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NOVO !

PERIONICA

ОДРЖАНА 34.ИЗЛОЖБА КРАВА У ЛАЈКОВЦУ

ШАМПИОНСКО ГРЛО ВАЉЕВСКЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ

RESTORAN - MESARA - PRODAVNICA

10 godina sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
014/412-212 ново!

TADING

014/411-628
1.maja br.27, Ub
ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

GVOŽĐARA
BOJE I LAKOVI
IZOLACIJA I FASADE
VODOVOD I KANALIZACIJA
KERAMIKA I SANITARIJE

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

Vuka Karadžića br.28, Ub 014/414-390
(preko puta Osnovne škole)
RAČUNARI
BELA TEHNIKA
TEPISI
POSUĐE

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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АКТУЕЛНО

ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СО УБ

УСВОЈЕН НОВИ
РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Средства општине Уб за 2015.годину увећана
су са 939.000.000 на 975.000.000 динара
Скупштина општине Уб усвојила је, на седници
одржаној 2.октобра, нови ребалас буџета по којем је
општинска каса “богатија“ за 36 милиона динара. Разлог
повећања планираних средстава за 2015.годину је
прошлонедељно потписивање уговора са ЕПС-ом, којим
ће се финансирати 14 пројеката (реконструкција две улице
у “Свињцима“ и асфалтирање дванаест локалних путева у
убским селима), као и измена плана пословања јавних
предузећа. Вредност овог уговора је 70 милиона динара, а
финансијска средства усмерена су на рачун Дирекције за
уређење и изградњу. Повећана средства добило је и КЈП
“Ђунис“ у износу од 13,3 милиона за реализацију пројекта
водовода у Мургашу. Према захтевима и потребама

Детаљ са четврте седнице СО Уб: Владајућа коалиција
корисника средстава општинског буџета извршено је и
смањење на појединим позицијама. За наредну годину
одложена су улагања за следеће пројекта: завршетак треће
(завршне) фазе изградње зграде општинске управе,
завршетак градње хладњаче у Врелу, реконструкција крова
на ШОМО “Петар Стојановић“ и финансирање пројекта за
топлификацију ЈП “Енерго Уб“. Због већег износа
нереализованих планираних средстава умањен је и буџет
Установе за културу и спорт у износу од 7,5 милиона
динара.

И социјалисти подржали одлуку о буџету
Пре почетка седнице минутом ћутања одата је почаст
преминулом помоћнику председника општине Уб и дугогодишњем одборнику СО Уб Николи Лукићу.
Милован Миловановић

СТОПЕДЕСЕТИ
Има ли будућност Глас Тамнаве?

Н

еко би, можда, рекао:’’Па шта? Није хиљадити...’’
Заиста, није. Али, ако почнете да бројите,
уверићете се да је, ипак, требало мало више
времена и... напора. Поготову ако се има у виду пут
који је требало превалити, ударце које је требало
издржати, незаслужени презир, а онда и завист, које је
требало поднети, сналазити се за средства, за
сараднике, за место под сунцем...
Уб има часопис на којем би му позавидели и много
већи градови. Сада су ту још и Лајковац, Мионица,
Коцељева и Владимирци. А још увек, после разних
тендера и уговора, би се могло рећи да се велики
напори малобројне редакције плаћају и стилу ’’Све ће
то народ позлатити...’’
А за овај посао је потребно факултетско образовање
(или, бар, непоновљиви таленат уз упорно
самообразовање) и... рад, рад, рад! Али, потребна је и
фанатична љубав према специфичном, често
опасном, послу. Последице нечега што напишете нису
одмах видљиве, а освета незадовољних, у разним
облицима, стиже, понекад, са великом задршком и са
непознате адресе.
Е, сад! Било је прилика да, почетком осамдесетих
прихватим позив пријатеља, пређем на један веома
уносан посао и, сада, будем (све је релативно) богат
човек. Уместо тога, то романтичари обавезно учине, у
новинарство сам увео и јединог наследника, са
високим стручним образовањем... Примио се, како то
млади кажу, ушло му под кожу, тврди да воли то да
ради, да му је најлакши онај, новинарски, део... Али,
почиње да схвата да, у овим тешким временима,
породицу неће моћи да издржава од похвала, тапшања
по рамену и позива да забележи важна догађања.
Речју, можда ће морати да мења посао... Макар
прихватио неке понуде које, својевремено, његов отац
није. Рад, једном, ипак, буде запажен. Одвешће га неко
коме је потребно знање, таленат, марљиви рад,
визионарски дух...
И...? Ништа! Поновиће се, вероватно, како кажу,
историја. Биле једном Тамнавске новине, па их неки
гробари новинарства угасили (то је, у своје време,
објавио, у великој Политици, стари новинарски бард
Влада Ђурђевић, родом из Радуше). Сада ће, опет,
неко, можда, рећи: Био, једном Глас Тамнаве... То је
збиља, могуће јер, после овога, што тешка срца
најављујем, неће се, баш, скоро стећи услови да се
неко поново прихвати уређивања независних
приватних новина за општине... Све мање је правих
ентузијаста, а све више партијских апаратчика на
важним добро плаћеним положајима. Ако неко ко је
цео свој радни век уградио у ово место, које тек од
скоро с правом зовемо насељем са градским
обрисима, једва саставља крај са крајем да би опстале
локалне новине ... Дакле, ако неко такав одлучи да
назове старог пријатеља и замоли га да пружи шансу
м л а д ом с т ру ч њ а к у с а т а к в и м и с к ус т вом и
квалитетима... Изгубиће ова варош, а добиће тај
пријатељ или место у које га он одведе. Кад ово
прочита, готово је сигурно да ће се и сам јавити. Треба
њему неко од овог соја. А стоји и оно да су Убљани увек
боље пролазили на страни.
А, можда... Можда и није тако. Можда неко и овда
препозна вредности и значај... Уб је на прагу нове
епохе свог развоја, биће потребни они који, збиља,
знају да запну, да се докажу, да потегну, изнесу и... не
гледају увек где је, ту, њихов лични интерес.
Можда буде и тај хиљадити... За сада и до сада, имамо
ових 150.

ОПШТИНА УБ
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СВЕЧАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОВОДОМ ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА УБА

ПОШТОВАЊЕ ФАЉИНОГ ЛИКА И ДЕЛА
Повеља заслужног грађанина, која је постхумно додељена Мирославу Селаковићу Фаљи
за изузетан рад и трајан допринос развоју општине Уб, уручена је његовој супрузи Марици
и сину Милошу
Поводом 3. октобра, Дана ослобођења Уба у Другом
светском рату, у сали Дома културе одржана је свечана
седница локалног парламента на којој је постхумно
додељена Повеља заслужног грађанина Мирославу
Селаковићу Фаљи за изузетан рад и трајан допринос развоју
општине Уб, а у присуству одборника, живих учесника НОБ-а,
делегација борачких удружења и представника политичког,
привредног, културног и спортског живота Тамнаве и
суседних општина. Присутне је поздравио председник СО
Драган Јелић и позвао их да минутом ћутања одају пошту
преминулом Николи Лукићу, помоћнику председника
општине Уб, након чега је пуковник авијације у пензији
Зденко Дупланчић подсетио на ратна страдања и судбоносну
битку за ослобођење Уба у којој је учествовао као борац Прве
пролетерске бригаде Другог црногорског батаљона.
- Данас се у нашој земљи умногоме неистинито приказује наша борба и фалсификује историја, уместо да се Србија
поноси учешћем у антифашистичкој коалицији борбама
својих синова, који су наставили традицију својих предака у
борби против страних завојевача и домаћих издајника.
Организације СУБНОР-а Србије и Уба због тога имају задатак
да се у нашој земљи боре за истину, а и месне власти треба да
помогну у очувању и неговању антифашистичке традиције,
као што се то данас и овде чини, поручио је Дупланчић.

ПОВЕЉА ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА
У другом делу свечане седнице, Повељу заслужног
грађанина, која је постхумно додељена Мирославу
Селаковићу Фаљи за изузетан рад и трајан допринос развоју
општине Уб, уручена је његовој супрузи Марици и сину
Милошу. Селаковић је био председник убске општине од
1972. до 1982. године, а иницијатива да се ово високо
признање додели први пут потекла је од грађана. У име
предлагача, одлуку је образложио Томислав Бошковић
рекавши да је време Фаљиног председниковања представљало период бурне изградње и праве ренесансе целог
краја. „Он је одавно постао легенда, а ми, доделом овог
признања, желимо да му одужимо само делић дуга ове
средине”, објаснио је разлог да се Повеља заслужног
грађанина постхумно додели Мирославу Селаковићу Фаљи
(1937-1986). Његов лик и дело употпунио је убски глумац
Александар Тадић читањем одломка из књиге посвећене
Фаљи „Снови, дело, вечност” аутора Милана Миловановића.

Томислав Бошковић: “Време Фаљиног
председниковања предстаљало период бурне
изградње и праве ренесансе целог тамнавског краја“
У време Селаковића, изграђено је оно по чему се Уб и
сада препознаје: стадион, базен, хотел, Занатски центар,
силоси, два моста преко Убаче у центру града, Аутобуска
станица, ОШ „Милан Муњас”,… Подигнути су и бројни
привредни објекти: фабрике „Керуб”, „Убљанка”, „Петар
Велебит”, Циглана, фарме у Чучугама и Бањанима, Рибњак у
Докмиру, где је било запослено око 4.000 радника. Једина
манифестација која у континуитету траје 29 година, од
Фаљине смрти до данас јесте меморијални фудбалски
турнир у његову част, чији су организатори ФК Јединство и
ветерани клуба.

Фаља није заборављен: Милош и Марица Селаковић
са Дарком Глишићем током доделе признања
Повељу заслужног грађанина уручио је председник
општине Уб Дарко Глишић, док се Селаковићева супруга
Марица у име породице захвалила општинском руководству и
свим грађанима што су на овакав начин наградили његову
посвећеност Убу и што нису заборавили његово дело.

ЦИЉ- ПРОСПЕРИТЕТНИЈИ
И ЛЕПШИ УБ
Након пројекције краћег видео записа о активностима
локалне самоуправе у протеклих годину дана и реализованим
пројектима између два празника, присутнима се обратио
Дарко Глишић напомињући да обележавањем дана
ослобођења Уба и уручењем, постхумно, Повеље заслужног
грађанина, општина шаље две поруке.
-Прва је да не заборављамо, друга је да поштујемо. Не
заборављамо све оне који су несебично своје животе дали
када су ослобађали ово место, државу у којој данас живимо и
државу у којој смо живели у неком претходном периоду.
Сећаћемо их се сваке године у исто време, јер њихова жртва је
вечна и оно што су урадили у борби против фашизма и за
ослобођење нашег народа је нешто што мора да има вечну
захвалност. Друго, веома је важно да поштујемо људе који су
несебично радили за своју мисију, а мисија им је била да се
боље живи и што више изгради. Човек коме смо доделили
Повељу је ударио темеље онога што се данас зове Уб и ти
темељи су веома чврсти и добри. Нама, који долазимо после
Селаковића, лако је да на здравим темељима унапређујемо
нашу општину, треба само да покажемо заједништво, које смо
и имали у претходном периоду, и да предано и марљиво
радимо. Треба да покажемо да можемо да се издигнемо изнад
свега онога што је обична људска зађевица, политика, или
било шта друго што може да омете људе, да их завади или да
их спречи да реализују нешто што је њихов циљ. Наш циљ је
просперитетнији и лепши Уб, који ће свима бити на понос и на
томе ћемо радити и у наредном периоду, обећао је Глишић.
Поводом Дана ослобођења Уба, положени су венци и
цвеће на спомен обележја жртвама Народно-ослободилачког
рата и бисте народних хероја на Градском тргу. Почаст су
одале делегације републичког и општинског СУБНОР-а, као и
локалне самоуправе на челу са замеником председника
општине Уб Александром Јовановићем Џајићем.
Д.Н.
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ОДРЖАН ДЕФИЛЕ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ НА УБУ, МИНИСТАР СТЕФАНОВИЋ ПОРУЧУЈЕ:

ЧУВАМО БУДУЋНОСТ НАШЕ ДЕЦЕ И ЗЕМЉЕ
Припадници Коњичке бригаде, водичи паса, припадници Жандармерије, Противтерористичке
јединице, Саобраћајне полиције, Управе полиције, те ватрогасци и полицијски оркестар
продефиловали убским улицама у суботу, 26.септембра
Више од хиљаду Тамнаваца испратило је дефиле
полиције, који је по први пут организован на Убу у суботу,
26.септембра. Поворка којом су представљени кадровски
потенцијали српске полиције, међу којима су се нашли
припадници полицијског оркестра, Коњичке бригаде, водичи
паса, Жандармерије, Противтерористичке јединице,
Саобраћајне полиције, Управе полиције и ватрогасци,
кренула је од нове зграде Полицијске станице Уб, преко улице
Вука Караџића до градског трга, где је уприличено обраћање
министра Небојше Стефановића, али и приказивање
демостративних вежби и дружење са грађанима.
Овом манифестацијом Министарство унутрашњих
послова жели да пошаље поруку свим грађанима да је
полиција увек уз своје грађане, свуда и на сваком месту, било
да се ради о општини, месној заједници, засеоку или граду.
Изразивши задовољство великим одзивом грађана,
нарочито младих, министар Стефановић нагласио је да
грађани могу да рачунају на своју полицију, која даноноћно
ради како би обезбедила сигурнију и безбеднију будућност.
- Важна нам је безбедност сваког грађанина, као и да он
познаје свог полицајца и зна да може да му се обрати у сваком
моменту јер је сигуран да су то исправни, честити и
некорумпирани људи- истакао је Стефановић и подсетио да
су грађани и полиција, прошле године успешно радили на
санирању последица поплава. Убљани су се тада уверили
шта значи одговорна и добро организована полиција.

Централна манифестација одржана је
на убском градском тргу

Борилачке вештине
су привукле највећу пажњу

Коњичка бригада

Обраћање министра Стефановића
грађанима Уба и Тамнаве
Министар је поручио окупљенима и да ће на своју
полицију увек моћи да рачунају, да ће то бити људи који неће
дозволити да нашим улицама шетају наркодилери...и који ће
чувати будућност и деце и земље. Он је, такође, нагласио и
значај побољшања обуке полиције на чему се активно ради.
- Радимо на томе да побољшамо ниво њихове обуке и
кроз набавку нове опреме и возила. Полиција је недавно,
после осам година, добила нове униформе. Апсолутно је
потребно још радити на стандарду полицајаца и то је мој
посао заједно са Владом Србије- нагласио је први човек
српске полиције.

Akcija lap-topova
250 G3 (J4T52EA)

47.780255G3 J0Y43EA

3551-2840

33.680X553MA

Дефиле улицом Вука Караџића
Током дефилеа највећу пажњу најмлађих привукли су
полицајци који су демонстрирали врхунско умеће у
борилачким вештинама, као и полицијски коњи, вучјаци и
ватрогасци који су испуштали пену. Овом скупу су, поред
домаћина председника општине Уб Дарка Глишића,
присуствовали и директор Полиције Милорад Вељовић,
руководства Полицијске управе Ваљево и Полицијске
станице Уб, као и многобројни гости из околних општина.
Током истог дана, дефиле је уприличен и у Ваљеву где
је, по идентичном протоколу, свечаност одржана на Тргу
песништва и Десанкином венцу.
М.М.М.

32.980-

35.980-

Besplatna instalacija operativnog sistema !
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ПРЕД ОТВАРАЊЕ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ

АКТИВНОСТИ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА “ТАМНАВА“

УБСКА ГУЛАШИЈАДА
11.ОКТОБРА

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ
НА ЛОВАЧКОЈ КУЋИ

Ове године за пријаву екипе потребна су три
регистрована ловца. Ограничење уведено
због проблематичног понашања појединих
учесника претходних година.

Велелепни објекат на убској фазанерији
свечано ће бити отворен у петак, 16.октобра

Као и претходних година, Ловачко удружење “Тамнава“
организоваће традиционалну манифестацију “Ловачка
гулашијада“ као најаву почетка ловне сезоне. Окупљање
тамнавских ловаца и њихових гостију заказано је за недељу
11.октобар, од осам часова ујутру, спремање гулаша ће
почети у девет, док је проглашење победника заказано за 13
часова испред Ловачког дома. По већ устаљеној пракси,
котлићи ће бити распоређени дуж горњег крака главне улице,
од посластичарнице “Пчела“ до цркве.
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У циљу обележавања почетка ловне сезоне, Ловачко
удружења “Тамнава“ организоваће неколико активности. На
дан Светог Јевстатија, 3. октобра, тамнавски ловци обележили су своју славу. Након резања славског колача и освећења жита у просторијама Ловачког удружења, одржан је и
славски ручак за бројне госте, званице, пријатеље и чланове
Удружења. И поред свечаног тренутка, била је то добра прилика да тамнавски ловци разговарају и о обавезама које их
чекају поводом предстојеће гулашијаде (11.октобра) и почетка ловне сезоне. Сутрадан (у недељу, 4.октобра), на простору убске фазанерије, организовано је такмичење у
гађању глинених голубова између бивших друштава из
Радљева, Бањана и Уба.

Котлићи као најава ловне сезоне
По речима Зорана Марковића, председника Удружења
тамнавских ловаца, пријављивање такмичара вршиће се до
петка, 9.октобра. За разлику од ранијих година, због увођења
реда и задржавања основног мотоа гулашијаде, уведена су
одређена ограничења.
- Свака екипа у свом саставу мора имати бар три
регистрована ловца, осим екипа које ће пријавити нека наша
локална јавна и приватна предузећа. Тај услов смо увели
због проблема са којима смо се суочавали преходних година,
проблематичног понашања услед конзумирања алкохола и
појаве навијачких група на манифестацији. Наш циљ у свему
овоме је да задржимо “ловачки шмек“ гулашијаде. На
манифестацију су добродошли сви грађани који су
љубитељи доброг залогаја, лепог и пријатног дружења.
Наравно да су музика и весеље дозвољени, попиће се ту и
која чашица алкохола, али желимо да све остане у границама
нормалног људског понашања- истакао је Марковић за “Глас
Тамнаве“.
Као и сваки пут до сада, гулаш који се направи биће на
располагању свим посетиоцима на једном великом столу
испред кафане “Ловац“. Организатори ће свим учесницима
обезбедити по један до два килограма срнетине, а на њима је
да својим додатним садржајима, зачинима и начином
припреме, докажу кулинарске способности, које ће оцењвати
трочлани жири састављен од убских кувара.
М.М.М.

“ГЛАС ТАМНАВЕ“ ОД ОВОГ БРОЈА

60 ДИНАРА

Драги читаоци,
ваш омиљени лист од овог издања коштаће 60 динара. За
овај непопуларан потез одлучили смо се из више разлога.
Као прво, стара цена од 50 динара није мењана још од када је
издавање часописа обновљено (2007.године). Од тада до
данас, курс евра се знатно променио а са њим и цене
штампања и остали манипулативни трошкови (8.октобра
2007.године средњи курс евра износио је 78 динара). У
међувремену повећан је број страна, проширена је листа
плаћених сарадника, што је допринело бољем и садржајнијем изледу вашег и нашег “Гласа Тамнаве“.
У нади да ћемо, и у будуће, “заједничким снагама“,
наставити тренд повећања тиража и броја продајних места
(у општини Уб нас можете наћи у 60 трговинских објеката)
редакција “Гласа Тамнаве“ обећава још много занимљивих
и информативних текстова и фотографија у циљу правовременог и објективног информисања јавности у Тамнави.

У току су припреме за отварање Ловачке куће
По најави Зорана Марковића, председника ЛУ “Тамнава“ главни догађај очекује их у петак, 16.октобра, када ће
свечано бити отворена комплетно завршена Ловачка кућа,
која се налази на комплексу убске фазанерије и у будућности
треба да постане Едукативни центар ловства Србије.
- У складу са смештајним капацитетима на овај догађај
биће позвано око 250 гостију, од тога 150 ловаца. Након
презентације објекта Ловачке куће, која представља готово
јединствен објекат таквог типа у Србији, приредићемо један
скроман ручак са срнећим гулашом и биком на ражњу, уз
музику и лепо дружење вероватно до касних сати. Богат
програм активности током месеца октобра употпунићемо
орагизовањем оцењивања ловачких паса и поправке свих
штета на оружју наших ловаца, 10.октобра. Нова ловна
сезона почиње 18.октобра и трајаће до 3.јануара наредне
године, а за то време предвиђено је тринаест излазака на
фазана и четири изласка на зеца- истиче Марковић, уз
констатацију да је прираст фазанске дивљачи, за сада,
изузетно добар, док ће се за зеца знати више након почетка
ловне сезоне.
Милован Миловановић

LCD i LED televizori
Mobilni
telefoni
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ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

ОДРЖАНА 34.ИЗЛОЖБА КРАВА У ЛАЈКОВЦУ

ШАМПИОНСКО ГРЛО ВАЉЕВСКЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ
- Додељене награде у три категорије: краве, првотелке и јунице. - Осим шампионки, у свим категоријама
проглашене су по две или три пратиље, као и шампионске колекције, које су такође награђене од стране општине
Лајковац и спонзора новчаним износима и другим наградама. - Лајковачка изложба тренутно је највећа смотра те
врсте у Србији, а сврстана је и у Европски календар изложби крава и јуница сименталске расе.
Шампионка 34. изложбе приплодних говеда сименталске расе одржане у Лајковцу, у недељу 27.септембра, је
крава Милица Пољопривредне школе из Ваљева. Милица је
у другој лактацији за 305 дана дала 6.120 литара млека са 3,95
процената млечне масти. У категорији крава за најбоље грло
проглашена је Мици Живомира Марковића из Стрмова,
најквалитетнија првотелка је Фатима чувеног одгајивача
Марка Милосављевића из Дучића, док је шампионка међу
јуницама Клара такође познатог сточара Милана Милаковића
из Мратишића. Најбољу колекцију крава извео је Видосав
Читаковић из мионичког села Горњи Мушић, првотелки
Марко Милосављевић из Дучића, док је као најквалитетнију
колекцију јуница на изложби жири оценио грла Војина
Јеротића из Врховина.
Упркос чињеници да је киша непрестано падала и ове
године се на простору будућег „Агробизнис центра“ окупио
велики број сточара и посматрача. У културно-забавном
програму учествовао је фолклорни ансамбл Културног
центра „Хаџи Рувим“. Изложбу је отворио председник
Општине Лајковац Живорад Бојичић следећим речима:
- Поштовани колубарски сточари, изложба приплодних
говеда сименталске расе постала је лајковачки знак препознавања, догађај који се памти и из године у годину препричава. Знамо да је ова сточарска смотра утемељена на вековној опредељености за сточарство у Колубари и околним
брдима и да је захваљујући смотри одржана не само бројност музних крава већ битно унапређен расни и генетски
потенцијал говеда на овом подручју. Далеко од тога да
пољопривреди, поготово сточарству, данас цветају руже.
Сви смо сведоци тешког положаја села и сељака, али и
великог труда који се у Србији улаже да се уведе ред и створе
услови за напредак пољопривреде, а тиме и сточарства.
Општина Лајковац чини све да се унапреди производња у
сеоским домаћинствима, што није лако и не може се ништа
учинити преко ноћи. То је оно што је до нас, а Бог нам је већ
дао идеално поднебље и плодну земљу, ту је и наслеђено
умеће наших људи. Зато ме охрабрује присуство сточарског
подмлатка на данашњој календарској смотри „рогатих
лепотица“. Овде су четрнаест малишана као симболични
предводници генерације према којој усмеравамо све наше
наде – поручио је председник Бојичић.

