Наредни број излази:
30.јуна 2016.

цена: 60 динара

Година XXV / БРОЈ 167 / 16.ЈУН 2016. / Излази сваког другог четвртка
ВРЕМЕНСКЕ НЕПРИЛИКЕ ПОНОВО АКТУЕЛНЕ

УБСКИ ТОРНАДО

TADING

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

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

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

10 godina
sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
014/412-212

Уб
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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НОВИ БРЕНД МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА

УБСКА МЛЕКАРА
СЕ ЗАХУКТАВА
’’Dr Milk’’ са Уба кренуо у освајање тражишта
Ових дана у убским трговинама појавили су се нови
производи убске млекаре, за чије поновно отварање и
увођење новог програма производње, се побринула
угледна и стабилна фирма ‘’МБМ Транс’’ коју знамо као
међународну транспортну фирму, као и по модерној
бензинској пумпи на београдском путу. У продаји се
тренутно могу наћи јогурт, кисело млеко и павлака, а
„Доктори за млеко” (како гласи слоган убске млекаре) у
плану имају и нова оријатна изненађења за купце, нe само
на Убу него и у Србији и шире. Судећи по садашњем квалитету поменутих производа, млечне прерађевине са Уба за
кратко време ће постати српски бренд.

Први производи убске млекаре
Ускоро ће бити организована и званична презентација
нове фирме „Др Милк” са које ћемо донети детаљан
извештај у једном од наредних бројева „Гласа Тамнаве”.

ТРАДИЦИОНАЛНИ СУСРЕТ УЧИТЕЉА

УБСКИ САБОР 25.ЈУНА
Генерација која је дипломирала 1966.године
прославиће ‘’Златну матуру’’
У суботу, 25.јуна, традиција бивших ученика убске
учитељске школе биће настављена још једним сусретом
свих генерација (по десети пут), а они који су дипломирали
1966.године прославиће ‘’Златну матуру’’.
Дружење почиње у 19 часова окупљањем испред
зграде Гимназије у којој је 1961.године школовање започела
прва, сада ‘’златна генерација’’. Приликом уписа било је 83
ученика, а завршило је њих 63 (у тој генерацији).
Заједничко дружење свих бивших ученика убске
учитељске школе биће настављено од 20 часова у
Ресторану ‘’Лесковчанка’’ (код Трбе). Ближе информације
заинтересовани могу да добију код организатора на
телефоне 014 415 865, 014 411 272, 014 414 261 или на мобилни 061 189 60 50.

ОРВЕЛОВЕ ВИЗИЈЕ

К

ад смо, као обавезну лектиру,
седамдесетих прошлог века, читали
Орвелов футуристички роман ’’1984’’
нисмо ни сањали да то није социјална
научна фантастика у којој је писац за пола века (а можда
и више) - промашио. Сада, давно снимљен филм по том
роману, све више личи на реалне догађаје који нас
чекају у блиској будућности. Велики брат је очигледан, а
реалити забаве, које незнано зашто називају шоупрограмима (?), полако али сигурно, постају образац за
понашање широких народних маса уз погубан утицај на
младе. Ако су негативни јунаци деведесетих година,
били лоши узори за нараштаје, који сада ступају у зреле
године, оптерећени разним моралним дилемама у
области егзистенцијалних животних питања (пре свега,
запошљавања), треба се запитати чему води ово што
нам нуде ‘’нове технологије’’ и нови светски поредак?
Није ли то још гора слика од оне које смо се плашили
читајући Орвела, или касније, гледајући документарац
’’Видимо се у читуљама’’ и страхујући да нам деца не
крену путевима својих, тадашњих, идола.
Срећом, генерације које су одрастале дивећи се Аркану
у сличнима, чини се, већим делом, преузеле су само
онај његов романтизам (а девојке Цецину тежњу ка
савршеним телесним линијама), а данак који су узеле
деведесете и прва деценија овог века, ипак је остао у
границама очекиваног.
Е, сад! Шта ће за Србију бити теже у времену које
долази? Да ли ће бела куга довести до нестанка нације?
Француска фудбалска репрезентација, у којој преовлађују тамнопути спортисти, кажу, осликава ’’право стање
ствари’’ у тој држави. Многонационална европска сила,
са великим краљевима и царем Наполеоном у историји,
губи свој национални идентитет. Чека ли и нас исто?
Изгледа да ће, ипак, нешто друго да преовлада већ у
релативно блиској будућности. Чиповање становништва у Европи (нашем великом циљу) ће бити уведено
законом. Пред дефинитивно утврђеним предлогом, у
Европским земљама, је и Закон о укидању новца.
Картице и чипови! Неко би могао да помисли: како ће то
бити леп живот кад ти не буду потребне паре у џепу.
Е, није тако! Видели смо да ни ове чиповане личне карте,
које смо добили, представљају својеврсну контролу
власника. Законска је обавеза да се лична карта носи уз
себе (предвиђена је казна). А. опет, чип је... лако
пратити... Уграћен у тело дефинитивно омогућује увид у
наше кретиње (и све друго). Велики брат, а то је у нашој
будућности држава, или како ће се већ, тада, звати оно
чему тежимо уверени да су решења свих
наших
проблема баш - ту, у том тако ’’хуманом’’ друштву, ће
имати потпуну контролу над народом.
Али, замислимо шта ће се догађати кад будемо
зависили само од чиповане картице која ће служити за
плаћање свега (јер неће бити ни папирних, ни кованих
новчаница). Разуме се, зависићемо од банака које су,
мало по мало, већ постале власници свега, па и наших
живота. Њено величанство Банка ће моћи да нам угаси
картицу, или чип кад год пожели. Можда и грешком. А,
док докажемо... Да ли ће комшија или рођак моћи да нам
позајми? Обични смртници, јављају неки европски
медији, по нацрту тог закона, имаће право на једну
картицу, односно, чип...
Наравно, све је то још у фази нацрта, предлога,
разматрања. Европске земље (рачунајући и нашу)
суочавају се са елементарним непогодама - без обзира
на своју снагу. Природа се свети и не обећава ништа
добро у будућности. Велики брат планира много већу
контролу становништва од оне до сада, а ни то неће
довести до благостања човечанства. Међутим, у
историји је увек добро (а то је она трећа могућност)
успело да надвлада зло. Да ли ће и овог пута да буде
тако? Нажалост, догађало се да и зло надвлада. Зна се
да су постојале неке цивилизације - и пре познате
историје...

.
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НАКОН НЕЗАПАМЋЕНОГ НЕВРЕМЕНА И БУЈИЦЕ

ПРОЦЕЊУЈЕ
СЕ ШТЕТА
- Највећа штета на згради средњих школа, где је
олуја однела део крова. Поплављено четрдесетак
стамбених и 50 пословних и економских објеката
До краја недеље требало би да буду познати коначни
подаци о обиму штете настале 1. јуна, када је незапамћено
невреме, праћено олујним ветром и јаким пљуском, захватило
Уб. Иако је трајало свега десетак минута, опустошило је шири
центар града и причинило велику материјалну штету. Са
заједничке зграде Техничке школе и Гимназије „Бранислав
Перонијевић” олуја је „скинула“ део лименог крова и однела у
Градски парк, али срећом нико није повређен, велика количина воде која се са Вучијака, Ђуниса и из улице Браће Ненадовић слила у град, јер није могла да је прими канализациона
мрежа, поплавила је четрдесетак стамбених и 50 пословних и
економских објеката, док је бујица нанела муљ и блато у
дворишта Предшколске установе, Дома здравља и ОШ
„Милан Муњас”, као и централне улице. Поломљено је и
велико дрво код Вртића, које је оштетило један аутомобил,
ломљене су гране на стаблима у Градском парку и дрворедима, обарани су саобраћајни знаци, превртане и ношене
жардињере са цвећем и канте за смеће, а вода из шахти на
појединим местима је подигла асфалт. Одмах након непогоде
уклоњено је све што је олуја нанела, јавне површине очишћене од блата, а општинске комисије за утврђивање штете
кренуле у обилазак терена.
Захваљујући Радарском центру Ваљево, који је током
невремена испалио 45 ракета, на подручју убске општине није
било града, тако да тамнавска села нису претрпела штету.

Улица Милоша Селаковића,
код убског Вртића

Дрва пало на аутомобил
код Управе прихода

ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА И МЕРЕ
ЗА ОДБРАНУ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА

ПРЕВЕНТИВА
НАЈВАЖНИЈА

Улица Краља Петра Првог

Започети радови на чишћењу каналске
мреже од бујичних наноса у сливу реке Уб
Уз велико ангажовање надлежних служби, непосредне
последице невремена у највећој мери су саниране или ће бити
отклоњене у наредним данима, Одмах након непогоде
уклоњено је све што је олуја нанела, а јавне површине очишћене од блата и муља. У међувремену, опране су и градске
улице и отпушена канализациона мрежа.
„Помоћ нам је ту стигла од Града Београда који нам је
уступио једну специјалну цистерну за отпушавање, са којом су
екипе Комуналног јавног предузећа „Ђунис” отклониле уска
грла и прочистиле канализацију. Ових дана уследиће и
дезинфекција свих поплављених јавних простора, које је
поплавила површинска вода, измешана са наносима блата,
муља и фекалном канализацијом, како бисмо потпуно отклонили могућност зараза“, каже Бранислав Сарић, начелник
Штаба за ванредне ситуације општине Уб.

Детаљ са седнице Штаба за ванредне ситуације

Колапс код убске Цркве
Прошле недеље започети су и радови на чишћењу
каналске мреже од бујичних наноса у сливу реке Уб, а први су
били на Црквеном потоку, који је направио највише проблема,
док ће, потом, на ред доћи мрежа канала из улица Јосипа
Мајера и Првомајске.
„Штаб за ванредне ситуације формирао је стручне екипе,
које су, са представницима Института „Јарослав Черни“,
„Србиајвода“ и Предузећа „Ерозија“, обишли читав слив, који
није мали и чија површина износи око 150 квадратних километара. Одредили смо где би требало да урадимо бујичне
преграде, које би у евентуалним будућим непогодама извршиле ретензију, заустављање тог таласа, што би омогућило
да воду прими канализациона мреже и спроведе је у реку Уб.
Сада је прилика да мирне главе и реално оценимо стање и
видимо шта може да прими канализациона мрежа, а шта не
може и у који рецепијент ћемо извести тај вишак воде, јер не
можемо се стално ангажовати и исцрпљивати у санирању и
отклањању последица, већ много више морамо улагати у
превентивне мере заштите. Коначно морамо зауставити да,
како се коме прохте, зацевљује канале. Морамо инсистирати
да се поштују пројекти и, тамо где је предвиђена решетка, да
решетка - стоји и да буде чиста, како би могла да прими
екстремну количину воде током падавина преко 50 литара,
као што се сада десило, закључује начелник Општинског
штаба Бранислав Сарић.
Д.Недељковић
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ОКОМ КАМЕРЕ - НЕВРЕМЕ НА УБУ

Главна улица
(фото:Данијела Миловановић)

Бујица поред убске Цркве
(фото:Радоје Митровић)

Удари ветра носили све пред собом
(фото:Александра Андрић)
Потопљена кућа у Поточарима
(фото: facebook)

Улица Милоша Селаковића
(фото:Мишел Капларевић)

Изливање канала
(фото:Радоје Митровић)

Поплављени аутомобили
на паркунгу код „Бегеша”
(фото:Ненад Нешић)

Канал код убске Цркве
(фото: facebook)

Kraljevska kupovina, po najpovoljnijim cenama !

Najpopularniji
brendovi
mobilnih telefona

PLA]ANJE NA RATE, BEZ KAMATE
UZ LI^NU KARTU I PENZIONI ^EK
ILI UVERENJE O STALNOM
RADNOM ODNOSU

ОПШТИНА УБ
УЗ ПОМОЋ ВЛАДЕ СРБИЈЕ
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА УБ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ
СРЕДЊИХ ШКОЛА

УСВОЈЕН ТЕХНИЧКИ
РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Држава одлучила да финансира не само
санацију крова, који је оштећен у невремену
од 1. јуна, већ и комплетну обнову зграде
Гимназије и Техничке школе

Потребу за првим ребалансом буџета условило је
гашење Дирекције за уређење и изградњу, Јавног
предузећа „Енерго Уб“ и Фонда за рурални развој

Зграда убских средњих школа, са које је у невреме, које
нас је задесило 1. јуна, ветар однео преко 300 квадратних
метара лименог покривача и у целости оштетио кров, до
јесени ће бити комплетно обновљена. По речима председника општине Уб Дарка Глишића, Влада Републике Србије
одлучила је да финансира, не само санацију крова, већ и
реконструкцију целе зграде средњих школа, у којој су
смештене Гимназија „Бранислав Петронијевић” и Техничка
школа.

На четвртој седници Општинског Већа, одржаној 10.
јуна, чланови овог тела разматрали су 14 тачака дневног
реда. Након прихватања завршног рачуна буџета за 2015,
усвојена је и одлука о првом ребалансу буџета за ову годину, који је само технички, јер је износ укупно планираних
средстава остао исти. Потребу за техничким ребалансом
буџета условило је гашење Дирекције за уређење и изградњу, Јавног предузећа „Енерго Уб“ и Фонда за рурални
развој.

Детаљ са седнице Општинског већа
- Након прошлонедељног невремена, држава је донела
одлуку да сноси трошкове комплетне реконструкције зграде,
од темеља до крова, а радови ће започети чим се деца распусте. Канцеларија за управљање јавним радовима Владе
Србије већ је обезбедила новац за санацију крова и на нама је
само да припремимо документацију и спроведемо поступак
набавке, што ћемо врло брзо урадити и школу ставити под
кров. Срећа у несрећи је то што је близу крај школске године,
па нећемо морати да одлажемо радове, пошто ће зграда
ускоро бити празна. Осим замену кровног покривача, која
кошта 5,3 милиона динара, држава ће финансирати и комплетну реконструцију зграде, што је велика инвестиција. Када
вам се нешто лоше деси, добра ствар је да неко брзо може да
вам помогне и веома сам захвалан Влади Србије због ове
помоћи. Реконструкцијом школске зграде, не само да ћемо
обезбедити много боље и безбедније услове за ученике и
наставнике, већ ћемо добити и један модеран и леп објекат,
који ће бити украс Уба, рекао је Глишић.
Како сазнајемо, осим крова, у згради ће бити урађени и
нови подови, инсталације и столарија, мокри чворови
санирани и све учионице окречене. Радови ће биће завршени
до 1. септембра.
Током лета започеће и комплетна реконструкција зграде
ОШ „Милан Муњас”, чију обнову, са 36 милиона динара,
такође финансира Канцеларија за управљање јавним радовима Владе Србије.
Д.Недељковић

Већници су прихватили и прву измену и допуну Програма пословања КЈП „Ђунис“ за 2016, док је Установи за
културу и спорт одобрена друга измена овогодишњег
Финансијског плана. Општинска влада дала је и сагласност
на Предшколски програм Вртића, као и на именовање чланова Управног одбора те установе. На седници је усвојена
и Одлука о оснивању и именовању чланова Комисије за
утврђивање последица елементарних непогода – поплава,
суше и пожара и процену штете проузроковану истом на
стамбеним и економским објектима и на пољопривредним
културама.
Све ове одлуке наћи ће се и на дневном реду седнице
Скупштине општине Уб, која је планирана за 17. јун.

Уб, Лајковац, Коцељева, Владимирци и Мионица

Најбоље место
за вашу рекламу !
- Тираж од 2.500 примерака и верна читалачка
публика широм Тамнаве гарант су велике
видљивости (запажености) вашег огласа
- Дистибутивна мрежа на преко 55 продајних места
у општини Уб: киосци, маркети, продавнице у већини
убских села + неколико стотина редовних претплатника
- Специјални попусти од 20% за редовне оглашаваче
- Бесплатна припрема штампе за вашу рекламу
- Могућност убацивања ваших инсертера, флајера и мини каталога

Није свеједно
ко Вас рекламира !

064/2180-588
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У СУБОТУ, 25. ЈУНА

ЧЕТВРТИ
„ЗЛАТНИ ДАН”

Једнодневну шарену манифестацију, Златни дан, Установа за културу и спорт ове године организује у суботу, 25.
јуна, и то четврти пут уз покровитељство општине Уб. Како
смо навикли у претходне три године, и сада ће Градски трг и
Главна улица од 18,30 часова бити центар дешавања различитих културних, забавних и уметничких програма, где ће на
неколико локација и бина наступити многобројни извођачи. У
свом четвртом издању, Златни дан на Уб поново доводи
мажореткиње, гутаче ватре, акробате на трапезу, мађионичаре, кловнове, ходаче на штулама, жонглере и остале уличне уметнике. Својим наступима, програм ће употпунити и
глумци, фолклористи, плесачи и бендови различитих жанрова. Биће то и „Ноћ куповине“, када ће бутици радити до
поноћи, до када ће трајати и ова својеврсна убска улична
фешта.

У ГАЛЕРИЈИ „СВЕТИ ЛУКА”

СТВАРИ КОЈЕ НИСУ
НА ПРОДАЈУ
У четвртак, 23. јуна, у 20 часова, у Галерији „Свети Лука“
биће отворена изложба под називом „Ствари које нису на
продају“. У питању је несвакидашња поставка, на којој ће
посетиоци моћи да виде раритетне и занимљиве експонате,
које су Убљани уступили за изложбу, али нису на продају, јер
за њихове власнике имају непроцењиву вредност. Између
осталог, биће изложени стари ручни радови, занимљиви
предмети, оригинална Албанска споменица, ретке књиге,
необична кућна позамантерија и украси, посуђе,...

„ВАЉЕВСКА ПИВАРА” ДОБИЛА НАГРАДУ

БИЗНИС ПАРТНЕР 2016.
„Ваљевска пивара“ а.д. је
добитник награде „Бизнис
партнер 2016“ у традиционалном
избору агенције „Масс Медиа
Интернатионал“, за постављање
нових стандарда у квалитету,
поузданости и конкурентности у
области производње и дистрибуције пива. Награда се додељује већ 22 године са циљем да
промовише компаније и институције које негују добре
пословне обичаје, воде рачуна о друштвеној заједници,
поштују еколошке норме и слично.
У образложењу Комисије, којом је председавао проф. др
Илија Ћосић са Факултета техничких наука из Новог Сада,
каже се да су пословну изузетност „Ваљевске пиваре“
најбоље препознали и оценили пословни партнери, клијенти
и потрошачи. „Уз висок степен професионалности и
етичности уважавала је своје пословне партнере, потрошаче
и клијенте, показала еколошку свест и бригу о заштити
животне средине, водећи рачуна о ширим друштвеним
интересима, представља снажан ослонац развоју локалне
заједнице и доприноси бољем квалитету живота“, стоји у
образложењу комисије.

УБСКЕ ТЕМЕ
НА ГРАДСКИМ БАЗЕНИМА ОД 15. ЈУНА

ПОЧИЊЕ
КУПАЛИШНА СЕЗОНА
Сезона купања на Градским базенима почеће данас
(15. јун) уколико временске прилике дозволе, односно не
буде кише, а првог дана улаз је бесплатан. Иако је отварање
базена првобитно најављено почетком месеца, одложено је
због олујног невремена 1. јуна, које је нанело доста штете
овом објекту. По речима Радована Пулетића, директора
Установе за културу и спорт, до 1. јуна били су завршени сви
припремни радови: саниране напрслине на пластификацији
корита базена, пумпе, мотори и водоводне инсталације
ремонтоване и отпочело пуњење водом. Међутим, олујно
невреме оштетило је компензациони базен, без кога не може
да функционише главни, а све пумпе и мотори били су метар
и по у води. Запослени у Установи за културу и спорт
даноноћно су чистили тај простор, пумпе и моторе осушили
и ремонтовали, санирали мокре чворове, уредили сва
игралишта и зелене површине и уз много уложеног труда,
рада и залагања успели да базенски комплекс при-преме за
овогодишњу сезону.

