 6,5, Танасић 6,5 (Петковић -),
С.Илић 7, Николић 7 (Срећковић 6,5),
Н.Глишић 7, Н.Максимовић 7,5
ЈЕДИНСТВО: Јеремић 7, Карапанџић 7,
Симић 7, Алеков 7, Божичковић 6,5,
Ђорђевић 7, Николић 6,5 (Петровић -),
Станојевић 7,5, Марковић 6,5 (Косијер
7,5), Јокић 7, Павићевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Максимовић (ОФК Таково)
Занимљив дерби у Такову, домаћин
је за нијансу био ближи победи, а у
последњим минутима меча голман
Јединства Јеремић је зауставио на голлинији лопту након шута Немање
Максимовића. Таковчани су дошли до
предности након доброг паса Николића
и изузетно спретне реакције младог
Николе Глишића, у паду је матирао
Јеремића.
За госте је изгледну прилику
пропустио главом Ђорђевић, али је
изједначење донео Косијер само
неколико тренутака након што је ушао
са клупе. Станојевић је извео корнер, а
"резервиста" Милорчана донео вредан
бод гостима.

Општинска лига Уба, 14. коло

Звиздар -Памбуковица
0:4 (0:3)
Стадион СЦ "Рудник" у Звиздару.
Гледалаца: 300. Судија: Мирко Ћургуз
(Уб). Стрелци: Митровић у 6. из пенала,
Д.Ненадовић у 14. и Р.Балиновац у 38. и
72. минуту. Жути картони: Вујић, Живковић, Берановић (З), Ђукић, Миливојевић (З). Црвени картон: Шкорић
(Звиздар) у 67. минуту.
ЗВИЗДАР: Лазаревић 7, Радовановић 6,
Давидовић - (Лекић 6), Шкорић 5, Лукић
6, Вујић 5 (С.Живковић 6), Берановић 6
(Н.Перић -), П.Перић 6 (Радовановић 6),
Н.Живковић 6, Максимовић 7, Васиљевић 6
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 7, Мијаиловић 7,5 (Гавриловић -), Глишић 7 (Милошевић 7), Митровић 7,5, Ђукић 7,5,
Јовановић 7, Балиновац 8,5 (Нинковић ), Д.Ненадовић 8, С.Ненадовић 8,
Радојичић 7 (Л.Ненадовић -), Миливојевић 8 (Урошевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Радован Балиновац (Памбуковица)
Није било дилеме на старту, појачани
Звиздар није успео да пружи јачи отпор
јесењем прваку, а ток меча је усмерен на
самом старту. Вујић је неопрезно
стартовао на Радована Балиновца у
казненом простору, a Митровић био
сигуран са 11 метара. Већ после
неколико минута дуплирана је предност
лидера, расположени Миливојевић је
погодио у "трепавицу" Душана Ненадовића који је главом закуцао лопту у
мрежу Лазаревића.
Креатор трећег гола био је Стојан
Ненадовић, лепо је упослио Рашу
Балиновца који је лако обишао голмана
и решио све дилеме. Још једном је
Балиновац демонстрирао мајсторство
сјајним лоб-ударцем са 30 метара, а
једину праву прилику за домаће
пропустио је Никола Живковић који се
спетљао при резултату 0:2...
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ФУДБАЛ

22.март 2017.г.
16. коло

Резултати 16.кола (17/18.март 2018):
Младост (Д) - Радник (Уб)
2:0
ЗСК - Рибникар
3:0
Јуниор Ново Насеље - Трлић
0:0
Бањани - Качер
2:0
Тврдојевац - Искра (ДБ)
2:0
ОФК Јабучје - Врело Спорт
1:0
Тулари - Брезовица
1:2
Пепељевац - Тешњар
3:0

1.Vrelo Sport 12
2.Brezovica 11
3.Mladost (D) 8
8
4.Iskra
5.OFK Jabu~je 8
8
6.Bawani
6
7.Ribnikar
5
8.Trli}
4
9.Junior NN
4
10.ZSK
11.Tvrdojevac 5
12.Pepeqevac 5
4
13.Radnik
4
14.Te{war
3
15.Tulari
3
16.Ka~er

3 1 58 : 10 39
4 1 43 : 15 37
5 3 43 : 19 29
5 3 36 : 24 29
2 6 23 : 18 26
0 8 33 : 34 24
6 4 21 : 27 24
6 5 27 : 27 21
7 5 20 : 25 18
6 6 18 : 26 18
2 9 24 : 36 17
2 9 26 : 56 17
4 8 23 : 33 16
3 9 12 : 26 15
3 10 22 : 37 12
2 11 24 : 40 11