Мици- крава шампионка је
у власништву Живомира Марковића из Стрмова
На изложби су учествовала 34 сточара са 112 грла.
Комисију за оцењивање чинили су др Мирослав Плавшић
(Пољопривредни факултет Нови Сад), дипл. инж. Драган
Никшић (Институт за сточарство Земун поље), др Радивоје
Ђурђевић (Сточарско-ветеринарски центар Велика Плана) и
др Радосав Вујић (Пољопривредна саветодавна и стручна
служба Ваљево). За шампионку изложбе награда је била
30.000 динара, за најквалитетнију краву 25.000, најбоља
првотелка награђена је са 22.000, док је шампионка у
категорији јуница освојила 20.000. Адекватним новчаним
износима награђене су и по три пратиље у свим категоријама, као и колекције. Осим руководства Општине
Лајковац, награде су додељивали и председник општине
Мионица Бобан Јанковић, представник Сточарско-ветеринарског центра Крњача Бранислава Ђорђевић и директор
познате лајковачке фирме „Ива-аграр“ Живорад Лазаревић.

Председник Бојичић са сточарским подмладком
из Колубарског округа
Генерални покровитељ традиционалне смотре
колубарских сточара је општина Лајковац, организатори
општинa Лајковац, општина Мионица, Централно удружење
одгајивача говеда сименталске расе, Удружење одгајивача
говеда сименталске расе „Колубара“ из Лајковца, Центар за
пољопривреду Лајковац и Удружење одгајивача говеда
сименталске расе „Колубарски сименталац“ из Ваљева.
Лајковачка изложба тренутно је највећа смотра те врсте у
Србији, а сврстана је и у Европски календар изложби крава и
јуница сименталске расе. Почетком октобра биће одржана
прва републичка смотра говеда сименталске расе у Крушевцу,
а најављено је да ће општина Лајковац подржати учешће
колубарских фармера.

СПИСАК НАГРАЂЕНИХ ГРЛА
НА 34.ИЗЛОЖБИ СИМЕНТАЛАЦА
ШАМПИОНКА ИЗЛОЖБЕ :
крава Милица – Средња пољопривредна школа - Ваљево
ШАМПИОНКА КРАВА :
крава Мици – Живомир Марковић из Стрмова
ПРАТИЉА КРАВА :
крава Драгана – Милан Милаковић из Мратишића
ПРАТИЉА КРАВА :
крава Фани – Марко Милосављевић из Дучића
ПРАТИЉА КРАВА :
крава Мира – Видосав Читаковић из Горњег Мушића
ШАМПИОНКА ПРВОТЕЛКА :
крава Фатима – Марко Милосављевић из Дучића
ПРАТИЉА ПРВОТЕЛКА :
крава Лена – Живомир Марковић из Стрмова
ПРАТИЉА ПРВОТЕЛКА :
крава Линда – Миљко Петровић из Табановића
ШАМПИОНКА ЈУНИЦА :
јуница Клара – Милан Милаковић из Мратишића
ПРАТИЉА ЈУНИЦА :
јуница Веца – Слободан Новаковић из Табановића
ПРАТИЉА ЈУНИЦА :
јуница Цеца – Миљко Петровић из Табановића
ПРАТИЉА ЈУНИЦА :
јуница Јагода – Александар Јовановић из Шарбана
ШАМПИОНСКА КОЛЕКЦИЈА КРАВА
– Видосав Читаковић из Горњег Мушића
ШАМПИОНСКА КОЛЕКЦИЈА ПРВОТЕЛКИ
– Марко Милосављевић из Дучића
ШАМПИОНСКА КОЛЕКЦИЈА ЈУНИЦА
– Милан Милаковић из Мратишића

ОКО НАС
КАКО ЋЕМО СЕ ГРЕЈАТИ ОВЕ ЗИМЕ ?

ДРВА, УГАЉ, ПЕЛЕТ, БРИКЕТ, СТРУЈА...
Грађани увелико праве рачуницу како да предстојећу грејну сезону
прођу што јефтиније. Због виших цена, на струју ће се грејати само
они који немају другог избора. Трошак за угаљ и дрва је на
прошлогодишњем нивоу. Ту је и нови енергент- брикет из Мургаша.
Они који су га пробали, за сада су задовољни.
За почетак грајне сезоне код нас се
већ годинама рачуна 15.октобар. Ипак,
променљиво време натерало је многе
да већ током септембра укључе своја
грејна тела, када се температура у
појединим данима спуштала и до пет
степени. Ако до сада нисте набавили
огрев за предстојећу зиму, погледајте у
календар и схватићете да немате још
много времена.

ДРВА
У Тамнави највећи број домаћинстава за грејање својих кућа користи
дрва или угаљ, мада је одређени број
грађана, који поседује централно
грејање, инвестирао у нове котлове и
сада троши пелет. Трговинско предузеће “Вучијак“ (стовариште “код Раке“)
у понуди има дрва и пелет. Цена букових дрва, по кубику и без превоза, је
4.500 динара. Бољевачки пелет стајаће
вас 330 динара по џаку од 15 килограма, док је Бајнобаштански нешто
јефтинији и кошта 310 динара. На овом
стоваришту огрев можете добити на
рате или чекове.
Уколико се одлучите за дрва код
слободних продаваца, за церово црво
мораћете да издвојите 4.000 динара,
док су јасен, граница и багрем нешто
јефтинији. Цена буковог дрвета креће
се од 4.400 до 4.500, али га има све
мање и све теже га је наћи. По речима
Животе Матића из Докмира, који свакодневно продаје дрва на раскрсници код
“Нисове пумпе“, продаја дрва је нешто
већа последњих дана али је исплативост посла прилично мала.

УГАЉ
Потражња за угљем, и ове године,
је нешто мања, мада је и понуда прилично ограничавајућа. Сушени колубарски угаљ на стоваришту “Грађапромета“ (код Ковачевића“) је 12.000
динара, док је сирови 6.500 динара, уз
назнаку да снабдевање није редовно
јер, како кажу, тешко се добија. Тренутно га нема, а да ли ће га бити зависи од
РБ “Колуабара“.
Стовариште “Тамнава-превоз“
(код Гуњевачког моста), власника
Дарка Ивковића, поред колубраског
угља (у ограниченим количинама) у
понуди има лигнит (коцку) из Станара
за 9.500 динара, “пљеваљска коцка“
продаје се по 12.500 динара, док тона
пелета из Бање Ковиљаче стаје 21.600
динара. По Ивковићевим речима,
потражња за угљем из Вреоца је већа
од понуде, јер га не добијају редовно.
На стоваришту предузећа “Фирмаидеале“ у Гуњевцу продаје се искључиво босански угаљ који је, иначе,
калоричнији од домаћег (2.500 - 3.000
калорија). Угаљ је подељен у три гранулације, а у односу на то креће се и његова цена. Угаљ у комадима кошта 10.810
динара, у коцки је 10.400, а енергетски,
који је ситнији од коцке и у рангу је
колубарског сушеног, је 10.080 динара.
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Живота Матић, продавац дрва
код “Нисове пумпе“

СТРУЈА
Ко намерава да се ове зиме греје на
струју најмање новца ће потрошити ако
буде користио клима уређаје, норвешке
радијаторе и ТА пећи, а највише ако се
буде грејао на котао за централно грејање и разне грејалице, кварцне пећи,
калорифере, уљне радијаторе и сл. С
обзиром на то да је цена струје у Србији
и даље међу најјефтнијима у Европи,
овај енергент је и даље популаран међу
грађанством, најчешће у становима. То
се посебно односи на ТА пећи, али само
уз услов искључовог коришћења јефтиније ноћне електричне енергије, када се
пећ акумулира.

УГЉЕНИ БРИКЕТ
Од ове године велики број домаћинстава прећи ће на коришћење угљеног брикета из Мургаша. Због великог
интересовања, предузеће “Best Energy
Briquette“ продужило је, до 15.октобра,
акцију која подразумева попуст од 10
посто. Они који се до тог датума определе за брикет, пакован у практичне натрон џакове, плаћаће тону 14.400 динара.

Брикети из Мургаша

Угљени брикети су нов енергент на
нашем тржишту и праве се од угљене
прашине из Вреоца, која се сабија под
великим притиском. По речима технолога Александра Горчића, угљена прашина је сировина која се до сада није
користила у производњи, већ је завршавала на депонији или у котловима термоелектране, уз готово никаква искоришћења.
- Ми смо од такве сировине успели
да направимо производ који је јако калоричан, економичан, чист и погодан за све
врсте пећи и котлова. Пакује се у вреће
од 12 килограма без трунке прашине,

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере
- Парадајз
- Краставац
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Зеље
- Спанаћ
- Краст. за туршију
- Плави парадајз
- Тиквице
- Папарика
- Љуте папричице
- Кромпир
- Боранија
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Броколи
- Јабуке домаће
- Крушке
- Брескве
- Нектарине
- Смокве
- Грожђе
- Шљиве
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Шипуре

кг
кг
кг
кг
кг
ком.
ком.
кг
кг
веза
кг
кг
кг
кг
кг
ком.
кг
кг
веза
ком.
кг
кг
ком.
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

цене

50,60,70,80
50
40, 50
300, 400
50, 60
20
50, 60
50, 60
30, 40
25
130
70,120,150
30,40,50
30, 40
50,60,80,100
7, 10
40, 50
80,100,120
20, 30
30
400, 500
200
10,15,17,20
130, 160
150, 160
50, 60
50,100,120
70, 80
60, 80
150
100,110,120
80
100, 120
1200,1400
300
50, 60

Приредила: Љ.Симановић, 2.октобра 2015.

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ
У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ

УБЉАНИ ДРУГИ,
ИЗА ЛАЈКОВЧАНА
Према подацима Завода за
статистику, највећу просечну августовску зараду у колубарском округу
имали су Лајковчани, чији је просек
плата износио 62.000 динара. Иза њих
нашли су се Убљани са 39.327 и
Ваљевци са 39.100 динара. Просечна
плата запослених у Осечини је 34.761,
док је у Мионици 34.733 динара.
Најниже плате у округу имају Љижани,
где је просечна зарада 30.500 динара.
због чега је веома практичан за употребу и
доступан. Предност у односу на друге
енергенте је и већа енергетска моћ, па
једна тона брикета замењује четири
кубика дрва. Користимо немачку технолигију коју смо прилагодили нашој сировини, тако да добијамо веома квалитетан
брикет- каже за “Глас Тамнаве“ технолог
постројења у Мургашу.
На крају, вредне помена су и иновације у грејним системима које су увели
инвеститори две зграде “Еко-Бегеш“ на
Убу. Наиме, увођењем геотермалног
грејања и топлотних пупми у објекте, сви
они који поседују станове у овим зградама имаће готово симболичне трошкове
грејања својих просторија. Тема за
размишљање, за све оне који су спремни
да инвестирају...
Милован Миловановић
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НА КОНКУРСУ МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

“УрБан фест“ МЕЂУ
НАЈБОЉИМ ПРОЈЕКТИМА
Циљ пројекта је унапређење квалитета живота деце и
омладине са посебним потребама кроз њихово
укључивање у различите културне и едукативне
У склопу овогодишњег конкурса
„Млади су закон” за Моравички,
Мачвански и Колубарски округ, међу
од а б р а н и м п р е д лоз и ма ко ј и с е
финансирају средствима Министарства омладине и спорта нашао се и
пројекат „УрБан Фест” Удружења
убски омладински клуб (УБ ОК). Циљ
пројекта је унапређење квалитета
живота деце и омладине са посебним
потребама из Специјалне школе
„Љубомир Аћимовић” у Мургашу и
Удружења „Живимо заједно” кроз
њихово укључивање у различите
културне и екукативне програме мини
фестивала. Према речима Јелене
Павловић, менаџера за пројекте у
Удружењу „УБ ОК”, фестивал се
организује у сарадњи са Установом за
културу и спорт, Галеријом „Свети
Лука”, Градском библиотеком „Божидар Кнежевић” и Гимназијом „Бранислав Петронијевић”, а уз подршку и
ангажовање младих сликара, писаца и
музичара.
„УрБан фест” почео је обележавањем Дечје недеље и ликовним
радионицама и колонијама за младе
ометене у развоју под називом „Креативни дани”. Радове настале на овим
манифестацијама биће у прилици да
виде и Ублјани на продајној изложби,
а сав приход од продаје биће уплаћен
на рачун Удружења „Живимо заједно”.
- П р о ј е к том ј е п л а н и р а н а и
израда графита, што ће улепшати
визуелни идентитет нашег града и,
у ј е д н о , д о п р и н ет и а ф и рма ц и ј и
талента младих убских уметника. У
сарадњи са Градском библиотеком
организоваћемо мини сајам књига, а
низом различитих културних садржаја, као што су промоције књига,
поетске вечери, радионица стрипа и
позоришне представе, надам се да
ћ е м о п о д с т а ћ и м л а д е љ уд е н а
читање, посете културним догађајима
и креативност, а пре свега помоћи
деци са посебним потребама и тако на
прави начин промовисати хуманост и
солидарност у нашем граду. Пројекат
ће се реализовати током наредна три
месец а, док ће завршни догађај
обележити концерти и турнир у баске-

ту на брду „Шепковац”. Надам се да
ћемо поред младих, подстаћи и све
друге суграђане да се укључе у
„УрБан фест”,каже о предвиђеним
пројектним активностима Јелена
Павловић.
На конкурс за финансирање
пројеката у оквиру програма „Млади
су закон”, пријавило се 29 удружења
и неформалних волонтерских група
са територије Моравичког, Мачванског и Колубарског округа. Надлежна
комисија Министарства омладине и
спорта одлучила је да подржи 19
пројеката, који ће бити финансирани
у укупном износу од 1,5 милиона
динара и реализовани уз подршку
ресурс центра „ФОРЦА Пожега”. Д.Н.

065/6511-553
014/411-041

ИЗРАДА ПЕЧАТА
за ПРЕДУЗЕТНИКЕ, ПРИВРЕДНА ДРУШТВА,
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, СКУПШТИНЕ ЗГРАДА,
СУДСКЕ ВЕШТАКЕ, СУДСКЕ ПРЕВОДИОЦЕ,
ЛЕКАРЕ, АДВОКАТЕ, ФАКСИМИЛИ, ДАТУМАРИ ...

Краља Петра бр.17, Уб
Тржни центар "Лазић" (на спрату)

064/2180-588

ШТА СА ПОВРЋЕМ ИЗ ТАМНАВЕ?

ЈЕДНОСТАВНО
РЕШЕЊЕ
Пре седам година, када ми је
Ваљевац Мићић, тада на функцији општинског менаџера у Коцељеви, причао о идеји
да се у Коцељеви одржи Први сајам
зимнице, био сам, помало, љубоморан.
Питао сам се: зашто Уб не би имао тако
нешто. Познати смо као баштованско
подручје, а Коцељево је, одувек, било
воћарски крај. Поменуо сам тадашњем
убском руководству идеју да, исте године,
кренемо и ми са сајмом парадајза и
паприке... И... ништа. Људи су, у то време,
били обузети личним позиционирањем у
странкама, локалној самоуправи, бизнису... Добро је што је изграђен Храм
Христра Спаситеља, што су започете
цркве (једна је и довршена уз, својевремену, издашну помоћ општине), али као да
ништа није рађено на стварању вишка
вредности, оног од чега се, заиста, живи. У
последње време за похвалу су напори
општинског руководства а, као видљив
резултат, имамо брикете у Мургашу, нову
производњу у бившем погону Термоелектра... Биће, кажу, још тога...
Биће избора, вероватно на пролеће...
Има ли то неке везе са овом темом?
Већина тврди да има. Иза кулиса, прича се
да су обећања била велика, а резултати
недовољни. Праве показатеље поверења
бирачког тела добићемо на изборима јер,
армија бирача уме да изненади? Зар се у
то није уверио, на прошлим изборима,
Борис Тадић, чија бахатост се, као вирус,
брзо проширила по странци, а онда, видели смо шта се догодило. Дуго су му спочитавали оно обећање о 250.000 нових радних места... Сада, чини се, ова власт,
поучена тим искуствима, прво жели да
испуни она најосетљивија обећања (то је
оно о запошљавању), па ће, онда, лако на
изборе.
Е, сад! Какве везе Ваљевац Мићић и
проблем запошљавања у убској општини?
Па, само толико да је заиста велики број
домаћинстава, у Коцељеви, практично,
добио нова радна места јер се, оно што се
продаје по добрим ценама на сајму зимнице, а продаје се много, спрема током целе
године. Почев од садње, па до брања,
кувања, печења, пастеризовања... И, кажу,
леп посао, исплатив...
Има ли нешто што други већ нису
започели и створили традицију. Има!
Само... треба се сетити! А ни то није, баш,
много тешко. За почетак, довршити давно
започету хладњачу... Милан Миловановић

за 30 минута

ОПШТИНА УБ
ДОМ ЗДРАВЉА УБ

КАМЕН ТЕМЕЉАЦ
ЗА ПОМОЋНИ
ОБЈЕКАТ
Инвестиција вредна 7.000.000
динара за вишенаменски
објекат. Ускоро почиње са радом
реновирано одељење рендгена.
Председник општине Уб Дарко
Глишић, поставио је камен темељац за
подизање вишенаменске зграде Дома
здравља Уб, у четвртак 1. октобра, на
простору иза нове зграде Хитне помоћи. Зграда у којој ће бити смештена
архива, перионица за возни парк, вешерај, магацини за одржавање зимских и летњих гума и остава за одлагање медицинског материјала, простираће се на 300 метара квадратних.
Инвеститор у изградњи објекта је
општина Уб, а извођач радова ПП
„Грађевинар“.
- Све што је било проблем, полако,
долази на своје место. Инвестиција је
вредна 7.000.000 динара. Потпуно је
извесно, да ће једна од ствари, које су
биле велики проблем нашег Дома
здравља, бити решене. Наравно, ово
није једина инвестиција која је у последњих годину дана дошла у убски Дом
здравља. У наредним недељама видећете још опреме која стиже, па ћемо,
ако то већ нисмо, бити један од најопремљенијих домова здравља у
региону – изјавио је председник
општине Дарко Глишић.

Радови могу да почну
Директорка Биљана Николић је
истакла да Дом здравља има изузетно
добру сарадњу са оснивачем, па се
нада да ће зграда, ако не до краја
године, бити завршена у две фазе. У
оквиру нове зграде, планирано је да
се једна просторија намени Едукативном центру, који је неопходан за
стручно усавршавање лекара и медицинског особља.
Д.Капларевић
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ЗА ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ УБ

ЕПС ОБЕЗБЕДИО
70 МИЛИОНА ДИНАРА
Новац је намењен за изградњу две улице у насељу
Свињци и 12 сеоских путева
Јавно предузеће Електропривреда Србије до краја године
уложиће 70 милиона динара у путну
инфраструктуру на подручју убске
општине. Средства су обезбеђена на
основу анекса основног Уговора о
финансирању објекта комуналне
инфраструктуре на подручју Тамнаве,
који су прошле недеље потписали
представници ЕПС-а и Општине Уб.
Новац је намењен за изградњу две
улице у градском насељу Свињци и
локалних путева у селима Бргуле,
Радљево, Лисо Поље, Стубленица,
Паљуви, Лончаник, Руклада, Врховине, Јошева, Гвозденовић, Таково и
Врело.
Израж авајући задовољаство
потписаним анексом, захваљујући
коме ће се у општинску касу слити
додатних 70 милиона динара, председник општине Уб Дарко Глишић
подсећа да је основни Уговор о финансирању објекта комуналне инфраструктуре, вредан 30 милиона, почетком пролећа склопљен са Рударским
басеном „Колубара“.
„Пошто након недавне трансформације у оквиру Јавног предузећа
Електропривреде Србије Рударски
басен не постоји ни као огранак, сада
директно разговарамао са ЕПС-ом.
Одобрених 70 милиона динара реализоваће Дирекција за изградњу и
уређење Уба на 14 пројеката саобраћајне инфраструктуре, и то на две
улице у насељу Свињци и изградњу 12
сеоских путева, који ће бити дужине
између 500 метара и једног километра.
За већину пројеката имамо комплетну
документацију, а за остале припремамо, како бисмо што пре расписали
тенедере. Надам се да у наредних
месец и по дана можемо све то да
обавимо, јер бисмо желели да, уколико време дозволи, у новембру
уведемо у посао извођаче радова, а с
о бз и р ом д а с е ос к и п у т е в и н и с у
захтевни, мислим да то може да се
реализује током децембра. Локални
путеви градиће се искључиво на предлог Савета месних заједница, који је
потпсан од стране председника и оверен печатом, јер желимо да избегнемо
праксу да свако ради мало на свој ћеф
и да се уваже људи који су изабрани од
стране својих суграђана. Гледаћемо да
све лепе дане до краја 2015. искористимо да бисмо поменуте и све друге
започете пројекте реализовали и ове
године направили значајан помак по
питању инфраструкт уре“, каже
Глишић.