У очекивању првих купача:
Градски базени Уб

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ РАДОВАНА
ПУЛЕТИЋА У МИСЛОЂИНУ

ЗАЈЕДНИЧКИ СУСРЕТ
УБЉАНА И ОБРЕНОВЧАНА
У организацији Поетског театра Центра за очување
традиције ТЕНТ, у Мислођину је одржано заједничко књижевно вече писца, новинара и директора Установе за
културу и спорт Радована Пулетића и његовог обреновачког колеге по перу, професора Владе Батинића. У опуштеној и пријатној атмосфери кафане „Наш кутак“, аутори су
се многобројној публици представили својим кратким
причама.
- Пулетић из књиге „Крвни пријатељи“, а Батинић из
прозне збирке „Језик у пракси“. Књижевни сусрет двојице
писаца и поштовалаца њиховог стваралаштва, употпунили
су убски музичари и глумци Позоришта „Раша Плаовић“ и
њихови домаћини из Поетског театра, који су читали и звуцима обојили Батинићеву и Пулетићеву прозу. Било је то
једно лепо књижевно вече и дружење, уз добре приче које
су, са убске стране, читали глумци Александар Тадић, Владимир Тадић, Владислав Крсмановић и Данијел Нинковић,
док су за музички део програма били задужени Драган
Максимовић Маки, Ђорђе Лучић и Дејан Матић.

Групни портрет Обреновчана и Убљана

УБСКЕ ТЕМЕ

16.јун 2016.г.
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У ТОКУ ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ БАЗЕНА НА УБСКОЈ ФАЗАНЕРИЈИ

ПРВИ КУПАЧИ ПОЧЕТКОМ ЈУЛА
Цена улазнице биће 500 динара и она ће подразумевати могућност коришћења лежаљке,
сунцобрана и ђакузија. Поред тога што ће поседовати доста пратећих садржаја, базен ће
имати и ограничен капацитет посете.
На комплексу убске Фазанерије, поред мотела „Окно“,
почетком јула почеће са радом нови и савремени базен. У току
су завршни радови на изградњи овог велелепног коплекса
који ће представљати право освежење за све купаче на Убу (и
шире). На градилишту, које ће ускоро постати права водена
оаза за опуштање и дружење, срећемо идејног творца и
иницијатора овог пројекта Зорана Марковића, председника
Ловачког удружења „Тамнава”. Ради се ужурбано, али темељно, како би се предстојећа летња сезона дочекала спремно.
- Коначно смо успели да затворимо финансијску конструкцију и да ове године базен приведемо намени. Планирамо да
почетком јула, већ у првих неколико дана, примимо и прве
купаче. Корито базана је завршено, остали су нам радови око
самог базена, а они изискују време. Тренутно нам киша омета
радове, па мало каснимо. Остало је да се ураде бехатон плоче
око базена, да се среде настрешнице, део који служи за
свлачионице, гардеробу, сефови за личне ствари, тоалети,
сауна, слана соба... Надамо се да ће све бити готово до 5.
јула- рефериште тренутну ситуацију на градилишту руководилац убске Фазанерије.

Зоран Марковић: У току завршни радови
Након три године, Ловачко удружење „Тамнава”, на челу
са популарним Ћефтом, успело је да се избори са
финансијама и приведе крају изградњу базена који ће
служити за понос Убљанима. Велике уштеде у његовој
изградњи остварене су захваљујући радницима фазанерије
који су, поред редовног посла, радили по неколико сати
дневно. У помоћ су притекли и многобројни пријатељи који су
поједине послове радили гратис, па је, тако, коначно коштање
базена било знатно мања од оног да је ангажован један
извођач. Ово је, свакако, добар пример да се добром
организацијом и са доста воље може учинити много. Тако је,
уосталом, изграђен и цео комплекс Фазанерије.
Милован Миловановић

’’ГУРМАН 014’’ - УКУСНО, ЗДРАВО, ЈЕФТИНО

ЈЕЛА ПО УКУСУ ГОСТИЈУ
Кетеринг без додатне наплате

Базен на убској Фазаренији:
Водена оаза мира за купаче
По Марковићем речима,будући базен на убској
Фазанерији представљаће нешто слично бањском туризму.
Поред тога што ће поседовати доста пратећих садржаја,
имаће и ограничен капацитет посете.
- Наша идеја није да направимо од тога „јавно купатило“,
већ једну добру причу, где ће посетиоци имати лежаљку,
сунцобран, и простор за купање, где нико неће да ти скаче на
главу. Једном речју, у питању је једна породично-пословна
варијанта где, по мом мишљењу, има довољно места за око
500 посетилаца, и на тај број ћемо ограничити улаз на базен.
Цена улазнице биће 500 динара и она ће подразумевати
могућност коришћења лежаљке, сунцобрана и ђакузија.
- У плану је и један мали дечији базен одмах поред овога,
са једном печурком, и са његовом изградњом почињемо одмах. Касније, на површини од скоро два хектара, планирамо и
неке друге садржаје. Мислим да ће ово бити диван кутак за
убске прилике, који ће свима моћи да пружи добар одмор и
релаксацију. Уосталом, ово и јесте крај који може да направи
праву туристичку причу за Уб- истиче Марковић.

„НИСМО КОНКУРЕНЦИЈА
ГРАДСКОМ БАЗЕНУ”
Први човек убске Фазанерије посебно наглашава да
нови објекат неће бити конкуренција већ постојећем
Градком базену.
- Ми имамо Градски базен, који је један од најбољих у
Србији, са најчистијом водом, и то је, посебна, градска
прича. Ово је нешто сасвим друго. Ми немамо никаквих
додирних тачака, ни када је у питању клијентела која нас
посећује. На наш базен долазиће људи који иду на страну
да се купају, који су генерацијски нешто мало млађи или
старији од мене, једном речју људи који хоће мир и неке
друге услове за одмор на базену. Градски базен, такође,
има своју клијентелу, која се сигурно неће смањивати,
почетком рада овог базена- каже Зоран Марковић.

Недавно је у згради Стрелине аутобуске станице, у
реновираном угоститељском објекту, отворен Ресторан
’’Гурман 014’’. Име није случајно јер власник Марко Урса
(мајка родом из Чучуга) с поносом, на самом почетку
кратког разговора, износи сос шпагете ‘’Болоњезе’’, који
збиља заслужује све похвале. Гурмански су припремљена
и сва друга јела у понуди, а пуно је тога на менију. Почев од
специјалног омлета, за доручак, преко јела по поруџбини,

Марко Урса са супругом
Тањом
fast fооd-a, до роштиља и готових јела са дневне понуде у
којој се цена комплетног оброка креће од 220 до 300 динара. Иначе, све се припрема без адитива и запршке, а достава за наруџбине преко 600 динара (кетеринг) је бесплатна.
- Мислим да имам слуха за овај посао, па сам, са
супругом Тањом, одлучио да уложим средства у овај локал
и у разраду бизниса- истиче Марко и наглашава да у
понуди има комплетан програм за славља, свадбе и
рођендане, сва предјела, јела, салате, колаче, торте... Речју,
ту је све по мери клијената...
Подршка синова Огњена и Уроша, предшколаца, је
очигледна - кад нису на сметњи, увек су ту уз мајку Тању у
локалу. Из Чучуга, мајка Винка и отац Петар, такође су
значајна подршка фирми која, полако али сигурно, стиче
сталне госте и муштерије за све врсте услуга.
На растанку, пролазимо кроз простор предвиђен за
башту. Обећасмо још једну посету - оази зеленила мећу
аутобусима - после постављања жардињера и осталог... М.М.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА У ПАМБУКОВИЦИ

ПРЕСВУЧЕНА
ЈОШ ДВА КИЛОМЕТРА
Регионални пут Уб - Памбуковица добио је, ових дана,
још два километра новог асфалта, у делу који пролази поред
игралишта ФК Памбуковица. Током прошле године, у
неколико наврата, овај пут је саниран, деоницу по деоницу.
Радови су настављени и ове године, а с обзиром да је у
питању прилично дуг правац ( око 15 километара), општина Уб
је, у договору са Путевима Србије, одлучила да на овај начин
најрационалне искористи средства, јер би пресвачење
целокупне деонице у једном потезу представљало „немогућу
мисију”. Радове на овом путу, у суботу 11.јуна, посетио је и
председник општине Уб Дарко Глишић.
- Регионални пут ка Памбуковици је веома дуг и захтеван,
а знамо да је, можда, уз деоницу ка Трлићу, био један од наших најлошијих регионалних праваца. Због тога смо кренули
са санацијом сваке године по мало, и ово је прави доказ да
када сваке године радите по мало, можете да савладате и

Глишић у разговору са путарима из „ПЗП Ваљево”
један веома захтеван задатак. Са ова два километра, колико је
укупно урађено, ми смо од Уба до центра Памбуковице овај
пут употпуности ставили под нови асфалнтни застор, у пуном
профилу од 5,5 метара ширине. Средства за његову санацију
је обезбедила држава, односно Путеви Србије. Захваљујући
њима, ми смо читав овај правац потпуно ревитализовали.
Раније вам је требало око пола сата да стигнете од Уба до

Нова асфалтна подлога у Памбуковици

УСКОРО РЕКОНСТРУКЦИЈА
ПУТА ТРЛИЋ-НОВАЦИ
И други регионални пут, који Уб спаја са општином
Коцељева, преко Трлића, у наредном периоду биће
пресвучен новом асфалтном подлогом. Током прошле
године урађена је реконструкција ове деонице, од Уба до
Земљорадничке задруге „Трлић”, а у плану њено даље
уређење до Новака.
- Настављамо са радовима на овом путном правцу,
како бисмо га спојили са другим регионалним путем
Новаци-Памбуковица, који је урађен прошле јесени. Жеља
нам је да у потпуности уредимо асфалт до „Тозине куће” у
Новацима, јер ћемо, на тај начин, целокупну мрежу путева у
овом делу општине учинити финкционалнијом. Ту нам је
посебно битан један део деонице који се налази на граници
између Трлића и Новака. Он је веома проблематичан због
клизишта и покушаћемо да то коначно решимо- поручује
Глишић.
Памбуковице, а данас за само десет минута, потпуно безбедно
и без икаквих проблема можете да пређете читаву ову
деоницу- истиче први човек убске општине.
Према Глишићевим речима на овом правцу живи велики
број људи, неколико села је директно везано за овај пут јер се
у њега се улива мноштво локалних праваца који се, такође,
полако „доводе у ред”.
Милован Миловановић

НОВА НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА У СОВЉАКУ И ТРЛИЋУ

СТАБИЛНИЈЕ
СНАБДЕВАЊЕ СТРУЈОМ
Све ближи коначном циљу - Уб без дрвених бандера
У циљу квалитетнијег и сигурнијег снабдевања струјом,
током прошле недеље, мештани засеока Ненадовића крај у
Совљаку добили су нову нисконапонску мрежу. У оквиру
акције на мрежи Совљак 3 и Совљак 4, у којој је учествовало
осам електромонтера из Краљева, Ваљева и убске Електродистрибуције, постављени су нови километри водова, док је
60 дрвених бандера замењено бетонском. У току је подизање
стубова на мрежи Совљак 5 и у
Трлићу, што ће чинити укупан
број од око 160 нових бетонских
стубова.
- Могу слободно да кажем
да ћемо у наредне две недеље
Постављање нове комплетирати све те мреже.
Остали су само неки крајеви
нисконапонске мреже које ћемо врло интензивно у
у Ненадовића крају наредном периоду сређивати,
да би полако и ту мрежу припремили за зимски период. Морам
да напоменем да нам је и време
ишло на руку, што је додатно
олакшало радове. Надам се да
ћемо ускоро моћи да кажемо да
Уб нема ниједан дрвени стуб,
што нам је примарни циљрекао је приликом обиласка
радова Срђан Ђуровић, директор огранка „Електросрбије“
Краљево у оквиру „ЕПС
Дистрибуција“.

Дарко Глишић са Срђаном Ђуровићем
и Зораном Николићем током обиласка
радова у Совљаку
Председник општине Уб Дарко Глишић истакао је значај
уређења нисконапонске мреже у убском селима.
- Несмањеном жестином и темпом радимо, и идемо ка
томе, да нашу општину потпуно решимо дрвених бандера, које
су у таквом стању да нису више ни за огрев, а камоли да носе
нисконапонску мрежу. Полако тај посао приводимо крају и
читаво предстојеће лето ћемо радити. У свему овоме велику
захвалност дугујемо истим људима који су, и прошле године
као и ове, нама били велика подршка. То су људи који долазе
из Краљева, Ваљева и многих других места, како би помогли
да се овај посао што квалитетније обави. Још једном смо
доказали да, у веома кратком року, све може да се реши, док је
пре две-три године, овај посао изгледао као немогућа мисија.
Захвалан сам држави и ЕПС-у што су, заиста, пуно уложили у
нашу општину- истакао је Глишић. По његовим речима, круна
свега биће почетак радова на новој 110 киловатној централи
на Убу, која би требала да буде ‘’шлаг на торти’’ и енергетска
стабилност за читаву општину.
М.М.М.

ОПШТИНА УБ
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УБ ПРОСЛАВИО ХРАМОВНУ И ГРАДСКУ СЛАВУ

СПАСОВДАНСКА
ЛИТИЈА
- Традиционалној литији градским улицама, и
ове године, прикључило се преко хиљаду и по
грађана. - Славски обреди обављени у убском
Храму и Општинској управи.
Празник Вазнесења Господњег- Спасовдан, убска
храмовна и градска слава, и ове године свечано је прослављена уз присуство великог броја верника. У Храму Христа
Спаситеља молитвено славље почело је великим бдењем
Спасовданска литија на Убу
уочи празника, док је на дан славе служена литургија. Свету
Литургију служио је преосвећени владика Милутин, уз су пригодан културно-уметнички програм. Празнично слово
саслужење архимадрита Силуана нареченог будућег Архи- сабрано је у речима владике Милутина који је рекао:
јереја Српске цркве у Аустралији.
- Слава Богу на овако лепом дану, данас је слава свих
људи Уба, свих установа. Сабрали смо се на Светој Литургији
да се помолимо Богу и заблагодаримо Богу. Осећам радост
колико је било људи на Литургији, посебно истичем букет
архимадрита што је јако лепо видети на једном месту.

Читање Светог јеванђеља Владике Милутина,
на градском тргу, током литије
- Вазнесење је наш пут ка небу, трудимо се да стремимо
тим путем који нас води у живот вечни. Срећна вам слава
свима вама, нека вам Васнесени Господ подари свако изобиље добара која ће вам бити потребна у духовном узрастању- поручио је анхимандрит Силуан у својој празничкој
беседи.
Потом је уследила величанствена литија улицама града,
у којој је учествовало око хиљаду и по верника, а наког тога
резање славског колача и освећење славског жита. У порти
храма, ученици веронауке, музичке школе, као и чланови КУД
„Тамнава” и црквеног хора „Богородица Тројеручица”, извели

Славски обред у Општинској управи Уб
Празник Вазнесења Господњег је и градска слава Уба, те
је у свечаној сали Општинске управе обављен верски обред,
уз присуство најужег општинског руководства и многобројних запослених. Домаћин славе била је Зорица Маркoш,
начелник Општинске управе, а колач за наредну годину
примио је Сава Киселчић.
М.М.М.

У ПАЉУВИМА

СЕЛО ПОВЕЗАНО
АСФАЛТОМ
Протекле недеље у Паљувима су завршени радови на
изградњи деонице пута дужине 1,6 километара и ширине
четири метра од бране на језеру Виш до сеоске школе, који су
финансирани средствима ЕПС-а.
-На тај начин, први пут су асфалтом спојена и повезана два
краја села, што ће умногоме олакшати живот и рад мештана,
каже председник Месне заједнице Слободан Тадић.
-Горњи и Доњи крај Паљува до сада су били раздвојени
лошим путем, па су мештани морали да обилазе по пет, шест
километара, како би дошли до својих њива или Месне
канцеларије и због тога је овај правац од изузетне важности.
Осим тога, када буде завршена деоница коридора 11, он ће од
саобраћајне петље у Стубленици бити најкраћи пут до језера
Виш, овдашњег риболовачко-рекреативног центра са вели-ким
туристичким потенцијалом, истиче Слободан Тадић.
Од средстава које је ЕПС прошле године определио за
изградњу инфраструктуре на подручју Тамнаве, остало је
неутрошено 25 милиона динара, што ће бити искоришћено за
завршетак неколико пројеката, рекао је председник општине Уб
Дарко Глишић током обиласка новоизграђеног пута у
Паљувима.
- У јулу ћемо почети да тендеришемо и преостали део
новца, тако да ћемо читавог лета и током јесени имати посла. Са
расположивих 25 милиона динара планирамо да урадимо
неколико краћих сеоских путних праваца, као и да асфалтирамо Устаничку улицу у насељу „Свињци“. Такође, део
средстава ћемо искористити за комплетан завршетак радова у
насељу Сандића имање, где су ових дана изграђени и тротоари,
најавио је председник општине Дарко Глишић.
Д.Н.

Од бране на језеру Виш до школе
изграђена деоница пута од 1,6 километара

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA

novo!

- IZRADA FOTOGRAFIJA VELIKOG FORMATA
- IZRADA FOTOGRAFIJA NA KANVAS PLATNU SVIH DIMENZIJA
- IZRADA REKLAMA NA PVC FOLIJAMA I CIRADNOM PLATNU
- IZRADA TAPETA (reljefne, peskarene...)
- [TAPMANJE CRTE@A VELIKIH FORMATA NA PAPIRU
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ВЕЛИКИ УСПЕХ ПЛЕСНОГ КЛУБА „АТЕНА“

ТРИ ПРВА МЕСТА
У ИТАЛИЈИ
У формацији деца, убске балерине
освојиле по једну златну, сребрну и
бронзану медаљу у две плесне категорије
Плесни клуб „Атена” постигао је изванредан успех на
отвореном међународном такмичењу у Риминију у Италији,
освојивши по једну златну, сребрну и бронзану медаљу у
формацији деца (млађи и старији школски узраст). Убске
балерине тријумфовале су у категорији уметнички плес,
заузевши прво место са кореографијом „Штребери“, друго
место припало је кореографији „Господар сенке“ у дисциплини модеран балет, а треће „Егзодусу“, такође у уметничком плесу. Висок пласман избориле су у изузетно јакој
конкуренцији балетских трупа из Румуније, Бугарске, Македоније, Црне Горе, БиХ, Словеније, Аустрије, Мађарске, Србије
и Италије.

За успомену из Италије
Одмах након такмичења у Италији, које је одржано
крајем маја, три групе „Атене“ у дечијем, јуниорском и узрасту
одраслих учествовале су на Шампионату у модерним
плесовим у Јагодини, где настављају да нижу успехе и заузимају прва и друга места у својим такмичарским категоријама.