17.коло (24/25.март):Пепељевац - Младост
Тешњар - Тулари
Брезовица - ОФК Јабучје
Врело Спорт - Тврдојевац
Искра - Бањани
Качер - Јуниор Ново Насеље
Трлић - ЗСК
Рибникар - Радник
18.коло (31.март/1.април):
Младост (Д) - Рибникар
Радник - Трлић
ЗСК - Качер
Јуниор Ново Насеље - Искра
Бањани - Врело Спорт
Тврдојевац - Брезовица
ОФК Јабучје - Тешњар
Тулари - Пепељевац

16. коло

Тулари- Брезовица
1:2 (1:1)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 200.
Судија: Дејан Ранисављевић (Бабина
Лука). Стрелци: Вићентић у 4. за
Туларе, а Гошић у 26. и Кањевац у 52.
минуту за Брезовицу. Жути картони:
Крстић, Вићентић (Т), Савковић,
Ђурђевић, Обрадовић (Б). Црвени
картон: Брдаревић (Тулари) у 89.
минуту
ТУЛАРИ: Бојић 6,5, Шимшић 6,5, Зујаловић 6,5, Марјановић 6,5, Брдаревић
6,5, Крстић 6, Пантић 6, Маслаковић 6,
Николић 6,5, Вићентић 7, Мехинагић 6
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7, Вуканић 7,
Савковић 6,5 (Тојчић 7), Кањевац 7,
А.Николић 7, Радосављевић 7,5, Тешић
6,5 (И.Николић -), Ђурђевић 7, Гошић
7,5, Руменић 6,5, Обрадовић 7 (Ашковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Гошић (Брезовица)
Изузетно борбена утакмица у
Туларима, домаћин је фуриозно кренуо
и оштрим ударцем Вићентића стигао
до заслуженог вођства. Брезовчани су
се пренули средином првог дела,
након дубинске лопте Савковића
уследио је небески скок Гошића и
прецизан ударац главом преко Бојића.
Није било идеалних прилика, а
прекид је био главни адут гостију.
Радосављевић је овога пута упутио
лопту са бока, а Кањевац био највиши
у скоку за преокрет. Финиш је припао
домаћима, Брдаревић је у 88. минуту
погодио мрежу, али је по процени
судије Ранис ављевића голман
Цветиновић фаулиран. Уследили су
бурни протести домаћих, најдебљи
крај је извукао Драган Брдаревић који
је искључен...

МАРКЕТИНГ:
064/2180-588

16. коло

Бањани- Качер 2:0 (2:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 100. Судија: Вукашин Баратовић (Ваљево).
Стрелци: Бабић у 33. и Гајић у 41. минуту. Жути картони: Ђорђевић, Бабић,
Петковић, Софранић (Б), Филиповић (К).
БАЊАНИ: Даниловић 7, Симић 7,5, Ненадовић 7 (Петковић 6,5), Димитријевић
7,5, Софранић 7,5, Ђорђевић 7,5, М.Милојевић 7 (Н.Милојевић 6,5), Ранитовић 7,5,
Илић 7,5, Бабић 7,5 (Митровић -), Гајић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Огњен Илић (Бањани)
Качер се у првих пола сата показао као озбиљан ривал, али је гол домаћих
вратио меч на воденицу домаћих. Гајић је иницирао акцију, Илић послао идеалан
приземан центаршут, а Бабић био на правом месту и погодио из непосредне
близине. Пред саму паузу, поново је Илић повукао добру контру, а Гајић у свом
стилу решио меч већ у првом делу.
У наставку је постојао само један тим, право је чудо како Милан Гајић није
поправио свој голгетерски скор, а одличну прилику имао је и најбољи актер меча
Огњен Илић. На другој страни, Даниловић без посла, па је остао резултат из
првог дела...