Насеље Свињци
Новац обезбеђен по основу првог
уговора са „Колубаром“ планиран је за
изградњу неколико убских улица и два
сеоска водовода. Вововодна мрежа већ
је завршена у Милосављевића крају у
Совљаку, а у току су и радови на цевоводу у Симића крају у Гуњевцу. Од планираних градских улица, изграђена је
Мајског уранка, док је Осма црногорска у
завршној фази. Међутим, запело је са
изградњом комплекса улица у насељу
Сандића имање, који је и највреднији пројекат предвиђен уговором и кошта 20
милиона динара. По речима Дарка
Глишића, због проблема који се углавном
своде на људски фактор, пројекат је
морао да се коригује, због чега се каснило
с а његовом реализацијом. Глишић
очекује да радови на Сандића имању
најкасније започну за десетак дана.

У СИМИЋА КРАЈУ У ГУЊЕВЦУ

УСКОРО
ВОДОВОД
После Милосављевића краја у
Совљаку, дуго очекивани водовод
ускоро ће добити и мештани Симића
краја у Гуњевцу. Изградња цевне
мреже за водоснабдевање, дужине 680
метара, отпочела је крајем прошле
недеље и, према плану, требало би да
буде завршена у року од десетак дана.
У питању су радови на доградњи
постојећег водоводног система, пошто
у овом селу једино Симића крај није
био прикључен на Градски водовод.
Изградњом водоводне мреже кроз
Симиће, решиће се проблем водоснабдевања свих Гуњевчана. Вредност
инвестиције је око милион динара, а
средства обезбеђује Рударски басен
„Колубара“.

Постављање цевовода у Гуњевцу
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„ДЕЧЈА НЕДЕЉА“
ОД 5. ДО 11. ОКТОБРА

ПОДРШКА
НАЈМЛАЂИМА
Под слоганом „Подршка породици
– најбоља подршка деци“, од 5. до 9.
октобра на Убу се одржава „Дечја недеља“. Све тамнавске школе самостално
обележавају ову националну манифестацију посвећену најмлађима, а носилац програма у граду је, већ по традицији, Предшколска установа „Уб“.
Овогодишњу „Дечју недељу“ малишани из Вртића у понедељак су отворили програмом „Креда црта маштом“,
када су својим цртежима осликали и
украсили Градски трг. Уторак је био
резервисан за велики маскенбал, док су
у среду уживали у дружењу и позоришној представи својих вршњака из
ваљевског Вртића „Пинокио“.
Четвртак ће бити у знаку модне
ревије и спортске олимпијаде, у оквиру
које ће за предшколце и децу из стерије
групе бити организована школа фудбала на СРЦ „Школарац“.
За најмлађе житеље општине,
последњег дана „Дечје недеље“ чланови Градског оркестра приредиће
поклон концерт у сали Дома културе.
Тога дана у гостима ће им бити другари
из Стублина, који ће такође присуствовати концерту. После добре музике
следи заједничка журка, играње и
дружење на „Фазанерији“, чиме Предшколске установе „Уб“ затвара овогодишњу дечју манифестацију.
Д.Н.

ТОО ЛАЈКОВАЦ

УБ НА СЛИКАМА
ИРИНЕ ЗИМИНЕ

Приликом боравка у Лајковцу и
ичешћа на Сабору Воденичара у
Марковој Цркви, Ирина Зимина и
Ксенија Тимофеева, из Москве, посетиле су неколико српских градова у
потрази за инспирацајим, а међу њима и
Уб. Њихов домаћинн Милутин Ранковић, директор ТОО Лајковац и Арт
Директор Српског академског друштва
“Византија“ из Београда, управо је
предложио да сликарке са Колубаре и
Топлице, крену Тамнавском котлином
путем Уба, затим у Посавину према
Мишару и Шапцу и врате се ка Ваљеву и
Манастиру Јовања и, на крају, посете и
престоницу Београд.
Ирину Зимину посебно је инспирисала панорама Уба са мотивом цркве,
коју је овековечила уљем на платну у
свом експресионистичко-импресионистичком стилу.

ПОВОДОМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

О ПОЗОРИШТУ И ФИЛМУ
Поводом Дечје недеље, у ОШ
„Милан Муњас“, у петак 2. октобра,
изведена је едукативна представа
„Камерне сцене 024“, глумачке групе
из Сарајева. У пратњи учитеља, представи су присуствовали ученици
првог и трећег разреда, који су на
почетку уживали у вицевима о школи,
слушали занимљиво предавање о
позоришту и филму, а три ученика
била су део глумачког четрдесетоминутног извођења, што је међу присутнима изазвало највише реакција.
- Судећи по реакцијама ученика,
мислим да су уживали, јер је представа дидактичког карактера, интерактивна и потпуно прилагођена деци
тог узраста – рекла је, после представе, Живана Баратовић, директор
школе.
Убс к и м ма л и ш а н и ма п р е д ставили су се глумци Небојша Чолић,
познатији као „Фико“ из Курсаџија и
Љуба Благојевић, који је изводио
мађионичарске трикове, обучен у
костим чувеног представника немих
филмова – Чарлија Чаплина.

Небојша Чолић у представи
“Камерне сцене 024“
-Покушавамо да приближимо и
демистификујемо позориште, да едукујемо децу, да објаснимо ко, осим
глумаца, ради у позоришту и, кроз кратку
причу, долазимо на дијалог са њима.
Користили смо текстове Ћопића, Душка
Радовића и Шекспира. На крају их уводимо у причу о историји филма – рекао је
Небојша Чолић, сарајевски глумац.
Д.К.

ХУМАНИТАРНА ПРЕДСТАВА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „УБ“

ПОМОЋ БОЛЕСНОМ ДЕЧАКУ
Хуманитарна представа „Црвенкапа“, коју су извели васпитачи Предшколске установе „Уб“, одржана је у
четвртак 24. септембра, у холу ОШ
„Милан Муњас. Представи су присуствовали ученици другог и четвртог
разреда, који су добровољно приложили новац за помоћ свом другу који
је оболео од леукемије.
На предлог учитељице Милице
Пушоње, васпитачи Предшколске
установе, радо су се одазвали позиву.
Претходне школске године, колектив и
сва одељења ОШ „Милан Муњас“,
учествовали су у прикупљању новчаних средстава, како би помогли лечење дечака чије је дружење са вршњацима и школовање прекинула опака
болест.
- Ова акција је права дечја, хуманитарна акција. Kолико смо могли,
уплатили смо током прошле школске
године, а законске могућности нам
ограничавају такав начин поновног
уплаћивања, па су учитељи другог и
четвртог разреда, заједно са васпитачима Предшколске установе, дошли

Убски васпитачи
у представи “Црвенкапа“
на идеју да се организује хуманитарна
приредба. Сва дец а су с а од ушевљењем гледала нову бајку „Црвенкапа“ и онолико колико су могли, у
складу својих могућности, убацивали
су прилоге. Надам се да ћемо, макар
мало олакшати детету наше школе да се
излечи и опорави – рекла је помоћник
директора Данојла Богићевић.
Хуманитарној акцији придружила
се и „Идеа“ на Убу, у којој је постављена
кутија за убацивање прилога.
Д.К.

Ученици другог и четвртог
разреда ОШ “Милан Муњас“

ОПШТИНА УБ

У ТОКУ ИЗГРАДЊА ДРУГЕ ДЕОНИЦЕ
ПУТА НОВАЦИ- ПАМБУКОВИЦА

УСКОРО АСФАЛТ
И КРОЗ БУКОВИЦУ
Радови на изградњи 3,3 километра пута требало
би да буду окончани до краја октобра
На регионалном правцу Новаци-Памбуковица, у току су
радови на изградњи друге деонице пута од 3,3 километра.
Укупна дужина саобраћајнице је 5,2 километара, од чега је у
току прошле године урађено 1,9 километара на новачкој
страни. Радови на делу кроз заселак Буковица у Памбуковици требало би да буду окончани до краја октобра, њихова
вредност је око 50 милиона динара, а инвеститор је Јавно
предузеће „Путеви Србије“. Према речима председника
убске општине Дарка Глишића, који је са сарадницима обишао градилиште, ово је један од најсложенијих и најскупљих
пројеката.
- Једино смо уз помоћ државе могли да изградимо пут
од Новака до Памбуковице, јер читава деоница кошта око сто
милиона динара, тако да општина није могла сопственим
средствима да исфинансира радове. Није ни чудо што су
мештани на пут чекали више од пола века, пошто је био у
веома лошем стању, а уз то требало је савладати велики број
административних проблема и других препрека. Овај посао
узео нам је, безмало две године, али се исплатило, јер људи
који су изгубили сваку наду да ће имати пут, добиће функционалну и модерну саобраћајницу ширине шест метара,
констатовао је први човек општине.
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НА РЕЦИ УБ КРАЈЕМ ОКТОБРА ПОЧИЊУ РАДОВИ

ТАЛОВИ ДОБИЈАЈУ
ПОТПОРНИ ЗИД
У сарадњи са Србијаводама и Канцеларијом за
обнову и развој, за крај октобра најављен је почетак
изградње потпорног зида на реци Уб у делу тока који
пролази кроз насеље Талови. Према речима Дарка
Глишића, председника општине Уб, сва неопходна
документација за реализацију овог пројекта је обезбеђена, а тендер ће бити расписан током ове недеље и
трајаће десет дана. На тај начин омогућена и брза
реализација изузетно важног пројекта заштите градске
зоне од поплава који ће, како каже Глишић, бити
завршен до краја текуће године.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН СРЦА

ПРЕВЕНЦИЈОМ
ДО БОЉЕГ ЗДРАВЉА
Наздрављање новом путу у Памбуковици
Председник Савета Месне заједнице Памбуковица
Драгомир Лукић каже да је заселак Буковица насељен и
развијен крај, те да је добар пут од великог значаја за
мештане. „Заселак Буковица има доста домаћинстава, деце
и омладине. Само у нашем крају имамо 11 комбајна, што
значи да је крај и напредан, али без пута смо били дуго. Више
од пет деценија чекали смо да се изгради и најзад смо дочекали“, рекао је Лукић уз велику захвалност руководству
локалне самоуправе и „Путевима Србије“.

Светски дан срца традиционално се обележава у многим домовима здравља широм Србије. Убски, већ годинама,
на овај дан организује акцију прегледа заинтересованих
пацијената у просторијама Дома и ван њега. Ове године, у
уторак 29. септембра, у Удружењу пензионера, под слоганом
„Здрави избори за срце, за све и свуда“, прегледано је
тридесетак људи различите животне доби.
Акцију мерења крвног притиска и шећера у крви,
реализовали су Јован Штрбац, лекар опште праксе и четири
патронажне сестре: Зорица Симић, Снежана Ђуричић,
Гордана Јеремић и Сања Тауз. Акција је настављена и нешто
касније у Дому здравља, уз савете лекара специјалисте –
кардиолога. У холу, испред чекаонице, прегледано је још
тридесетак пацијената.
Циљ оваквих акција је едукација становништва о факторима ризика за настанак кардиоваскуларних болести и
значају превенције, раног откривања болести и развијање
свести о правилном начину живота.
Д.К.

Ste-Si
SALON

Драгомир Лукић,
председник МЗ Памбуковица
На путном правцу од Новака до Памбуковице налазе се
два моста - на Грачици и Буковици, који ће бити урађени
након полагања асфалтног застора, јер су за радове потребне додатне сагласности.
- То је била једна од препрека, пошто је за мостове
надлежно Јавно предузеће „Србијаводе“, а они имају посебну процедуру. Осим тога, за мостове морамо да прођемо
неке друге комисије, које дају одобрење за ширину и носивост. Да све то не бисмо чекали и изгубили ову годину, одлучили смо да асфалтирамо пут, а за та два моста ићи ће посебна процедура. Ако не стигнемо ове, сигурно ћемо их урадити следеће године, објашњава Глишић због чега мостови
на Грачици и Буковици неће бити истовремено завршени са
деоницом пута Новаци- Памбуковица.
Д.Недељковић

- PEDIKIR
- MANIKIR
- NADOGRADNJA
I IZLIVANJE NOKTIJU
Svete Popovića 48, Ub
DEPILACIJA
(preko puta Silosa)

Marija Jola~i}

060 33 83 964
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Пише: Радован Пулетић
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ШТО ЈЕ ЏАБЕ
И БОГУ ЈЕ ДРАГО !
Кад убске жене крену на неко од својих
путешествија, злуради помисле: „Кол'ко ли их само
кошта то њихово задовољство?“. Завидни прогунђају о
броју километара који ће други прећи и музејским
поставкама које они никада неће видети. Брижни
потисну црне мисли о неприликама које свако путовање
може донети. Ја углавном помислим на количину
иностраних хотелских сапуна, шампона, малих паковања џема, путера и меда који ће из таме кофера на крају
пута угледати светло дана на Убу.
Није ретка ни појава да се за љубав пет бесплатних
ћевапа, након серије телефонских позива и препорука
одслушају сати монотоне, бизарне, скоро секташке
приче о натприродним моћима чисте рунске вуне коју
даје само једна специјална врста оваца, која се храни на
само један прави начин, само једном посебном врстом
траве и шиша специјално машином посебном техником
и у контролисаним условима да би се добило јединствено ткање које се упаковано у ултрамодерни покривач, душек или појас за лумбални део, може добити за
свега пар чекова на годину дана и одложено плаћање.
Деведесетих је једна београдска радио станица
имала и емисију обећавајићег назива: „Што је џабе и
Богу је драго!“. Спонзори су зарад рекламе поклањали
карте за биоскопске представе, пакете слаткиша, нова
издања афирмисаних писаца и козметику на бази
природног биља. Да би се награда освојила требало је
бити брз на бројчанику фиксног телефона и просечно
поткован знањем из опште културе. Дакле, скоро џабе!
Поодавно, без спонзора и опште културе ноћно
општинско небо а и поједина приватна домаћинства
осветљава јавна расвета о трошку локалног буџета. Да
није кризе и неравноправности можда би све пролазило
без реакције. Овако, притиснути беспарицом и учесталим позивима оних што су без прилике да на муфте
уживају благодети „ноћи к'о по дану“ решили смо да се
обрачунамо са нелегалним прикључцима на јавну
расвету. Не улазећи у порекло расветних тела (није реч о
земљи порекла већ дал' је купљена у вароши или код
Жмурића на Копу), правно дефинисани свеже усвојеном
Одлуком о јавној расвети, приступили смо решавању
проблема одоздо, са југа, од Рукладе. Док смо
пресабрали ко је шта монтирао дођосмо до податка да је
свака четврта сијалица „без порекла“. Упућенији тврде
да се слична слика може затећи у Радљеву, Бргулама и
другим селима. Ако је осветљавање дворишта за џабе,
тј. крађа струје јавне расвете коју плаћамо општинским
парама узело маха, ред је да неупућене и ширу јавност
упозоримо:
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ НЕОВЛАШЋЕНО ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА ОБЈЕКТЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ!
Надзор над поштовањем одребни Одлуке о јавној
расвети вршиће комунална инспекција. Жалба на
решење инспекције не одлаже његово извршење.
Физичка лица која учине горе наведени прекршај
казниће се новчано у износу до 50.000 динара па ко воли
нек изволи и своју авлију осветљава на свој рачун.

ПРИЧА О ДЕЧИЈЕМ
ДОДАТКУ
Није злато све што сија
У та доба пасуљ се пречесто кувао а шунка се боље чувала,
када је шунке било. Такве као ја држава је препознавала само као
субјекте згодне за мобилизацију и омиљене дужнике за пружене
комуналне услуге. Биле су то гладне године у којима ми је све
измицало за много. Или за мало, како кад. Јер, велике шансе се
нису указивале, а из малих – ја сам обично погађао пречку. Сећам
се дана када су килограм хлеба и литар млека били озбиљна
инвестиција, а једно обично сутра – врло далека будућност. Могао
сам да бирам како да сукцесивно продужавам такозвани живот:
да се наоружам, одметнем у хајдуке и престанем да будем
легалиста, или да сопственом кожом наставим да зачепљавам
рупе на малом породичном пловилу неотпорном на дубоку воду.
Узимајући све околности у обзир, ипак сам одлучио да ми чарапа
не постане одевни предмет за главу а калауз замена за свежањ
кључева празних просторија. Зато сам постао специјалиста за
друге ствари. На пример, за копање темеља стамбених објеката
8X8, за рибање тепиха из ниског старта, за писање колумни 1000
динара по комаду, за ручно прање пелена и за успављивање
дечака и девојчице причама које сам измишљао на лицу места.
Међутим, све те вештине сабране, рецимо једног четвртка, нису
биле гаранција да ћу прегурати петак. О викенду да и не говоримо.
Нема шта, требало ми је још ортопедских помагала.
Најстрожије речено – дечији додатак је врста социјалне
помоћи оним родитељима који јесу упућени како да направе децу,
али нису упућени како да их издржавају. Оној великој већини која
се боље разуме у секс него у финансије. Оним наивцима који су
поверовали стиховима весла ћемо оставити, не требају нам,
ми ћемо се пољубити, чун ће пловит сам, а онда се сударили са
суровом истином која лепо каже – љубав греје, ал` дрва су дрва.
Било како било, да би дечији додатак добио, мораш дати на
увид комплетну документацију о висини личних непримања, као
и низ неопозивих признања о сопственим заблудама и
неспособностима. Мораш да се судариш са кордоном канцеларијских радника који те гледају испод ока проучавајући твој
досадни случај и, што је најгоре, мораш да прескочиш зид од
сопственог поноса и самопоштовања подигнут још док си припадао реду кичмењака. Међутим, пошто већ одавно рачуне нисам
полагао ни родитељима (који би ме жалили), ни учитељима,
тренерима, официрима и професорима (које бих разочарао), ни
бившим љубавима, ни пријатељима, ни рођацима (који би ме се
одрекли), већ једино сопственој деци – предао сам са лакоћом
папире за добијање новчане помоћи од накострешене државе и у
њима све податке о томе како сам доспео у ту супер-тешку
социјалну категорију.
Сада је само требало отрпети спорост администрације и, за
месец-два дана, осетити благодет јединог редовног месечног
примања. И то од државе! Од свих осећаја један од најбољих је
онај да ниси заборављен... Да те има и на оним позитивним
списковима... Да неко на тебе рачуна, макар у перспективи... Да
од тебе не окрећу главу... Да те на силу не препознају... Да ниси
сам. Гладном и кад мува у грло улети он рачуна да је добро јео.
Брка из општине стигао је за 15-так дана. Брже него што сам
очекивао (раде људи, свака им част).
- Добар дан.
- Добар дан.
- Донео сам вам решење о дечијем додатку, потпишите
овде.
- Ауууу, нећу ту него у соби, `ајде унутра да попијемо кафу и
ракију...
- Немојте, имам још пуно посла...
- Ма, нема дискусије, улази унутра, хоћу да частим... и
тачка!
Од акутног напада среће уопште се не сећам да ли смо Брка
из општине и ја попили по једну кафу и две-три ракије, или по дветри кафе и једну ракију, али знам да смо се испричали као што се
испричаш са братом кад дођеш на редовно одсуство. Ма, слагали
смо се по свим отвореним питањима као што се слажу људи кад
се сретну добрим поводом. И растали у здрављу и весељу,
рукујући се и тапшући по раменима. А, када сам остао сам, узео
сам плави коверат да га нежно отворим и видим како то, после
толико времена, црно на бело, изгледа када у њему нису рачуни
због којих ћу бити утужен или позиви од којих могу да настрадам.
Отворио сам коверат и раширио Решење у ком је писало –
ОДБИЈА СЕ.

КУЛТУРА
НА ФЕСТИВАЛУ „ШТАП И КАНАП”
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ТРИЈУМФ УБСКОГ
ПОЗОРИШТА
У конкуренцији пет
представа „Урнебесна
трагедија“ проглашена
најбољом на првом ШИК-у
Са представом „Урнебесна трагедија” Душана Ковачевића у режији
Александра Тадића, Позориште „Раша
Плаовић” наставља да ниже успехе на
смотрама аматерског стваралаштва.
Најновије признање Убљани су освојили на управо завршеном првом
фестивалу аматерских позоришта
„Штап и канап” (ШИК) у Великом Градишту, где је „Урнебесна трагедија” проглашена најбољом представом у целини. У такмичарском програму приказано је пет представа ансамбала из
Крњева, Велике Плане, Ковина, Костолца и са Уба, које је бирао селектор и
идејни творац фестивала Драги Ивић.
Право учешћа имале су представе у
чију реализацију су уложена скромна
средства, а која упркос томе поседује
висок уметнички квалитет, јер је циљ
новооснованог фестивала у Великом
Градишту афирмација позоришта која
функционишу у тешким условима, то
јест уз помоћ штапа и канапа. На свечаној церемонији затварања фестивала,
режисеру Александру Тадићу награду
штап и канап уручио је Слађан Марковић, заменик председника општине
Велико Градиште.

8.октобар 2015.г.
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УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

БОГАТ ПРОГРАМ У ОКТОБРУ
ОД 5. ДО 12. ОКТОБРА,
ГАЛЕРИЈА „СВЕТИ ЛУКА“

КРЕАТИВНИ
ДАНИ

ПЕТАК, 9. ОКТОБАР У 10 h,
САЛА ДОМА КУЛТУРЕ

КОНЦЕРТ ГРАДСКОГ
ОРКЕСТРА

Поклон концерт чланова Градског
Поводом „Дечје недеље“, млади убски уметници одржаће ликовне радио- оркестра малишанима из убског обданице и колоније за децу са посебним ништа и њиховим гостима из Стублина
потребама из специјалне школе „Љубо- за „Дечју недељу.“
мир Аћимовић“ у Мургашу. Манифестација „Креативни дани“ део је пројекта „УрБан фест” Удружења убски
омладински клуб (УБ ОК).
СРЕДА, 7. ОКТОБАР У 10 h,
САЛА ДОМА КУЛТУРЕ

ДЕЦА - ДЕЦИ

Градски оркестар
Малишани са посебним потребама
и из некомплетних породица из ваљев- ЧЕТВРТАК, 15. ОКТОБАР У 18 h,
ског Вртића „Пинокио“ извешће позо- ХАЛА СПОРТОВА
ришну представу за своје убске другаре, као поклон за њихов заједнички
празник „Дечју недељу“.
ЧЕТВРТАК, 8. ОКТОБАР У 20 h,
САЛА ДОМА КУЛТУРЕ

ТРИБИНА- СКРИВЕНА
ИСТОРИЈА СРБА

ФИНАЛЕ СУПЕРКУПА
У ЖЕНСКОЈ ОДБОЈЦИ

ПЕТАК, 16. ОКТОБАР У 19 h,
КЛУБ ДОМА КУЛТУРЕ

УМЕСТО ДОМА
- ДОМ
Промоција својеврсне монографије Милана Д. Божића о 50 година
Казнено-поправног дома за малолетнике у Ваљеву. Књига симболичног
назива прати развој ове установе,
моделе понашања младих преступника
од оснивања до данас. На тај начин
прати и промене у друштву, од постојања, а потом и распада Југославије,
ратова 90-тих година прошлог века и
прелазак у 21. век.