ПОБЕДНИЦИ

Са наступа у Риминију

У Италију је путовало 27 играча
млађег и старијег школског узраста, и
иако су и раније на фестивалима тог
типа освајале медаље, овога пута то је
више него заслужиле најмлађа група
која је освојила злато. Победничку
кореографију „Штребери“ играле су:
Лана Димитријевић, Јована Николић,
Наташа Николић, Анђелка Продановић,
Уна Ковачевић, Јефимија Глишић, Ива
Митровић, Валентина Митровић, Нађа
Бојић, Нађа Тауз, Јана Синђић, Цвета
Гајин и Милица Рикановић.
Кореографије „Еxодус” и „Господара сенки” су играле Јована Митровић, Сандра Грмуша, Анђела Ракић,
Андреа Ивковић, Александра Јосиповић, Маријана Јосиповић, Тијана
Гардиновачки, Маја Ковачевић, Анђела
Перишић, Јована Лазић, Јелена Димитријевић, Катарина Лелићанин, Ружица
Ракић и Невена Станојловић.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“

ЗАВРШНЕ ПРИРЕДБЕ
ПРЕДШКОЛАЦА
Убски предшколци опростили су се од својих
васпитача и Вртића приредбама које су припремили и
одржали протеклих дана у просторијама Предшколске
установе „Уб“. Стотинак деце из четири предшколске групе,
уз помоћ и подршку васпитача, пред родитељима и
фамилијом, певало је, играло, рецитовало и глумило,
показавши колико су порасли, шта су научили и да су
спремни да крену даље путевима школараца.

Убске балерине са освојеним одличјима у Јагодини
Плесни педагог, тренер и кореограф ПК „Атена“ Јасмина
Станчић изузетно је поносна на освојене међународне и
домаће награде на реномираним такмичењима, истичући да
иза њих стоји велики труд, рад и таленат убских балерина.
Награђене, али и многе друге кореографије овог плесног
студија Убљани ће имати прилику да виде на концерту
заказаном за 19. јун.
Д.Н.

Убски предшколци на завршној приредби у Вртићу
Прву приредбу, одржала ј,е 31. маја, предшколска
група од 26 деце, са којом су радиле васпитачице Ивана
Зељић и Зорица Тадић, а 1. јуна одржане су две приредбе,
којома су руководиле васпитачице Ана Савић и Сања
Јаковљевић, као и група у којој су васпитачице биле Мирјана Пантелић и Милена Босиљчић. Група Жељка Ранисављевића и Вере Станишић, одржала је приредбу у уторак,
14. јуна.
Д.К.

ОКО НАС
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ДОМ ЗДРАВЉА УБ

ОТВОРЕНА ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА
Захваљујући подршци Министарства здравља и „Роса воде”
више од 220 беба и родитеља у Убу имаће подршку у раном
периоду родитељства
У убском Дому здравља, од 8.јуна,
отворена је „Роса школа родитељства”
у којој ће родитељи први пут имати
прилику да добију стручне савете и
подршку током трудноће, порођаја и
првих година одрастања њихове деце. У
школи ће, сваког четвртка, бити ангажовани педијатри, гинеколози, патронажне
сестре и стоматолози, који ће помагати
родитељима у сналажењу у њиховим
новим улогама. Кроз бројне радионице
и предавања труднице и родитељи ће
добијати кредибилне савете о физичкој
активности, исхрани и нези бебе.
У 2016. години, уз подршку Министарства здравља, отвара се пет првих
школа родитељства, а осим Уба школе
ће добити Врање, Пожаревац, Куршу-

млија и Сурдулица. Школе родитељства
отворене су у реновираним просторијама и комплетно су опремљене
према највишим стандардима.
- Од сада ће годишње преко 220 беба
и њихових родитеља у Убу имати
стручну помоћ која ће допринети
лагоднијим првим данима родитељства. Школе ће бити драгоцене у
осамостаљивању родитеља и препознавању свих изазова које родитељство
доноси и њиховом успешном превазилажењу“ , изјавила је др Весна Књегињић, помоћник министра здравља,
приликом отварања новог одељења у
убском Дому здравља.
Лекари и медицинско особље које
ће водити „Роса школе родитељства” у

Тони Гајић, Александар Јовановић Џајић, Биљана Николић,
Весна Књегинић и Милица Стефановић у новим просторијама
„Роса школе родитељства” на Убу

Свечано отварање просторија
домовима здравља широм Србије
прошли су акредитовану обуку Градског
завода за јавно здравље Београд током
маја 2016. године, а која је у складу са
последњим достигнућима професије.
- Роса је још једном окупила велики
број грађана који су куповином паковања
од 1,5 литра воде подржали оно што је
важно- породицу и будућност деце кроз
оснивање првих школа родитељства у
срединама у којима овај вид подршке није
постојао. Захваљујући подршци грађана
и Министарства здравља, заједно смо
подржали око 2.000 беба широм земље и
то је највећи мотив да наставимо са
отварањем укупно 20 школа- изјавила је
Милица Стефановић, представница
„Роса воде”.
Велику захвалност донаторима упутила је Биљана Николић, директорка
Дома здравља Уб, која је истакла да ће
Школа родитељства на Убу бити организована једном недељно (четвртком) и да
ће будући родитељи на Убу, уз огледне
радионице и предавања, у специјално
опремљеним просторијама патронажне
службе, подједнако бити заступљени
приликом едукације која се тиче трудноће, порођаја и одргајања беба.
Заменик председника општине Уб
Александар Јовановић Џајић, уз захвалност Министарству здравља и компанији
„Роса вода”, истакао је велики значај
једног оваквог пројекта за све будуће
родитеље, посебно због тога што се Уб
нашао у првих пет Школа родитељства
које се отварају у нашој земљи.
М.М.М.

НА БЕОГРАДСКОЈ ПРЕМИЈЕРИ „ЦИГАНСКЕ БАЈКЕ“

ОВАЦИЈЕ ЗА УБЉАНЕ
Мултимедијални спектакл Владимира Ђенадера изведен
у пуној Великој сали СКЦ-а, пред одушевљеном
публиком, која је крај дочекала на ногама
Након Уба, и у Београду је премијерно приказана музичко
сценска игра „Циганска бајка – у потрази за душом“, из
продукције ШОМО „Петар Стојановић“ и Установе за културу и
спорт. Овај мултимедијални спектакл, који су Убљани приредили сопственим снагама и у чијем извођењу учествују
професори и ученици Музичке школе и ансамбл аматерског
позоришта „Раша Плаовић“, одигран је у пуној Великој сали
Студентског културног центра, пред одушевљеном публиком,
која је крај дочекала на ногама и бројну екипу наградила
овацијама. На сцени СКЦ-а бриљирали су чланови орекстра:
сопрани Наташа Тасић Кнежевић и Мина Ковач, баритон
Светозар Вујић, флаутиста Ђорђе Маринковић, пијанисткиња
Далида Грмуша, виолинисти Катарина Луго Ордаз, Александра
Латиновић и Павле Марковић и виолончелиста Павле Савић,
као и убски глумци Снежана Јовановић, Драгана Јанковић,
Мирјана Симић, Воја Раонић, Александар Тадић и Владимир
Тадић.

Убљани у СКЦ-у

Део ансамбла „Циганске бајке”
Блиска по форми и садржају мјузиклу и музичкој драми,
„Циганска бајка“ Владимира Ђенадера, композитора,
пијанисте и директора Музичке школе, заснована је на
поезији Србољуба Митића из његове збирке „Черга на
утрини” и представља допадљиву синтезу вокалних и
инструменталних одломака, плеса и глуме. Изговорени и
отпевани на ромском и српском језику, Митићеви стихови, уз
Ђенадерову сасвим тоналну и визуелизовану музику,
претворени су у дело неуобичајене и занимљиве форме и
надахнуте игре. У томе су немерљив допринос пружили и
Милан Босиљчић као режисер, Косовка Радић са изванредном балетском кореографијом и Зорица Чукић, као музички
сарадник.
„Циганска бајка“ на Убу је премијерно изведена крајем
априла, у оквиру пратећег програма 14. Интернационалног
фестивала ШОМО „Петар Стојановић“.
Д.Н.
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УБЉАНИ ПИШУ
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ДРУГА СТРАНА
КОРИДОРА
Случај први. Крајем новембра 2014. године
присуствовао сам прегледу моста бр.9 на аутопуту
Београд – Јужни Јадран. Преведено на убски, гледали
смо надвожњак у Руклади. Иако је било похладно
мирисало је на свеж асвалт. Бетонски ивичњаци под
конац. Одбојна ограда у класи да задржи захуктали
шлепер. Поглед с врха надвожњака „пуца“ по нашем
парчету аутопута. Дишем пуним плућима испуњен
поносом што живим у вароши поред Коридора. Док су
испод нас по мразу ужурбано фарбали разделне
линије, прали асвалт, сипали хумус, опет прали, опет
фарбали, листао сам књигу 8. Главног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, деоница 4. УбЛајковац, свеска 9. надвожњак на км 46+620, пројекат
израдио Саобраћајни институт ЦИП Београд. Извођач
радова Грађевинско предузеће „Планум“ Земун. На
увид дати резултати прелиминарног испитивања
коловозне конструкције под статичким и динамичким
оптерећењем бр. 916-9/14 од 27.11.2014. године.
Испитивање вршио ЦИП. Бројке неумољиве, закључак
једини могућ: испитивани објекат према изведеним
конструктивним елементима и уграђеним материјалима има пројектоване екслпоатационе карактеристике, то јест може се пустити нормалан саобраћај
брзином коју прописује надлежни орган сагласно
условима на датој локацији.
Тако уђе рукладски надвожњак у наше животе.
Очекивали смо да то буде „на многаја љета“ или бар
колико и ћуприја на рукладској реци која по мојој
евиденцији бар деценију и по одолева тешком
саобраћају и повременим бујицама. Мало морген! Још
у гаранцији, а расточена. Навозне рампе у дубиози,
дефрагметација коловоза у току, ивичњаци поштују
закон гравитације па кренули низбрдо по ширини и
дубини.
Марта 2016. крете дописивање са извођачем
радова (Планум) и представницима инвеститора (ЈП
„Коридори Србије“).
„...Имајући у виду настала оштећења спремни смо
да у што краћем року чим временски услови дозволе
санирамо настала оштећења и поступимо по Вашем
позиву. Наш предлог је да због временских прилика
извршимо запуњавање пукотина привремено што ће
бити урађено у наредна два дана, а чим временски
услови дозволе извршимо санацију“. Запуњавање
некако и урадише, временски услови остале радове
изгледа још не дозвољавају, а рампе ко да су од теста
па тону ли тону. Дописивање и даље траје, радника ни
од корова, а да ублажимо туђу бруку поручисмо пар
знакова, кол'ко да се зна да је због нераваног коловоза
смањена дозвољена брзина. Тако сам први пут
закључио да није нека срећа бити на Коридору.
Случај други. Стиже у Управу допис од „Путева“.
Предмет – озакоњење бесправно изграђеног стамбеног објекта. Три четврти писма списак достављене
документације од стране Управе којим се аргументује
легалитет озакоњења објекта на парцели која је у зони
планираној за државни пут првог А реда – коридор
аутопута Београд-Јужни Јадран. Захтев, скица одржавања катастра, лист непокретности, шира ситуација на
орто фото подлози, шира ситуација на катастарској
подлози. Констатује се да у складу са важећом
планском и пројектном документацијом треба израдити и доставити Ситуационо решење према коме ће
се сагледати тачан положај објекта у односу на путну
парцелу коридора будућег аутопута. Какво решење?
Ситуационо? Па ситуација је затегнута, није да није. Ко
да изради? Управа, странка у поступку, мој Тикомир,
одговорни пројектант на основу геодетског снимка?
Јел' то негде има да се на пијаци купи ил' у библиотеци
на петнес' дана позајми Главни пројекат аутопута, па да
сви заједно сагледавамо растојања и заштитне зоне за
кућу подно надвожњака у Стубленици. Друга страна
медаље, а тек почетак живота на коридору.

Зоран Марковић

ПАРАДОКС
Још мало ће лето, па ће стићи и па... парадајз...
Питала ме супруга шта тачно значи реч парадокс, коју је чула
од неког ученог човека?! Нисам хтео ,,да зовем Гугл у помоћ“ нити
да тражим неки речник страних речи и израза, већ сам јој упростио:
Парадокс-Апсурд или ,,по народски“: Небулоза!
У наставку ћу користити реч из наслова да звучим и ја као неки
учен човек, уз напомену да и супругу, наравно, сматрам писменом
особом. Парадокс је да сам ја један од ретких људи који не воли
пролеће! Зашто? Е, па...рецимо да се као вечито незапослени
Електротехничар енергетике и још увек неостварени глумац интензивно бавим повртарством, или што би ми Тамнавци рекли:
,,баштом или башчом“ већ неких двадесетак и кусур година.
Елем, двадесет пролећа нисам имао времена за првомајски
уранак јер смо увек морали да сечемо млади купус, који продајемо
по цени од 25-30 динара на велико неких десет година уназад. Е, то
је парадокс. Парадоксална је чињеница да се српски купус,
јапанског и данског произвођача семена, извози за Руске и Европске трпезе, у здравој, дрвеној амбалажи, а наш народ има широк
избор увозног младог купуса ,,сумњиве декларације“ увезеног ,,са
југа“ бивше Југославије и јужније, који се импортује у најлонској
,,нездравој“ амбалажи.
Парадокс је да, када највише радимо и време се пролепша,
имамо најмање новца, јер кућни буџет комплетно уложен у
предстојећу пољопривредну производњу, морамо да ,,освежимо
повољним кредитом“ страних, а овдашњих банака.
Парадокс је да када крене лепо време људи ,,изађу на улице“,
ко пешака, ко бициклом, ко на ролерима, мотоциклиом или
моторчићем, а ми радимо у ,,башчи“ од 12 до 14 сати дневно
чежњиво гледајући горе споменуте пролазнике који су своје
дневне обавезе увелико завршили или их нису ни имали... А
апсурд је када те ,,комшије“ из оближње убске вароши тако
знатижељно гледају, док радиш, као да су у Совљаку родиле
банане и ананас уместо краставаца и тиквица?!
Онда прође пролеће са просечним температурама од 25-30
степени и дође лето! Јупи! Ето, стигао парадајз. Благо нама.
Извеземо на пијаце, а онда нас питају: ,,Пошто је?’’, а ја кажем: ,,40
динара - хит цена-акција, одмах у старту“! ,,Па зашто?“ - ,,Па зато!“
,,Имате увозни од 30 до 35 динара по килограму, мало цури
кроз гајбу, а овако није лош“! Па... парадајз, не па... парадокс!
,,Молим“? ,,Ништа, ништа“...
,,А јел’ прскан“? ,,Наравно“! ,,Чиме“? ,,Чиме сам стиг’о“! ,,Па
зашто сте толико прскали, побогу“?! ,,Наравно да нисам третирао
биљку више од потребног, опустите се“! „Може ли десет гајби по 38
динара“? ,,Може, прва сте муштерија, ја нећу да трујем свој
народ“...
А да ли су ,,јужњаци“, изван бивше СФРЈ, прскали поврће
више од дозвољеног? Не знам. Ваљда неко то контролише? Наш
парадајз путује до београдских пијаца сат до сат и по времена, а
њихов па...парадокс... парадајз...
У разговору са још пар ученијих људи добио сам пријатељске
савете ,,да се држим пољопривреде“ у којој је будућност. Па...Не!
Ипак смо ми пољопривредна земља. Шта ви мислите?
И тако...нисам неки симпатизер пролећа, које сваке године
,,падне у незгодно време“, онако после зиме, а пре лета...
Још мало ће лето, па ће стићи и па... парадајз...
П.С. Господо, смањите апсурдни увоз поврћа, а нарочито
парадајза, јер је, осим у Тамнави, зарудело и у Мачви, околини
Београда, Војводини, Лесковцу...

Proizvodnja i popravka

CERADA
TENDI
8.marta br.20, Ub
014 411 975 062 1391 519 ŠATRI
www.mikaceradeub.rs
Obeležavamo vozila REFLEKTUJUĆIM TRAKAMA
koje su obavezne po novim odredbama Zakona
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ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ОПШТИНИ УБ

ПОДЕЛА ВУКОВИХ ДИПЛОМА
Вукову диплому добило 34 ученика. Ученици награђени књигама и сезонским улазницама за градски базен
У све четири основне школе убске
општине, подељене су посебне дипломе, као и дипломе „Вук Караџић“, које
су добили ученици са петицама и примерним владањем, од петог до краја
осмог разреда. Вуковци су у својим
школама награђени пригодним поклонима, а од локалне самоуправе добили
су сезонске карте за убски базен.
У општини Уб, укупно има 34 добитника Вукових диплома. Највише Вуковаца има у највећој убској школи „Милан Муњас“ - 25, у бањанској ОШ „Рајко
Михаиловић“ - шест, у ОШ „Свети Сава“
двоје, а ОШ „Душан Даниловић“ ове
године имала је једног Вуковца.

ОШ „Милан Муњас“, организовала
је доделу Вукових диплома у зборници
школе, уз присуство представника општине, председника Дарка Глишића,
његовог заменика Александра Јовановића Џајића и помоћника Верке Лукић.
Вуковцима су уручене књиге - избор из
сабраних дела Јована Дучића, као и
сезонске улазнице за убски базен, а ђак
генерације Урош Милошевић добио је
вредне књиге, избор из сабраних дела
Достојевског.
Добитници Вукових диплома у ОШ
„Милан Муњас“ су: из одељења VIII/1 Урош Бркић, Душан Ивановић, Милица
Јаковљевић, Нађа Кандић, Анђелка

Добитници Вукових диплома у ОШ „Милан Муњас” Уб

ЗАВРШНИ ИСПИТ
После завршене редовне
наставе 31. маја, ученици осмог разреда имали су двонедељне припреме за
завршни испит, који је ове недеље у
току. Првог дана, у среду 15. јуна, ученици су полагали тест из српског језика, затим је 16. јуна уследио тест из
математике, а комбиновани тест, биће
одржан у петак, 17. јуна. Израда теста
трајала је 120 минута, а ове године
израда тестова почела је сат времена
раније и трајала је од 9 до 11 часова,
после чега су наставници који су прошли стручну обуку, прегледали тестове малих матураната.
Број бодова, који ученик може
понети из школе је 70, а максималан
број освојених бодова на завршном
испиту је 30. Да би будући средњошколци уписали четворогодишњу
школу, потребно је да у укупном броју
бодова који су понели из школе и
освојили на тесту, буде минимум 50
бодова. Уколико не остваре 50 бодова, могу уписати само трогодишње
смерове.

Лазаревић, Никола Митровић, Нина Ранковић и Ивана Танасијевић. Из одељења
VIII/2 – Сања Марковић и Катарина
Ранковић, а из VIII/3 – Бојана Раковић,
Лука Леонтијевић и Дуња Стевановић.
Одељење VIII/4 имало је највише Вуковаца – Јелена Маринковић, Урош Милошевић, Ађела Ненадовић, Марија Руњајић, Александар Петровић, Никола Станојловић, ДанилоГлишић, Николина
Јовановић, Ађелија Лончаревић и Сара
Лукић. У VIII/5, Вуковац је била Слађана
Јевтић, а у VIII/6 – Слађана Адамовић.