ОФК Јабучје- Врело
Спорт 1:0 (0:0)
Стадион у Јабучју. Гледалаца: 80.
Судија: Ђорђе Андрић (Ваљево).
Стрелац: Јеленић у 49. минуту. Жути
картони: Јоргић, Петровић, Живковић,
Градина, Нинковић (Ј), Јолачић,
Леонтијевић (В).
ЈАБУЧЈЕ: Теодосић 6,5, Павловић 7,5
(Тодоровић -), Ивковић 7, Живковић 7,
Милошевић 7, Јоргић 7, Јеленић 7,5,
Петровић 8, Радовановић 7 (Градина -),
Ракић 7 (Нинковић 6,5), Цвитковац 7
ВРЕЛО СПОРТ: Јовановић 6,5, Симић 6,
Леонтијевић 6, Јолачић 6,5, Д.Матић 7,5,
Јанковић 7 (Шаиновић -), Новаковић 7,
Анђић 6,5, Симеуновић 6 (Павловић -),
Ристовски 6, И.Матић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Петровић (Јабучје)
Тек у 58. званичном мечу, играчи
Врело Спорта су осетили горчину
пораза. Нису Врељани били на јесењем
нивоу, али су били ближи победи.
Ристовски и Ивица Матић су погодили
оквир гола, а могао је Матић и главом да
погоди мрежу Теодосића.
Гол одлуке је пао на почетку другог
дела- лопта је у гужви стигла на ногу
Јеленићу, приземним ударцем са ивице
шеснаестерца матирао је Јовановића и
крунисао изузетно борбено и дисциплиновано издање Јабучанаца.
16. коло

Младост (Драчић)Радник 2:0 (0:0)
Стадион у Драчићу. Гледалаца: 100.
Судија: Дарко Тодоровић (Доњи
Лајковац). Стрелци: Илић у 68. и Вујић у
90+1. минуту. Жути картони: Познановић (М). Црвени картон: Васиљевић
(Младост) у 90. минуту.
РАДНИК: Радовановић 7, В.Живковић 6
(Т.Живковић 6), Јовић 8, Ф.Илић 7
(Стевић -), Јоцић 8, Петровић 7, Ракић 7,
М.Луковић 7 (В.Илић 7), Хаџић 7,
Ф.Луковић 6, Симић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Илић (Младост)
Радник је пропустио неколико
прилика да се из Драчића врати са
повољним резултатом, а најзрелију
имао је Хаџић у финишу првог дела.
После соло-продора, савладао је
голмана Видаковића, али је статива
спречила радост Убљана. На одбијену
лопту натрчао је Симић, деловало је да
је погодак неминован, али је искусни
нападач погодио спољни део мреже.
Радник је диктирао игру и у наставку,
а у јеку иницијативе гостију затресла се
мрежа Радовановић. Илић је варком
тела преварио Јовића и са ивице
шеснаестерца послао лопту под пречку
гола Радника. У надокнади времена,
након слободног ударца за госте,
"севнула" је контра Младости, а Игор
Вујић је рутински решио ситуацију
"један на један".

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
ФК Бањани

Јавите нам на:
064/2180-588 и 064/484-20-50

ФУДБАЛ
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ЈЕДИНСТВО РАЗОЧАРАЛО НА СТАРТУ ПРОЛЕЋА

ДВА ПОРАЗА ЗА БРИГУ
- Најслабији тим лиге шокирао Убљане у последњим
секундама пролећне премијере. - Златибор кажњавао грубе
грешке Убљана. - Следи гостовање разиграном Тутину.
Ужичка премијера била је разочаравајућа за све навијаче убских
црвено-белих, примљени гол у последњим секундама само је
комплетирао поражавајући утисак о игри Јединства на старту пролећа.
"Фењераш" скромних могућности иза кога је импровизовани припремни
период храбро је парирао фаворизованом госту који је био силан у
зимским тестовима, па се још једном потврдило да папир у фудбалу мало
значи. Није сметало домаћину ни што су последњих 25 минута играли са
човеком мање, за велику борбеност награђени су поготком Радовића
после акције по десној страни, након тога лопта је само кренула са центра
и одлични судија Вујовић означио је крај меча...
Није спорно да је више узбуђења било у шеснаестерцу гола Лазићада је Крстић искористио пас Бељића у раној фази меча вероватно бисмо
сад причали о лаганој победи Убљана, могао је искусни Ваљевац још два
пута да затресе мреже, а близу гола били су Поповић и Рајовић. Ипак, то
не мења чињеницу да је у игри фудбалера Јединства изостало све оно
што их је красило јесенас, није било препознатљивог жара због кога су
били хит првог дела сезоне, а кад нема довољно жеље и борбеностионда и "фењераш" постаје крупан залогај. Несигурност у игри донела је и
нервозу, претње голману Лазићу свеле су се на индивидуалне покушаје, а
неодговорност у брањењу последњег напада само је кулминација
ужасног ужичког преподнева за убског српсколигаша...