Академик др Јован И. Деретић

Александар Тадић (десно)
са наградом штап и канап
Од премијере одржане крајем
априла, Убљани су са „Урнебесном
трагедијом” учествовали на три позоришне смотре и освојили шест награда,
од чега је половина глумачких. Осим на
ШИК-у, такмичили су се и на фестивалу
аматерских позоришта западне Србије
у Пријепољу, где су побрали три признања: најбољим комичарем проглашен је Воја Раонић, специјална награда
за женску улогу додељена је Славици
Малетић, а Александру Тадићу награда
за сценски простор представе. Раонићу
је припала и награда за најбољу мушку
улогу на недавно одржаном осмом
Фестивалу аматерских казалишта у
Славонском броду, док је гласовима
публике „Урнебесна трагедија” заузела
друго место у конкуренцији седам
остварења.
Д.Н.

Гост трибине је публициста и академик др Јован И. Деретић, предводник
српске аутохтонистичке школа, која
одбацује теорију о досељавању Словена на Балкан у 7. веку. Главни предмет његовог истраживања јесте српска
античка историја, коју званична историографија не признаје. Деретић сматра да је историја, каква се учи, фалсификат и да је измењена под притиском
Аустроугарске и Ватикана на Берлинском конгресу, након чега почиње да се
крије античка историја српског народа и
намеће се прича да је на Балканско
полуострво дошао током велике сеобе
Словена. Деретић сматра да се велика
сеоба никада није догодила, а циљ
такве тезе је да се Срби представе само
као дошљаци на овим просторима.
Према Деретићу, место Срба у историји
је неупоредиво значајније и старије него
што се то представља и намеће кроз
фалсификовану историју.

Услужно
бушење и
чишћење
бунара

ЧЕТВРТАК, 15. ОКТОБАР У 18 h,
ХАЛА СПОРТОВА

ФИНАЛЕ СУПЕРКУПА
У ЖЕНСКОЈ ОДБОЈЦИ

014/463-213 Мија Ранковић,
Брезовица
064/160-71-60
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ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

УСВОЈЕН ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ МИОНИЦЕ
- Донета Одлука о оснивању ЈКП ''Мионица''
- Усвојен Други ребаланс општинског буџета
Одавањем поште недавно преминулом одборнику
Скупштине општине Мионица Радиши Илишевићу минутом
ћутања, утврђивањем престанка његовог мандата и потврђивањем мандата нове одборнице Драгане Миловановић (ЈС) из
Табановића, започета је пета седница општинског парламента.
Такође, Скупштина је на предлог председника Општине Бобана Јанковића тајним гласањем за новог члана Општинског
већа изабрала Мирославу Стевановић из Мионице.
Општински парламент је на овој седници усвојио и План
генералне регулације за градско насеље Мионица, а за скупштинском говорницом образложење је испред обрађивача
аранђеловачког ''Архиплана'' дала Драгана Бига. Примедбе на
предлог су дали одборници опозиционих странака сматрајући
између осталог да су под грађевинским земљиштем предвиђене велике површине које су до сада биле пољопривредне и
да ће то знатно увећати пореску обавезу власницима тих
површина, као и да се под грађевинским земљиштем налази и
неколико евидентираних клизишта. Бига је одговарајући на
примедбе истакла да је питање пореза ствар локалне самоуправе која ће га решавати различитим пореским стопама за
одређене зоне унутар Плана, као и да је истина да се под
грађевинским земљиштем налази и неколико евидентираних
клизишта, али да је Планом само констатовано постојеће
стање пошто су објекти на том простору већ изграђени.

РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ ЗА МАЛИШАНЕ
ИЗ ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА

МИОНИЧКА ДЕЦА
У ОДМАРАЛИШТИМА
ЦРВЕНОГ КРСТА
Према информацијама из Црвеног крста Мионица,
током реализације пројекта Црвеног крста Србије у циљу
опоравка малишана из поплављених подручја у одмаралиштима ове хуманитарне организације је боравило седамдесет четворо деце са подручја мионичке општине. Тако је
у одмаралишту ''Александровац'' у Митровом Пољу боравило 24 деце из Мионице, док је у одмаралишту ''Гај'' у
Дивљани код Ниша и у Сутомору боравило по 25 деце из
општине Мионица.
Такође млади волонтери Црвеног крста Мионица су и
ове сезоне били активни у својству едукатора на камповима Промоција хуманих вредности и то у одмаралиштима
Црвеног крста у Баошићу и у Дивљани код Ниша, где је
боравило троје полазника Кампа и шест волонтераедукатора. Пројекат је осмишљен у циљу смањења насиља
међу младима, а Мионичани су водили радионице са
темама из области толеранције, поштовања личног и културног идентитета, ненасилног решавања конфликата, родне
равноправности, дечјих права и превенције дискриминације и насиља.
А.К.

Гласање о избору новог члана Општинског већа
Скупштина је на предлог Општинског већа, донела
Одлуку о усвајању Програм обнове објеката јавне намене у
надлежности општине Мионица. Програм се односи на
обнову објеката јавне намене у областима водоводне и
канализационе инфраструктуре, путне инфраструктуре,
водних објеката за уређење водотока и заштиту од поплава
на водама другог реда, објеката за заштиту од ерозија и
бујица, као и у области образовања и здравства. Потребна
финансијска средства за спровођење овог програма износе
129,01 милиона динара са ПДВ-ом, док ће реконструкција
оштећених и изградња нових објеката на територији Општине зависити од висине финансијских средстава обезбеђених
преко Канцеларије из Фонда солидарности Европске уније.
На овој седници је донета и Одлука о другом ребалансу
буџета општине Мионица за 2015. годину. Предложеним
ребалансом се увећавају укупни приходи општинског буџета,
а на страни расхода се између осталог предлаже увећање
средстава намењених капиталним инвестицијама у складу
са изменама Програма рада Општинске дирекције, затим у
области образовања, док се Туристичкој организацији
''Рибница'', Библиотеци ''Милован Глишић'' и Културном
центру средства увећавају за унапређење пословања.
Такође, донета је Одлука о оснивању ЈКП ''Мионица'', за чијег
је в.д. директора именован Миливоје Павловић, иначе в.д.
директора ЈКП ''Водовод Мионица'', усвојене су одлуке о
административним таксама, о накнадама за рад Општинске
управе. Скупштина је усвојила Локални акциони план за
унапређивање положаја Рома у општини Мионица, именовани су чланови Савета за здравље испред локалне самоуправе, а за координатора Канцеларије за младе који ће
заступати интересе Општине у ''Националној асоцијацији
локалних канцеларија за младе'' именован је Жељко Радосављевић из Села Мионице.
А.Ковачевић

ДОГОВОРЕНИ РАДОВИ НА
ДАЛЕКОВОДИМА ''БРЕЖЂЕ'',
''КОЗОМОР'' И ''ПЛАНИНИЦА''
Електродистрибуција Ваљево ће до краја године
урадити нове водове на далеководима на линијама
''Брежђе'', ''Козомор'' и ''Планиница'' и извршити раздвајање линија ''Козомор'' и ''Планиница'', како би се обезбедило квалитетније снабдевање и спречило да квар на
једној линији изазове престанак напајања електричном
енергијом на другој. Ово је договорено на састанку
председника општине Мионица Бобана Јанковића са
директором ЕД Ваљево Зораном Николићем. Такође,
убрзо по добијању сагласности од ЈП ''Србијашуме''
кренуће се и са радовима на побољшању електроснабдевања подручја Краљев сто.

Мионичка и убска деца у Дивљани код Ниша
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Lajkova~ka panorama

У МАРКОВОЈ ЦРКВИ ОДРЖАН

- Српски манастири, као духовна светилишта, и српске воденице, као саборишта
народа око насушног хлеба, представљају најзначајније тековине наше прошлости
и заложног права на сопствену историју- казао је Живорад Бојичић, председник
општине Лајковац, приликом отварања Сабора код Кумове воденице.

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

ЛАЗАР РИСТОВСКИ ГОСТОВАО У ЛАЈКОВЦУ

ЈЕДНОСТАВНЕ
ПРИЧЕ
Велика сала Општине Лајковац била је
тесна за све оне који су желели да виде и чују
славног глумца, а све више редитеља и писца,
Лазара Ристовског. Повод је било представљање његове последње књиге „Једноставне
приче“. Ристовски је до сада написао још два
кратка романа, „Бело одело“ и „Како сам
добио Оскара“, по којима је снимио и
филмове.
Контакт са публиком Ристовском је
свакако близак, тако да је пред Лајковчане
изашао сам, непосредан какве су и приче из
најновије књиге.

ПРИЈЕМ ЗА
РУСКЕ СЛИКАРКЕ
Председник општине Лајковац Живорад
Бојичић примио је у кабинету академске
сликарке из Москве, Ирину Зимину и Ксенију
Тимофејеву, које су провеле неколико дана у
Лајковцу сликајући мотиве овог краја, првенствено воденице. У разговору су учествовали и
Милутин Ранковић, директор Туристичке организације на чији позив су руске сликарке дошле у
Лајковац, и књижевник Радован Бели Марковић.

Ристовски је, након уводне речи из књиге,
Лајковчанима прочитао и пар прича из своје
књиге, говорио фрагменте и анегдоте из свог
живота које су послужиле као инспирација, а
помало и о филму. Пре сусрета са публиком,
пријем за прослављеног глумца у свом
кабинету приредио је председник Живорад
Бојичић. Пријему је присуствовао и
књижевник Радован Бели Марковић, чија је
сабрана дела у име Општине Лајковац
поклонио Живорад Бојичић. Затим је Лазар
Ристовски више од пола сата одговарао на
питања на конференцији за новинаре.
Говорећи о томе колико је тешко писати
„једноставне приче“, рекао је:
- Све што човек ради са мишљу да то
ваља, сигурно да захтева велики напор, о било
којој врсти уметности или посла да се ради.
Ако човек има обавезу да иза себе остави оно
што ваља, он у том послу мора да уложи себе,
да копа по себи, то мора нешто да га кошта. У
животу се нисам штедео, живео сам баш онако
како ваља...У таквом животу сам проналазио
ликове и мотиве за ове моје приче.
Ристовски је баш у Лајковцу најавио
премијеру новог филма јер радња има
посебну везу са железницом, а сазнали смо да
је и Лазаров отац био железнички радник.
Наиме, на пролеће ће бити премијера филма
„Машиновође“, који је урадио у сарадњи са
редитељем Милошем Радовићем, сином
чувеног Душка Радовића, коме је отац, такође,
био железничар.

Руске сликарке урадиле су бројне слике
на којима доминира Кумова воденица
нити ћемо трајати до сутра. Општина лајковачка
старала се и увек ће се старати о воденицама на
својим рекама, као што се и иначе стара о
црквама и манастирима на своме атару. Не бих
овде да говорим колико ово место, Кумова
воденица, поред осталих локалитета у нашој
општини, представља једну од туристичких
дестинација на коју се у будућности озбиљно
рачуна, истакао бих само да ћемо, колико год се
то може, помагати и унапређивати овакве
манифестације, како би се добар глас о нама што
даље чуо- истакао је Бојичић отварајући Сабор.
Поздрављајући воденичаре, помељаре и све
оне којима је воденица лепа успомена и душевно
прибежиште, председник лајковачке општине је
поручио:
“Воденично коло нека се окреће, у године и
векове, подај Господе!“

ТРИЈУМФ ТРАБЗОНА,
ПОХВАЛЕ “ЖЕЉИ“
Пласманом у финале, ЖОК Железничар остварио највећи успех у клупској
историји. -Одличном организацијом званичног међународног такмичења,
Лајковац још једном потврдио да је град одбојке и спорта.
У прелепом амбијенту препуне лајковачке
Хале спортова, турски Идман Оџаги, победом над
Железничаром од 3:0, тријумфовао је у клупском
Купу Балкана, чиме је изборио пласман у Челенџ
куп. Туркиње ће у наредној рунди играти против
грчког Панаксијакоса, док је „Жеља“ пласманом у
финале остварио највећи успех у клупској
историји. У одлучујућем мечу, осим у другом сету,
Лајковчанке нису могле да пруже јачи отпор
саставу из Трабзона.
У победничком тиму интернационалног
састава одличан утисак оставиле су Српкиње,
Сања Малагурски и Јелена Благојевић, које ће
бити велика појачања за екипу из Трабзона у
наредној сезони. Код наших одбојкашица, као и
прве вечери, највише поена освојиле су
Јовичићева, Андрићева и Мартиновићева, а
придружила се и Аћимовићева. Екипу је
предводио тренер Никола Јерковић. Лајковачком

тиму и стручном штабу ово такмичење било је
најзначајнија провера пред ново првенство. У
утакмици за треће место Гацко је победило
румунску ЦСУ Медицину са 3:1 (23-25, 27-25, 19-25,
24-26).
Претходног дана, пред око 500 гледалаца у
лајковачкој Хали спортова, у полуфиналном
дуелу са екипом „Гацко“ из БиХ, Железничар је у
неизвесном мечу тријумфовао са 3:2, по
сетовима 25-23, 23-25, 25-19, 17-25, 15-9. Пре тога,
турски прволигаш Идман Очаги савладао је
румунску екипу ЦСУ Медицина из Тарго Муреша
са 3:1 (25-16, 25-16, 15-25, 25-9).
Као домаћин “Балканског купа 2015“
Лајковац је, претходног викенда, био град одбојке
и спорта. Било је величанствено бити део овог
догађаја, а све похвале за организацију иду на
рачун општине Лајковац и ОК Железничар.

СО ЛАЈКОВАЦ ОПРЕДЕЛИЛА СРЕДСТВА ЗА

МОДЕРНИЗАЦИЈУ
ДОМА ЗДРАВЉА
Трећим ребалансом буџета, усвојеним
на седници Скупштине општине Лајковац,
одржаној 22.септембра, опредељена су
значајна средства за опремање Дома здравља
Лајковац, која ће у великој мери допринети
квалитетнијем раду установе и бољој услузи
грађанима. Одобрено је 1.960.000 за набавку
возила и 40.000 за регистрацију, а за набавку
лабораторијске опреме три милиона динара,
од чега 2.000.000 за биохемијски апарат и
1.000.000 за бројач крвне слике.

Бојичић, Зимина, Тимофејева,
Бели Марковић и Ранковић
у кабинету председника општине
Младе уметнице су допутовале поводом
Сабора воденичара Србије одржаног прошлог
понедељка у Марковој Цркви. Зимина и
Тимофејева су уљем на платну насликале
композиције на којима доминира Кумова
воденица. Сликале су и Сретеновића воденицу и
урадиле бројне скице са мотивима и пејзажима
од Анина до Степања.
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У ЛАЈКОВЦУ ОДРЖАН “БАЛКАНСКИ КУП“ У ЖЕНСКОЈ ОДБОЈЦИ

ТРЕЋИ САБОР ВОДЕНИЧАРА СРБИЈЕ
У организацији Друштва воденичара Србије,
уз покровитељство општине Лајковац,
у
понедељак 21. септембра, на Малу госпојину,
одржан је Сабор воденичара Србије у Марковој
Цркви код Кумове воденице.
Уз богат културно уметнички програм хора и
фолклора Културног центра „Хаџи Рувим“ сабор
је обележило и
такмичење у припремању
традиоционалних националних специјалитета,
као и извођење кореографије „Хајдуци“ у
организацији Туристичке огранизације Општине
Лајковац.
Велики број присутних гостију као и све
учеснике “3. Сабора воденичара Србије“ у Марковој Цркви , поздравио је председник општине
Лајковац господин Живорад Бојичић.
- Српски манастири, као духовна светилишта,
и српске воденице, као саборишта народа око
насушног хлеба, представљају најзначајније
тековине наше прошлости и заложног права на
сопствену историју... Осим тога, српске воденице,
установљене као деоничка друштва, представљају и дан данас обрасце привређивања у
модерном значењу тог појма. Понешто, у том
погледу, можемо научити и од себе, од сопственог
наслеђа, а не само од других. Ни ми нисмо од јуче,
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Дом здравља Лајковац

ЖОК “Железничар“ Лајковац

НА РЕПУБЛИЧКОЈ ИЗЛОЖБИ СИМЕНТАЛАЦА

НАГРАДА ЗА
УДРУЖЕЊЕ “КОЛУБАРА“
На Првој републичкој изложби говеда
сименталске расе, одржаној у Крушевцу, у
категорији стеоних јуница шампионски пехар
освојило је грло Дара власника Милана
Милаковића из Мратишића, члана Удужења
одгајивача говеда сименталске расе
„Колубара“ Лајковац. Осим тога, Николи
Р а д у л о в и ћ у, д и р е к т о р у Ц е н т р а з а
пољопривреду Лајковац, уручено је признање за дугогодишњи успешан рад на побољшању квалитета приплодних грла. Учешће је
узело 11 градова и општина, а Општину
Лајковац представљали су председник
Живорад Бојичић и члан Општинског већа
Владан Костић.

ЖИВОРАД БОЈИЧИЋ,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Поводом навода објављених у
Регионалном информативном гласилу
“Палеж“, од 2.октобра 2015, председник
општине Лајковац Живорад Бојичић поднео
је захтев Вишем јавном тужилашту у Ваљеву
за проверу информација објављених у овом
листу, у којем каже: “Уколико се утврди да су
наводи “Палежа“ истинити, предлажем да
издате налог за моје хитно хапшење. У
супротном, уколико се докаже да су изнети
налози неистинити и злонамерни са намером да се дискредитује моја личност и људи
који су поменути и угрози мој лични
интегритет, предлажем да предузмете мере у
складу са Вашим овлашћењима против
главног и одговорног уредника овог гласила.
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СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕН ПРАЗНИК У НОВАЦИМА

ХРАМ ЗА ПОНОС
Трудом пароха и парохијана црква у Новацима
добија нови сјај старе славе
У понедељак, 21. септембра, достојно и свечано је
прослављен празник Рођења Пресвете Богородице, најслађег
плода и похвале рода људског, храмовне и сеоске славе у
Новацима код Уба. Храм у овом селу један је од најлепших и
најзначајнијих у тамнавском намесништву, са високим
звоником каквих је мало међу храмовима наше Цркве.
Светим евхаристијским сабрањем началствовао је
архијерејски намесник тамнавски, протојереј-ставрофор
Митар Миловановић уз саслужење протојера Небојше Миливојевића, старешине врељанског храма и протонамесника
Срђана Филиповића, старешине цркве новачке.
- Пресвета Богородица, заштитница овога светога храма,
сабрала нас је данас на овом месту да узнесемо молитве и
благодарење Ономе кога је родила, Спаситељу и Богу нашем
Господу Исусу Христу, јер знамо кроз вишевековно искуство
да нема шта не може Богомајка измолити од Сина свога. Данас
је празник свих, и оних који су учинили подвиг и дошли у свети
храм на Свету литургију и оних који су из Бог зна којих разлога
остали у својим домовима– надахнуто је проповедао отац
Небојша на Светој служби Божјој.