ЂАЦИ
ГЕНЕРАЦИЈЕ
Престижна титула ђака генерације, за коју се боре најбољи међу
најбољим ученицима, додељена је
протеклих недеља на наставничким
већима, у свим основним школама
општине Уб. Ово звање добили су
одлични ученици који су се истицали
све четири године, били носиоци
Вукових диплома, имали примерно
владање и показали се на такмичењима из предмета чије су градиво
најбоље савладали.
За 2015/2016. школску годину, у
ОШ „Милан Муњас“, за ђака генерације, једногласно је изабран ученик
VIII/4 Урош Милошевић, који је показао
изузетно знање на такмичењима из
историје, географије, српског језика и
биологије (прво место на Републичком
такмичењу ове године).
У ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани, ово звање понео је ученик Лазар
Лештарић из Старог Врела, док је у ОШ
„Душан Даниловић“ Радљево, за ђака
генерације изабрана Слађана Павловић, ученица VIII/1. Школа „Свети Сава“
у Памбуковици ово признање је доделила ученици – Јовани Балиновац.
Добитници Вукових диплома у ОШ
„Рајко Михаиловић“ у Бањанима били су:
Анђелија Јоцић, Лазар Лештарић, Јелена
Марковић, Јована Димитријевић, Сузана
Јеврић и Невена Михаиловић. ОШ „Свети
Сава“ из Памбуковице имала је два Вуковца. То су Магдалена Ашковић и Јована
Балиновац. У ОШ „Душан Даниловић“ из
Радљева, Вуковац је била Слађана Павловић.
Д.Капларевић

Матуранти ОШ „Душан Даниловић” Радљево

Матуранти ОШ „Милан Муњас” на убском Градском тргу
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ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“

ДОБАР ГЛАС СЕ ДАЛЕКО ЧУЈЕ
За ђака генерације, проглашена је Милица Велимировић, ученица IV/а.
Убска Гимназија „Бранислав Петронијевић свих ових година школовала је
ученике који су успешно полагали
пријемне испите и уписивали се као
буџетски студенти. Образовање општег
типа, које нуди, пружа велике могућности за упис на скоро све факултете.
И ове године, најбољи основци, конкурисаће на једно од 60 места, која су
предвиђена одлуком Министарства
просвете (два одељења).
Подједнако су заступљени предмети природних и друштвених наука, па
се ученици кроз четворогодишње

рецитаторску секцију, коришћење
библиотеке и свечане сале, као и добро
опремљен кабинет за хемију.
Трећина овогодишњих матураната
положила је матурски испит са просеком 5,00, а на окружном такмичењу су се
истакли ученици Петар Тешић и Андреј
Гајић (друга година) који су освојили
прво место у Колубарском округу на
међународном такмичењу из математике – „Кенгур без граница“. Ученици
који су учествовали на републичким
такмичењима из српског језика и језичке
културе и освојили награде, били су:

ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА
СРБИЈЕ

НАГРАЂЕНИ
ГИМНАЗИЈАЛЦИ
Међу најуспешнијим ученицима на
овогодишњем међународном математичком такмичењу „Кенгур без граница“ је и шесторо убских гимназијалаца, којима је Друштво математичара Србије доделило медаље, дипломе и књиге. Награђени и похваљени
ученици гиманзије „Бранислав Петронијевић“ су Петар Тешић (златна медаља), Андреј Гајић (златна медаља),
Марко Мартић, Милена Филиповић,
Симона Денић и Ђорђе Ђурђевић
Маркош.

Матуранти убске Гимназије
школовање, усавршавају у различитим
областима, као што су српски језик,
математика, латински, физика, хемија,
б и оло г и ј а , и с то р и ј а , г е о г р а ф и ј а ,
музичко, социологија, психологија, уставно право и други. Захваљујући повратним информацијама, познат је податак
да, убски гимназијалци у 95 одсто случајева упишу жељене факултете као што
су Медицински, Филолошки, Грађевински, Електротехнички.
Поред основних предмета, Гимназија „Бранислав Петронијевић“ нуди
својим ученицима додатну и допунску
наставу, различите ваннаставне активности као што је сарадња у гимназијском часопису „Огледало“, драмску и

Александра Аврамовић (прва година),
која је освојила треће место на републичком такмичењу из српског језика и
језичке културе и Петар Тешић, треће
место. Осим њих, учешће на републичким такмичењима остварили су:
Јана Миловановић (биологија, 8. место),
Милица Велимировић (биологија, 13.
место), Милица Петровић („Књижевна
олимпијада“, 7. место), Милена Филиповић (српски језик), Биљана Миланковић (српски језик), Марија Живановић
(српски језик), Софија Исаиловић (Међународна НИС Олимпијада), Стефан
Исаиловић (републичко такмичење из
руског језика и међународна НИС Олимпијада). Спремали су их професори:

ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“ УБ

УПИС У МУЗИЧКУ ШКОЛУ
Школа позајмљује ученицима, без накнаде:
виолине, флауте и кларинете.
Убска Музичка школа „Петар
Стојановић“ позива сву заинтересовану децу, која би желела да стекну
основно музичко образовање и науче
да певају или свирају, да дођу на
пријемни испит, који ће бити одржан у
петак, 17. јуна, у 10 часова, у просторијама школе. Пре изласка на пријемни испит, за који није потребно никакво предзнање, треба попунити пријавни лист, који се узима у секретаријату
школе.
Од школске 2016/2017. године,
школа ће бити у могућности да отвори
класу виолончела и саксофона, а
заинтересована деца, која буду положила пријемни испит, моћи ће да се
упишу на: виолину, клавир, хармонику,
флауту, гитару, кларинет и соло певање. Малишани, са навршених пет и

шест година, могу да похађају музичко
забавиште (упис је отворен током
целе године) у којем ће кроз игру и
дружење са вршњацима, да савладају
прве музичке кораке. У припремни
разред без инструмента, могуће је
уписати децу са шест и седам година,
а у припремни разред на инструменту
са осам година.
Оквирна старосна граница за
виолину, клавир, виолончело, хармонику, флауту и гитару је девет година,
за кларинет и саксофон – 11 година, а
за атрактиван соло певачки одсек - 16
година. Школа позајмљује ученицима,
без накнаде, инструменте као што су
виолине, флауте и кларинете.
Уколико се у јунском року не
попуне сва места, биће организован
августовски рок.
Д.К.

Милица Милошевић Манојловић, Јована
Стевановић, Мира Ђокић, Сава Сарић и
Анђелка Симић.
Добитници дипломе „Вук Караџић“ су: Милица Велимировић (IV/а),
Душица Голубовић (IV/а), Ђорђе Ђурђевић Маркош (IV/б), Марија Живковић
(IV/б), Владимир Ивковић (IV/а), Недељко
Јокић (IV/б), Јелена Миливојевић (IV/а) и
Сара Миловановић (IV/а). За ђака генерације, изабрана је Милица Велимировић, ученица IV/а.
Д.Капларевић

ГРАДСКИ БАЗЕНИ НА УБУ

ПРИЈАВЕ ЗА
ШКОЛУ ПЛИВАЊА
Почетак рада 27.јун
Школица спорта „Малци Тамнавци“ организоваће једномесечни курс
пливања на убским базенима, који ће
похађати малишани узраста од пет до
седам година и деца од осам до десет
година.
Школу пливања ће водити обучени професори физичког васпитања
са дугогодишњим искуством, почеће
са радом 27. јуна. Термини предвиђени
за обуку биће одржавaни од 19 до 20
часова, понедељком, средом и суботом.
Програм ће бити базиран у зависности од циљне групе на обуку пливања деце непливача и полупливача и
обуку деце пливача различитим техникама пливања: краул, прсно, леђно,
роњење.
Пријаве су до 25. јуна, а заинтересовани родитељи могу да пријаве
децу на бројеве телефона 064/ 3273257 (Марија) и 069/ 3478-669 (Дејан).
Број места је ограничен.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“

У ПЛАНУ НОВИ СМЕРОВИ
Највеће интересовање привлаче смерови: финансијски
техничар, електротехничар рачунара и кувар/конобар.
Планира се отварање смерова – месар и заваривач.
У школској 2016/2017. години
Техни-чка школа „Уб“ обезбедила је
слободна места за 180 ученика,
распоређених на профиле као што су:
машинство и обрада метала, електротехника, трговина и угоститељство,
економија, право и администрација.Упис на трогодишње или четвророгодишње школовање, зависи од броја
бодова на крају осмогодишњег школовања, као и од афинитета ученика.
Најтраженији смерови IV степена
су електротехничар рачунара и финансијски техничар, за које ће бити слободно по 30 места, као и машински техничар за компјутерско конструисање (такође 30 места). Смер трговински техничар, који уписује већина девојчица,
На захтев представника убске
привреде и предузећа у окружењу,
Техничка школа је поднела захтев
Министарству просвете за верификацију два нова образовна профила.
У подручју рада Производња и
прерада хране, упућен је захтев за
профил – месар, а у подручју рада
Машинство и обрада метала –
о б р а зо в н и п р о ф и л за ва р и вач .
Републички инспектор је недавно
посетио школу, као и ЗЗ „Трлић“ у
којој би, као и у фирми „ЛСБ Сточар“
м о гл а д а с е и з в о д и п р а к т и ч н а
настава, па се очекују позитивни
извештаји и добијање решења о
испуњењу услова за школовање
нових образовних профила.

образоваће 30 ученика.
Од трогодишњих образовних
профила, најактуелнији је смер кувара
(15 места), али и смер конобара (15).
Велику пажњу дечака привлаче и
образовни профили аутомеханичар и
машинбравар, на који ће и ове године
бити уписано по 15 ученика.
-Посебну пажњу на другом Сајму
занимања, као и на многим такмичењима, изазвали су ученици који су
представљали образовне профиле
кувар и конобар. Пружили су могућност
будућим ученицима да се увере у
знања, која су стекли током школовања
– рекао је директор школе Зоран Бабић.
Н а Ре п у бл и ч к о м т а к м и ч е њ у
Техничку школу је представљало девет
ученика: Милан Тодоровић (историја),
Вељко Петровић (џудо, треће место у

Кувари Техничке школе „Уб”
на сајму занимања
својој категорији), Урош Милићевић
(бравар), Стефан Ранковић (аутомеханичар), Немања Ивановић (аутолимар),
Милош Илић (аутолимар), Александра
Ђорђевић (кувар), Никола Перишић
(кувар) и Немања Икић (конобар).
Д.К.

НА ФИНАЛНОМ ТУРНИРУ
„ШАХИЋ У ВРТИЋИМА“

УБЉАНИМА
ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ

Зоран Бабић

КОЛЕКТИВНА ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ

УБЉАНИ УЖИВАЛИ У „БОЕМИМА”
Захваљујући професорки соло
певања у ШОМО „Петар Стојановић“ и
оперској певачици Наташи Тасић Кнежевић, група ученика те школе, али и
синдикалне организације општинске
управе, јавних предузећа и установа,
као и други заинтересовани Убљани
колективно су посетили Народно позориште, где су одгледали оперу „Боеми“, најбоље дело италијанског композитора Ђакома Пучинија. За већину
ђака била је то не само прва посета
Националном театру, већ и прва опера

у којој су имали прилику да уживају. И
за старије Убљане, којима опера није
омиљени музички стил, заједничка
посета Народном позоришту и Пучинијеви „Боеми“ такође су, према
њиховим речима, били неочекивано
лепо искуство. Поред професорке
Наташе Тасић Кнежевић, организаторке
ове активности, велику захвалност за
изузетан доживаљај група ученика и
Убљана дугује локалној самоуправи,
која је обезбедила бесплатан аутобуски
превоз до Београда.

Вукашин Ђокић
и Мила Милановић
Први пехар са шаховског такмичења Предшколској установи „Уб“
донели су Мила Милановић и Вукашин
Ђокић, који су на екипном првенству у
Београду освојили убедљиво прво место. Првенство је део финалног турнира акције „Шахић у Вртићима“, а мали
Убљани своје прве, и то златне медаље, освојили су у конкуренцији 16
предшколских установа, које су се,
кроз т урнире, квалификовале за
финално такмичење. Велики успех
Миле и Вукашина додатно добија на
значају када се зна да су ватрено крштење имали у априлу, на шаховском
турниру у Београду, где је Ђокић остварио завидан резултат, поделивши прво
место. Њиховог тренера, интернационалног мајстора Славишу Милановића, који од недавно води Школу
шаха у Вртићу, овакав пласман ипак
није изненадио, јер су Мила Милановић и Вукашин Ђокић најбољи и најталентованији полазници ове школе.

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Убљани испред Народног позоришта

Јавите нам на:
064/2180-588 и 064/484-20-50
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Lajkova~ka panorama

ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА СО ЛАЈКОВАЦ

ИЗАБРАНИ СКУПШТИНСКИ
САВЕТИ И КОМИСИЈЕ
Седницу обележиле многобројне примедбе опозиције
и удаљење одборника Ранка Филиповића (ДСС)

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

16,17, 18, 26 и 28.страна

АКТУЕЛНО

АСФАЛТИРАЊЕ
СЕОСКИХ ПУТЕВА
Новоизабрано руководство Општине
Лајковац, у складу са предизборним обећањима, већ увелико асфалтира путну мрежу на
сеоском подручју, односно наставља са започетим радовима по планираном програму. По
речима Андрије Живковића, председника
општине Лајковац, та чињеница доказује да
радови пред изборе нису били политички
маркетинг, већ напротив – нису ни престајали
све ово време, а чак су интензивирани колико
нестабилне временске прилике дозвољавају.
Асфалт ће сада добити пет деоница у
Јабучју у дужини од по 500 метара. “Колубара
Грађевинар” је већ завршила локални пут у
Требежима и асфалтирање деонице у Шеринки,
у припреми је деоница у засеоку Савићи у Гају
која ће бити асфалтирана у наредних месец
дана, потом Грчића пут у Вишу и пут за Мирковиће у Горњем крају Јабучја.
Први човек општине Лајковац, присуствовао је асфалтирању деонице у Шеринки:
- Као што смо и обећали, настављамо да
радимо. Очекује нас богата грађевинска сезона,
поготову у лајковачким селима. Радимо тимски, по приоритетима, решавајући проблеме
што брже и ефикасније и то дугорочно и
системски. Само на тај начин можемо урадити
нешто добро за грађане општине Лајковац, који
ће о нама судити управо по нашим делиманагласио је Живковић.

Андрија Живковић (десно) током
обиласка радова у Шеринки

Друга седница новог сазива Скупштине општине Лајковац прошла је са
доста варница и одборничких дебата.
Живорад Бојичић, као председавајући,
због непоштовања институције председника општине и председника Скупштине
општине, одборнику Ранку Филиповићу
прво је изрекао меру упозорења, а при
крају седнице и меру удаљења (за коју је
гласало 19 присутних одборника). Поред
Филиповића, представници опозиције
Јагош Лончар (СПС) и Живорад Туфегџић
(ДСС) потенцирали су, у неколико наврата, на повреди пословника, али је, и
поред малих потешкоћа у раду, локални
парламент, гласовима већине присутних
одборника, донео неколико битних одлука неопходних за даље функционисање.

16.јун 2016.г.
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СРЕДСТВА ЗА ПРОТИВГРАДНЕ РАКЕТЕ
Исплата противградних стрелаца ће почети после усвајања одлуке на седници Скупштине општине
На предлог ресорног министарства, чланови
Општинског Већа општине Лајковац усвојили су, на
прошлонедељној (другој) седници, одлуку да се за
финансирање набавке противградних ракета и рада
противградних стрелаца из буџета издвоји 1.720.000
динара. На подручју општине Лајковац постоји дванаест
противградних станица, које су правилно распоређене и
које у одређеној мери штите и околне општине од
последица невремена. На њима је анагажовано шест
стрелаца у периоду од 15. априла до 15. октобра, чија
месечна надокнада износи 9.500 динара. Од тог износа
општина Лајковац издваја 5.500, док Министарство
учествује са 4.000.
У циљу квалитетнијег превоза ђака, радника и осталих
грађана, чланови Већа дали су сагласност на Одлуку о
одређивању аутобуских стајалишта, на основу предлога
Стручне комисије за саобраћај.

ОСНИВАЊЕ САМОСТАЛНОГ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ?
Веће је разматрало Извештај о раду у 2015. години
Заједничког центра за социјални рад ''Солидарност'' за
општине Лајковац, Мионицу и Љиг – Одељење Центра у
Лајковцу, као и Годишњи програм рада Центра за 2016.
годину. С обзиром на трзавице у функционисању Центра,
као и коментаре и примедбе директора Милана
Јовановића, председник Андрија Живковић и председник
Скупштине Живорад Бојичић изнели су врло јасан и
одлучан став да њих првенствено занима да Центар ради
посао како треба и да социјално угрожени грађани
редовно примају принадлежности. Општина Лајковац
издваја значајна средства за социјалну помоћ, а притом је
препустила своја места у Управном и Надзорном одбору

Живорад Бојичић
и Предраг Мирковић

Са друге седнице Већа општине Лајковац

ЛАЈКОВАЧКА БИЦИКЛИЈАДА
Одборници лајковачког
локалног парламента

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЛАЈКОВАЦ
1.Андрија Живковић, председник
општине- Командант;
2.Ненад Џајевић, заменик председника општине- заменик Команданта;
3.Душко Ристић, начелник Штаба,
Сектор за ванр. ситуације Ваљево,
4.Љубица Новаковић, начелник општинске управе;
5.Бранко Ивановић, радник општинске управе;
6. Живорад Бојичић, председник СО;
7.Радомир Булатовић, начелник
Полицијске станице Лајковац;
8.Мирко Стевановић, командир
ватрогасно-спасилачке јединице
Лајковац;
9. Милутин Нишавић, члан ОВОЛ;
10. Марина Петровић, в.д. директор
Ј.П. Дирекције за уређење и изградњу;
11. Зоран Милошевић, руководилац
Р.Ј. „Телеком”;
12. Видан Биљић, Дистрибуција Лајковац;
13. Бора Васић, Шумска управа;
14. Љиљана Молеровић, директор
Дома здравља Лајковац;
15. Ружица Срећковић, представник
Црвеног Крста Лајковац;
16. Горан Савић, директор „Елмонт”
Лајковац;
17. Мирослав Лукић, в.д. директор ЈКП
Градска чистоћа Лајковац;
18. Милош Ђурђевић, Рафтинг клуб;
19.Влада Јаковљевић, ПД „Ћира”;
20. Владимир Јевтић, члан.

На самом почетку седнице, констатован је престанак мандата одборнику са
листе „Александар Вучић-Србија побеђује“ др Љиљани Молеровић, која је
оставку дала из личних разлога, а
потврђен је мандат новом одборнику
Биљани Гавриловић, са исте листе.
Именован је Општински штаб за ванредне
ситуације на чијем је челу, по функцији,
председник општине Андрија Живковић.
На заседњу су изабрани председници и
чланови савета и комисија Скупштине
општине Лајковац.
Председник Савета за буџет и
финансије је Весна Арсеновић, Савета за
урбанизам, комуналне делатности и
заштиту животне средине Светислав
Марјановић, Савета за пољопривреду и
село Милован Мештеровић, председник
Савета за друштвену бригу о деци,
омладину и спорт је Раша Филиповић,
Савета за националне мањине Биљана
Гавриловић док је председник Економског Савета Душан Петровић. Председник
Скупштинске Комисије за статутарна и
нормативна акта је Загорка Шалипур,
Комисије за кадровска и административна питања Мила Митровић, а Комисије
за представке и жалбе Данијела Миловановић.
Живорад Бојичић, председник Скупштине, најавио је још два заседања
Скупштине општине у јуну. Одборнике
очекују важне одлуке, попут ребаланса
буџета, пре свега због расподеле 61
милиона динара од Надокнаде за коришћење минералних сировина и измена
планова и програма предузећа, као и
Завршни рачун буџета за прошлу годину.
Томе ће претходити именовање чланова
надзорних и управних одбора, како би се
створили нормативни услови за доношење одлука.