Није помогла ни песма са трибина:
“United boys”, новоформирана
навијачка група убског Јединства

Александар Љубичић
у дуелу са играчима Златибора
Српска лига "Запад", 19. коло

Јединство- Златибор (Чајетина)
0:2 (0:1)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 500.
Судија: Иван Вучићевић (Краљево). Стрелци:
Миличић у 41. и Видић у 55. минуту. Жути
картони: Радивојевић, Д.Јовановић (Ј),
Ћировић, Анђелковић (З).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 6, Којић 6,5 (од 46.
Ситарица 7), Радојичић 6,5, Лукић 6,
Гавриловић 7, Андрић 6,5, Крстић 6 (од 58.
Љубичић 7), Брадоњић 6,5 (од 63. Д.Јовановић
7,5), Поповић 7, Бељић 6, Радивојевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Видић (Златибор)
Српска лига "Запад", 18. коло

Јединство Путеви (Ужице)Јединство (Уб) 1:0 (0:0)
Стадион СЦ "Крчагово" у Ужицу. Гледалаца:
400. Судија: Никола Вујовић (Краљево).
Стрелац: Радовић у 90+3. минуту. Жути
картони: Ђурић, Лазић, Радовић (ЈП), Лукић,
Брадоњић (Ј). Црвени картон: Цветковић
(Јединство Путеви) у 69. минуту
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 6, Лукић 6,
Н.Радојичић 6, Брадоњић 6, Сајић 7 (Рајовић 6),
Андрић 6, Крстић 6, Радивојевић 7 (Љубичић
6), Поповић 6,5, Бељић 6, Ристовски 6
(З.Радојичић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Лазић (Јединство П)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
Златибор није био противник за вађење, али питање је да ли би се
кандидат за Прву лигу радовао да није било поклоњених голова из
редова домаћих. Голман Иван Јовановић је толико пута вадио "кестење
из ватре", овога пута преварило га је блато испред гола које је прилично
млак шут Миличића претворило у нерешеиву енигму за убску "јединицу".
На то се надовезао нетачан пас Лукића у опасној зони, Видић је
прецизним ударцем са 18 метара гостима широко одшкринуо врата
победе већ у 55. минуту...
После бојажљивог првог дела, уласком Ситарице, а посебно Дејана
Јовановића, игра Јединства је добила на квалитету, а утисак је да су
Убљани заслужили барем почасни погодак. Што се то није десило,
најзаслужнији је стрелац првог гола Миличић који је на гол-линији
зауставио шут Бељића, а "десетка" црвено-белих је и два пута пре тога
могао до поготка. Ипак, ни после пролећних 180 минута, играчи Јединства
нису се радовали голу:
- Ненадано смо се нашли у непријатној ситуацији, нисам очекивао
после успешног припремног периода овакав почетак, али је фудбал
потврдио своју непредвидивост. Први меч је био подбачај, у другом смо
се намерили на изузетног ривала, а онако грубе грешке су ненадокнадиве
и против слабијих тимова. Ипак, немам играчима шта да замерим на
залагању, пољуљано самопоуздање пробаћемо да вратимо на тешком
гостовању у Тутину- најављује жестоку борбу тренер Јединства Верољуб
Дуканац.
Б.Матић

13
1.Zlatibor
2.Smederevo 1924 12
11
3.Sloga (P)
10
4.[umadija (A)
9
5.Jedinstvo (Ub)
6.Proleter Mihaj. 9
7.Budu}nost Kru{. 8
6
8.Provo
9.Mladi radnik(P) 6
6
10.Mokra Gora
6
11.Kara|or|e
5
12.Polet (Q)
5
13.Loznica
5
14.Tutin
15.[umadija 1903 4
16.@elezni~ar (L) 3
4
17.FAP (Priboj)
2
18.Jedinstvo Put.

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

3
3
2
4
6
7
7
4
6
8
8
6
8
8
10
10
12
12

35 : 18
32 : 16
28 : 11
30 : 13
18 : 12
23 : 19
26 : 17
25 : 20
15 : 16
21 : 26
15 : 22
17 : 26
21 : 20
20 : 27
11 : 23
14 : 24
15 36
12 32

20.коло (субота, 24.март- 14.30ч):
Тутин - Јединство (Уб)
21.коло (недеља, 1.април- 15.30ч):
Јединство (Уб) - Железничар (Л)

42
40
39
35
31
30
28
27
25
23
23
23
21
21
17
15
15
11
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ЖФК ЈЕДИНСТВО НАСТАВЉА ДА ПОПУЛАРИЗУЈЕ ЖЕНСКИ ФУДБАЛ