Саборно ломљење славског колача
у новачком храму
По завршетку литургије, уследила је трократа литија око
храма, затим ломљење славског колача и освећење славског
жита. На обновљеном црквеном дому освештана је мермерна
плоча, дар Драгана Живановића из Трлића, на којој стоји
записано: „Овај црквенопарохијски дом обновише 2014.
године Господње браћа Живојин и Живота Јовановић уз
помоћ браће Милана и Милојице Близањац и Живадина
Костића из Трлића.“
Домаћини овогодишње црквене славе били су Живојин
Јовановић и Милан Близањац из Трлића. За следећу годину, та
част припашће Драгану Живановићу и Зорану Костићу, такође
из Трлића. За трпезом љубави архијерејски намесник
тамнавски прота Митар Миловановић пренео је поздраве и
благослов Његовог Преосвештенства Епископа ваљевског
Милутина, који је прошле године служио свету архијерејску
литургију у Новацима. Неизоставне су биле похвале за пароха
Срђана Филиповића, који се, заједно са парохијанима,
неуморно труди да се за сваку црквену славу при храму у
Новацима нешто обнови, догради, среди или изгради, те он
добија нови сјај старе славе.
А.Мандарић

ЈЕДАНАЕСТИ СПОРТСКИ СУСРЕТИ
ЗАПОСЛЕНИХ У КУЛТУРИ СРБИЈЕ

БОРБЕНА И УПОРНА
Снежана Јовановић - једини представник
запослених у култури Уба, на спортским
сусретима већ неколико година за редом
осваја пехаре и медаље.
Шесту годину за редом, Снежана Јовановић Нена,
самостални књижничар Градске библиотеке „Божидар
Кнежевић“ из Уба, била је једини представник синдиката
запослених у култури општине Уб, али и читавог Колубарског округа на 11. Спортским сусретима запослених у култури Србије, који су одржани од 5. до 12. септембра у Паралији
у Грчкој. Ове године освојила је пехар и три медаље. Иако
се за спортске игре, у којима се такмичи све више млађих
колега, не припрема, борбеност и упорност доносе јој из
године у годину, пехаре и медаље, па је на основу бројних
постигнућа, прошле године у Грчкој у Аспровалти, добила
захвалницу за свеукупни допринос радничко-спортским
играма. Универзални спортиста, једна је од малобројних
жена, које се такмиче у више дисциплина. Подједнако негује
љубав према поезији, али и према позоришту, у којем је
протекле сезоне имала запажену улогу.
Организатор спортских
игара је Самостални синдикат
запослених у култури Србије,
а ове године, у девет дисциплина (фудбал, одбојка на
песку, бацање тројки, стони
т е н и с , а тлет и к а , б а ц а њ е
кугле, шах, пикадо и скок у
даљ), такмичило се 60 радника (нешто мање него прошле године). Због кише нису
се стекли услови за одржавање такмичења у пливању,
што је отежавало услове и у
осталим дисци--плинама.
- Ове године са мном је
ишао и Дејан Ивковић, председник синдиката Општинске
управе, како би видео на који
Снежана Јовановић
начин су организоване спор(лево)
тске игре у Грчкој, а да би
нешто од тога било примењено и на радничко-спортским играма на Убу. У Грчкој смо
имали професионалне судије, свако-дневно је штампан
билтен... Ранијих година, доносила сам и по пет, шест
медаља, међутим ове године, отишла сам тотално
неприпремљена, било је лоше време, па нисам смела да
ризикујем и наступам у атлетској дисциплини. Освојила
сам прво место у одбојци на песку, на шта сам много
поносна, са екипом од два мушка члана који су ме изабрали
за капитена. Такође, освојила сам и друго место у фудбалу
за жене, са екипом која окупља запослене ван синдиката
Београда. Трећа медаља је сребрна, у стоном тенису –
истиче Снежана Јовановић и нада се да ће наре-дних
година имати појачање колега из Установе за културу и
спорт. Инече, ове године Нена је своје учешће сама
финансирала.
Д.Капларевић
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НАШЕ ТЕМЕ
СЕЋАЊЕ САВРЕМЕНИКА,
МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ:

СНОВИ, ДЕЛО,
ВЕЧНОСТ...
ПРИЧА О ФАЉИ
Забележено на маргинама
Свечане седнице
Скупштине општине Уб
Из предзадњег реда, у сали
некадаашњег биоскопа, где је и Он,
некад, имао обичај да седи, пратим
Свечану седницу 2.октобра (празник
јесте 3.октобар, Дан ослобођења Уба,
али, овог пута, ‘’пао’’ је у нерадни дан суботу, а викендом, зна се, нико у
данашње време, није спреман да
заседа, па ни свечано)...
Сећања навиру. Скоро све је исто.
Другачији су само кулиси... Али, није
он много марио за слику у позадини, није робовао идеологији... Био
је свој, а припадао само Убу.
Набраја се шта је изградио, како
се ‘’ставио на чело убског револуционарног ренесансног покрета’’. Поздравну реч чита његов савременик. То је
пригодан кратак текст, а глумац коректно говори прилагођени одломак из
књиге, актуелни председник уручује
Повељу заслужног грађанина удовици
Мирослава Селаковића, речи захвалности од стране породице... Све по
протоколу. Прошло је 29 година. Зар
већ? Како да не, па, толико тога се
издогађало. Збиља, ту су и они што,
после Њега распродаше Комбинатове
машине, а затим и Комбинат... Ту су и
блиски сарадници који му се заклињаше на оданост... Један од њих ми
недавно рече да не ‘’тупим’’ пуно јер
смо се, каже, сви заклињали и другу
Титу... Па, шта би?
У праву је за Тита, али за распродају ПИК-а... Неко је требало да одговара. Али, нема одавно Фаље, па,
некако, све је мање и правде. Тако би
рекли његови поклоници. А они
други? Сећају се разних неправди и из
његовог времена. Некима се, баш,
замерио јер је умео да, до задртости
инсистира на некаквим детаљним
урбанистичким плановима, на чувању
интереса друштва, на неким идеалима
који су имали различите аршине...
Данас, у оном предзадњем реду,
пролази ми све кроз главу. Ипак, било
је оно друго време, време седамдесетих. Непоновљиво. Политика је
још била некако стидљива, није се
газило тако, као данас... А Он, какав је
био, умео је и да се ражести, да отме
(ако треба), али и да подилази коме је
требало и кад је требало. Запамћено је
како је носио букет цвећа Београдом, а
молио Бога да га не види неки
Убљанин.
И, тако, стиже брзо до краја... и
постаде легенда.
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КАКО ЋЕТЕ СЕ ГРЕЈАТИ ОВЕ ЗИМЕ ?
Биљана Леонтијевић, грађ. инж. Уб:
- До сада се моја породица грејала на пелет а ове године
смо прешли на дрва, јер је пуно исплативије. Пелет је добар,
али је скуп и више се потроши у односу на дрва. Још једна
предност је што имамо своја дрва, не купујемо. Једино што
је грејање на пелет чистије, лакше, а дрва захтевају више
посла око ложења. Ипак, ја то са задовољством радим,
нашминкана и са уређеним ноктима, тако да знају домаћице
да то није страшно. Мало се намучиш, али рачуница је много
боља...

Бранко Урошевић, трговац Уб:
- Огрев сам набавио још у марту јер традиционално се
грејем на дрва. Мислим да је то најчистији, најздравији па
чак и најисплативији начин грејања. Имам своја дрва тако да
не правим неке калкулације, али ипак за наше услове,
свеједно је најјефтиније грејање. Сада видим да се појављују разни произвођачи још разноврснијих средстава за
огрев, па ће људи моћи да се, сходно простору који греју и
изолацији, опредељују за одговарајући дериват. Мора се
извести рачуница за свако домаћинство. Понуда је добра, па
према новчанику, свако нека одабере начин како ће проћи
јефтиније. На Убу је почела са радом нова фирма која
производи обогаћени угаљ, брикете, иако је ново, то ће
сигурно многи људи пробати и користити ове године.

Ђура Игњатовић, пензионер Уб:
- Живим у стамбеној згради где има 20 домаћинстава и
наша заједничка одлука је да се и ове, као претходне, грејемо
на пелет. Пре месец дана смо купили 18 тона, што је довољно
за нашу зграду за целу грејну сезону, и већ смо укључили
грејање јер је наишао овај хладан талас. За нас је то најисплативије и најбоље грејање. Плаћамо и човека који ложи
и одржава грејање. Струја је јако скупа, а угљем нисмо
задовољни. Пелет је најисплативији, бар кад је стамбена
зграда у питању.

Слободанка Грујичић, мед. сестра у пензији Уб:
- Годинама уназад грејем се комбиновано, дрва-угаљ,
много више угља него дрва и веома сам задовољна. До сада
сам огрев набављала преко пензионера и нисам била
одушевљена. Ове године сам узела преко Дома здравља јер
ми ћерка ради тамо и презадовољна сам квалитетом. Пробала сам брикете, али то захтева посебна, како грејна тела,
тако и оџаке, што код мене није случај. Определила сам се за
горе наведено јер је начин плаћања у ратама, а то, признаћете, јако пуно значи за нас пензионере. Пуно је више прашине и дима, али шта да се ради? Брикети су будућност,
чистије је, топлије али и скупље и не може свако себи то да
приушти. Иначе, сваки вид грејања је скуп, нема повољног, с
обзиром у каквом времену живимо.

Томислав Јевтић Чеда, радник Уб:
- За мене је најисплативије грејање на дрва. Већ сам
обезбедио довољне количине, ако ми мало и зафали
дотераћу, јер сам их исекао и припремио у својој шуми.
Количину од пет кубика сам купио по цени од 30 еура и
мислим да је то најисплативији начин грејања. Могу преко
фирме да узмем угаљ, али ми не одговара због прашине и не
користим га за огрев. Ложим камин и једини проблем је што
моја жена не зна да наложи ватру, па кад се угаси, мора да
чека мене да наложим. Сваке године користим искључиво
дрва за грејање и презадовољан сам.

Верољуб Перишић, пољопривредник Трњаци:
- Још нисам набавио огрев за ову грејну сезону, али
једно је сигурно, грејаћу се на дрва и угаљ. Дрва купујем јер
немам довољно у својој шуми, а купујем и угаљ, додуше
мању количину. Сирови угаљ је прошле године коштао
5.500,00 дин по тони, а сада је 500 динара скупљи, тако да
није нешто битно поскупео. На струју се никада не би грејао
јер је јако скупа и не исплати се. Дрва су најисплативија, а и
мање је прашине.

Жарко Теодосијевић, возач у “Колубари“:
- Набавио сам огрев за ову зиму. Ја користим комбинацију дрва и угља за грејање сваке грејне сезоне. Угаљ
добијам преко фирме где радим, а дрва имам своја, тако да
прођем доста јефтиније. Знате, кад имате своја дрва и не
морате да купујете, бар у овом времену јако пуно значи.
Угаљ узимам на одложено плаћање и што је најважније цена
му се није мењала за нас раднике Колубаре, и зато је моје
трајно опредељење грејање на угаљ. Ипак, то је најисплативији вид грејања.
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IN MEMORIAM

НИКОЛА
ЛУКИЋ
помоћник
председника
општине Уб
(1941-2015)
Рођен 24.фебруара 1941. године у селу Врховине, Уб.
Пензионер, председник ОО ПУПС-а.
Био је на функцији помоћника председника општине
Уб за образовање иверска питања.
Отац Миломир, службеник. Мајка Радованија,
девојачко Кргић, домаћица.
Супруга: Круна, текстилни техничар. Радила у Конфекцији
“Убљанка” и, као наставник практичне наставе, у
Техничкој школи у Убу.
Синови: Драган (1966), дипломирани машински
инжењер (VII); Горан (1971), термоенергетски инжењер
(VI).
Образовање: Завршио Високу индустријску
педагошку школу у Ријеци (Хрватска). Прво запослење:
“Инел” - контрола, Учитељска школа Уб (1966-1974),
Гимназија (1969-1980), Средња школа (1977-1990) и
Техничка школа Уб (1990-2005). Радио као предавач,
помоћник директора и организатор наставе. Запамћено је
да је четири пута убској Средњој школи донео прво место
на републичким такмичењима.
Био је председник Општинског одбора Партије
уједињених пензионера Србије у Убу.
Одборник у
Скупштини општине Уб у два мандата.
Животни мото му је био: Рад, дисциплина, одговорност.
Као хобијем бавио се фотографијом.
О Убу је умео да каже: “Квалитет: толерантност,
дружељубивост.“ Негативно: Изражена фамилијарност
која може и да смета кад је има превише. Уб је лепо место
које има солидну перспективу и лепу будућност - уколико
буду искоришћене шансе за привредни развој.’’
Никола Лукић је дао велики допринос у области
средњег образовања општине Уб, заједно са ученицима,
својевремно је освајао бројне награде на такмичењима, а
запамћена је и његова жива активност на друштвенополитичком плану током његовог радног века, али и
после пензионисања.
Био је вредан, упоран, одговоран... Заслужио је да га
се Убљани са пијететом сећају.

УПОКОЈИО СЕ У ГОСПОДУ

Протојереј-ставрофор

ВЛАДИСЛАВ
МИЛИВОЈЕВИЋ
(1945 - 2015)
У петак 25.септембра, на Оданије
Рођења Пресвете Богородице, 16.
Недеље по Духовима 2015. Лета Господњег представио се Господу протојерејставрофор Владислав Миливојевић,
умировљени парох убски.
Сештеничким опелом у убском храму Христа Спаситеља,
27. септембра, на Крстовдан 2015. године, началствовао је
архијерејски намесник протојереј-ставрофор Митар Миловановић уз саслужење браће свештеника намесништва
тамнавског и присуство породице, фамилије и многобројног
верног народа.
Прота Влада рођен је у селу Новаци, 1945. године,
6.априла од оца Драгосава и мајке Милене. Одрастао је у
најтежим времена. Као стасали младић уписује Богословију
„Светог Саве“ у Београду школске 1959/60. године, у време
када се на такав корак ретко ко одлучивао.
По успешном окончању богословских наука, као млад
богослов, одлази на одслужење двогодишњег војног рока. У
међувремену сусреће свог животног сапутника Јановку
Миливојевић из села Дружетића код Коцељеве, са којом је
добија сина Драгана .
У чин ђакона рукоположен је 5, а у чин презвитера 8.
новембра 1967. године од стране блаженопочившег Епископа
шабачко-ваљевског Јована (Велимировића).
Одмах по рукоположењу за свештенослужитеља Божјег
олтара 1967. године одлази да служи Господу на парохији у
селу Прово. После пар година прелази у парохију Докмирску
на којој остаје 24 године (1994.г.) где је заорао дубоке бразде
на њиви Господњој и саградио дом. Године 1994. долази у Уб,
административни центар архијерејског намесништва тамнавског, као парох трећи убски. Године 1997. постаје старешина
убског Световазнесењског храма. На празник Светог Макарија
Великог 2008. године одлази у заслужену пензију као добар
пастир, домаћин и проповедник речи Божје.
- Оче Владо, ретко ко је волео своје парохијане као ти, а и
они тебе. Иза тебе, као свештенослужитеља, остала су многа
дела вредног човека. У Докмиру си обновио и бакром покрио
оронулу средњевековну светињу, сазидао звонару, обновио
стари и подигао нови парохијски дом. Доласком на Уб
сачекали су те градитељски послови – почетак градње новог
убског храма. Нека те Дародавац свих добара, Господ наш
Исус Христос награди за све што си учинио за Цркву Његову и
нека ти Свемилостиви Господ опрости грехе које си учинио за
живота и дарује ти рајско насеље– речи су из проповеди проте
Митра Миловановића, вишедеценијског сабрата протојереја
Владислава Миливојевића.
- Оче Владо, вјечнаја памјат!
А.Мандарић

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ
на своје родитеље

СЕЋАЊЕ

ЂУКИЋ

МИЛОЈЕ ПЕТКОВИЋ

ЖАРКО

АНКА

(1995 - 2015)

(1996 - 2015)

С поносом Вас помињемо и сећамо Вас се.
С тугом живимо без Вас већ 20 година.
Ваша деца: Жика, Јованка и Душанка
са породицама

(1938 - 2003 - 2015)
Године прођоше,
али дани среће, које памтимо,
неће никада...
Почивај у миру.
Твоји: Вера, Миша, Саша,
Сања, Мира, Аца,
Бојан и Маја

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

НИКОЛИ
ЛУКИЋУ
помоћнику
председника
општине Уб
Чуваћемо успомену
са дужним
поштовањем

Колективи Техничке
школе и Гимназије у Убу
8.октобра.2015. године навршава
се три године од смрти мог оца

8.октобра.2015. године навршава
се три године од смрти

МИЛИВОЈА БЕРАНОВИЋА МИЛИВОЈА БЕРАНОВИЋА
(1953 - 2012)

(1953 - 2012)

Живот иде даље, али после тебе
ништа више није исто.
С пуно поноса и љубави живиш у
мом срцу, мислима и
успоменама.

Прошле су три године од како
ниси са нама,
али ћеш, у нашим срцима, бити
заувек.

Твоја ћерка Славица

Супруга Милка и ћерка Славица
са породицом

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

НИКОЛИ
ЛУКИЋУ
помоћнику
председника општине Уб

Драгом професору и
политичком саборцу
Општински одбор СПС Уб
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ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ МИСИЈЕ ОЕБСА ОДРЖАНА

ПРВА “ДЕЧИЈА
ОЛИМПИЈАДА БЕЗБЕДНОСТИ“
Ученици трећег и четвртог разреда четири основне школе
из убске општине, такмичили су се у пет дисциплина.
Победила ОШ „Рајко Михаиловић“ из Бањана.
Под покровитељством мисије
ОЕБС-а, а у организацији Полицијске
управе Ваљево и Полицијске станице
Уб, одржана је Прва „Дечја олимпијада
безбедности“, у суботу 3. октобра, на
п ол и го н у О Ш „ М и л а н М у њ а с “ Уб .
Такмичили су се ученици трећег и четвртог разреда четири основне школе, са по
две екипе: „Милан Муњас“ Уб, „Рајко
Михаиловић“ Бањани, Душан ДаниПобедник “Дечије олимпијаде“:
ловић“ Радљево и „Свети Сава“ ПамбуОШ
“Рајко Михаиловић“ Бањани
ковица.

МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем овогодишње
квалитетно балирано ливадско
сено по 120 динара, а од прошле
године по 80 динара, у селу
Козличић на шестом километру
шабачког пута од Ваљева.
Минић Митра
064/56-321-52 и 014/227-383

ПРОДАЈЕМ ПЛАЦ од 12 ари у
улици Милована Глишића на
Убу (попречна са Радничком).
Поседује све неопходне
инфраструктурне прикључке.
064/5505-097

ИЗДАЈЕМ нов намештен
двоипособан СТАН у
Београду код Палате
правде- Савски венац.
Цена:350 евра 063/364-955

Детаљ са такмичења: Игра “Детектив“

Дефилеом учесника основних
школа, започето је представљање
такмичара. Присутнима се, прво, обратила Милена Јевтић, официр одељења
Полицијске управе Ваљево, која се
посебно захвалила представницима
мисије ОЕБС-а и Дирекцији за уређење
грађевинског земљишта Уб, на исцртавању полигона, као и колегама из Ватрогасне јединице Уб, који су увек ангажовани када је у питању едукација деце.
Захвалност је упућена и домаћину
такмичења ОШ „Милан Муњас“, Спортско културном центру Уб и Дому здравља, који су се потрудили да реализација пројекта успе. Осим ових установа, такмичење су помогли Центар за
социјални рад, УБ ОК, oпштина Уб и
Црвени крст.
Олимпијаду је отворила Зорица
Јоцић, начелница школске управе
Ваљево, која је истакла да је суштина
овог такмичења безбедност деце и да
малишани, у узрасту који се такмичио,
најбоље усвајају навике и вештине које
су показали у датим играма. Прва игра
је била „Не љути се човече“, у којој су
такмичари одговарали на питања из
опште безбедности. У другој игри
„Детектив“ троје такмичара из сваке
екипе, имало је задатак да открије загонетну личност (полицајац). Трећа игра
„Пружање прве помоћи“, откривала је
спретност и брзину такмичара да пренесу „повређеног“ од тачке А до тачке Б,
мобилишу му ногу и врате се на почетни
п олож а ј . Ч ет в рт а и г р а „ В а т р о г а сац“показивала је спретност дечака да
цревима са водом оборе конзерву, а
пета - „Игра логотипа“.
Када су сумирани резултати из пет
дисциплина, проглашен је победник

СТРЕЉАШТВО- ДИСЦИПЛИНА ТРАП

ДРЖАВНИ ПРВАК
ОШ “Милан Муњас“ Уб
Прве „Дечје олимпијаде безбедности“ –
ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани. Другопласирана је била школа „Свети Сава“,
треће место заузела је ОШ „Милан Муњас“, а четврто „Душан Даниловић“.
Координатори екипа били су наставници физичког васпитања: Никола
Симеуновић (за победничку екипу),
Дејан Петровић, Зоран Јаковљевић и
Бојан Камкински. Судије Прве олимпијаде били су полицијски службеници
Србољуб Стевић и Милан Поповић.
Екипе су добиле пехаре и по једну
кошаркашку, одбојкашку и фудбалску
лопту, а сви такмичари су имали беле
качкете и мајице у жутој, белој, црвеној
(наранџастој) и зеленој боји.
Председник општине Уб Дарко
Глишић рекао је, да је Уб један од малобројних градова који има привилегију да
направи овакву манифестацију и да ће
дати све од себе да и наредних година
Уб буде домаћин оваквих корисних и
едукативних такмичења. – Сви који су
данас овде су победници, самим тим
што су учесници, а надам се, знања која
су овде стекли, многи ће пренети својим
другарима који нису присутни, како би
сви успели да савладају основе безбедности, а то је у интересу деце и њихових родитеља.
Д.Капларевић

Бранко Леонитевић из Уба
освојио је, као члан трочлане екипе
“Гроф“, прво место на Првеству
Србије у гађању глинених голубова дисциплина трап. Такмичење је
одржано, 19. и 20.септембра, на
стрелишту београдског СЦ “Ковилово“. Након две године паузе, млади убски стрелац прихватио је позив
да наступа за његову стару екипу, са
којом се још 2011.године окитио
златом у купу и првенству Србије.
Поред њега, екипу “Гроф“ чинили су
Марко Илић и Немања Смиљенић.

Бранко Леонитијевић

СПОРТ
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РК УБ СТАРТОВАО У ВИШЕМ РАНГУ СА ДВА ПОРАЗА

СИНЂЕЛИЋ ЗА ВАЂЕЊЕ
Убски рукометаши мораће још да
причекају на прву радост у вишем рангу.
Екипа Лознице, предвођена леворуким
бомбардером Вучићевићем, потврдила
је на Убу да је један од претендената за
виши ранг, а домаћи тим, изузев у првих
15 минута, није успевао да држи утакмицу у својим рукама. Кад год је деловало да је преокрет могућ, бивши репрезентативац је слао пројектиле са позиције десног бека и угасио наде Убљана да
могу барем до бода на премијери.
Много бољи утисак "плави" су
оставили у Падинској Скели, да је два
минута пред крај, код нерешеног резултата, искоришћен играч више- вероватно
би се на конту екипе Томе Марковића
нашла прва победа. Овако, домаћин је
приграбио поклон и решио неизвесну
завршницу у своју корист. На голу је
дебитовао појачање из Партизана Михаило Илић, бек Коста Петровић је показао
да је из дана у дан уигранији са саиграчима, а у тим се вратио и Урош Антић који
је у одбрани потпуно зауста-вио најопаснијег нападача домаћих:
- Сигурно да не пријају два пораза
на старту, али нема разлога за панику.
Очекујем да ћемо дизати форму кроз
првенство, а мањак концентрације
коштао нас је барем бода против "млекаџија". Стиже нам Синђелић који је
укњижио две победе на старту, али уз
пуну борбену готовост и паметнија
решења у нападу- верујем да ћемо
приуштити убској публици прву радостнајављује тренер Марковић меч трећег
кола против Синђелића који је на
програму у суботу од 20 часова.
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КОШАРКАШИ УБА ДОЖИВЕЛИ
ПОРАЗ НА СТАРТУ СЕЗОНЕ

ЛИМ ПРЕДУБОК
ЗА УБЉАНЕ
- У тесној и напетој утакмици,
домаћини искористили
наклоност ужичких арбитара.
- Премијера на Убу против Клика
из Ариља, недеља 19 часова.

Прва лига "Центар", 1.коло

УБ - ЛОЗНИЦА 22:29 (10:14)
Хала спортова на Убу. Гледалаца:
200. Судије: Милошевић (Београд),
Стаменковић (Обреновац). Седмерци: Уб 6(5), Лозница 4(4). Искључења:
Уб 4, Лозница 10 минута.
УБ: Милекић, Стокић, Вукосављевић,
Зарин 1, Ђокић 6, Матовић, Драгишић, Текић 1, Петровић 2, Рогић 10 (5),
Стојановић, Шкорић, Марковић,
Ранковић 1, Јовичић 1
Прва лига "Центар", 2.коло

ПКБ- УБ 31:30 (17:15)
Хала ПКБ у Падинској Скели.
Гледалаца: 50. Судије: Пендић,
Вељко-вић (Београд). Седмерци:
ПКБ 2(2), Уб 6(6). Искључења: ПКБ 12
минута, Уб 10 минута.
УБ: Илић, Стокић 2, Зарин 1, Петровић 8, Матовић 1, Драгишић, Антић,
Текић, Ђокић 6, Марковић, Рогић 10
(6), Стојановић, Милекић, Ранковић 1,
Јовичић 1.