ПРОМОЦИЈА СПОРТА
И ЗДРАВОГ ЖИВОТА
У организацији Канцеларије за младе општине
Лајковац и ПСД “Ћира“, и под покровитељством општине
Лајковац, у суботу 11.јуна, одржана је још једна „Лајковачка
бициклијада”. Шесто по реду окупљање љубитеља двоточкаша, отпочело је у 9 часова код „Јолића воденице“. Око
200 учесника кренуло је ка Марковој Цркви, путем кроз
Пепељевац, Стрмово, Ратковац и Придворицу. Бициклијаду су обезбеђивали чланови друштва који су били
редари у колони, припадници Полицијске станице Лајковац и санитет Дома здравља Лајковац.
По доласку на циљ, у Маркову Цркву, а након кратког
предаха одржане су традиционалне спортске игре.
Учесници су имали прилику да уживају у чарима оближње
реке Топлице, лепоти манастира Светог Ђорђа, као и етно
насељу „Кумова воденица“. Истом трасом, од 14 и 30
часова, бициклисти су формирали колону за повратак пут
Лајковца.
Бициклијада је, и ове године, испунила очекивања
деце и организатора, па је на крају остварен примаран
циљ- да се пропагира здрав живот и спорт.

Шеста лајковачка бициклијада

представницима општина Љиг и Мионица, понудила је
простор у Лајковцу за рад Одељења који директор
Јовановић није прихватио, тако да општина Лајковац не
жели још дуго да трпи несугласице на релацији ЉигМионица. Председник Живковић је тим поводом у изјави
медијима рекао:
- Мени као председнику Општине, као и свим
члановима Општинског већа, најбитније је да Центар за
социјални рад функционише и да корисници социјалне
помоћи у општини Лајковац не чекају на следовања и
примања на која имају право. У друге факторе, који утичу
на избор директора, управног и надзорног одбора
установе, општина Лајковац не жели да се меша. Своја
места препустили смо осталим општинама и на њима је да
реше тај проблем. Ако се оваква „сарадња“ настави,
можда би најбоље било да општина Лајковац фомира
самостални Центар за социјални рад – истакао је
Живковић.
За социјална давања у овој години предвиђено је
преко девет милиона динара из општинског буџета, која се,
уколико буде потребе, могу ребалансом значајно увећати.

ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ
ЗА РАДОВАНА БЕЛОГ МАРКОВИЋА

КЊИЖЕВНА НАГРАДА
„ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ”
Познати српски књижевник из Лајковца Радован
Бели Марковић, ових дана, добио је још једну вредну
награду. У Културном центру ,,Стари Колашин”, у Зубином
Потоку, на пригодној свечаности уручена му је награда
„Григорије Божовић”. Једногласном одлуком жирија,
награда за стваралаштво писано у духу приповедне прозе
Григорија Божовића припала му је за роман „Путникова
циглана” (Српска књижевна задруга, 2015).
У образложењу жирија се каже да је аутор,
обликујући „стварне приче из измишљеног живота”, својој
високој стваралачкој зиданици додао и роман
континуитета „Путникова циглана”. У њему су упечатљиво
исказане неке типичне и репрезентативне одлике његовог
препо-знатљивог књижевног света и стваралачког
поступка усредсређеног на снагу језичке имагинације,
фантазијско, гротескно и хуморно обликовање прозног
описа и визије света.
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ПОЗОРИШНА ГОСТОВАЊА

КРОЗ ЛАЈКОВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋ”

УБЉАНИ ОДУШЕВИЛИ
ЛАЈКОВЧАНЕ

СЈАЈНА ЗАВРШНА
ПРИРЕДБА

Убско позориште „Раша Плаовић” одиграло је, у среду
8.јуна, представу „Урнебесна трагедија” пред лајковачком
публиком. Чувено дело Душана Ковачевића, у извођењу
убских глумаца, побрало је многобројне аплаузе публике у КЦ
„Хаџи Рувим”.

Л ајковачка Предшколска установа „Лептирић“
суграђанима је приредила још једну прелепу завршну приредбу. У програму одржаном у препуној Хали спортова учествовало је 400 деце из целодневног боравка и предшколских
група. Малишани су извели 12 кореографија и плесних тачака, децу и публику анимирао је кловн Марко на штулама и
моноциклу, а приредбу је водила глумица Катарина Вићентијевић. Добро припремљене игре уз дечји шарм и раздраганост, обиље сјајних костима и креативна сценографија,
учинили су овај догађај упечатљивим. Уосталом, у последњих годину дана лајковачки предшколци су гостовали
широм Србије и освојили прегршт награда на фестивалима
дечјег стваралаштва.

У представи пуној обрта, доајен убског глумишта и
режисер Александар Тадић публику је водио вијугавим путем
од комедије ка трагедији, где се на крају не зна ко је
„нормалан“, а ко „ненормалан“ и у којој се у лудилу породичних односа одражава лудило друштва. На том путу он је имао
више него одличну подршку изванредних глумаца, који су
прецизном, зрелом, сигурном и сугестивном интерпретацијом надахнуто оцртали живописне јунаке „Урнебесне
трагедије“.

ПСД „ЋИРА”

ЛАЈКОВАЧКИ ПЛАНИНАРИ
У МАЂАРСКОЈ
Планинарско смучарско друштво “Ћира” Лајковац је од
3. до 5. јуна учествовало на Међународном сусрету
планинарских друштава железничара у месту Ревфулоп на
језеру Балатон у Мађарској.
Поред планинара из Лајковца, екипу Србије су чинили и
планинари из Шида, Лесковца и Прибоја. Учествовали су и
планинари из Хрватске и Словеније, а домаћини су им били
планинари Мађарске. Организована су бројна спортска
такмичења: у надвлачењу конопца, скоку у даљ ,бацању
камена, пикаду за жене и скакању у џаку. Србија је била прва у
надвлачењу конопца и у пикаду( представник Србије била је
Верица Јевтић). Вође пута Златан Божић и Влада Јевтић су
пешачили тешку туру од шеснаест, а остали учесници ‘’лаку’’
туру од десет колометара.

Детаљ са завршне приредбе
која је одржана у лајковачкој Хали спортова
Присутнима су се обратили председник општине
Андрија Живковић и директорка установе Мила Митровић.
Председник Живковић је обећао да ће се трудити да локална
самоуправа обезбеди квалитетне услове за боравак деце,
што их свакако очекује завршетком изградње новог вртића.
Мила Митровић је истакла да је ова генерација понос вртића
и Лајковца јер је наступала широм земље, освајала многе
награде и признања на карневалима, фестивалима, олимпијадама...
Б.Петровић

ЛАЈКОВАЧКИ МАТУРАНТИ ОТПЛЕСАЛИ

„КРАЉЕВСКО КОЛО”
Матуранти Средње школе ,,17. септембар" Лајковац,
на платоу испред зграде Општине Лајковац, отплесали су
,,Краљевско коло“. Девојке у матурским хаљинама и момци
у оделима привукли су велику пажњу Лајковчана. Осим
породица и фамилија, догађај је пратио велики број
одушевљених грађана. Традиционално вече матураната,
продужило се на свечаној матурској вечери која је трајала
до дубоко у ноћ... Јер, једном се слави матурско вече!

Екипа Србије на сусретима планинара у Мађарској
На сусретима планинара у Мађарској, били су надалеко
чувени планинари из Лајковца попут, Милете Ранковића,
Снежане Костић, Владе Јевтића, Малајца и Доке, Верице
Јевтић, Златана Божића и Дике. Учесници кажу, да су наишли
на сјајан пријем од стране домаћина. Лајковачки планинари
су овом приликом посетили Будимпешту, Сент Андреју,
Печуљ и Мохач.
Следеће године, домaћини манифестације биће
планинари Цеља.

Лепа слика у центру Лајковца

КРОЗ КОЦЕЉЕВУ И ВЛАДИМИРЦЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА У ДРАГИЊСКОЈ ШКОЛИ

ИНКЛУЗИЈА КРОЗ
ПОДРШКУ ОБРАЗОВАЊА
Oд краја прошле године коцељевачка
општина спроводи пројекат “Инклузија кроз
подршку образовању” који за циљну групу има
ромску децу и младе. Пројекат који ће трајати
18 месеци и чија је укупна вредност око 201,5
хиљада евра реализује се у партнерству са ОШ
”Мића Станојловић”” и удружењем грађана
”Центар за развој и демократију Рома Коцељеве””.
Како су истакли организатори медијске
презентације, Инклузију кроз подршку образовању финансира Европска унија и он представља део пројекта ‘’Подршка Европске уније
инклузивном друштву” у коју је ЕУ уложила 5.4
милиона евра, а спроводи је Делегација ЕУ у
нашој земљи у сарадњи са Министарством за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Председник коцељевачке општине је
истакао да је ова локална самоуправа још пре
готово једне деценије интеграцијом представника ромске популације у органе власти на
ло к а л н ом н и воу п р е п оз н а л а п от р ебу д а
креирањем локалне политике пружи знатно
већу подршку социјално угроженом ромском
становништву у побољшању њиховог положаја, те да је од тада до данас реализован низ
пројеката.

КОЦЕЉЕВА - ОСНОВАНО КУД ‘’ИЗВОР’’

ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА
Kpајем прошле године са радом је почела
фолклорна секција новоформираног културноуметничког друштва “Извор”, која је окупила око
55 чланова подељених у три групе.
–За сада,постоји само фолклорна секција
коју планирамо да обогатимо формирањем
певачке, драмске и ликовне секције. У поступку је
регистрација друштва и његово комплетно
формирање- каже оснивач и кореограф Сања
Гојковић.
Аудиције за упис нових кандидата за било
коју од секција су у току и трају током читаве
године, а ангажовање не подразумева никакво
претходно искуство. Како истичу у КУД “Извор”
најважнији су интересовање и жеља за учењем,
чиме се развоју Друштва највише и доприноси.

16.јун 2016.г.
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ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА
Изабран председник општине,
као и други извршни органи, а
усвојен је и Прогам заштите
пољопривредног земљишта
На недавно одржаној Првој
седници Скупштине општине Владимирци Милорад Милинковић је изабран за председника општине, а за
његовог заменика Дејан Јевтић. На
овом заседању локални парламент је
ра зрешио дос адашњу Изборну
комисију и именовао нову. Такође је Милорад
усвојен и Годишњи програм заштите Милинковић
пољопривредног земљишта. За
чланове Општинског већа изабрани
су: Биљана Лазаревић, Милош Јовичић, Сандра Марковић, Драгана
Новаковић, Верољуб Пајић, Мирослав Палежевић и Јован Ружић.
На конститутивној седници за
председника Скупштине изабран је
Владан Милошевић, а за секретара
Невена Докић. Потпредседник Скупштине ће бити изабран на следећој
седници, која ће, како смо сазнали од Владан
Владана Милошевића, бити заказана Милошевић и
Невена Докић
у наредној недељи.

ЧИНИЛО СЕ ДА ЈЕ НЕМОГУЋЕ

ПОКРЕНУТ ’’ФАСО’’
Уз велико залагање извршних органа општине
Владимирци, у сарадњи са предузећем ‘’IV-LAJN’’ недавно је
покренута производња у готово заборављеној фабрици
‘’Фасо’’ у којој ће се убудуће радити рециклажа амбалаже.
- Обећање које смо дали грађанима испуњавамо на
овај начин и тако обезбеђујемо нова радна места- кратко је
прокоментарисао председник општине Милорад Милинковић.

Покренута рециклажа

ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИ

ЧЕТВРТА АКЦИЈА
Четвра aкција добровољног давања крви
одржана је у среду, 18.маја, у просторијама
Црвеног крста у Коцељеви. Одазвало се 30
давалаца, а крв, после прегледа, дало 25 наших
суграђана. Акција је организована у сарадњи са
Институтом за трансфузију крви Србије, а за све
даваоце припремљени су поклони, као мали знак
захвалности за учешће у акцији.
Наредна акција планирана је за 7. јул у
Основној школи у Свилеуви, где ће домаћин бити
Основна организација Црвеног крста овог села.
Ова организација је традицонално домаћин
акције и редовно организује дружење за даваоце.
Koceqeva~ki davaoci krvi u~estvovaли
су 4.juna i na akciji u Modri~i u Republici
Srpskoj.
Верољуб Бабић

Петлићи ФК ‘’Јединство’’ Владимирци освојили су друго
место на турниру „ГАЛЕБ КУП”, а голман Никола Поповић
је проглашен за најбољег у својој категорији
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ЗАСЕДАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

О ЗАВРШНОМ
РАЧУНУ БУЏЕТА
Општинско веће општине Мионица је, на својој 28.
седници, утврдило предлог Одлуке о завршном рачуну
консолидованог рачуна буџета општине Мионица за 2015.
годину, који је упућен на даље разматрање и усвајање
локалном парламенту. Укупно, остварени приходи и примања и пренета средства из ранијих година износе 391,198
милиона динара, укупни расходи и издаци 366,066 милиона
динара, а остварени суфицит 25,132 милиона динара.

ОПШТИНА МИОНИЦА
ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У СТРУГАНИКУ

АСФАЛТИРАН ПУТ
КА МИШИЋЕВОЈ КУЋИ
Завршено је асфалтирање деонице пута РазбојиштеПланиница од Камаља ка родној кући-музеју војводе Мишића
у селу Струганику у дужини од око 2,5 километара. Након
радова финансираних из републичког буџета на постављању новог асфалтног застора ширине шест метара и ивичњака на државном путу, од Мионице до Војводине родне
куће сада ће моћи да се стигне након петнаестак минута
удобне вожње.
Овим је исправљена дугогодишња неправда према
једном од најславнијих српских војсковођа војводи Мишићу,
а читава прича је покренута приликом недавне посете
председника Владе Србије Александра Вучића мионичком
крају, када је обећао да ће врло брзо почети радови на
реконструкцији и асфалтирању овог пута који је годинама
уназад био једва проходан. Према речима председника
општине Мионица Бобана Јанковића, планира се и реконструкција и проширење прилазног пута ка самом музејском
комплексу у дужини од око 800 метара како би се омогућио
лакше окретање и паркирање аутобуса приликом посета
организованих група туриста, као и наставак радова на
асфалтирању пута ка Равној Гори.

Седница Већа општине Мионица
У даљем току седнице је утврђен предлог Одлуке о
изменама и допунама Програма обнове објеката јавне
намене у надлежности општине Мионица и дата је сагласност
на Процену угрожености од елементарних непогода и других
несрећа Општине којом се идентификују опасности, извори и
облици угрожавања, могући ефекти и последице, процена
ризика, сагледавање снага, средстава и превентивних мера
за одговор на опасности изазване елементарним непогодама
и другим несрећама. Такође, Општинско веће је донело
Одлуку о давању подршке Средњој школи Мионица да за
школску 2017/18 годину прошири своју образовну понуду и
изврши верификацију нових образовних профила, утврђен
је предлог Одлуке о одређивању грађевинског земљишта у
складу са Планом генералне регулације градског насеља
Мионица, као и предлози Решења о именовању чланова
Управног одбора Дома здравља Мионица на предлог
Стручног савета ове установе и Решења о именовању члана
Школског одбора испред локалне самоуправе и члана
Наставничког већа из реда запослених Средње школе
Мионица.
А.Ковачевић

ИЗГРАЂЕН НОВИ
МОСТ НА ЛИПНИЦИ

Постављање асфалта у Струганику
Обнова пута до комплекса са етно и историографском
поставком у родној кући војводе Живојина Мишића ће много
значити пружаоцима туристичких услуга у мионичком крају,
будући да су због безбедности бројни туристи и ђачке
екскурзије углавном заобилазиле ово место које представља
једну од најзначајнијих тачака на музеографској карти
Србије.
А.Ковачевић

ОБНОВА РАЈКОВАЧКЕ ШКОЛЕ

РАДОВИ ТЕКУ ПО ПЛАНУ
Председник општине Мионица Бобан Јанковић је,
током викенда, обишао радове на Основној школи у
Рајковићу, и том приликом похвалио раднике који упркос
неповољном времену напредују по плану. Пројектом обнове
зграде рајковачке школе коју похађа преко 240 ученика је
предвиђена зaмена дела кровног покривача, подова,
столaрије, изрaда термофaсaде и опремање три кaбинетa,
кaко би децa конaчно похађала и кaбинетску нaстaву, будући
да је у школској згради око 200 квaдрaтних метара
неискоришћеног просторa. Школa ће тaкође добити модерне
сaнитaрне чворове, плaнирaнa је и изгрaдњa просторијa зa
нaстaву физичког васпитања и вaншколске aктивности, док
ће наставно особље добити нове кaнцелaрије. Вредност
радова које финансира Канцеларија за јавна улагања из
средстава Фонда солидарности Европске уиније је око 25, 87
милиона динара без ПДВ-а, извођач је грађевинско
предузеће ''Компресор ИНГ'' из Ваљева, а рок за завршетак
радова је 30 дана.

Нови мост у Ђурђевцу
Недавно је пуштен у саобраћај нови мост на реци
Липници у Ђурђевцу, који је изграђен средствима Канцеларије
за управљање јавним улагањима Републике Србије. Радове је
извело ваљевско предузеће ''Комград'' у вредности од око 10
милиона динара. Ширина моста је шест метара са пешачким
стазама, док су управо завршени радови обухватили и
асфалтирање прилаза, као и кориговање речног корита и
облагање речног дна и косине корита Липнице у зонама испред
и иза моста. Нови мост је изграђен на месту старог који је претрпео велика оштећења у поплавама 2014. године и припада
саобраћајници кроз село Ђурђевац која је октобра прошле
године асфалтирана средствима ЈП ''Путеви Србије''.
А.К.

Бобан Јанковић
у обиласку радова

ОКО НАС
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ПРИМЕР ДОБРОГ УЛАГАЊА НАШИХ ИЗ СВЕТА

ПЧЕЛИЊАК И ЗАСАДИ ФРАНЦУСКОГ ОРАХА
У Паљувима, на путу који је, у време градње језера, пре
40 година, послужио за превоз материјала, од недавно пада
у очи пчелињак (80 кошница) са ограђеним простором и
започетим зградама у којима ће се цедити и паковати будуће тоне меда. Тако каже Томислав Продановић, пензионер
и пчелар на чију иницијативу смо дошли на ‘’лице места’’.
Главни актер приче је, заправо, његов син Милан, сада, на
привременом раду у Русији.
Пре осам година Милан Продановић је, као кадар
„Енергопројекта”, отишао у Сиктивкару, Република Коми,
Русија, па тако, и дан-данас ради у комерцијали. Гради
Административни центар „Гаспрома” - Трансгас Ухта РФ.
површине око 27.000 квадратних метара. Отац Томислав
каже да је договорено да за Миланов повратак, пред
полазак деце у школу (са Рускоњом Катарином има сина
Стефана) буде завршен пчелињак од 200 кошница и засад
младих ораха, калема две француске родне врсте, на
укупно три хектара од којих су два, са 560 стабала, већ
посађени.
-Комплетна производња меда, а верујем и ораха,
предвиђена је за извоз - каже Продановић старији и додаје
да је, за сада проблем струја (има агрегат) и вода (поремећени бунари због подводних токова), али добијена су
обећања од надлежних да ће то бити решено.
-Проблем је и прилазни пут којим се користе још и
Гајићи, Поповићи, Јовановићи, а близу су и Мијатовићиистиче Томислав. Надамо се да ће општине и ту да помогне.
Од Милана, из Русије, добили смо мејл са фотографијом и кратком изјавом у којој истиче да, већ од идуће
године, планира да припрема мед у саћи (органска
производња) за страно и домаће тржиште.
-У Министарству је добијена сагласност за француске
сорте ораха које се код нас саде први пут, па ће тако, бити

Милан
у Русији

Томислав
у Паљувима
омогућена и подстицајна средства- наглашава Милан Продановић у својој поруци. - Планира се и наводњавање
микрораспрскивачима, преко којих ће се вршити у ђубрење
ораха. Такође, у плану је и градња потребних пратећих
објеката током 2017. и 2018. године...
Милан у Руској федерацији редовно прати „Глас
Тамнаве” на интернету, а са породицом у Убу је често на вези
преко скајпа. До сада су Продановићи уложили у кошнице и
уређење плаца око 27.000 евра, а кад посао крене, биће
прихода, али и трошкова. У оно што је започето треба
уложити, скоро још толико, не рачунајући засаде ораха. Али,
све ће то бити исплативо - уколико буде решен проблем
пута. Продановићи, али и њихове комшије, верују да их
општина неће заборавити. У катастрофално стање пута (кад
је киша пролаз није могућ) смо се и лично уверили. А
потребно је само неколико камиона камена...
М.М.