„ФУДБАЛ У СРЦУ’’ - ПЕТИ ДЕО
У убској хали фудбал играло близу 80 девојчица
Лепа акција, започета под заставом ЖФК Ас 07, настављена је и са
новим именом клуба- неуморни тренер Бобан Петровић са својим првим
сарадником Дејаном Мандићем организовао је турнир за девојчице од првог
до четвртог разреда под добро познатим називом "Фудбал усрцу".
На сада већ традиционалној смотри (пети пут), у убској хали сакупило се
близу 80 девојчица (узраст од првог до четвртог разреда), а главни циљ
организатора је био да привуку још полазника за своју све бројнију школу.
Највише умећа у обе старосне конкуренције показале су ученице ОШ "Милан
Муњас", а ту су били и традиционални учесници из школе "Свети Сава" из
Памбуковице, "Рајко Михаиловић" из Бањана и "Душан Даниловић" из
Радљева. Лена Стефановић ("Милан Муњас") је решетала мреже са 23 гола на
турниру, најбољи голман била је Анастасија Живковић из Памбуковице, а
најбољи играч турнира је Невена Пуцаревић из бањанске школе. Судијски део
посла је беспрекорно обавио Дејан Младеновић, а дипломе и пехари
учесницима заокружили су једну добро организовану приредбу.
За крај марта, планиран је турнир за девојчице узраста од петог до осмог
разреда, након чега тренер Петровић очекује нови пораст бројности у школи
ЖФК Јединство- тренутно близу 50 девојчица разбија предрасуде о фудбалу
као искључиво мушком спорту...
Б.Матић

ФК СОВЉАК У НОВОМ САСТАВУ КРЕНУО
У ПРОЛЕЋНЕ БИТКЕ

ДИВЦИ ПРЕЈАКИ
После великих зимских турбуленција, управа Совљака
је успела да склопи какав-такав тим за наставак зонског
такмичења где ће сваки нови бод бити велики успех.
Реновирани тим (ниједан играч из јесењег дела сезоне) са
клупе ће предводити бивши играч Совљачана Дејан
Аврамовић, а први меч против Диваца показао је да, и поред
високог пораза, екипа има барем жељу да се бори против
много квалитетнијих ривала.
Меч на Матићевом "вештаку" би можда имао неизвеснији ток да Милошевић није грешком погодио сопствену
мрежу, само који минут након изгледне прилике јединог
"бонуса" у екипи домаћих Луке Поповића. Након тога су
квалитетни гости предвођени убској публици добро познатима Стефаном Илићем и Милошем Мијатовићем лако
привели меч крају, али је утисак да је овај тим боље трчао
него јесењи и показао већи морал у поразу:
- Идемо наредног викенда у Крупањ, нисмо без
резултатских амбиција у наставку сезоне, али је нереално да
обећавамо опстанак. Момци нису разочарали на првом мечу,
не иде нам на руку веома тежак распоред на почетку, али
ћемо се борити да увећамо скромни јесењи учинак- нада се
секретар Драгивој Даничић можда и некој победи у
пролећном делу дринског каравана.
Б.М.
Зона "Дрина", 16. коло
Совљак- Дивци 0:4 (0:2)
Стадион СЦ "Матић". Гледалаца: 50. Судија: Јован
Раковић (Ваљево). Стрелци: Миловановић у 23. и 80.,
Мијатовић у 34. и Илић у 58. минуту. Жути картони:
Амбруш (С), Влајковић, Глигорић (Дивци).
СОВЉАК: Савковић 6, Гојковић 6 (Алић 6), Милошевић 6,
Амбруш 7, Филиповић 6,5, Ђуричић 6,5, Поповић 6
(Николић 6), М.Тешић 6, Рашић 6, Маринковић (Миливојевић 6), Д.Тешић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Миловановић (Дивци)