После сјајних партија у припремном периоду, убски кошаркаши
доживели су први пораз када је било
најбитније- на старту првенства Прве
српске лиге "Запад". Додуше, гостовање на прибојском "врућем" паркету
никада није лако без обзира на снагу
домаћина, овога пута Убљанима је пуно
муке донео "ривал" од кога не постоји
одбрана:
- Апсолутно неуједначен критеријум ужичког тандема директно је
утицао на исход утакмице, толико да
ћемо вероватно тражити њихово
изузеће у наставку сезоне. Утакмица је
била одлична, права мушка, на висок
резултат, али кад год је требало, Жунић
и Лакетић су давали "ветар у леђа"
Прибоју. Александар Веселиновић,
момак који је пример узорног спортисте, добио је техничку грешку само зато
што је тражио објашњење зашто нема
фаула ни кад му се ривал окачи о леђа.
Са друге стране, центар домаћих Хаџифејзовић који је неспорно одличан
играч, "камповао" је у рекету и махао
лактовима како жели, без икакве санкције- емотивно је почео анализу меча
тренер Душко Ружичић.

РАГБИ КЛУБ "ГВОЗДЕНИ СТРОЈ"

НАПРЕДАК КРУПНИМ КОРАЦИМА
БК "Г оздени строј" је током лета
имао неколико запажених наступа на
турнирима "рагби на тач" , а највећи
успех остварили су у Земуну где су у
конкуренцији 15 екипа у финалу
савладали кадете Партизана након
продужетака. Исти резултат поновили
су и на СЦ "Инге" на Звездари, овога
пута су у конкуренцији 7 екипа савладали Борчане у одлучујућем мечу.
Захваљујући шарму професорке
Вање, млади убски рагбисти су имали
срећу да их у претходном периоду
тренира Словенац Филип Трефалд, а
рад са бившим професионалцем на
Малти одразио се на џиновски
напредак "гвоздених".

Годишњицу клуба (крајем августа),
обележена је утакмицом са Партизаном
на Школарцу (рагби 9 фул), а по пасјем
времену у сјајном мечу црно-бели су
извојевали тесну победу за један есеј.
Убљани су поражени и од Црвене
звезде на домаћем терену, али су се
црвено-белима реванширали убедљивим тријумфом на турниру у Јајинцима,
где су на крају освојили 2. место. И још
једна потврда вредног рада убских
рагбиста- крило Душан Радић (16)
провео је пет дана на припремана
јуниорске репрезентације Србије на
Копаонику, па треба очекивати да га
електор Адмир Хаџић ускоро опроба и
на некој међународној утакмици.

Рагби клуб “Гвоздени строј“

Душко Ружичић
Прешао је, потом, тренер и на оцену
игре гостујуће екипе:
- Момци су били прави, борбени до
последњег атома снаге, а Веселиновић
је играо под високом температуром.
Одскочили су Иван Поповић и млади
Лука Милосављевић, а мучио нас је скок
у одбрани где нам је домаћин ухватио
превише лопти. Млади Павић је, према
очекивању, одиграо слабије него у
припремним утакмицама, али је ово за
њега драгоцено искуство. Чека нас дуел
са Кликом из Ариља, одмо-рили смо се
добро од тешког пута и меча у којем смо
имали +8 у једном тренутку, па верујем
да ћемо пред великим бројем љубитеља кошарке доћи до прве победе у
сезони- најављује тријумф тренер
Убљана.
Прва српска лига "Запад", 1.коло

ПРИБОЈ - УБ 97:91
(22:22, 25:18, 15:24, 35:27)
Хала у Прибоју. Гледалаца: 300.
Судије: Жунић, Лакетић (Ужице)
УБ: Јадранин 9, Милосављевић 4,
Пећинар, Јагодић, Веселиновић 22,
Хускић 10, Павић, Даниловић 6,
Боричић 13, Мојсиловић, Драксимовић, Поповић 27.
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ФУДБАЛ

8.октобар 2015.г.

OP[TINSKA LIGA
LAJKOVAC
Резултати 4.кола (26/27.септембар):
Каленић - Докмир
0:0
Чучуге - Шарбане
3:2
Слога (В) - ОФК Паљуви
0:7
Мургаш 2012 - Памбуковица 0:0
Резултати 5.кола (3/4.октобар):
ОФК Паљуви - Мургаш 2012 1:0
Шарбане - Слога (В)
4:2
Докмир - Чучуге
1:1
Звиздар - Каленић
1:6
1.OFK Paquvi
2.^u~uge
3.[arbane
4.Kaleni}
5.Pambukovica
6.Dokmir
7.Murga{
8.Zvizdar
9.Sloga (V)

4
3
3
1
1
1
0
1
0

0
2
0
2
2
2
3
0
1

1 15 : 3
0 8 :3
2 11 : 9
2 6 :3
1 4 :1
1 6 :5
1 3 :4
3 4 :16
3 5 :18

12
11
9
5
5
5
3
3
1

Најава 6.кола (10/11.октобар):
Чучуге - Звиздар
Слога (В) - Докмир
Мургаш 2012 - Шарбане
Памбуковица - ОФК Паљуви
Најава 7.кола (17/18.октобар):
Шарбане - Памбуковица
Докмир - Мургаш 2012
Звиздар - Слога (В)
Каленић - Чучуге
Општинска лига Уба "Запад", 4.коло

ЧУЧУГЕ - ШАРБАНЕ
3:2 (0:1)
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 80.
Судија: Иван Лазаревић (Звиздар).
Стрелци: Петровић у 71., Јовић у 78. и
Новаковић у 86. за Чучуге, а Рашић у 45.
и Јовић (аг.) у 89. минуту за Шарбане.
Жути картони: Јовановић, Петровић,
Јовић (Ч), Павловић, Гајић, Рашић,
Кусуровић (Ш).
ЧУЧУГЕ: Симић 7, Миливојевић 7,5,
Иванић 7,5 (Лекић -), Петровић 7,5,
Јовић 7,5, Д.Ковачевић 7,5,
М.Ковачевић 7,5, Лазић 7 (Веселиновић
7), Јовановић 7 (Муњиза 7,5), Станојевић 7, Новаковић 8
ШАРБАНЕ: Ранковић 7,5, Павловић 6,5
(П.Петровић -), Радовановић 6,5,
Д.Аврамовић 7, Кусуровић 7, И.Симић
6,5, Миловановић 6,5, Гајић 7,
В.Петровић 6,5 (Јовановић -), Рашић 7,
Г.Симић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драко Новаковић (Чучуге)
Заслужена победа домаћих, мада је
стигла после пуно мука и преокрета у
наставку. Капитен Станојевић није
искористио најстрожу казну у првом
делу, а казна је стигла у финишу када је
Рашић повратну лопту послао у мрежу
Новака Симића.
Играч-тренер домаћих Дејан
Петровић је главом крунисао много
бољу игру своје екипе, а после доброг
центаршута Миливојевића штопер
Јовић је преокренуо резултат. Одлични
Новаковић искористио је пас Станојевића да увећа предност лидера, а
Јовић је у финишу погодио своју
мрежу, без већих последица за Чучуге...

Резултати 4.кола (26/27.септембар):
Слога (Л) - Јединство (М)
6:3
Врело Спорт - Бргуле
7:0
Колубара (ЛП) - Врело
0:4
Омладинац (К) - ОФК Таково 2:3
Стрелац (К) - Вукона
2:1
Резултати 5.кола (3/4.октобар):
Вукона - Слога (Л)
2:1
ОФК Таково - Стрелац (К)
7:1
Врело - Омладинац (К)
1:0
Бргуле - Колубара (ЛП)
1:5
Јединство (М) - Врело Спорт 0:3
1.Vrelo Sport
2.Sloga (L)
3.Vrelo
4.OFK Takovo
5.Omladinac
6.Kolubara LP
7.Strelac(K)
8.Jedinstvo M
9.Vukona
10.Brgule

5
3
3
2
2
2
2
1
1
1

0
1
0
2
1
1
0
1
0
0

0
1
2
1
2
2
3
3
4
4

24 : 1
12 : 7
7 :5
11 : 12
9 :7
9 : 10
10 : 17
7 : 13
5 : 12
4 : 14

4.коло (26/27.септембар):
Ратковац - Непричава
Младост (В) - Стрмово

2:1
2:0

5.коло (3/4.октобар):
Непричава - Младост (В)
Слога (Б) - Ратковац

1:2
2:0

1.Mladost(V) 4
2
2.Strmovo
1
3.Ratkovac
4.Nepri~ava 1
5.Sloga(B) -1 1
15
10
9
8
7
7
6
4
3
3

Најава 6.кола (10/11.октобар):
Слога (Л) - Врело Спорт
Колубара (ЛП) - Јединство (М)
Омладинац (К) - Бргуле
Стрелац 001 - Врело
Вукона - ОФК Таково
Најава 7.кола (17/18.октобар):
ОФК Таково - Слога (Л)
Врело - Вукона
Бргуле - Стрелац 001
Јединство (М) - Омладинац (К)
Врело Спорт - Колубара (ЛП)
Општинска лига Уба "Запад", 4.коло

СЛОГА (Лончаник) ЈЕДИНСТВО (Милорци)
6:3 (2:0)
Стадион у Лончанику. Гледалаца: 100.
Судија: Перица Марјановић (Уб).
Стрелци: Давидовић у 24., Кузмановић у
30., Ненадић у 48. и 75., Голубовић у 88. и
Митровић у 90. за Слогу, а Н.Јаковљевић
у 61., Николић у 86. и Станковић у 89.
минуту из пенала за Јединство. Жути
картони: Давидовић, Гајић (С)
СЛОГА: Г.Вујић 7,5 (Гајић -), Лалић 7
(Аћимовић -), М.Вујић 7,5, Давидовић 8,
Николић 7, Стојанов 7,5, Голубовић 7,5,
Митровић 7,5, Богуновић 7, Кузмановић
7,5 (Јовановић 7,5), Нинковић 7 (Ненадић
8)
ЈЕДИНСТВО: Максимовић 6, Нешић 6,
Косијер 6 (Јоксимовић 6), Ћирковић 6,
Петровић 6, Алеков 6, Николић 6,5,
Станковић 7,5, Јаћовић 6 (Н.Јаковљевић
7), Пипер 6,5, Г.Јаковљевић 6 (Симић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Гроздан Давидовић
(Слога)
"Најслађу" победу у првенству, Слога
је постигла на блистав начин и до ногу
потукла комшије. Већ у првом делу било
је јасно да је квалитет на страни екипе из
Лончаника, тренер-играч Саша Симић
одлично је водио домаћина, па је Слога
наставила трку са неприкосновеним
Врељанима. Посебно ефектни били су
голови у финишу- прелеп лоб Митровића са 25 метара и "бомба" Голубовића
након течне акције разиграних домаћих...

0
1
1
0
0

0
1
2
3
3

8 :1
13 : 10
6 :8
6 :8
6 : 12

12
7
4
3
2

6.коло (10/11.октобар)
Слога (Боговађа) - Младост (В)
Непричава - Стрмово 1968
7.коло (17/18.октобар)
Стрмово 1968 - Слога (Б)
Младост (Врачевић) - Ратковац
5.коло

ВРЕЛО - ОМЛАДИНАЦ
(Калиновац) 1:0 (0:0)
Стадион у Врелу. Гледалаца: 50.
Судија: Немања Сајић (Уб). Стрелац:
Јовичић у 49. минуту. Жути картони:
Срећковић, Добросављевић, М.Илић
(В), Ковачевић (О)
ВРЕЛО: Стеванчевић 7,5, Поповић 7,
Младеновић 7, Добросављевић 7
(Мијатовић -), Јовичић 8, Пантелић 7,5
(М.Матић -), Срећковић 7, Сандић 7,
З.Матић 7, Н.Илић 7,5, М.Илић 7
ОМЛАДИНАЦ: Лукић 7, Тимотић 7,
Срећковић 6,5 (Максимовић -),
Д.Савић 7, Лазаревић 7, И.Савић 6,5,
Ковачевић 7,5, Ивановић 7, Трумбеташ 7, Јелушић 7,5, Николић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Јовичић (В)
Утакмица са два различита
полувремена, у првом је гост доминирао и пропустио три колосалне
прилике за вођство. У наставку је
домаћин кренуо одлучније, а као плод
такве игре пао је и победносни гол.
Небојша Илић је извео корнер, а
капитен Јовичић главом матирао
Лукића. Могао је најбољи играч меча
још једном да се упише у листу
стрелаца, његов пројектил из слободног ударца зауставила је пречка...
Општинска лига Уба "Исток", 5.коло

ПАЉУВИ - МУРГАШ 2012
1:0 (1:0)
Стадион у Паљувима. Глдалаца: 50.
Судија: Марко Ранковић (Тврдојевац).
Стрелац: Миловановић у 20. минуту
из пенала. Жути картони: Илић (П),
Вукићевић, Николић, Мишић (М).
ПАЉУВИ: Станојловић 7, Веселиновић 6,5, Поповић 6,5 (грујић 7),
Вукићевић 6,5, Илић 6,5, Павловић 6,5,
Ђурић 6,5, Радовановић 7, Стојић 7,5
(Ђорђевић -), Миловановић 7, Јовић
6,5
МУРГАШ 2012: Радојчић 7, М.Николић
6,5 (Блажић 6,5), М.Јаковљевић 6
(Лежаја -), Д.Јаковљевић 6,5, Мишић 7,
Танасић 7, А.Јаковљевић 6,5, Радојевић 7, Милићевић 6,5, И.Николић 6,5,
Вукићевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Саша Стојић (Паљуви)

ФУДБАЛ

8.октобар 2015.г.
6.коло

6.коло

5.коло (6/27.09.2015- 16.00ч):
Степање - Црвена Јабука
3:1
Стубленица - Дим.Туцовић 0:1
Рудар (Р) - Лајковац
4:0
Полет (Т) - Радник
2:3
Полет (ДЛ) - Гуњевац
1:1
Рубрибреза - Пролетер
3:0
6.коло (03/04.10.2015- 15.30ч):
Црвена Јабука - Пролетер
3:3
Гуњевац - Рубрибреза
1:4
Радник - Полет (ДЛ)
3:1
Лајковац - Полет (Т)
0:1
Дим. Туцовић - Рудар (Р)
1:1
Степање - ОФК Стубленица 1:0
1.Rubribreza
2.Radnik(Ub)
3.Stepawe
4.Guwevac
5.D.Tucovi}
6.Polet (DL)
7.C.Jabuka
8.Polet (T)
9.Rudar (R)
10.Lajkovac
11.Stublenica
12.Proleter(B)

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

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

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

15 : 3
10 : 7
16 : 10
16 : 14
6:4
9:8
9 : 12
8 : 10
8 : 10
6 : 11
6 : 10
5 : 15

14
13
12
10
9
8
8
7
6
5
4
2

7.коло (10/11.10.2015- 15.30ч):
ОФК Стубленица - Црвена Јабука
Рудар (Р) - Степање
Полет (Т) - Димитрије Туцовић
Полет (ДЛ) - Лајковац
Рубрибреза - Радник
Пролетер (Б) - Гуњевац
8.коло (17/18.10.2015- 15.30ч):
Црвена Јабука - Гуњевац
Радник - Пролетер (Б)
Лајковац - Рубрибреза
Димитрије Туцовић - Полет (ДЛ)
Степање - Полет (Т)
ОФК Стубленица - Рудар (Р)
6.коло

СТЕПАЊЕ - СТУБЛЕНИЦА
1:0 (0:0)
Стадион у Степању. Гледалаца: 50.
Судија: Немања Ћећез (Лајковац).
Стрелац: Петровић у 53. минуту. Жути
картони: Секулић (Степање), Перишић
(Стубленица). Црвени картони: Мустафи
(Степање) и Перишић (Стубленица) у 89.
минуту.
СТЕПАЊЕ: Бркић 7, Секулић 7 (Мустафи
-), Јанковић 6,5, Чолаковић 7, Панић 7
(Павловић -), Васић 6,5, Милутиновић 7,
Продановић 6,5, Јовановић 6,5,
Симеуновић 7,5, Петровић 7 (Туфегџић -)
СТУБЛЕНИЦА: Јовановић 7, Мирковић 6,
Лекић 6, Поповић 6 (Леонтијевић 6),
Миличић 7, Лукић 6,5, Спасојевић 6,5,
Ракић 6, Перишић 6,5, Станковић 6,5,
Милутиновић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Симеуновић (Степање)
Тврда и нервозна утакмица, без много
прилика за гол, а одлука је пала почетком
другог дела- Симеуновић је из "слободањака" нашао на другој стативи Петровића који главом доноси победу домаћину. Станковићев шут зауставио је
Бркић, а у финишу је дошло до кошкања
које је судија казнио искључењима.
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ГУЊЕВАЦ - РУБРИБРЕЗА
1:4 (1:1)

ЦРВЕНА ЈАБУКА - ПРОЛЕТЕР
(Бајевац) 3:3 (1:1)

Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 120.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац).
Стрелци: Стојановић у 2., а Пешић у 44.,
Јовичић у 52., Лакић у 69. и Џаферовић
у 90. минуту за Рубрибрезу. Жути
картони: Берановић (Г), Јоковић,
Јовичић, Томић (Р).
ГУЊЕВАЦ: Даниловић 6, Симић 6,
Вујић 6, Вујковић 6 (Берановић 6),
Кузмановић 6, С.Милошевић 6,5, Јаџић
6, В.Милошевић 6, Марковић 6, Бакић 6,
Стојановић 6,5
РУБРИБРЕЗА: Радивојевић 7,
Живковић 7, Шепељ 7,5, Томић 7,
Симеуновић 7 (Спасојевић -), Лакић 7,5,
Златковић 7, Пецић 7, Јовичић 7,5
(Савичић -), Стефановић 8 (Џаферовић
7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Срећко Стефановић (Рубрибреза)
Рубрибрези су се осладила
гостовања у убском крају, после целог
плена у Црвеној Јабуци, лидер је у
дербију кола надиграо и Гуњевац. Није
деловало да ће тако бити по старту
меча, Стојановић је главом искористио
идеалан центаршут Вукашина Милошевића. Невероватно је шта су све
домаћи промашили у првих пола сатазицери Бакића и Марковића, статива,
избацивање лопте са гол-линије..., а
казна је стигла у финишу првог дела.
Пробао је тренер Стаменковић
тоталном офанзивом у наставку, а
гости су то сурово казнили убитачним
контрама и преузели прво место од
Радника који је провео на лидерској
позицији само 24 сата.

Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
50. Судија: Марко Ивковић (Лајковац).
Стрелци: Тешић у 6., Теодосић у 60. и
В.Мирковић у 90. за Црвену Јабуку, а
Ђурић у 8., Петровић у 53. и Максимовић
у 56. минуту за Пролетер. Жути картони:
Марјановић (ЦЈ), Максимовић, Стојић
(П).
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Станчић 7, Теодосић
6,5, Вишић 6 (Ненадовић -), Марјановић
6,5, Лазић 6,5 (Петровић -), Ј.Мирковић
7,5, Јовичевић 7, Јовановић 6,5 (Вукић -),
Тешић 6,5, Дамњановић 6, В.Мирковић
6,5
ПРОЛЕТЕР: Мирковић 7, Јованчић 7,
Петровић 7, Живковић 7,5, Стојић 7,5,
Димитријевић 7, Лесић 7,5, Ђурић 7,5,
Максимовић 8, Фарати 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дарко Максимовић
(Пролетер)
Домаћин се поприлично обрукао
против ривала који није имао ни
комплетну стартну поставу, али му то
није сметало да буде на корак од
тријумфа у Црвеној Јабуци. И са играчем
мање, Пролетер је стигао до предности
од 3:1, а тон игри гостију давао је
искусни Максимовић. Ипак, нешто
већим залагањем домаћи стижу можда и
до незаслуженог бода, Владимир
Мирковић је из непосредне близине
колико-толико сачувао част Јабучана.

5.коло

РУДАР (Радљево) ЛАЈКОВАЦ 4:0 (3:0)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 50.
Судија: Влада Миловановић (Лајковац). Стрелци: Максимовић у 4.,
Ђорђевић у 7., Д.Давидовић у 31. и
М.Теодосијевић у 72. минуту. Жути
картони: Лесић, Живковић (Л)
РУДАР: Јовановић 7 (З.Теодосијевић -),
Ивковић 7, Лазарић 7, Шишовић 7,
Д.Давидовић 7,5 (Ж.Давидовић 7),
М.Теодосијевић 7,5, Пантелић 7,5,
Ристовски 7,5, Максимовић 8, Панић 7,
Ђорђевић 7,5
ЛАЈКОВАЦ: Лесић 6, Савковић 6
(Л.Жиковић -), Пантелић 6, Пејкић 6,
Б.Живковић 6, Павловић 6, Станошевић 6, Ђурић 6, Ковачевић 6, Сандић
6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Максимовић (Рудар)
Све бољу форму, Рудар је наплатио
првом победом, убедљивом и
заслуженом. Иако тренер Милорад
Максимовић имао на располагању
само 11 играча, прича је била готова
већ после 7 минута. Најпре је
расположени Стефан Максимовић
искористио корнер Ристовског на
првој стативи, а потом и асистирао
Ђорђевићу који је постигао гол из
непосредне близине. Поред доброг
посла у одбрани, штопери Дарко
Давидовић и Милан Теодосијевић
стигли су и да матирају Лесићу, па је
Рудар, иако десеткован због повреда
најбољих играча, најавио бег из
опасне зоне.