У ТАКОВУ ОДРЖАНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

„СПЕКТАР” ПОНОВО НА ОКУПУ
Јован Јовановић угостио убске сликаре у прелепом амбијенту домаћинства Марковић у Такову
После дужег времена, Ликовно
удру жење „Спектар” одрж ало је
ликовну колонију у убској општини. На
иницијативу Јована Јовановића, власника фирме „Аладин-турс”, почетком
јуна убски сликари показали су своје
умеће у Такову. Уз пријатну атмосферу,
дружење и идеалне временске прилике, на имању Марковића настало је
неколико уметничких дела. Преподне
је било резервисано за сликање, поподне за опуштање уз пригодну закуску и
музику
- Са Дулом Радишићем сам дугогодишњи пријатељ, зато смо данас овде
у Такову. На идеју организовања колоније дошли смо још 2014. године, али је
поплава омела наше планове. Првобитна замисао је била да то урадимо у

Забрежју на Сави, али смо недавно, на
слави, смислили нову концепцију за
овај догађај и договорили се да то буде
данас, на имању мог таста у Такову.
Мислим да нисмо погрешили, јер,
амбијент је готово идеалан за овакве
прилике- рекао је Јован Јовановић,
организатор ликовне колоније који се
побринуо да обезбеди сав неопходан
сликарски материјал.
По речима Душана Радишића,
секретара ЛУ„Спектар” из Уба, окупљење у Такову је први овогодишњи
излазак убских уметника у природу.
- „Спектар” тренутно преживљава
јако тежак период, првенствено због
Душан Радишић
тешке материјалне ситуације, јер локална самоуправа наше општине одавно односно не издваја средства за његово
већ нема слуха за ову врсту уметности, ф у н к ц и о н и с а њ е . И п а к , „ С п е к т а р ”
постоји и ради уз помоћ једне мале екипе људи, која је увек мобилна и састаје
се по потреби. Већ традицинално, током
године, ми учествујемо на неколико
колонија које су везане за одређене
датуме, као на пример у Љигу и Мионици, на којима се састајемо, радимо и
дружимо. Ово је изузетак, јер смо на
приватном имању где је јако леп амбијент. Тренутно сликамо, а након тога
следи и дружење уз чашицу разговора,
што је нама најважније. Наш домаћин
Јоца јако воли уметност, првенствено
сликарство, па је тако у Спектру препознао квалитет и пожелео да својим учешћем да посебан печат. Ово је једно јако
лепо искуство за све учеснике ове манифестације- истакао је у разговору за
„Глас Тамнаве” убски ликовни стваЛиковна колонија на имању Марковића у Такову
ралац Душан Радишић.
М.М.М.
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ЛИКОВНИ КОНКУРС „ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО“

ТРЕЋИ У ОКРУГУ
Награђени групни рад, послат је у Београд, на републичко такмичење
Групни ликовни рад припремне
предшколске групе, васпитача Предшколске установе „Уб“, Жељка Ранисављевића и Вере Станишић, после
општинске награде на ликовном конкурсу „Осмехни се здраво“, освојили су
трећу награду на окружном такмичењу у
конкуренцији двадесетак радова из
вртића у Колубарском округу. Награде, у
виду слагалица, друштвене игре „Капитал“ и хигијенског материјала (поклон
Црвеног крста), додељене су 27. маја у
Ваљеву, у вртићу „Колибри“.
Посредством Дома здравља „Уб“,
који је поводом „26. недеље здравља
уста и зуба 2016. године“ (од 17. до 23.
маја), у сарадњи са локалном самоуправом, спровео тематски ликовни
конкурс, награђене радове послао у
Завод за јавно здравље Ваљево, где је
стручна комисија, рад убских предшколаца оценила као веома успешан и
доделила трећу награду.
- Наш рад је рађен комбинованом
техником. Користили смо крпице,
„Орбит“ жваке и лепак, и на папиру,
формата А5, залепили мајицу коју смо

Награђени рад
убских предшколаца

Жељко Ранисављевић
направили од материјала. Преко ње
смо нацртали уста, затим смо залепили
двадесет осам „Орбит“ жвака, које
представљају зубе. Све то смо прелепили лепљивом траком, па је изгледало
као нераспакована мајица. Рад је
оригиналан. После добијене награде,
срећи није било краја – изјавио је
васпитач Жељко Ранисављевић и
додао, да је деци било врло интересантно док су правили рад, а највише су
се радовали учешћу на конкурсу.
Награђени радови биће послати у
Београд до 5. јуна у Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут“, где их очекује следећа фаза
такмичења републичког нивоа и проглашење најбољег дечјег рада на тему
Кампање, који ће бити штампан у виду
постера током 2017. године и дистрибуиран у домове здравља. Најбољи
радови биће постављени на сајту
„Батута“ и презентовани на симпозијуму здравственог васпитања у
стоматологији.
Д.Капларевић

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

- Парадајз
- Краставци
- Црни лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Купус
- Зеље
- Спанаћ
- Плави парадајз
- Тиквице
- Паприка
- Љуте папричице
- Кромпир
- Кромпир млади
- Блитва
- Празилук
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Ротква
- Келераба
- Црни лук млади
- Бели лук млади
- Ротквице
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Брескве
- Малине
- Мандарине
- Јагоде
- Трешње
- Грашак(неочишћени)
- Грашак(очишћени)
- Боранија
- Кајсија
- Нектарине
- Вишње

цене

кг 100,120,150
кг
50
кг
50, 60, 70
кг
50, 60
ком
20
ком
60, 70, 80
кг
30
веза
30
кг
100, 120
кг
150
кг
30
кг
130, 150
ком
10, 15
кг
50
кг
60, 80
веза
20, 30
ком
20
кг
200
ком
8, 10
кг
50, 100
кг
60, 70
ком
50, 60
веза 20, 25, 30
веза
40, 50
веза
30
кг
30,40,50,60
кг
250
кг
80, 100
кг
120
кг
700
кг
200
кг
100, 130
кг
300
кг
80
кг
150
кг
200
кг
100
кг
150, 250
кг
150, 200
кг 150,180,200
кг
130
кг
100

Приредила: Љ.Симановић, 10.јуна 2016.

Школски одбор ОШ "Милан Муњас" Уб, расписује

ОГЛАС
за прикупљање понуда за закуп локала у школском дворишту, улица Вука Караџића број 25 и то:

- локал број 2. површине 13 м2, у низу после локала број 1, у коме ће се продавати
пекарски производи у оквиру исхране ученика Школе.
Почетна цена закупнине је 11.000,00 динара.
Закупнина се плаћа током целе година ( и за време распуста).
Закупац је у обавези да плати ПДВ.
Закупнина се плаћа до 5. у месецу за претходни месец.
Закупац посебно плаћа накнаду за електричну енергију.
Текуће одржавање објеката је обавеза закупца.
Закупљени локали се не могу издавати у подзакуп.
У објектима се не могу продавати алкохолна пића и цигарете.
Уз понуду, понуђач доставља:
- копију решења о упису код надлежног органа као доказ да је регистрован за делатност коју ће
обављати у локалу и потврде о измиреним пореским обавезама од стране Пореске управе и Локалне пореске
администрације које ни могу бити старије од 6 месеци од дана објављивања огласа.
- податке о понуђачу: назив и седиште, матични број и ПИБ, лице овлашћено за заступање.
Понуде се достављају писмено, у затвореним ковертама , са назнаком "понуда за закуп", у року од 8
дана од дана објављивања огласа.
Одлуку о избору најповољнијe понуда доноси Школски одбор, на предлог комисије која ће сачинити
писмени извештај о приспелим понудама. Уговор о закупу закључује се на период од две година почев од
01.09.2016.године, с правом на једнострани раскид у случају коришћења супротно намени за коју се издаје и
из других разлога који ће бити регулисани уговором.Закупац задржава право промене висине закупнине у
случају битне промене тржишних услова.
ПРЕД. ШКОЛ. ОДБОРА
Живка Павловић с. р.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

16.јун 2016.г.

Дана 31.маја 2016.г. навршава се шест година од како није
са нама наш драги

23

13.јуна 2016.г. навршава се година
од смрти наше драге

ЖЕЛИМИР
ПОПОВИЋ
(1949 - 2010)
Долазе наши рођендани,
а тебе, деко, са поклонима нема.
Нема више твојих мажења и
загрљаја. Ми, деко, растемо, али
успомене и љубав према теби не
могу се избрисати. За нас си био и
остао најбољи дека.

ДРАГАНЕ
ЂУНИСИЈЕВИЋ
Најлепша реч
је мајка

Твоји унуци
Невена и Вељко Поповић,
супруга Гордана,
син Милан и снаха Оливера

Син Мирослав
са породицом

20.06.2015. г. навршавају се
три године од смрти наше драге

СЛОБОДАНКЕ
ДАМЊАНОВИЋ
ЦУКЕ из Шарбана

За купљену опрему у нашој радњи добићете
БЕСПЛАТНО поворку до гробног места и израду умрлица.

Поносни смо што си била
наша мајка. Вечно смо захвални
за све што си нам пружила…
Дивна и Миле
са породицама

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”
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ОПАСНЕ ‘’ЛУТКИЦЕ’’
НА РОЛЕРИМА

БАХАТОСТ
НА КОЛОВОЗУ
На улицама није
дозвољена вожња ролера
Пријатна поподнева, ових дана,
измамљују велики број шетача на улице, а поговотову на стазе поред Убаче,
на Убском кеју. И док шетачи не сметају,
чак ни док се крећу коловозом, дотле
је, само, питање времена када ће страдати неко на - ролерима. Наиме, девојке, тек ступиле у живот, имају ружну
навику да се возе коловозом и то са
мобилним телефонима у рукама. Не
пазећи на саобраћај, често куцају
поруке, разговарају, прелазе са једне
стране на другу...
Недавни пример је учесницима
саобраћаја следио крв у венама.
Девојка у шорцу, са везаном јакницом
око струка и таблетом у рукама, пуна
себе, ишла је својим омиљеним превозним средством - ролерима, улицом
Војводе Мишића. Куцала је поруку кад
је стигла на саму раскрсницу код зграде ‘’Намештаја’’... И - умало да јој се
баш ‘’намести’’ тешка саобраћајка јер
је једноосмерном улицом из недовољно прегледног правца, преко моста,
долазио аутомобил, а она је дијагонално секла раскрсницу и даље се
бавећи СМС порукама. Аутомобил је
панично кочио, други учесници саобраћаја, такође. А она? није се ни
осврнула. Црна коса је одлепршала у
правцу основне школе...
На крају питање за саобраћајну
полицију: Може ли, за пример, да неко
ко вози ролере на недозвољеном месту, буде кажњен (у случају малолетника - родитељи)? Да ли патроле,
које сусрећемо на улицама, могу,
понекад, макар да опомену? Да обрате
пажњу и да јасно санкционишу такву
бахатост. Та симпатична слика девојке
загледане у таблет, у тренутку је могла
да се претвори у нешто много ружно. А
после, касно је...
Не треба сумњати у коректност
саобраћајаца. Они раде свој посао и,
свакако, не толеришу ни ‘’луткице’’ на
ролерима. Ово је, само, још један
подстицај да обрате пажњу.
Возачи се, унапред, захваљују. М.М.

МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем кућу ,
160 квадрата, 5 ари плаца,
цена по договору,
ул.Јанка Веселиновића 15
Уб
Тел. 0652414261

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

Са ког места Дарко Глишић може више допринети Убу,
као председник општине или као високи страначки функционер ?
Биљана Николић, директор Дома Здравља Уб:
- Сматрам да је напредовање председника Дарка Глишића
добро за нашу општину, јер је он својом енергијом показао да се
несебично бори за развој Уба, посебно Дома здравља у Убу.
Мислим да ће му то, што ће бити на већој функцији, само
олакшати да се и даље ангажује за напредак наше општине и
свих јавних установа у њој. Не сумњам да ће Дарко, указано
поверење, на најбољи могући начин и оправдати, а да убску
општину и њене грађане чекају много бољи дани...

Дејан Брековић, угоститељ из Уба:
- Увек су вам веће могућности улагања у своју општину ако
сте на вишем нивоу власти. Дарко се, и до сада, на функцији
председника јако пуно залагао за нашу општину, а сада, када су
му видици шири, после поновног указивања поверења грађана
Уба, има и више мотива и воље да даје себе у свим областима где
то од њега нови посао захтева. Досадашња искуства су показала
да је он јако амбициозан и да воли ово место, одакле је и поникао.
Дарко добро зна пут којим гази, има јако добре идеје и овај његов
напредак само може донети бољитак нашој општини.

Драгољуб Босиљчић, пензионер из Стубленице:
- Колико сам упознат Дарко ће и даље бити у Убу, можда не
свакодневно, али свој посао који је везан за Уб наставиће да
ради, надам се, успешно као до сада. Самим тим што ће радити са
људима у самом врху власти, веће су шансе да допринесе
бољитку своје општине у свим сфрама. Урадио је он доста за
убску општину и са места председника, а сигуран сам да је човек
који има амбиције да промени комплетну слику Уба на боље и
резултат сигурно неће изостати. Имамо и људе који су уско
повезани са њим, а били су досадашњи његови сарадници, тако
да ће наставити и даље са радом тамо где су стали.

Предраг Брековић, земљорадник из Калиновца:
- С обзиром да Дарко Глишић добијањем ове нове функције
не одлази са Уба, ја се надам да ће наставити да ради као и до
сада, у корист своје општине и њених грађана. Мислим да сада
има и више мотива пошто је поново добио поверење народа, и
свака другачија одлука са његове стране, била би апсурдна. Он је
показао да је вредан и способан човек и директан контакт са
људима из самог врха власти само може да му олакша пут до
остварења виших циљева, које, као челни човек убске општине,
засигурно, има. Очекујем да ће и села, која припадају убској
општини, његовим напредовањем, доживети процват, а то ме као
пољопривредника посебно радује.

Радомир Стевановић, директор „ЕКО – Тамнава Уб”:
- Несумњиво је да је ово историјски искорак Уба у сваком
погледу. Дакле, није само лично признање већ и признање целој
општини Уб, и било би драгоцено ако би наредни временски
период успео да остане на обе позиције, како његов одлазак не би
оставио дубље трагове, а да се у међувремену мобилишу сви
домаћи потенцијали да преузму свој део одговорности на локалу.
Дарка доживљавам као нашег директног амбасадора на високој
државној функцији, а с обзиром да је реч о владајућој странци,
несумњиво је да ћемо на тај начин добити преко потребну директну линију за сарадњу. То има посебан значај за кључне инфраструктурне пројекте, а један од њих, који већ дуже време чека на
реализацију је и овај којим се моје предузеће бави.

Вићентије Јанковић, фотограф из Уба:
- То што Дарко Глишић прелази на нову функцију само може
донети добро грађанима Уба. Он је и до сада веома успешно
водио ову општину, склапао јако добре послове, а резултати су
очигледни. Његови корени су овде и он сигурно неће заборавити
овај народ и њихове многобројне проблеме који чекају на
решење. Сам је рекао да неће напустити Уб, већ ће упоредо са
новом функцијом која му је додељена, водити бригу и помагати
својим суграђанима. Мислим да је њему лично стало да Уб, за
време његовог мандата, доживи процват и крене узлазном
путањом.

Зоран Селенић, шеф телекомуникационе мреже Уб:
- Имао сам јако добру сарадњу са Дарком и, до сада, бар кад
је у питању ова област телекомуникације, имам само речи хвале.
Залагао се максимално да изађе у сусрет кад год је то требало. Да
поменем изградњу пројекта Паљуви – Стубленица. Што год је
обећао, то је у рекордном року, наравно, уз помоћ људи из Телекома Ваљево и Београд, урадио. Сада са нове позиције надам се
још бољој сарадњи, што се тиче реализације 4G и осавремењавања ТТ мрежа, и да се што већем броју људи омогући коришћење услуга широкопојасног интернета, јер једноставно људи са
којима сарађује су му знатно ближи. Што је много важније, он има
јаку амбицију да промени Уб на боље. После Фаље, Дарко је
личност која је највише допринела општини Уб.

ФУДБАЛ

16.јун 2016.г.
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Општинска лига Уба "Запад", 18. коло

Резултати последњег 18.кола:
ОФК Паљуви - Докмир
6:1
Памбуковица - Звиздар
4:2
Мургаш 2012 - Каленић
1:3
Слога (В) - Чучуге
0:3
Шарбане слободне
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЗА СЕЗОНУ 2015/16.
1.OFK Paquvi
2.Kaleni}
3.^u~uge
4.Pambukovica
5.[arbane
6.Murga{
7.Zvizdar (-1)
8.Dokmir
9.Sloga (V)

13
11
8
8
7
4
4
3
1

1
2
5
4
2
5
3
2
2

2 67 : 14 40
3 36 : 12 35
3 34 : 16 29
4 35 : 21 28
7 29 : 28 23
7 15 : 28 17
9 18 : 50 14
11 23 : 41 11
13 14 : 61 5

Резултати последњег 18.колa:
Слога (Л) - Врело
п.ф.
0:3
ОФК Таково - Бргуле
3:1
Вукона - Јединство (М)
3:3
Стрелац 001 - Врело Спорт 0:8
Омладинац - Колубара (ЛП) 3:0
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЗА СЕЗОНУ 2015/16.
1.Vrelo Sport 18
2.Omladinac-112
12
3.Vrelo
4.Jedinstvo M 9
5.OFK Takovo 7
6
6.Sloga (L)
5
7.Vukona
8.Strelac (-1) 5
5
9.Brgule
10.Kolubara LP 4

0
1
0
2
3
3
2
0
0
1

0
4
6
7
8
9
11
13
13
12

95 : 5
37 : 22
32 : 23
39 : 30
32 : 38
32 : 37
27 : 53
36 : 63
20 : 49
20 : 50

54
37
36
29
24
21
17
15
15
13

Општинска лига Уба "Исток", 18. коло

Паљуви- Докмир
6:1 (4:0)
Стадион у Паљувима. Гледалаца: 150.
Судија: Миломир Мирковић (Тврдојевац). Стрелци: Новаковић у 5., 25. и 27.,
Јолачић у 21. и 81. и Јовић у 66. за
Паљуве, а Ковачевић у 72. минуту за
Докмир. Није било картона.
ПАЉУВИ: Станојловић 7, Веселиновић
7, Павловић 7,5, Илић 7, Јовић 7, Ђурић
7, Мијатовић 7 (Пауновић -), Јолачић 8,
Новаковић 8 (Поповић -), Миловановић
7, Радовановић 7 (Грујић -)
ДОКМИР: Обрадовић 6, Павловић 6,
Несторовић 6 (З.Јовић 6), Спасојевић
6,5, Пејић 6, Симић 6,5, Ђорђевић 6
(Ковачевић 6,5), Исић 6, Ђермановић 7,
М.Јовић 6, Мијаиловић - (Јеремић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Јолачић (Паљуви)
Паљуви су у шампионском стилу
окончали сезону у којој су постигли
највећи успех у историји клуба. Било је
јасно од самог старта да је у питању
дуел неравноправних ривала, а као и у
већини утакмица ове јесени- тон су
давали бивши капитен Јединства
Јолачић и неухватљиви нападач Милан
Новаковић. За отворену игру, гости су
награђени почасним голом Ковачевића, резервиста Докмира ухватио је
"на спавању" незапосленог Станојловића.