Лена Стефановић,
Анастасија Живковић
и Невена Пуцаревић

ОДБОЈКА
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ У ФИНИШ СЕЗОНЕ УЛАЗЕ СА ЛИДЕРСКЕ ПОЗИЦИЈЕ

ЈОШ МАЛО ДО ИСТОРИЈЕ
- Фантастичан дерби са Београђанкама у четири сета припао Убљанкама.
- Лак посао у Краљеву. - Футог загревање за дерби сезоне.
Убске одбојкашице настављају да
померају границе из сезоне у сезонутри меча до краја прволигашког првенства, екипа Дејана Стојковића је запосела лидерску позицију и близу је
историјског пласмана у суперлигашко
друштво. Додуше, исти број победа на
првој позицији има и новосадски ФОК,
али је на страни убске екипе већи број
поена и што је можда и битније- тренутна форма.
Утакмица са Београдом опасно се
приближила суперлигашком квалитету
одбојке, а пуне трибине и "бразилска"
атмосфера нису уплашиле гошће.
Вођство од 1:0 и 12:7 у другом сету
били су знак да је враг однео шалу,
домаће су преко Соње Каришик и
Бојане Мартиновић преокренуле
резултат, да би управо Каришик
блоком донела изједначење.
У трећем сету се резултат преломио код 15:15, Јелена Јелић је стала на
сервис-линију и наредних пет поена
припало је Убљанкама. Убедљиво
освојен трећи сет дао је наду да је
отпор Београђанки сломљен, а оне су
узвратиле серијом од 7:0 на почетку
четвртог сета. Нису паничиле домаће,
мало по мало су топиле предност
ривала, а одличну ролу поново је,
средином четвртог сета, имала Ивана
Иванковић. Финиш је припао Ирени
Дробњак- освојила је најдужи поен у
мечу за 22:21, потом ударила и блок, а
кување Јелене Јелић био је знак за
почетак славља.
- Није изгледало добро на почетку,
срећом па је наша "дугачка" клупа
променила ситуацију на паркету.
Изузев "средњака" Каришик и Марине
Петровић, остатак стартне поставе
није био на уобичајеном нивоу, али су
Ивана Иванковић, Сања Јаблан и
Јелена Јелић одрадиле одличан посао. Београд је играо изузетно добро,
али смо на крилима сјајне публике
преокренули меч. Иако сви сада чекају
дерби у Новом Саду, потребно је да се
сконцентришемо за Футог и не потрошимо превише енергије против најслабије екипе у лиги- опрезан је тренер
Дејан Стојковић пред гостовање тиму
који још није осетио укус победе. Б.М.

Прва лига Србије, 19. коло

Уб- Београд 3:1
(17:25, 25:22, 25:16, 25:22)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 500.
Судије: Јанковић (Стара Пазова),
Јованчић (Београд).
УБ: Лазић (либеро), Иванковић, Дробњак, Петровић, Николић (либеро),
Мартиновић, Јелић, Поповић, Митровић, Каришик, Вуловић, Јаблан.
Прва лига Србије, 18. коло

Гимназијалац (Краљево)- Уб
0:3 (12:25, 16:25, 19:25)

Одличним сервисом пресудила
Београђанкама: Јелена Јелић

Хала спортова у Краљеву. Гледалаца:
80. Судије: Прица, Милошевић
(Београд).
УБ: Драшковић, Дробњак, Петровић,
Николић (либеро), Мартиновић, Јелић,
Каришик, Поповић, Митровић, Вуловић, Јаблан.

ЖОК Уб: На корак до Суперлиге

Утакмице ЖОК Уб
до краја првенства:
20.коло (субота, 24.март):
Футог - ЖОК Уб
21.коло (субота, 31.март):

ОК ФОК - ЖОК Уб

22.коло (субота, 7.април):
ЖОК Уб - Рода

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
15
Ub
15
FOK
13
Beograd
13
Takovo
Omladinac 12
Smederevo 11
Jedinstvo(U) 9
8
Vrawe
8
Vaqevo
7
Roda
Gimnazijalac 3
0
Futog

4
4
6
6
7
8
10
11
11
12
16
19

51:19
47:26
47:25
44:22
41:34
39:34
33:36
41:39
34:42
30:45
17:50
5:57

46
42
40
39
34
32
27
30
24
18
9
1
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КОШАРКА

22.март 2018.г.