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

5.коло

ПОЛЕТ (Таково) - РАДНИК
(Уб) 2:3 (1:1)
Стадион у Такову. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
Јеремић у 43. и Пантић у 83. за Полет, а
Ранковић у 29., Ђурђевић у 66. и Стевић
у 79. минуту за Радник. Жути картони:
Ашковић, Павловић (П), Кандић,
Ранковић, Петровић (Р).
ПОЛЕТ: Павловић 7, Илић 7,5,
Радовановић 7,5, Крстић 6,5 (Јовић -),
Васић 6,5 (Ивановић -), М.Стефановић
7, Јанковић 7, Ашковић 6,5, В.Стефановић 7, Јеремић 8, Пантић 7
РАДНИК: Нешић 7,5, Петровић 6,5,
Миливојевић 6,5, Луковић 8, Кандић 8,
Ранковић 8, Новаковић 8, Ђурђевић 7,5,
Симеуновић 7, Станојевић 7,5, Стевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Новаковић (Радник)

Борба за сам врх:
Радник (Уб)
Новам победом Радник је пришао
само на бод лидеру, а најзаслужнији за
тријумф био је брзоноги Новаковић
који је обавио велики посао и у нападу
и у одбрани. Ранковић је главом
"начео" домаћина, али је расположени
Јеремић соло-продором вратио домаће у игру пре паузе.
Ипак, бољу игру у наставку Убљани
су крунисали преко Ђурђевића који је
искористио одличну лопту Станојевића, а Стевић је повисио предност
након повратне Симеуновића. До краја
меча, Пантић је казнио једину несигурност иначе врло доброг Нешића, што је
било довољно само за частан пораз.

26

ФУДБАЛ

8.октобар 2015.г.
6.коло

7.коло

6.коло (26/27.09.2015- 16.00ч):
Колубара (Ј) - ЗСК
0:1
ОФК Дивци - Качер
6:0
Јуниор Н.Насеље - Тешњар 0:0
Трлић - ОФК Јабучје
2:0
Тулари - Бањани
1:1
Тврдојевац - Пепељевац
2:3
Полет (П) - Јошева
2:2
Младост (Д) - Совљак
2:1
7.коло (03/04.10.2015- 15.30ч):
Совљак - Колубара (Ј)
2:1
Јошева - Младост (Д)
3:0
Пепељевац - Полет (П)
10:1
Бањани - Тврдојевац
2:2
ОФК Јабучје - Тулари
1:0
Тешњар - Трлић
0:1
Качер - Јуниор Ново Насеље 5:3
ЗСК - ОФК Дивци
0:2
1.OFK Divci
2.Trli}
3.Mladost(D)
4.Pepeqevac
5.OFK Jabu~je
6.Tulari
7.Tvrdojevac
8.Te{war
9.ZSK
10.Sovqak
11.Bawani
12.Junior NN
13.Polet (P)
14.Kolubara(J)
15.Jo{eva
16.Ka~er

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

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

0
1
2
2
2
1
2
2
4
2
2
2
4
5
5
6

16 : 2
9: 3
11 : 9
22 : 11
11 : 9
10 : 5
12 : 10
6: 2
9: 8
6: 7
11 : 9
11 : 13
7 : 20
5: 8
10 : 15
7 : 32

17
16
15
13
13
12
11
9
9
9
7
7
5
4
4
3

8.коло (10/11.10.2015- 15.30ч):
Колубара (Ј) - ОФК Дивци
Јуниор Ново Насеље - ЗСК
Трлић - Качер
Тулари - Тешњар
Тврдојевац - ОФК Јабучје
Полет (П) - Бањани
Младост (Д) - Пепељевац
Совљак - Јошева
9.коло (17/18.10.2015- 15.30ч):
Јошева - Колубара (Ј)
Пепељевац - Совљак
Бањани - Младост (Д)
ОФК Јабучје - Полет (П)
Тешњар - Тврдојевац
Качер - Тулари
ЗСК - Трлић
ОФК Дивци - Јуниор Ново Насеље

www.glastamnave.com

БАЊАНИ - ТВРДОЈЕВАЦ
2:2 (2:1)

ТУЛАРИ - БАЊАНИ
1:1 (0:0)

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 70.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Илић у 9. и 45. за Бањане, а
Тешић у 9. и 51. минуту за Тврдојевац.
Жути картони: Софранић, Милојевић,
Ђорђевић (Б).
БАЊАНИ: Лештарић 7, Костадиновић 7,
Петковић 6,5 (Доцић -), Ђорђевић 7,
Софранић 7, Марковић 7,5, Милојевић
7, Ранитовић 7,5, Илић 8, Леонтијевић
6,5 (Милановић -), Бабић 7
ТВРДОЈЕВАЦ: Теодосић 7, Радојичић 7,
И.Ранковић 7, Симић 6,5, Поповић 7,
Милић 7,5, Тешић 8, Јовић 7, Васић 7,
Танасијевић 7, М.Ранковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марјан Тешић (Тврдојевац)
Подела плена у Бањанима, мада и
једни и други могу да жале за
бодовима. Гости су рано повели,
Тешић је искористио дубинску лопту
Јовића, да би после само два минута
Илић на сличан начин донео поравнање. Поново је Огњен Илић добро
реаговао у казненом простору Тврдојевца на самом крају првог дела, али је
Тешић брзо после паузе изједначио.
Домаћи су имали више од игре до краја
меча, али је утисак да је најзрелију
прилику пропустио Танасијевић након
одличног паса Тешића.

Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Никола Ђуровић (Ваљево).
Стрелци: Николић у 77. за Туларе, а
Илић у 56. минуту за Бањане. Жути
картони: Шимшић, Ђорђевић, Брдаревић (Т), Миливојевић, Симић, Б.Ненадовић, Леонтијевић, Ранитовић, Бабић,
Миловановић (Б).
ТУЛАРИ: Лазић 6,5, Шимшић 7, Шкорић
7, Марјановић 7, Брдаревић 8, Дробњак
7, Ракић 6,5, Ђорђевић 6,5, Николић 8,
Адамовић 7 (од 65. Павловић 7,5),
Младеновић 7 (од 70. Сарић - ).
БАЊАНИ: У.Ненадовић 8, Петковић 7
(Миловановић 7), Б.Ненадовић 7,
Ђорђевић 7,5, Симић 7, Марковић 7,
Милојевић 7,5, Ранитовић 7,5, Илић 8,
Леонтијевић 7 (од Костадиновић -),
Бабић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Огњен Илић (Бањани)
У првом полувремену гости су
чврстом игром отупели напад Тулара,
па није виђено много прилика за гол.
Друго полувреме доноси права
узбуђења, гости стижу до предности из
брзог контарнапада, мајсторија Илића
са 30 метара обрадовала је гостујуће
навијаче. Два минута касније, Бањанци
су пропустили прилику да са 5 метара
реше утакмицу, што је био сигнал за
домаће да се пробуде. Николић је
прелепим ударцем главом са десетак
метара поравнао резултат, голу је
претходила соло акција и центаршут
резервисте Павловића. До краја
утакмице домаћин је пропустио још
неколико стопостотних шанси, погодио
два пута оквир гола, а истакао се и
млади голман Бањанац а Урош
Ненадовић.

7.коло

СОВЉАК - КОЛУБАРА ГАЈ
2:1 (1:0)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 70.
Судија: Дарко Весић (Дивци). Стрелци:
Арсенић у 33. и Обрадовић у 69. за
Совљак, а Цвитковац у 82. минуту за
Колубару Гај. Жути картони: Т.Јанковић
(С), Блажић, Радивојевић (К).
СОВЉАК: Апостоловић 7, Новаковић 7
(Марковић -), Јовановић 7,5, Стефановић 7, Т.Јанковић 6,5 (Мрчић -),
А.Јанковић 7, Арсенић 8 (Рамић -),
Стојковић 7,5, Кемевиш 7, Маринковић
7, Обрадовић 7
КОЛУБАРА ГАЈ: Никола Блажић 7,
Немања Блажић 6,5 (Богдановић -),
Миловановић 7, Митровић 6,5 (Радивојевић -), Пантелић 7, Јевремовић 7,
Илић 6,5, Милошевић 7, Грчић 7,
Павловић 7 (Бабић -), Цвитковац 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Филип Арсенић (С)
Вредна победа Совљачана, највише
захваљујући расположеном Арсенићу
који је одиграо први меч на домаћем
терену. Најпре је са 18 метара погодио
контра-угао Блажића, а потом и лепо
асистирао Обрадовићу који је дуплирао са петерца предност Совљака.
Цвитковац је казнио опуштање домаћих, срећом без озбиљних последица...

ОФК Јабучје

6.коло

ТРЛИЋ - ОФК ЈАБУЧЈЕ
2:0 (1:0)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 150.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Савић у 33. и Стевановић у 82.
из пенала. Жути картони:Кандић (Т),
Ђенисић, Адамовић (Ј)
ТРЛИЋ: Ракић 7,5, Баратовић 7,5,
Гаврић 7,5, Ђурић 7,5, Стевановић 7
(Миросављевић -), Кандић 7,5, Савић
7,5, Новаковић 7, Весић 7,5, Иконић 7,5,
Аџић 7,5 (Живановић -)
ЈАБУЧЈЕ: Ненадовић 7, Јоргић 6,5,
Тодоровић 6,5, Радовановић 7,5,
Савковић 6,5, Ђенисић 6,5, Трајковић
6,5, Марковић 6,5, Радовић 7, Ракић 7
(Павловић -), Адамовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Небојша Ђурић (Т)
Наставља се сјајна серија Трлићачетврта везана победа, овога пута
против кандидата за сам врх, а у великој
форми је и нападач Жељко Савић који је
постигао већ пети погодак у јесењем
делу сезоне. Домаћин је препустио
гостима посед, вребао из контре, а једну
такву је реализовао Савић након
одличног паса Гаврића.
Није било слабог места у тиму
"месара", голман Ракић је са две
одбране улио сигурност, а након прекршаја над Весићем у казненом простору- Стевановић је прецизан са 11
метара. И једна занимљивост- Трлић и
Илија Ковачевић окончали су лоши
традицију, први пут су домаћи победили на свом терену када им је правду
делио искусни ваљевски арбитар...

ФУДБАЛ
БРЕЗОВЧАНИ СЕ РАДОВАЛИ ПРВОЈ ПОБЕДИ

СПАРТАК ПАО У НАЈБОЉОЈ ИГРИ
- Вијоглавин двоструки стрелац у првом тријумфу. Вођство у Новој Вароши на паузи, Златар преокренуо у
наставку. - Дерби зачеља са Рибницом у недељу од 14.30 ч
Коначно - радост у Брезовици, по
свему приказаном за 90 минута мегдана са
Љижанима - апсолутно заслужено. Јесењи
амбијент као да је био мотив за домаће да
"загризу" као ниједном ове јесени, а
победничке амбиције су биле јасне већ на
истеку трећег минута када је Вијоглавин
иско-ристио идеалан пас Радојичића. Кикс
Бајовића је вратио госте у игру, али ни то
није пореметило Зујаловићеву екипу
жељну прве победе. На почетку другог
дела, поново је Вијоглавин прецизан из
близине, овога пута асистент је био све
бољи Симеуновић, а Мирчета није пропустио да са 11 метара осигура толико чекани
тријумф у редовима брезовачког зонаша.
На крилима првог тријумфа, Брезовчани су одиграли одлично прво полувреме
у Новој Вароши, на терену где традиционално пружају добре партије. Ипак
Дејан Младеновић
Б.М.
одсуство Радовановића, Бојића и Симеуновића осетило се у наставку, домаћи су направили жесток притисак,
како на гол Бајовића, тако и на арбитре меча. Млади тим Брезовице није
се снашао у таквој ситуацији, резервиста Срђан Ћирковић је био творац
преокрета, па су се Зујаловићеви пулени са дугог путовања вратили
празних шака. У недељу је у Брезовици изузетно интересантан меч, стижу
Мионичани који су под командом бившег тренера Јединства Срђана
Јовановића такође стигли до прве победе, сва је прилика да ће трибине
брезовачког стадиона поново бити крцате...
Б.Матић
Зона "Дрина", 7. коло

БРЕЗОВИЦА - СПАРТАК (Љиг) 3:1 (1:1)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 200. Судија: Виктор Маринковић
(Ваљево). Стрелци: Вијоглавин у 3. и 49. и Мирчета из пенала у 75. за
Брезовицу, а Б.Бојовић у 9. минуту за Спартак. Жути картони: Јовић,
Симеуновић (Б), Вуковић, И.Бојовић, В.Средојевић, Б.Бојовић,
петковић, Обрадовић, Ломић (С).
БРЕЗОВИЦА: Бајовић 6,5, Јовић 7, Б.Младеновић 7, Симић 8, Д.Младеновић 7,5, Симеуновић 7,5, Радојичић 7,5 (од 86. Бојић -), Илић 7,5, Вијоглавин 8 (од 90. Вуканић -), Радовановић 7,Мирчета 7,5(од 89.Руменић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Вијоглавин (Брезовица)
Зона "Дрина", 8.коло

ЗЛАТАР (Нова Варош) - БРЕЗОВИЦА 3:1 (0:1)
СЦ "Браношевац" у Новој Вароши. Гледалаца: 200. Судија: Никола
Павловић (Шабац). Стрелци: Ћирковић у 65. и Гордић у 75. и 79. за
Златар, а Радојичић у 20. минуту за Брезовицу.
БРЕЗОВИЦА: Бајовић 6, Јовић 6, Б.Младеновић 6,5, Симић 6,5,
Д.Младеновић 6, Богићевић 6 (Вуканић -), Радојичић 6, Илић 6,5
(Митровски -), Вијоглавин 6, Мијатовић 6,5 (Руменић -), Мирчета 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Срђан Ћирковић (Златар)
Зона Дрина, 8.коло

СЛОГА (Бајина Башта) - ЗАДРУГАР
(Лајковац) 0:0 (0:0)
СЦ “Браћа Мулитиновић“. Гледалаца: 300. Судија: Милош
Пиштало (Ужице). Стрелци: Мил.Божић у 42. и Вујић у 64.
из пенала за Слогу, Н.Марковић у 21. за Задругар. Жути
картони: Филиповић и Божић (Слога).
ЗАДРУГАР: С.Марковић 7, Јеремић 6,5, Стјеља 6,5, Спасић
7, Симеуновић 7, Милић 6,5, Гајић 7, Бранковић 6,5,
Јеринић 6,5, Н.Марковић 7,5, Спасојевић 6,5.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милун Божић (Слога)
На самом почетку утакмице иницијатива је припала
гостима. Прва прилика пропуштена је у десетом минуту.
Десетак минута касније Марковић је оборен на 18 метара
од гола и исти играч из слободног ударца послао је лопту
под пречку за 0:1.
Домаћи су успели да изједначе до одласка на одмор
голом Божића са 18 метара, после повратне лопте Ђорђевића. Одлука о победнику пала је након једанаестерца у
64.минуту, након играња руком. Сигуран са беле тачке
било је капитен Слоге Вујић.

8.октобар 2015.г.
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ZONA"DRINA"
7.коло (26/27.09.2015- 15.30ч):
Слога (С) - Слога 1940 (ББ)
Златибор (Ч) - Полимље (П)
Раднички Стобекс - Рибница
Будућност (А) - Златар
Брезовица - Спартак 1924
Прово - ОФК Осечина
Рађевац - Јединство 1945
Раднички (В) - Задругар (Л)

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

8.коло (03/04.10.2015- 15.30ч):
Слога 1940 (ББ) - Задругар (Л)
2:1
Јединство 1945 - Раднички (В)
2:1
ОФК Осечина - Рађевац
1:0
Спартак 1924 - Прово
2:1
Златар - Брезовица
3:1
Рибница (М) - Будућност (А)
2:1
Полимље - Раднички Стоб. одложено
Слога (С) - Златибор
1:2
1.Zlatibor (^)
2.Sloga (BB)
3.Radni~ki Stob.
4.Provo
5.Radni~ki (V)
6.OFK Ose~ina
7.Spartak (Q)
8.Sloga (S)
9.Budu}nost (A)
10.Jedinstvo (V)
11.Polimqe (P)
12.Ra|evac (K)
13.Zadrugar (L)
14.Zlatar (NV)
15.Ribnica (M)
16.Brezovica

8
5
4
4
3
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1

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

0
1
2
3
2
4
4
3
3
4
3
4
4
3
4
6

14 : 3
12 : 8
16 : 8
11 : 11
14 : 11
10 : 9
9 : 14
9: 8
8: 8
7: 7
10 : 8
5: 7
8 : 11
5 : 10
9 : 13
6 : 17

9.коло (10/11.10.2015- 14.30ч):
Златибор - Слога 1940 (ББ)
Раднички Стобеx - Слога (С)
Будућност (А) - Полимље (П)
Брезовица - Рибница (М)
Прово - Златар (НВ)
Рађевац - Спартак 1924
Раднички (В) - ОФК Осечина
Задругар (Л) - Јединство (В)
10.коло (17/18.10.2015- 14.30ч):
Слога 1940 (ББ) - Јединство 1945
ОФК Осечина - Задругар
Спартак 1924 - Раднички (В)
Златар - Рађевац
Рибница - Прово
Полимље - Брезовица
Слога (С) - Будућност (А)
Златибор - Раднички Стобеx

24
17
13
13
12
12
12
11
11
10
8
8
8
7
6
4
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ФУДБАЛ - ЛАЈКОВАЦ

8.октобар 2015.г.

ЖЕЛЕЗНИЧАР СВЕ БЛИЖИ ВРХУ СРПСКОЛИГАШКОГ "ЗАПАДА”

ДРИНИЋ ПОДЕСИО НИШАН
- Искусни голгетер са два поготка решио одличан меч
против Полета. - Шумадија одолевала полувреме, поново
Дринић пробио "бункер". - Следи дерби са Смедеревцима.
Железничар је успешно одрадио два теста на домаћем терену- у
неизвесној и квалитетној утакмици против одличног Полета, домаћи тим
је стигао до тријумфа у последњим минутима, док је Шумадија из
Аранђеловца надиграна у свим елементима игре, а победа је могла да
буде и убедљивија.
Меч против тима из
Љубића био је најбољи ове
јесени у Лајковцу, намерила
су се два ривала жељна
надигравања, а "дизелка" је
била јача за Дарка Дринића.
Искусни голгетер је два пута
матирао Чабаркапу, а голгетерску серију наставио је и
против Шумадије из Аранђеловца.Додуше, требао је
Нићифоровић и раније да
вади лопту из мреже, одличне прилике пропустили су Цветковић и Небојша Симић, а помоћник
Ђермановић је поништио гол Цветковића у 18. минуту. У наставку дилеме
није било- Дринић се најбоље снашао на петерцу после шута Спасеновића, а после тога је Зоран Матић вешто "украо" лопту Нићифоровићу и
"оверио" нови тријумф "дизелке". До краја, одличне прилике за Горана
Матића, Цветковића и Роксу, а изузев искусног Павловића, нико из редова
гостију није угрозио Ивана Јовановића који је побрао аплаузе за две
интервенције далеко ван казненог простора у само 30 секунди. Младом
тренеру Александру Лазаревићу није сметало ни што је престрого
одстрањен са клупе у 39. минуту, и са трибина је у сарадњи са помоћником Ђурићем сигурно водио лајковачки брод.
Наредни меч је права посластица и тест снаге лајковачког српсколигаша- лидер из Смедерева је домаћин Железничару у дербију 9. кола,
стадион на којем су донедавно играли суперлигаши биће поприште битке
за сам врх српсколигашког "Запада"...
Б.М.

ЧАЈЕТИНА - ЛИВАДИЦА

РЕВАНШ МЕЧ
БЕЗ ПОБЕДНИКА
Протекле недеље, у хали спортова Чајетина, одигран је реванш меч
између рекреативних екипа Чајетине и убске Ливадице.
Меч одигран без иједног фаула, обиловао је бројним шансама на
обе стране, лепим потезима појединаца и невероватно великим бројем
голова. Резултатом 14 : 14, поред многобројних бравурозних интервенција најбољег играча утакмице, голмана Дарка Симић, задовољнији
су били домаћини. Могли су Убљани доћи до победе и то у последњим
секундама меча, када су извели једну од најлепших акција на утакмици,
али се Влада Крсмановић (Златиборци га назваше Куле, по легендатном
везисти Звезде и Југославије) и поред меког пријема лопте, нашавши се у
идеалној гол шанси, неочекивано саплео, не стигавши да затресе мрежу
противника и донесе велику радост убским рекреативцима са ливаде.
Након утакмице презадовољни гостољубиви домаћини приредили
су дружење за памћење.
Б.Николић

Још један сусрет рекреативаца Уба и Чајетине:
Дружење за памћење

Српска лига "Запад", 8.коло

ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) ШУМАДИЈА(Аранђеловац) 2:0 (0:0)
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 400. Судија:
Небојша Деспотовић (Липнички Шор).
Стрелци: Дринић у 57. и З.Матић у 69. минуту.
Жути картони: Ристић, Дринић, Спасеновић
(Ж), Драшковић, Дунђеровић (Ш)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Јовановић 7,5, Ивановић 7
(Г.Матић 7), Спасеновић 7, Младеновић 7,5,
Кувељић 7, В.Симић 7,5, Дринић 8 (Рокса -),
З.Матић 8 (Османовић -), Н.Симић 7,5, Ристић
7,5, Цветковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Дарко Дринић (Железничар)
Српска лига "Запад", 7.коло

ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) - ПОЛЕТ
(Љубић) 2:1 (1:0)
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија:
Мирослав Матић (Лозница). Стрелци: Дринић у
15. и 89. за Железничар, а Кнежевић у 57. минуту за Полет. Жути картони: Кувељић, Симић,
З.Матић, Радивојевић (Ж), Перишић, Кнежевић,
Стојић, Ђорић, Николић (П). Црвени картони:
Радивојевић (Железничар) и Василић (Полет)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Јовановић 7,5, Ивановић 7
(Цветковић 7,5), Спасеновић 7,5, Младеновић
7,5, Кувељић 7, Симић 7, Дринић 8, З.Матић 7,
Митровић 7,5, Ристић 7 (Радивојевић -),
Г.Матић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дарко Дринић (Ж)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Smederevo 1924
2.Ma~va ([)
3.Budu}nost (V)
4.@elezni~ar (L)
5.[umadija (A)
6.Sloga (K)
7.Mokra Gora
8.Kara|or|e (T)
9.Sloga (P)
10.Mihajlovac 1934
11.Polet (Q)
12.Jedinstvo (Ub)
13.FAP (Privoj)
14.[umadija 1903
15.Zvi`d
16.Jedinstvo Put.