Општинска лига Уба "Исток", 18. коло

Памбуковица- Звиздар
4:2 (1:1)
Стадион у Памбуковици. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Лазаревић (Звиздар).
Стрелци: Миливојевић у 38., 49. и 67. и
Балиновац у 65. за Памбуковицу, а
М.Радовановић у 12. из пенала и
А.Урошевић у 59. минуту за Звиздар. Није
било картона.
ПАМБУКОВИЦА: Ђенић 7, Глишић 7,
Гавриловић 7 (Капетановић 7), Милошевић 7, Митровић 7, Балиновац 7,5,
Јовановић 7, Исић 7,5, Миливојевић 8,
Богићевић 7 (Урошевић 7), Нинковић 7
(Моловић 7)
ЗВИЗДАР: Јевтић 6,5, Икић 6,5 (С.Урошевић 6,5), Симић 7, Игњатовић 6,5
М.Радовановић 7,5 (Н.Перић -), Живковић
6,5, Давидовић 7, Лукић 7, А.Урошевић 7,
Г.Радовановић 6,5, П.Перић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Слободан Миливојевић (Памбуковица)
Лепа утакмица на крају сезоне у
Памбуковици, оба тима су играла
отворено, са жељом да дају гол више.
Гости су повели из пенала који је скривио
Глишић, али је инспирисани Слоба Миливојевић евроголом најавио свој хет-трик
у наставку. Звиздар је још једном
запретио и дошао до 2:2, али су Миливојевић и Балиновац донели бодове ипак
квалитетнијем ривалу.

ОКРУЖНА ЛИГА
ДОМИНАНТНО УБСКА

Зоран Јолачић (Паљуви)

Полако се спушта завеса на
фудбалску сезону, неуспешну за убски
фудбал. Јединство и Брезовица изгубили су своје статусе- Брезовчани
одавно, Убљани у последњем колу, па ће
Окружна лига Колубаре наредне сезоне
бројати чак 8 тимова са територије ОФС
Уб- староседеоци Тулари, Трлић, Совљак, Бањани, Тврдојевац и Јошева,
повратник Брезовица и шампион МОФЛ
"Исток"- убски Радник.
Међуопштинска лига се проширује,
бројаће 14 клубова, а из округа у нижи
ранг вратила се Колубара Гај. Из лиге је
само испао Лајковац, а новајлије су
Врело Спорт, Младост из Врачевића и
Паљуви. Шушкало се да је Врело
заинтересовано за место Степања у
МОФЛ, о тој и још неким летњим
фудбалским темама читаћете у наредним бројевима "Гласа"...

Омладинац (Калиновац)Колубара (Лисо Поље)
3:0 (1:0)
Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 50.
Судија: Мирослав Петровић (Уб).
Стрелци: Ђукић у 40. и Ж.Николић у
75. и 80. минуту. Није било картона.
ОМЛАДИНАЦ: Ивановић 7, Тимотић 7,
С.Стефановић - (Чобић 7), Максимовић 7, Трумбеташ 7,5, И.Савић 7,
Чолић 7, Ђукић 7, Петровић 7 (Д.Савић 7), Ж.Николић 8, Д.Стефановић 7
КОЛУБАРА: Богићевић 6,5, Станаревић 6, Петровић 6, И.Јанковић 6,
М.Јанковић 6, Миладиновић 6,
Дамјановић 6,5, Д.Јанковић 6, Којић 6,
И.Перић 6, П.Перић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Живан Николић (Омладинац)
Оба ривала су на крају сезоне
наступили у некомплетним саставима, а убедљив тријумф домаћих
најавио је Ђукић добром реакцијом
на убачену лопту са десне стране.
Стрелац првог гола се поштено
испромашивао пре и после поготка, а
финиш меча је обележио Живан
Николић. Посебно ефектан био је
други погодак, са 20 метара матирао
је немоћног Богићевића.
Општинска лига Уба "Запад", 18. коло

Вукона- Јединство
(Милорци) 3:3 (1:1)
Стадион у Вукони. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Ковачевић (Уб).
Стрелци: Антонић у 40., Филиповић у
69. и Митровић у 87. за Вукону, а
Покрајац у 30., Станковић у 65. и
Петровић у 83. минуту за Јединство.
Жути картон: Покрајац (Ј). Црвени
картон: Лукић (Вукона, на клупи) у 83.
минуту.
ВУКОНА: Поповић 6,5, М.Димитријевић 7, Ранковић 7, Т.Димитријевић 7,
З.Димитријевић 7 (Пуцаревић 6,5),
Бојић 7, Марковић 7,5, Симић 7
(Лазаревић 7), Филиповић 7,5, Антонић 7 (Митровић 7), Досковић 7
ЈЕДИНСТВО: Поповић 7, Ж.Сушић 7,
Алеков 7, Карапанџић 6,5, Максимовић 7, Петровић 7, Симић 6,5,
Станковић 7,5, Покрајац 7,5, М.Сушић
6,5 (Јоксимовић -), Пипер 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Филиповић (Вукона)
Жесток дуел за крај сезоне, гости су
три пута водили, а Андрија Митровић
у првом контакту са лоптом лепим
голом донео бод домаћину! Изједначењу је претходила гужва у којој је
нервозом предњачио млади Лукић са
клупе Вуконе, па му је Ковачевић
оправдано показао пут у свлачионицу. Игром гостију дириговали су
Станковић и Покрајац, први гол
гостију плод је и неискуства 16-о годишњег голмана домаћих Поповића....

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

Црвена Јабука- Полет
(Таково) 4:4 (3:2)
Резултати 21.колa (4/5.6.2016):
Радник (Уб) - Црвена Јабука 1:3
Пролетер (Б) - Дим.Туцовић 1:2
Рубрибреза - Степање
5:1
Полет (ДЛ) - Стубленица
1:2
Полет (Т) - Рудар (Р)
2:1
Слободан Гуњевац
Последње 22.коло (11/12.06.2016):
Црвена Јабука - Полет (Т)
4:4
Рудар (Р) - Полет (ДЛ)
0:2
Стубленица - Рубрибреза
1:1
Степање - Пролетер (Б)
0:2
Дим.Туцовић - Гуњевац
2:1
Слободан Радник (Уб)
1.Radnik (Ub) 13 5 2 54 : 23 44
2.Rubribreza 12 5 3 43 : 21 41
10 4 6 51 : 35 34
3.Guwevac
10 4 6 43 : 25 34
4.Polet (T)
9 4 7 30 : 27 31
5.D.Tucovi}
6.Polet (DL) 9 4 7 29 : 33 31
6 5 9 25 : 28 23
7.Rudar (R)
5 6 9 38 : 52 21
8.C.Jabuka
9.Stublenica 5 3 12 23 : 37 18
5 1 14 23 : 54 15
10.Stepawe
11.Proleter(B) 3 5 12 18 : 42 13
12.Lajkovac искључен из даљег такмичења

ВИДОВДАНСКИ
ТУРНИР У ТАКОВУ
У недељу 19. јуна, ако све протекне
према плановима организатора, у
Такову ће почети Видовдански турнир
у малом фудбалу, други по реду.
Прошлог јуна одржано је премијерно
издање, 12 екипа борило се на
таковачком бетону поред терена ФК
Полета, а пехар је освојила екипа РТВ
Сити која је у финалу савладала ФС
Беча резултатом 3:1.
Пријаве за турнир почеле су у
понедељак 13. јуна и трајаће до суботе
18. јуна. Уплата по екипи износи 4000
динара, а пријаве се могу обавити у
радњи ФС "Беча" у Карађорђевој 2 или
н а б р о ј т е ле фо н а 0 6 4 / 3 9 5 9 2 9 6 .
Наравно, као и прошле године, улогу
организатора преузео је Александар
Радовановић-Беча, уз помоћ неколико
љубитеља фудбала у овом селу, а ако
све буде по плану- финалне борбе су
предвиђене за уторак 28. јун, за велики
хришћански поразник по коме турнир и
носи име.

Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
100. Судија:Немања Ћећез (Лајковац).
Стрелци: Дамњановић у 6., Тешић у 7.,
Мирковић у 26. и Марјановић у 90+2. за
Црвену Јабуку, а Н.Јеремић у 13. и 62.,
М.Стефановић у 35. и Павловић у 90+1.
минуту. Жути картони: Димитријевић,
Стеванов (ЦЈ), Крстић, Н.Јеремић (П).
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Станчић 6,5,
Стеванов 6,5, Крстић 6,5, Вујић (Марјановић 7), Димитријевић 6,5,
Кузмановић 7, Тешић 7,5, Дамњановић
7, Јовићевић 7,5, Мирковић 7
ПОЛЕТ: Миливојевић 6, Јанковић 6,
Радовановић 6,5, М.Илић 7,
М.Стефановић 7,5, Ивановић 7
(Максимовић -), Крстић 6, Ненадовић 6,
Пантић 6,5, Н.Јеремић 7,5 (Павловић
7), С.Илић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Тешић (Црвена Јабука)
Лепа утакмица за крај сезоне, на
крају најправичнији исход. Домаћин
силан на старту, али Ненад Јеремић
није дозволио да се меч рано преломи.
Посебно леп је био лоб Горана
Тешића, а занимљиво је да су два гола
пала у надокнади другог дела.
22. коло

СТУБЛЕНИЦА РУБРИБРЕЗА 1:1 (0:0)
Стадион у Стубленици. Гледалаца: 50.
Судија: Никола Градина (Лајковац).
Стрелци: Немања Спасојевић у 79. за
Стубленицу, а Ивановић у 65. минуту
за Рубрибрезу. Није било картона.
СТ У БЛ Е Н И Ц А : Д . Ј о в а н о в и ћ 7 ,
Леонтијевић 7, Ник.Спасојевић 7,
Миличић 7,5, Мирковић 7 (Маринковић
-), И.Поповић - (Н.Јовановић 7),
Нем.Спасојевић 7,5, Н.Поповић 7,
Симанић 7, Лукић 7, Лекић 7
РУБРИБРЕЗА: Радивојевић 7,
Живковић 7 (Лакић -), Шепељ 7, Томић
7, Јоковић 7, Спасојевић 7, Пецић 7,
Златковић 7,5, Бокић 7, Ивановић 7,5,
Стефановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Миличић (Стубленица)
Добар меч на крају сезоне у
Стубленици, домаћин се храбро
супротставио екипи које је до пред
крај водила борбу за Окружну лигу
Колубаре. Лепим ударцем из даљине
Ивановић је донео предност Рубрибрези, али је Немања Спасојевић
после две пропуштене прилике на пас
Лекића поставио реалан исход меча.

Изборили опстанак: ФК Стубелница

МОФЛ Колубаре "Исток", 21. коло

Радник (Уб) - Црвена Јабука
1:3 (0:0)
Стадион на Школарцу. Гледалаца: 100.
Судија: Ненад Аранђеловић (Боговађа).
Стрелци: Гајић у 50. за Радник, а
Мирковић у 53., С.Вукић у 69. и Павловић
у 80. минуту за Црвену Јабуку. Није било
картона.
РАДНИК: Петровић 6, Живковић 6,
Миливојевић 6, Граховац 6, Јовић 6,
Ранковић 6, Тадић 6, Гајић 6,5, Дубљевић
7, Станојевић 6
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Станчић 7, Павловић 7,
Крстић 6,5, Вујић 7, Димитријевић 7
(Ненадовић -), Кузмановић 6,5, Тешић 7,
С.Вукић 7,5, Мирковић 7, Г.Вукић 6,5,
Јовићевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Вукић (Црвена
Јабука)
Услед тешке кадровске ситуације, нови
окружни лигаш је извео поставу са 10
играча, а на голу се нашао поуздани
дефанзивац Тика Петровић. У првом делу
су Убљани били опаснији, а најагилнији је
био бивши капитен Милош Дубљевић
који је уздрмао оквир гола. Гајић је на
старту другог дела донео предност
Раднику, али су се бројчано јачи гости
тргли на време. Мирковић је послао лопту
у мрежу након стативе Јовићевића,
Стефан Вукић са 20 метара постигао леп
гол, а Павловић соло-продором "оверио"
победу Јабучана.

Детаљ са утакмице
Радник - Црвена Јабука
МОФЛ Колубаре "Исток", 21. коло

Полет (Таково)- Рудар
(Радљево) 2:1 (1:0)
Стадион у Такову. Гледалаца: 100. Судија:
Слободан Ђурић (Црвена Јабука).
Стрелци: Мирко Илић у 41. и Радовановић
у 65. за Полет, а Теодосијевић у 85. минуту
за Рудар. Жути картони: В.Стефановић
(П), Д.Давидовић, Шишовић (Р).
ПОЛЕТ: Миливојевић 7, С.Илић 7
(Ашковић 7), Ненадовић 7, Јанковић 6,5,
М.Стефановић 7,5, Бранковић 7, М.Илић
7,5, Радовановић 8, Н.Јеремић 6,5,
В.Стефановић 6,5, М.Јеремић 6,5
(Павловић -)
РУДАР: Јовановић 7, Лазарић 6,5,
Д.Давидовић 6,5, Ракић 7, Теодосијевић
7,5, Пантелић 6,5, Гајић 7, Павловић 6,5
(Ивковић -), Радовић 7, Шишовић 6,5
(Ж.Давидовић 7), Максимовић 6,5 (Радић
7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Радовановић
(Полет)
Колико су опасни из прекида, домаћи
с у п о т в р д и л и и н а о в о м м е ч у.
Радовановић је најпре погодио у
"трепавицу" Мирка Илића за вођство
Полета, а потом са 35 метара послао
лопту која се најпре од стативе, а потом и
од голмана Рудара одбила у мрежу. Пре
тога, Ненад Јеремић је пропустио да са
"беле тачке" реши меч, а леп гол
Теодосијевића донео је Радљевцима
само частан пораз.

ФУДБАЛ

16.јун 2016.г.
28. коло

28. коло

Резултати 27.кола (04/05.06.2016):
Трлић - Колубара (Ј)
8:0
Јуниор НН - Тулари
3:2
ОФК Дивци - Тврдојевац
3:1
ЗСК - Полет (Попучке)
5:0
Качер - Младост (Д)
2:1
Тешњар - Совљак
2:0
ОФК Јабучје - Јошева
2:0
Бањани - Пепељевац
6:4
Резултати 28.кола (11/12.06.2016):
Колубара (Ј) - Бањани
2:5
Пепељевац - ОФК Јабучје
4:0
Јошева - Тешњар
1:1
Совљак - Качер
6:0
Младост (Д) - ЗСК
прекид
Полет (П) - ОФК Дивци
0:7
Тврдојевац - Јуниор НН
3:0
Тулари - Трлић
2:1
1.Divci -4
2.Tulari
3.Pepeqevac
4.Mladost(D)
5.Sovqak
6.Trli}
7.OFK Jabu~je
8.Tvrdojevac
9.Bawani
10.Te{war
11.ZSK
12.Junior NN
13.Jo{eva
14.Ka~er
15.Polet (P)-1
16.Kolubara(J)

24
16
14
15
14
13
13
12
10
10
11
10
9
9
4
3

3
5
7
4
4
4
3
4
7
7
4
7
5
2
3
3

1 79 : 16
7 55 : 31
7 70 : 45
8 58 : 38
10 46 : 26
11 44 : 41
12 43 : 43
12 55 : 52
11 58 : 45
11 41 : 29
12 41 : 39
11 34 : 44
14 45 : 51
17 36 : 87
21 31 : 99
22 29 : 79

71
53
49
49
46
43
42
39
37
37
37
37
32
29
14
11

29.коло (18/19.06.2016- 17.30ч):
Тулари - Колубара
Трлић - Тврдојевац
Јуниор Ново Насеље - Полет (П)
ОФК Дивци - Младост (Д)
ЗСК - Совљак
Качер - Јошева
Тешњар - Пепељевац
ОФК Јабучје - Бањани

27

Совљак- Качер
6:0 (2:0)

Тулари- Трлић
2:1 (0:0)

Стадион у Совљаку. Гледалаца: 50.
Судија: Слободан Илић (Ваљево).
Стрелци: Прља у 36. и 86., Обрадовић у
40., Маслаковић из пенала у 47. и
Стојковић у 63. и 81. минуту. Жути
картон: Миловановић (Качер).
СОВЉАК:. Милошевић-Јанузи 7,5,
Ристић 7, Јанковић 7, Маслаковић 8,
Важић 7, Миленковић 7, Прља 8,
Стојковић 8, Сиљановски 7, Маринковић 7, Обрадовић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ђорђе Прља (Совљак)
Коначан резултат говори о
доминацији домаћих, али вреди истаћи
две одличне одбране Јанузи-Милошевића код резултата 0:0. Када је Прља
начео госте, постављало се само
питање коначног реултата, а посебно
леп био је гол Стојковића са 25 метара.

Стадион у Туларима. Гледалаца: 50.
Судија: Јован Мијаиловић (Уб). Стрелци:
Пантелић у 10. и Ђорђевић у 38. из
пенала, а Стевановић у 51. минуту за
Трлић. Жути картони: Адамовић, Пантелић, Брдаревић, Павловић, Лазић (Ту),
П.Иконић, Н.Иконић, Танасијевић (Тр).
ТУЛАРИ: Лазић 7, Шимшић 7 (Павловић
7), Зујаловић 7,5, Марјановић 7,5,
Брдаревић 7, Сарић 7, Јеремић 7,5,
Ђорђевић 8, Николић 7, Адамовић 7,
Пантелић 8
ТРЛИЋ: Милосављевић 6,5, Танасијевић
7,5, Баратовић 7, Ђурић 7,5, П.Иконић 7,
Кандић 7, Савић 7, Поповић 7,5, Стевановић 7,5, Н.Иконић 7, Цвијић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Пантелић (Тулари)
Иако је меч био лишен такмичарског
значаја, далеко од тога да је био
пријатељског карактера. И једнима и
другима је било стало до победе над
комшијама, а Пантелић је на старту меча
казнио несигурност голмана Трлића са
дистанце. Ђорђевић је најпре изнудио
најстрожу казну, а потом и реализовао,
да би Стевановић искористио центаршут
Поповића да врати неизвесност. По
једном се још тресао оквир гола оба
голмана, на крају, ипак, заслужена
победа домаћих за друго место.

28. коло

Тврдојевац- Јуниор (Ваљево)
3:0 (2:0)
Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 50.
Судија: Петар Нешковић (Уб). Стрелац:
Симић у 23. из пенала, 33. и 62. минуту.
Жути картон: Васић (Ј).
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 7, Јовић 7,
Јовановић 7, Васић 7, Симић 8,5, Милић
7,5, Радојичић 7, Д.Ранковић 7
(Милутиновић -), Ракић 7, Мирковић 7,
С.Ранковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Душан Симић (Тврдојевац)
Поново шоу Душка Симића у
Тврдојевцу, још једном је показао да је,
без сумње, најбољи играч екипе Горана
Миливојевића. Први гол је постигао са
11 метара након фаула над Јовановићем, а остала два у свом препознатљивом стилу- нездарживим продорима и прецизним ударцима са двадесетак метара. Тврдојевац је овим
бодовима пребринуо и оно мало бриге
око опстанка и мирно улази у последња
два меча сезоне.