БЕЗ УЗБУЂЕЊА У ОКРШАЈУ ГРАДСКИХ РИВАЛА

ДОМИНАЦИЈА МЛАДОСТИ У УБСКОМ ДЕРБИЈУ
- Неизвесност трајала само једну четвртину, Ђорђићев рафал у првом делу преломио меч.
- Изостанак Ивана Поповића ненадокнадив хендикеп за Уб, без тензија ни на паркету ни на трибинама.
Други градски дерби убских кошаркаша донео је много
мање резултатског узбуђења, повремено лепршаву игру
"младосташа" који су доминацију наплатили "стотком" и што
је најбитније- културно и спортско понашање- како актера
меча, тако и на трибинама. Кошаркаше Уба бодио је и Ђорђе
Гагић, центар Партизана, али је много више разлога за радост
имала бројнија публика домаћег тима.
Почетак меча припао је формалним гостима које је са
клупе водио крилни центар Зоран Обрадовић, а две "тројке"
Јагодића и вештина Ћирковића под таблом донели су Убу
обећавајућих 11:5. Ипак, Недељко Ђорђић је брзо преузео
диригентску палицу, Љубојевић је маштовитим пасовима
разиграо саиграче, а Стевановић је закуцавањем упумпао
додатни адреналин у домаћу екипу. Јанковић је са три
блокаде "растерао" играче Уба из рекета, а предност је до
паузе нарасла на великих +21.
Није тренер Урошевић спуштао ритам у наставку, сви
играчи Младости давали су свој допринос на паркету, док су
на другој страни само Ћирковић и млади Миливојевић били
расположени за игру. У односу на први дерби, није могао Уб
да рачуна на Ивана Поповића и Живковића што је битно
смањило нападачки потенцијал гостију, па се одсуство Мрђе,
Танасковића и Јадранина није осетило у игри Младости.
Искористио је Урошевић убедљиву предност да финиш
одигра са младим снагама, Милошевић је још једном
демонстрирао снагу талента, а Милуровић са линије бацања
донео "стотку" и разгалио навијаче Младости:
- Све честитке мојим момцима на најбољој партији
сезоне, такође и ривалу предвођеном капитеном Обрадовићем, у овом мечу и као тренером, на врло коректном
понашању. Мој бивши клуб је ушао у ову сезону са мегаломанским амбицијама и најавио шетњу кроз лигу, али су
потценили срце шампиона, мој клуб и мене лично који сам
три пута улазио у виши ранг. Да би се савладала Младост,
мора се много озбиљније радити и организовати клуб, а с
поносом могу да кажем да смо меч завршили са петорком из
наше школе и још једном демантовали оне који тврде да смо
"легија странаца"- емотиван је био после меча бивши тренер
Уба, а сада Младости 014 Владимир Урошевић.
Овим мечом, за "младосташе" је окончан резултатски
битан део сезоне:
- Иза нас је сезона преко свих очекивања, почев од
млађих категорија које доминирају у региону, преко девојчица које ређају победе у Квалитетној лиги, па до сениора
који су са две победе у градским дуелима на најбољи начин
украсили успешно првенство- закључује Урошевић.
ДРМЛ "Запад", 19. коло

Тренер Урошевић посматра дуел
Драксимовића и Васиљевића
Претходног викенда, кошаркаши Уба поражени су на
домаћем паркету од Микса резултатом 66:55, док је
Осечина на свом терену савладала екипу Младости 83:69.

МЕЂУОКРУЖНО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ
У ЖЕНСКОЈ КОШАРЦИ

УБЉАНКЕ ШАМПИОНКЕ
После великог успеха рукометног тима на школском
такмичењу у мушком рукомету, женска кошаркашка екипа
ОШ „Милан Муњас“, ове школске године, први пут је
наступала и одмах остварила запажен резултат. Као победник Окружног такмичења, одржаног у Ваљеву (6. марта),
пласирала се на Међуокружно школско такмичење у Београду (организовано 7.марта), на којем је освојила прво
место и пласман на Државно првенство у Параћину (20/21.
марта).
У београдском Спортском центру „Шумице“, састале
су се најбоље школске екипе у женској кошарци, представници града Београда, Колубарског, Сремског и Мачванског
округа. У полуфиналној утакмици, кошаркашице су победиле ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Београда резултатом
25:23, а у финалној утакмици биле су боље и од ОШ „Јован
Цвијић“ из Лознице резултатом 16:15, чиме су постале
првакиње Међуокружног школског такмичења у кошарци за
девојчице, за школску 2017/2018. годину.

Младост 014- Уб 101:67
(25:19, 30:15, 26:17, 20:16)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 350. Судије:
Ковачевић, Ћировић (Чачак).
МЛАДОСТ 014: Милошевић 6, Мишић, Марјановић 9,
Васиљевић 13, Ивковић 3, Ђорђић 27, Стевановић 16,
Милуровић 4, Анђелковић, Јанковић 8, Љубојевић 13,
Раденовић 2
УБ: Пантелић 3, Ћирковић 22, Л.Поповић 3, Јагодић 8,
Драксимовић 6, Миливојевић 15, Гагић 4, Обрадовић,
Пуљезевић 6, Милутиновић
Турбулентна сезона КК Уба у којој се чак пет тренера
измењало на клупи добила је свој очекивани епилог. И поред
амбициозних најава, такмичење у нижем рангу није донело
помак у организационом смислу, па самим тим није било
реално очекивати ни резултатски успех. Повратак Ивана
Поповића дао је наду навијачима Уба да се ствари могу
преокренути преко ноћи, ипак кошарка не допушта импровизацију и тражи много систематичнији и озбиљнији рад.
Минути Јагодића, Драксимовића, Миливојевића, Пантелића...су нешто добро што се може извући из неуспешне
сезоне, остаје управи Уба да на лето извуче поуке и прво
клуб, а потом и играчки кадар, постави на много чвршће
темеље...
Б.Матић