6
5
4
5
4
3
3
3
2
2
1
2
2
2
1
1

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

0 13 : 3 20
1 8 : 3 17
0 13 : 7 16
2 9 : 5 16
2 9 : 6 14
3 7 : 7 11
4 7 : 7 10
4 6 : 7 10
3 4: 3 9
3 7: 8 9
2 12 : 11 8
4 7: 9 8
4 9 : 13 8
4 8 : 15 8
4 7 : 10 6
6 3 : 15 4

9.коло (10.октобар- 14.30 ч):
Јединство (Уб) - Звижд (Кучево)
Смедерево 1924 - Железничар (Л)
10.коло (17/18.октобар- 14.30 ч):
Слога (К) - Јединство (Уб) (субота)
Железничар (Л) - ФАП (Прибој) (недеља)

АК “МАРАТОНАЦ 02“ УБ

НОВАКОВИЋ СРЕБРНИ
У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
У организацији Спортског савеза Србије, у
Врњачкој Бањи је одржана улична трка на
којој су изузетне резултате постигли такмичари АК "Маратонац 02"- Жарко Новаковић је
био други у конкуренцији сениора, а бронзану
медаљу код дама освојила је Зорица
Радовановић.
Пре тога, Убљани су оставили одличан
утисак и на Међународној Најк трци у
Београду- Новаковић је, у изузетно јакој
конкуренцији, био трећи код сениора на 5.000
метара, Јелена Новаковић је била 18. у
конкуренцији сениорки, док је Зорица Радовановић у јуниорској категорији завршила на 11.
месту.

ЦРВЕНО-БЕЛИ ПОВЕЋАЛИ БОДОВНУ ЗАЛИХУ

НА ПРАГУ ПРАВЕ ФОРМЕ
- Прва победа под Шепковцем против Михајловца 1934. - Борбен
реми на Бубњу у ослабљеном саставу. - Против Звижда (субота,
14.30 часова) прилика за продор у средину табеле.
Коначно се поправља расположење под Шепковцем, убски црвенобели су под командом повратника на
клупу Жарка Јовановића укњижили
четири бода и најавили да су на добром
путу да преброде кризу са старта јесени.
Меч са Михајловцем дочекан је у
табору црвено-белих са доста зебње,
незавидна позиција на табели наметнула је домаћима велико "морање"
против новајлије у лиги. У претходна
два меча под Шепковцем, Убљани нису
успели да затресу мрежу ривала, а лед
је пробио млади Немања Блажић.
Демонстрирао је једну од својих главних карактеристика- снажан и прецизан
шут, са 20 метара погодио је десни угао
врло доброг голмана Костића.
Све дилеме решене су почетком
другог дела- после корнера Петра
Рашића, један дефанзивац гостију је
неопрезно играо руком, а Стефан Илић
са "беле тачке" постигао трећи гол у
сезони, после два премијерна у Љубићу.
Врло брзо се и трећи пут затресла
мрежа Михајловца, поново је Рашић
добро извео корнер, а капитен Гавриловић небеским скоком и прецизним
ударцем главом "оверио" прву победу
на домаћем терену. До краја су гости,
потпуно заслужено, стигли до почасног
поготка, али није то помутило задовољство новог тренера Јединства Жарка
Јовановића:
- Очекивано тешка утакмица,
Михајловац је и поред пораза оставио
утисак чврсте такмичарске екипе. Лоши
резултати су донели грч у нашој игри,
није било пуно течних акција и фудбалске лепоте, али смо циљ испунили.
Овом победом надам се да дефинитивно излазимо из кризе и најављујемо
продор у средину табеле.
А меч против Шумадије донео је
велику главобољу Јовановићу када је
реч о саставу тима- изостали су Стефан

Српска лига "Запад", 8.коло

ШУМАДИЈА 1903 (Кг)ЈЕДИНСТВО (Уб) 0:0
Стадион Бубањ у Крагујевцу. Гледалаца: 100. Судија: Милан Недељковић
(Ужице). Жути картони: Матановић (Ш),
Тадић, Марјановић, Томић, Гавриловић, Блажић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7,5, Блажић 7,
Панић 7,5, Марјановић 8, Гавриловић
8, Ћесаровић 7,5, Симеуновић 7 (од 46.
Стојановић 7,5), Тадић 7,5, Ранковић 7
(од 79. Илић -), Томић 7, Петрашевић 7
(од 62. Ситарица -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Перица Марјановић (Јединство)
Српска лига "Запад", 7.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) МИХАЈЛОВАЦ 1934 3:1 (1:0)

Перица Марјановић
Илић, Јовановић, Рашић, Петровић и
већ дуже повређени "бонуси" Кремић и
Пурешевић, али је чврстом и борбеном
игром Јединство стигло до вредног
бода. Најбоље шансе пропустили су
Петрашевић (лопта очешала стативу),
Стојановић (одличан покушај завршио
пред гола) и Владимир Илић који није
имао среће да главом донесе три бода у
надокнади. Треба рећи и да су Крагујевчани имали своје прилике, најбољу је
пропустио у финишу бивши играч
Убљана, везиста Марко Јовановић.
Утисак је да је арбитар Недељковић
превидео играње руком штопера Љујића у тренутку када је Ранковић ишао ка
голу домаћих, али је епилог дуела на
Бубњу ипак реалан. Дебитантске минуте одиграо је везиста Филип Симеуновић (сасвим коректно), комплетна
задња линија заслужује похвале за
концентрацију и борбеност, а радује и
добра игра Бобана Стојановића који је
иницирао неколико добрих акција
гостију.

Стадион Јединства. Гледалаца: 200.
Судија: Ненад Ђорђевић (Гуча). Стрелци: Блажић у 36., С.Илић у 47. из
пенала и Гавриловић у 53. за Јединство, а Стојковић у 55. минуту за
Михајловац 1934. Жути картони: С.
Илић, В.Илић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7,5, Тадић 7,5,
Панић 7, Марјановић 7 (од 63. Ћесаровић -), Гавриловић 7,5, Блажић 7,5,
Ристовски 7 (од 46. В.Илић 7) Рашић
7,5, С.Илић 7 (од 78. Ранковић -) Томић
7, Петрашевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Гавриловић (Јединство)
У суботу, са вероватно снажнијим
саставом, црвено-бели играју још једну
утакмицу у којој се бодови намећу као
императив. Звижд из Кучева је играчки
снажнији него прошле године, још тражи
праву форму, а сви под Шепковцем
верују да је неће наћи бар још седам
дана...
Б.Матић

014/412-304

КК МЛАДОСТ 014 НА ПРАГУ ПРВЕНСТВА
ДРУГЕ СРПСКЕ ЛИГЕ "ЗАПАД”

ПРВЕ ПОБЕДЕ
У ПРИПРЕМАМА
Старт првенства је 24. октобра, а "младосташе" ће у
првом колу угостити М-015 у хали "Протић" у Шапцу.
Иако резултати у припремном периоду нису превише
битни, за млади тим Младости 014 пуно ће значити два
везана тријумфа у тест-мечевима после девет пораза.
Убљани су најпре савладали Владимирце у гостима са
104:102, уз одличне партије Јагодића, Васиљевића и
талентованог Пантелића, а пулени Владимира Урошевића
потом су савладали и ЛА Баскет са 76:72. На том мечу,
Милош-Зека Јевтић је најавио да ће његово знање и искуство
бити од непроцењивог значаја за српсколигашке битке, а
чврстина Милана Јанковића, некадашњег играча Мионице,
добро ће доћи под обручима. Старт првенства је 24. октобра,
а "младосташе" ће у првом колу угостити М-015 у хали
"Протић" у Шапцу. До премијере, Младост 014 ће одмерити
снаге са Колубаром и Радничким из Ваљева.

ОДБОЈКАШИЦЕ УБА БЕЗ ПЕХАРА У КУПУ

СМЕДЕРЕВКЕ
ИСКОРИСТИЛЕ УМОР
Након полуфиналне победе над Родом
на Убу, Убљанке у финалу Регионалног
купа поражене у Смедереву
"Загревање" за сезону кроз утакмице Купа Србије
је завршено за ЖОК Уб- наше одбојкашице су после три
успешно савладане препреке, поражене у Смедереву
са 3:1 (18:25, 25:21, 25:16, 25:22). Пре тога су Убљанке
савладале Роду у трећој рунди максималним
резултатом- 25:22, 25:18, 25:22, али је тај меч поприлично изморио играчице, па је понестало енергије у
одлучујућем сусрету за пехар на територији Централне
Србије:
- Рода нас је поприлично намучила, трошиле смо
пуно снаге за сваки поен, јер је млада београдска екипа
играла феноменалну одбрану. На тренинзима после те
утакмице видело се да смо се испразниле емотивно и
физички, Миа Вуловић и Соња Јаблан су ишле ровите
у Смедерево које се ове сезоне појачало са две искусне
играчице. Одиграле смо одличан први сет, после тога
имале велики пад у игри, а пропустиле смо велику
прилику да меч одведемо у "тај-брек" јер смо водили
22:20 у четвртом периоду. Ипак, задовољна сам
приказаним у ова четири меча, пуно су нам значила на
плану уигравања, остаје само жал што клупске витрине
нисмо украсиле пехаром и угостиле неког суперлигаша
у наредној рунди- анализира урађено тренер Марина
Петровић која је такође у Смедереву играла лакше
повређена.

КК Младост 014 (Уб)
Пуном паром раде и млађе категорије, пионири су
последњи тест пред меч првог кола Квалификација за Јединствену пионирску лигу (ОКК Шабац, четвртак, хала "Зорка)
имали против Кнеза Лазара на Убу- 88:92, бриљирао је Урош
Васиљевић са 33 поена, а чак пет играча Младости појавило
се на Савезном контролном тренингу у Лозници прошле
недеље- Буљубашић, Марковић (2002.), Васиљевић, Милошевић (2003.) и Ашковић (2004. годиште).
Б.М.

Смеч Маје Глишић у сусрету са Родом
До првог првенственог меча против Спартака из
Љига (субота, 17. октобар, 19 часова у убској хали),
Убљанке ће имати тест против ОК Лазаревца, а вреди
рећи да је конкуренцију на позицији "либера" појачала
млада Емилија Илић из Обреновца.
Б.М.

PRVA UBSKA MEWA^NICA
NAJPOVOQNIJI KURS
ZA SVE VALUTE !!!

014 411 538
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Подлистак ученика ОШ „Милан Муњас“ Уб,
улица Вука Караџића број 25;
Контакт: 014/411-338, munjasub@gmail.com;
Излази једном месечно, година II, број 12.

ТЕМА БРОЈА
‘’Почетак школске године’’
и
‘’Јесење лишће’’

ПРОШАО ЈЕ ЛЕТЊИ РАСПУСТ
Пролази летњи распуст. Било је доста времена за игру
и одмарање. Топло време и јаке врућине су продужиле
прилику да идемо и на базен. Дани су пролазили брзо и тако
се приближавао први септембар. Почеле су припреме за
школску годину. Купили смо одећу, прибор и све што је
потребно за сестру и мене. Нестрпљиво смо чекали 1.
септембар и радовали се поласку у школу.
Први дан смо се сви састали. У школи смо се лепо
дружили, причали доживљаје и шта нас даље очекује. Волим
да идем ушколу, али ипак највише се радујем 1. септембру.
Маријана Драгићевић, IV разред
ИО Гвозденовић

ЕВО ШКОЛЕ
Ево школе, ево школе,
друштво моје мило.
Да се лепо поздравимо
и причамо како нам је било.
Јесте ли се одморили,
дал` сте слова заборавили?
Да ли ћете, опет, без грешке
решавати задатке тешке.
Јесте ли негде летос били?
Јесте ли нешто лепо снили?
Брзо прође распуст и ђачка
срећа,
ове године торба је још већа.
Милица Теодосић, II/1
ИО Гвозденовић
Лука
Станијевић
III-21

ПОЛАЗАК
У ШКОЛУ
Нек` све буде игра и шала,
нове лекције,
а дружења стара.
Полазак у школу,
свима је мио,
летњи распуст
баш је дуго био.
Анђела Глигоријевић
IV разред ИО Гвозденовић
asdfgh

ЖИВОТ ПУН
КЊИГА
До сутра лутка је моја,
од прекосутра торба и ја.
До сутра живот без брига,
од прекосутра живот пун
књига.
Бата ми је рекао,
школа је сјајна,
школа је бајно место,
где се деца окупљају често.
Сандра Николић, IV разред
ИО Гвозденовић

III-3

РАДУЈЕМО
СЕ ПОЛАСКУ
У ШКОЛУ
Свако се радује поласку у
школу.
Зато што тамо се стиче
знање.
Дружимо се са онима који су
добри и поштени.
Добре су учитељице и
учитељи.
Школа је најбољи дар у
животу,
а у њој је све по мојој жељи...
Милица Стојановић, III
разред ИО Гвозденовић
asdfgh

ИО Совљак

Богдан
Алимпијевић

СЕПТЕМБАР
У жутом ауту дође
јесен,
донесе грожђе,
и лишће мог јаблана
позлати јесен рана,
прођоше дани врели
миришу плодови
зрели.
Јесен је, јесен рана,
од бакра
сва исткана.
Катарина
Матијашевић, III/1

МилошЂорђевић IV

-2-

XCVBM,./A
*******************************
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Александар Илић III-1

Милица Јовановић,
iii, ИО Гвозденовић

ЈЕСЕН
Птице су отишле на далек пут,
на гранама - по који листић жут.
Берба јесењих плодова унаоколо се чује,
Чика на њиви кукуруза узвикује:
„Сакупимо данас што више,
ускоро ће да падају јесење кише!“
Василиса Томић, III/1

ЈЕСЕН ЈЕ

ЛИШЋЕ
ЈЕСЕЊЕ

Јесен нам је стигла
донела нам посла.
То је доба
кад се воће проба.
Она је лепа
али, подсећа нас
на долазак зиме.
Сад су и ветрови међу нама,
а птице су уморне слетеле у гнезда.
Доротеа Илић, IV/2

ЈЕСЕЊЕ ЛИШЋЕ
Катанце спрема и боје жуте.
Пумпа облаке тмурне и љуте.
Просипа кишу к`о из рукава,
не може врабац мирно да спава.
Ни врана није у бољем стању,
тражи склониште у густом грању.
Гладни, ћућоре зечићи мали:
„Ова јесен, баш се не шали“.
Давид Васиљевић, IV/2

Жути листић летео,
на раме ми слетео,
па ме нежно такнуо
и два стиха шапнуо.
„Пођох на пут пре зиме,
уз пут, мало носи ме!“
Носио сам листић жут
и газио мокар пут.
Ива Митровић III-1

Носио га још мало,
тад је листа нестало.
Ветар листић скинуо,
с њим се на пут винуо.
Урош Стеванчевић, IV/2

ZXCVBNM,./AS

ЈЕСЕЊЕ ЛИШЋЕ

Јесен је једно од најлепших годишњих доба. Тада у
природи
можемо видети много боја: жуту, зелену, браон, црвену. У
Николина Станковић II-3
јесен лишће пожути и опада са грана листопадног дрвећа. Понекад
моји другари и ја скупљамо лишће на једну велику гомилу и онда
се бацамо по њему, као на великом јастуку.
Јесење шетње су ми занимљиве. Волим да слушам како
опало лишће шушти под ногама. Једини разлог што не волим јесен
је што често падају кише и дува јак ветар. Јесен нам је лепа, јер нам
је донела пуне амбаре хране и слатке плодове. Дани су тмурни и
хладни, а сунце све слабије греје као да се смањило. Лишће жуто и
разноврсних боја лети свуда. Кад погледам неку шуму, тако има
лепих боја лишћа, диван пејзаж. Ту ми око застане од лепоте.
Милош Ђорђевић, IV/2
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ДОБРО ДОШЛА, ЈЕСЕНИ
Јесен је годишње доба у коме се природа
мења. Дрвеће је почело да добија жуто лишће –
ускоро ће оно опасти. Трава више није тако
зелена, суши се. Цвеће полако вене јер је
прецветало. Киша пада све чешће, а лишће које је
опало са грана шушти под ногама. Хладан ветар
непрестано дува. Веверице, медведи и многе
друге дивље животиње полако траже и
прикупљају храну за зиму, иду у зимски сан. Птице
се окупљају у јатима и припремају се за полазак на
југ. Деца су се вратила у школске клупе. Маме и
баке праве зимницу и џемове чији се мирис осећа
свуда. Секу се дрва за огрев. Све је краћи дан, а
све дуже ноћи. Све полако почиње подсећа на
предстојеће годишње доба, зиму.
Нађа Јаковљевић, III/1

Милка Јечменица V-3

ЈЕДАН СТАРИ ЗАНАТ

Ива Милићевић IV-2

ЈЕСЕН У МОМ КРАЈУ
Мој крај у јесен је веома леп. Сваке године
обучен је у прелепу хаљину. Најлепша је шума на
брду у којој има разноликог дрвећа. Трава полако
постаје жута, више није зелена. Ујутру је пуна росе.
Јутра више нису тако топла. Када идем у школу има
магле и хладно је. Парк поред моје зграде је
најлепши у јесен. Дрвеће је прошарано бојама као
што су: жута, црвена, браон и наранџаста.
У јесен има пуно лепих плодова: дуње, јабуке,
крушке, грожђе, кестење, жирови, ораси .... Неке
птице иду у топлије крајеве, док неке остају овде,
код нас, да презиме. Животињама у јесен постаје
гушћа длака. Траже храну и спремају своја
станишта. Људи обављају јесење радове на
њивама као што су: берба кукуруза, припрема
земље за сетву .... Жене спремају зимницу: џем и
слатко од разног воћа, цвеклу, ајвар, туршију,
краставчиће ..... Иако није толико топло као преко
лета, најлепше су јесење шетње кроз природу.
Волим јесен зато што доноси пуно лепих
плодова и зато што је све шарено.
Анђела Јоцић , УБ

Недавно сам са родитељима ишла на
Власинско језеро. Свратили смо у један градић на
југу Србије, Сурдулицу. То је једно од оних места,
где још није заборављен један врло стари занат,
сајџијски. У малим уским улицама, поглед ми је
скренула мала радња на углу. Била је испуњена
разним сатовима које никада пре нисам видела.
Пожелела сам да уђем.
На зидовима је висило много сатова
разних облика и боја. Толико тога на једном месту
нисам могла ни да замислим. Ту је био стари чика,
који је седео за столом и поправљао их. Питала
сам га како може да их поправља, јер сам знала да
данашњим, чим престану да куцају, нема Анђела Ранковић III-1
повратка. Рекао ми је да је он једини човек у
Сурдулици који се тиме бави и да у Србији има
свега неколико сајџиница. Само је он у својој
породици наставио тај стари занат.Такође сам
сазнала да данашњи кварцни сатови раде на
батерије, а ти старински помоћу зупчаника, те
могу да се поправе. Сајџија ми је показао како се
они на одређено време навијају и раде 24 часа.
Сатови су куцали и правилним ритмом. То
ме је подсећало на неку симфонију. Могла бих то
да слушам цео дан. Изненада из једног зидног сата
излете птичица: „Ку-ку, ку-ку!“ . Уплашила сам се
јер никада пре нисам ни видела ни чула ништа
слично. Сат је показивао два сата, те се птичица
два пута огласила.
Често ми се, касније, у мислима, јављала
слика старог сајџије и његових сатова. У ушима ми
је одзвањао цвркут птичице, који ми се чинио
помало тужним. Можда зато што, тог заната,
готово више и нема.
Анђела Аврамовић, VII/4
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ЈЕСЕН
ЈЕ, ЈЕСЕН РАНА
Групни
рад II-1

Устајем из кревета, кад погледах кроз прозор, почиње
јесен. Дува ветар. На гранама дрвећа почињу да опадају
шарени листићи. Маме и баке почињу да спремају зимницу.
На јесен често падају кише и слабије сија сунце. Трава
почиње да мења своју прелепу, зелену боју. Птице селице
се спремају за пут на југ. Волим јесен, јер је шарена и све
блиста. Паркови су испуњени лишћем. Животиње спремају
храну за зиму, а медвед за зимски сан. То је заиста прелепо
годишње доба. Сваке године моја мама спреми џем од
шипака. Он је веома укусан. Већ почиње да буде хладније и
спремају се дрва и угаљ.
Јесен је баш лепа. Њене чари су предивне.
Ирена Живковић, V/3

ЈЕДАН ЈЕСЕЊИ ДАН
Устао сам око пола седам. Мама ме је једва
Ђорђе Стојановић I,
пробудила. Није ми се устајало, али сам морао да
ИО Гвозденовић
се спремам за школу. Погледао сам кроз прозор и
видео да пада киша. Док сам ишао у школу, киша је
све јаче падала. Све је изгледало тамно и сиво.
Пожутело, опало лишће натапала је киша и
лепило ми се за обућу. Кишобран ми није помогао,
јер сам у учионицу ушао мокар. Часови су споро
пролазили. Чинило ми се као да сви спавају. Били
смо веома мирни и тихи. Киша је све јаче падала.
Када сам излазио из школе изгледало је као да се
смрачило.
Док сам код куће писао домаћи задатак,
повремено сам погледао кроз прозор. Низ њега су
се сливале капи кише. Пала је ноћ, а киша није
престајала. У кући је било топло и пријатно.
Хладнији дани полако долазе, али надам се да ће
Јесен у мом крају је увек лепа. Мало место
сутрашњи дан осванути без кише.
препуно зелених површина даје јесени шансу да
Радован Лазаревић, V/5
Наташа
заблиста у свим својим бојама.
Николић
Код мене у околини, дошла је јесен. Јутра су већ
Сара
Палић
III-1
II-1
хладна. Људи беру кукуруз и пшеницу, спрема се
НАГРАЂЕНИ
зимница. Птице се селе у топлије крајеве. Дани су
РАД
краћи, а ноћи дуже. Лишће није више зелене боје,
постаје жуто, златне боје. Дани нису више топли,
У овом броју Убског
већ хладнији и ветровитији. Сазревају плодови:
основца редакција
Гласа Тамнаве наградиње, јабуке, крушке и грожђе. Јесен је моје
ђује песму ученице
омиљено годишње доба. Оно је сигурно једно од
Милице Теодосић II-1
најлепших годишњих доба које имамо. Штета што
ИО Гвозденовић,
данас мало ко уме да ужива у њеним лепотама.
књигом ’’Уб и Убљани’’
Марина Стевановић, V/5
Милана Миловановића.
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