Кошаркашице ОШ „Милан Муњас“ Уб
Женски кошаркашки тим предводио је наставник
физичке културе Немања Симић, а екипу су чиниле девојчице од петог до осмог разреда: Анђела Матић (капитен),
Јелена Радовановић, Сара Бркић, Марија Јаковљевић,
Катарина Нешић, Ања Стаменковић, Кристина Живановић,
Тамара Мандић, Ива Стаменковић, Јована Млађеновић, Ана
Ристивојчевић, Анела Радовановић и Анђела Исаиловић. Д.К.

АКТУЕЛНО

22.март 2018.г.

ДОБАР ПОЧЕТАК ДРУГОГ ДЕЛА СЕЗОНЕ ЗА УБСКЕ РУКОМЕТАШЕ

ЈОШ БОЉИ У НАСТАВКУ
Дуга зимска пауза није сметала
убским рукометашима- први меч у
наставку сезоне показао је да тренер
Дејан Лукић има решење и за одлазак
најбољег стрелца Лачковића, повратник Милетић је одмах донео квалитет
међу стативама, па је жилави тим из
Барича ипак постписао капитулацију
после 60 минута жестоке борбе.
Првих 20 минута играло се на
резултатској клацкалици, да би домаћи тим дошао до прве осетније
предности- 10:7, потом и највећих 13:8
у првом делу. Ипак, гости се почетком
другог дела потпуно враћају у игру, на
семафору је у 46. минуту стајало 21:21,
али је домаћи тим предвођен Рогићем
који пркоси годинама сачувао мирноћу за финиш. Растрчао се Никола
Вукосављевић и реализовао неколико
контри, важне поготке са десног крила
дали су дечаци Вилотијевић и Богићевић, па је избегнут драматичан крај:
- Предност на крају не открива
тежину утакмице, пролазили смо кроз
неке кризе махом изазване умором и
недостатком концентрације, али смо
се издигли у кључним тренуцима и
заслужено победили. Битно је да
клинци сазревају, а у томе је непроцењива улога играча као што су Рогић
или голман Милекић који им пумпају
самопоуздање када се ломи утакмица.
Пробаћемо да несумњиви напредак
екипе наплатимо за нијансу бољим
резултатима, мало нам расту апетити
како протиче сезона, а уколико наре-

Добар спој искуства и младости
дног викенда у Лазаревцу одрадимо
добар посао- ето нас у врху табеле
где нас нико није очекивао, с
обзиром на несвакидашњу младост
наше екипе- задовољан је тренер
Дејан Лукић у чијој екипи голобради
момци попут Вилотијевића, Пајовића, Богићевића, Миловановића,
Ранковића...константно потврђују
спремност за све теже рукометне
лекције.
Б.Матић
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ДРЛМ "Центар", 8. коло

Уб - Барич 30:25 (14:10)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Дондић, Милошевић (Београд).
Искључења: Уб 16, Барич 6 минута.
Седмерци: Уб 1 (0), Барич 6 (4).
УБ: Јовановић (1 одбрана), Радојчић 1,
Вукосављевић 6, Пајовић, Богићевић 4,
Тадић 2, Вилотијевић 4, Петрић, Стокић,
Милекић (9 одбрана, 2 седмерца), Рогић 9,
Ранковић, Миловановић, Матић, Максимовић 4, Драгишићовић, Матић, Максимовић 8(2), Радојичић

ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА "ЦЕНТАР"
ГРУПА - БЕОГРАД
1. Rakovica
2. Dor}ol
3. Prva Iskra
4. Lazarevac
5. Ub
6. Gu~evo
7. Bari~
8. Loznica 2

7
6
4
3
3
2
1
0

0
0
1
1
1
0
1
0

0
1
2
3
3
5
5
7

+56
+64
+27
-2
-17
-39
-41
-48

14
12
9
7
7
4
3
0

Тренер Дејан Лукић: Екипа која има будућност