30.коло (25/26.06.2016- 17.30ч):
Колубара (Ј) - ОФК Јабучје
Бањани - Тешњар
Пепељевац - Качер
Јошева - ЗСК
Совљак - ОФК Дивци
Младост (Д) - Јуниор Ново Насеље
Полет (П) - Трлић
Тврдојевац - Тулари

POLOVNI DELOVI ZA

УРОШ МАТИЋ
ПОТПИСАО ЗА ШТУРМ
Убски интернационалац Урош Матић
потписао је двогодишњи уговор са Штурмом
из Граца. Он је у табор аустријског бундеслигаша стигао као слободан играч пошто му
је истекао уговор са холандском НАЦ Бредом.
- Урош је хитар и креативан играч средине терена који може
да игра на свим позицијама у везном реду - рекао је Штурмов
спортски директор Гинтер Крајсл.
Похвално се о квалитетима Матића изразио и тренер и
легенда клуба Франко Фода.
- У Урошу смо добили искусног играча који има прави
карактер. Може да постане наш кључни фудбалер у везном реду рекао је Фода. Млађи од браће Матић раније је играо за Б тим
Бенфике и словачке Кошице.

27. коло

ОФК Јабучје- Јошева
2:0 (0:0)
Стадион у Јабучју. Гледалаца: 50.
Судија: Дарко Весић (Дивци). Стрелци:
Јеленић у 75. и Несторовић у 79.
минуту. Жути картони: Јоргић (Јб),
Рашић, Лесић, Квочка (Јш).
ЈАБУЧЈЕ: Ннеадовић 7, Јоргић 7,
Адамовић 7, Тодоровић 7, Николић 7,
Грбић 7 (Пауновић 7), Радовановић 7,
Јеленић 7,5, Несторовић 7, Ракић 7,
Грчић 7
ЈОШЕВА: Поповић 7, Васић 6, Б.Тешић
6, Шипетић 6, Рашић 7,5, Н.Тешић 6,
Николић 5, Лесић 5, Квочка 6,
Величковић 6, Мехинагић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Далибор Јеленић (Јабучје)
Велику прилику да "овери" опстанак
пропустила је Јошева у Јабучју- Лесић
у три наврата и Квочка нису
искористили велике прилике, а казна је
уследила у финишу меча. Оба пута је
погрешио Николић, а Јеленић и
Несторовић знали су да искористе
поклон.

Окружна лига Колубаре, 27. коло

Бањани- Пепељевац 6:4 (3:4)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 50. Судија: Милан
Балиновац (Уб). Стрелци: Софранић у 2. и 21. из пенала,
Гајић у 37., 46. и 65. и Петковић у 68. за Бањане, а
Радојичић у 11., 23. и 28. и Вукашиновић у 14. минуту за
Пепељевац. Није било картона.
БАЊАНИ: У.Ненадовић 7, Петковић 7, Миловановић 7,
Б.Ненадовић 7, Симић 7, Лештарић 7, Марковић 7,
Костадиновић 7, Софранић 8, Вујковић 7 (Младеновић ), Гајић 8
ПЕПЕЉЕВАЦ: Милић 7, Брдарић 6,5, Радивојевић 6,5,
Милићевић 7, Грујичић 7, Перић 6,5, Лукић 7, Марковић
7,5, Радојичић 8, Вукашиновић 7, Жујовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Софранић (Бањани)
Изгледало је по почетку утакмице да ће домаћи лако
до бодова, али није тако мислио нападач гостију
Радојичић. У снагу његове "левице" добро се уверио
Урош Ненадовић, али су срећом по домаће Софранић и
Гајић направили велики преокрет и донели вредне
бодове екипи Милана Лештарића.
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ФУДБАЛ - ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

ЛАЈКОВАЧКИ СРПСКОЛИГАШ ПОСУСТАО У ФИНИШУ СЕЗОНЕ

ЛАЗАРЕВИЋ: НИСАМ
ЗАДОВОЉАН ПРОСЕКОМ
Железничар је српсколигашку сезону окончао са четири везана
пораза и покварио добар утисак, самим тим и пласман на табели.
Лајковчани су већи део сезоне провели у првих пет тимова, а лош финиш
покварило је расположење и младог тренера Александар Лазаревића:
- Нисам задовољан завршницом, имали смо доста кадровских
проблема, као и турбуленција у самом клубу. Овај тим је могао знатно
више од просека, јесенас смо били четврти, где сматрам да нам је
објективно и место. Дао сам доста прилике и млађим играчима, што је
утицало на осцилације у игри, а утеха ми је да смо победама против
Смедерева у оба дела вероватно креирали врх табеле. Као најбољу,
издвојио бих утакмицу против Будућности-Крушика у Лајковцу, где смо
одиграли врхунски меч за прекид непријатног низа без победе- подсећа
Лазаревић на период када се "дизелка" непланирано нашла у
проблемима.
Лазаревић је издвојио учинак једног играча и најавио да његов
останак на клупи није сигуран:
- Наш најбољи играч, по свим статистикама и критеријумима, је био
Фарук Бихорац, момак рођен 96. дете Новог Пазара. Највероватније напуштам клупу "Жеље", амбиције руководства и моје се не поклапају. Желим
велике изазове, борбу за виши ранг, јер сматрам да је то најбоља сатисфакција младом тренеру за уложени труд- најављује растанак Александар
Лазаревић.
Б.М.

ЛАЈКОВАЧКИ ЗОНАШ НА КРАЈУ УСПЕШНЕ СЕЗОНЕ

СТАБИЛНОСТ
НА СВИМ НИВОИМА
Задругар из Лајковац се на крају сезоне може похвалити најбољим
резултатом у историји клуба. У конкуренцији реномиранијих и богатијих
клубова, "зелено-бели" су у напорном дринском каравану освојили
одлично треће место и потврдили да из сезоне у сезону расту као клуб.
За одличан пласман најзаслужније су партије на домаћем терену,
само три ривала су избегли пораз у Лајковцу, док су осталих 12 морали да
честитају Пакићевој екипи. Са још осам бодова донетих са стране, тај
учинак чини Задругар најуспешнијим клубом на територији Колубарског
округа, а успех добија на значају када се зна да је успех остварен махом са
момцима из лајковачке школе фудбала (само три играча са стране).
Најбољи стрелац екипе био је Јеринић са 11 голова, а пратили су га
Немања Марковић са седам и Стјеља са пет погодака. Иако је арбитар
Васо Рајић на последњем мечу у Сјеници обилато помогао домаћину (два
сумњива пенала) и спречио Лајковчане да се сместе иза неприкосновеног
лидера, није то покварило расположење тренеру Александру Пакићу:
- Могу бити задовољан учинком екипе, такође и појединаца, а наш
најјачи адут је била права атмосфера. Играчи су се и на терену и ван њега
понашали за сваки пример, били смо хомоген колектив без звезда, из тога
је проистекао и одличан резултат.
Председник Раша Филиповић најављује да навијачи Задругара
немају разлога за бригу ни у наредном периоду:
- Играмо у најјачем зонском такмичењу, функционишемо стабилно
и клуб смо на здравим ногама. Жеља нам је да сачувамо екипу,
инфраструктуру појачамо изградњом трибина и пуштањем бунара у
функцију, а уз подршку локалне самоуправе жеља нам је дам будемо клуб
за пример, не само у ужем окружењу.
Б.М.
Зона "Дрина", 30. коло

СЛОГА (Сјеница)- ЗАДРУГАР (Лајковац) 2:0 (1:0)
Стадион у Сјеници. Гледалаца: 200. Судија: Васо Рајић (Нова Варош).
Стрелци: Каришик у 15. и 90. минуту (оба из пенала). Жути картони:
Ас.Муховић, Хурић, Вејсиловић (С), Митровић, Јеремић, Не.Марковић,
Ст.Маарковић (З).
ЗАДРУГАР: Ст.Марковић 7,5, Стаменковић 6,5, Новаковић 6,5, Спасић
6,5, Митровић 7, Ни.Марковић 7, Спасојевић 6,5 (Павловић 6,5), Стјеља
7, Јеремић 7, Не.Марковић 7,5, Гајић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Диздаревић (Слога)
Зона "Дрина", 29. коло

ЗАДРУГАР (Лајковац) - ПОЛИМЉЕ 2:1 (2:1)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 100. Судија: Мирко
Стефановић (Ваљево). Стрелци: Спасојевић у 9. и Јеринић у 26. за
Задругар, а Балија у 19. минуту за Полимље. Жути картони:
Неб.Марковић, Ст.Марковић, Гајић, Спасојевић, Ник.Марковић, Ђурић
(З), Ровчанин, Цмиљановић (П)
ЗАДРУГАР: Ст.Марковић 7, Симеуновић 7, Новаковић 7, Спасић 7,
Ашковић 7 (Митровић 7,5), Ник.Марковић 7, Спасојевић 7,5 (Гајић -),
Стјеља 7,5, Јеринић 8, Нем.Марковић 7,5, Неб.Марковић 7

Александар Лазаревић,
тренер ФК Железничар (Лајковац)
Српска лига "Запад", 30. коло

ЖЕЛЕЗНИЧАР - СЛОГА (П) 0:1 (0:0)
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија:
Драган Николић (Пожаревац). Стрелац: Јовановић у 48. минуту. Жути картони: Стојановић,
Бихорац, Марковић (Ж), Радосављевић, Јовановић, Лакићевић (С)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Анђелковић 6,5, Кремић 6
(Марковић -), Спасеновић 7, Спасојевић 6,
Стојановић 6,5, Бихорац 6, Плећић 6 (Мустафи ), В.Симић 6 (Јеремић -), Миловановић 6,5,
Н.Симић 6,5, Радојичић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Лакићевић (Слога)
Резултати последњег 30.кола:
Полет (Љубић) - Мокра Гора
ФАП (Прибој) - Јединство (Уб)
Смедерево 1924 - Мачва (Ш)
Шумадија (А) - Јединство Путеви
Железничар (Л) - Слога (П)
Будућност Крушик 2014 - Карађорђе
Слога (К) - Михајловац 1934
Звижд - Шумадија 1903

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

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
18
1.Ma~va ([)
16
2.Budu}nost (V)
3.Smederevo 1924 16
13
4.Sloga (P)
5.[umadija 1903 12
6.Mihajlovac 1934 12
12
7.Kara|or|e (T)
8.Jedinstvo Put. 11
9.@elezni~ar (L) 10
9
10.Polet (Q)
9
11.FAP (Priboj)
11
12.Mokra Gora
8
13.Jedinstvo (Ub)
9
14.[umadija (A)
7
15.Sloga (K)
16.Zvi`d (Ku~evo) 4

8
8
4
8
7
6
5
8
10
12
12
5
12
7
6
8

4
6
10
9
11
12
13
11
10
9
9
14
10
14
17
18

48 : 16
43 : 20
46 : 33
33 : 20
49 : 44
40 : 41
33 : 30
28 : 33
29 : 27
43 : 36
34 : 36
31 : 35
26 : 32
29 : 35
16 : 40
19 : 69

62
56
52
47
43
42
41
41
40
39
39
38
36
34
27
20

ZONA"DRINA"
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЗА СЕЗОНУ 2015/16.
1. Zlatibor (^)
2. Provo
3. Zadrugar (L)
4. Radni~ki (V)
5. Sloga (BB)
6. Sloga (S)
7. Ra|evac (K)
8. Spartak (Q)
9. Radni~ki Stob.
10. Jedinstvo (V)
11. Polimqe (P)
12. Ribnica (M)
13. OFK Ose~ina
14. Zlatar (NV)
15. Budu}nost (A)
16. Brezovica

20
13
14
13
12
13
11
13
12
13
11
11
12
9
9
3

8
9
5
7
10
4
9
3
6
3
8
8
3
8
7
4

2
8
11
10
8
13
10
14
12
14
11
11
15
13
14
23

54 : 21
44 : 32
37 : 33
48 : 39
43 : 31
28 : 29
29 : 31
39 : 45
54 : 51
35 : 37
42 : 37
53 : 45
32 : 43
33 : 44
39 : 46
20 : 66

68
48
47
46
46
43
42
42
42
42
41
41
39
35
34
13
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БЕЗ ХЕПИЕНДА У ПРИБОЈУ

ЈЕДИНСТВО ПОНОВО
У ЗОНСКОМ РАНГУ
- Пред више од две хиљаде људи, ФАП обезбедио
опстанак у последњем минуту из пенала. - Иван
Јовановић чинио чуда на голу, Ситарица код
резултата 1:1 пропустио шансу утакмице.
У тешкој и на моменте мучној сезони, фудбалери
Јединства нису успели да обезбеде опстанак у српсколигашком друштву. Испадањем Лознице, Слободе и Радничког из
Прве лиге Србије, на "Западу" се тражило чак пет тимова за
селидбу у нижи ранг, а поразом у Прибоју пулени Жарка Јовановића остали су на другом месту испод црте за очување
статуса.
Историја се врло брзо окренула- не тако далеке 2011. под
Шепковцем се играо меч истих ривала, потпуно истог значаја,
такође у последњем колу. Гол Луке Синђића и бравуре Мирка
Ћургуза послале су "камионџије" у Зону "Дрина", па је јасно у
каквој су атмосфери Убљани дочекани на стадиону крај Лима.
Више од две хиљаде људи је здушно бодрило домаћина,
играли су Прибојци као у трансу и већ од првог секунда
направили жесток притисак ка голу Ивана Јовановића. Бјелић и
Ковачевић су пропустили колосалне прилике, а голман
Јединства је два пута чудесно реаговао у дуелима "један на
један" са Никачевићем. Ипак, у 33. минуту спаса није било"седмица" домаћих је добио дуел са Панићем на ивици
шеснаестерца и послао лопту у "малу мрежу" за делиријум на
трибинама прибојског стадиона- 1:0.
Убљани су тада показали карактер- док је спикер читао да
утакмици присуствује Немања Матић који је поздрављен
бурним аплаузом, Томић је одлично шутирао са 25 метара, а
Пијевац крајњим напором одбио лопту. Ристовски је центрирао
са леве стране, а Гавриловић у маниру расних голгетера левом
ногом утишао до тог тренутка раздрагану публику- 1:1. На паузу
је Јединство отишло као српсколигаш, будући да су резултати
из Аранђеловца и Љубића били повољни- али само за
неупућене. На оба терена се ослушкивао резултат из Прибоја,
односно чекао нерешен исход, да би се применио већ
припремљени сценарио. Тужно и жалосно, али то је
српсколигашки фудбал. Било је и тада јасно- Јединство само
победом остаје у лиги.
Домаћи су наставили са ураганским нападима и на старту
другог дела- Виларет у три наврата, Милошевић и Ковачевић су
имали "зицере", али Иван Јовановић као да је имао сто руку.
Уласком Радивојевића и Ситарице, Јединство је постало
опасније и чекало прилику да казни промашаје домаћих. И
шанса се указала у 66. минуту- идеалан пас Стојановића у
простор, Ситарица је пребрз за одбрану ФАП-а, али су
милиметри пресудили да Убљани не дођу до преокрета и
потпуно убију морал Прибојаца.
Из Љубића су стигле "очекиване" вести да је Мокра Гора
преокренула, па су оба ривала знали да се "ремијем" заједно
селе у Зону "Дрина". Играо се трећи минут надокнаде, остаће
енигма да ли је старт Ћесаровића био за најстрожу казну, тек
Деспотовић није много размишљао. Радовић је са 11 метара
био прецизан, довео домаће навијаче до делиријума, а црвенобеле, после само две сезоне, поново вратио у дрински
караван...- 2:1.
Б.Матић
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ФАП - ЈЕДИНСТВО (Уб) 2:1 (1:1)
Стадион крај Лима у Прибоју. Гледалаца: 2.500. Судија:
Небојша Деспотовић (Липнички Шор). Стрелци: Никачевић
у 33. и Радовић у 90+3. из пенала, а Гавриловић у 41. минуту
за Јединство. Жути картони: Пијевац (Ф), Сајић, Ћесаровић
(Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 8, Сајић 7, Панић 6, Гавриловић
7,5, Ћесаровић 6,5, Блажић 6 (од 46. Радивојевић 6,5), Томић
7, Д.Јовановић 7, Ранковић 7, Стојановић 7, Ристовски 6 (од
46. Ситарица 7)

Црвено-бели поново у „Дринском каравану”

СЕЛЕКЦИЈА ПЕТЛИЋА ЈЕДИНСТВА
БЕЗ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ОВОЈ СЕЗОНИ

НЕМАЊА И РАЋА
ПОЗДРАВИЛИ ШАМПИОНЕ
У тешкој сезони за сениорски погон Јединства, млађе
селекције су послале доста позитивних вибрација и
потврдиле да је ово поднебеље непресушно врело
талената. После дуго времена, једна генерација је постала
шампион у својој категорији, петлићи које су предводили
тренер Радован Тадић и помоћник Радован Цвијовић нису
имали премца у Петлићкој лиги града Ваљева.
Црвено-бели су ове сезоне остварили 19 победа, 2
"ремија", а једини пораз доживели су од БудућностКрушика у Ваљеву. Реванш је уследио пре неколико дана, на
стадиону под Шепковцем Тадићеви "петлићи" су славили
са 4:1 и потврдили да немају премца у конкуренцији дечака
рођених 2003/04. Овај меч имао је свечарски карактер,
директор лиге Саша Радовановић уручио је капитену
Глишићу шампионски пехар, а много дуже ће у сећању
малим Убљанима остати долазак убских фудбалских
великана- Немање Матића и Радосава Петровића. Они су
шампионима уручили златне медаље, набављене захваљујући труду родитеља који су током сезоне били највернији
навијачи талентоване генерације. Наравно, уследило је и
неизбежно сликање са репрезентативцима Србије који су
прве кораке ка звезданим висинама направили на истом
месту где и јунаци наше приче.
Гол-разлика 94:10 довољно говори о доминацији
Јединства, голгетери екипе су Руњајић са 18, Киселчић са 13
и Глишић са 11 погодака, а голман Симић, луцидни
Милутиновић, вредни Цвијовић, непрелазни Ранисављевић, маштовити Павловић...само су нека од имена које
вреди запамтити. Прве вредне кораке у каријери су
направили, већ наредне сезоне очекује их озбиљан тест у
пионирској конкуренцији, а податак да од Раћине генерације
89 Јединство није имало првака- говори да на ове момке
треба обратити пажњу...
Б.М.

Петлићи ФК Јединство са пехаром и медаљама,
али и својим највећим идолима Немањом Матићем и Радосавом Петровићем
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РАДНИК И ДРУГУ СЕЗОНУ УЗАСТОПНО ПРЕСКАЧЕ РАНГ

ШАМПИОНСКА ПЕСМА ПОНОВО НА ШКОЛАРЦУ
- Спектакуларан дерби са Рубрибрезом решио питање првака. - Председник Милован Милићевић
ставља у први план играче и тренера Мартића, a већ су спремна појачања за летњу пијацу.
Од посрнулог убског "сирочета", председник Милован
Милићевић је за само две и по године направио чету
шампионског кова! Многи су сумњичаво вртели главом на
велике амбиције Убљана у Међуопштинској лиги Колубаре,
тренер Чеда Мартић и играчи су се побринули да се после
само годину дана поново запева шампионска песма и да нови
пехар украси витрине Убљана. Председник Милован
Милићевић има разлога да буде поносан, акценат у свечаном
тренутку пребацио је на играчки кадар и струку:
- Тренер Мартић и играчи су најзаслужнији за две
шампионске сезоне, а осим добрих резултата, срећним ме
чине чињенице да смо вратили публику на Школарац и
препознатљив "шмек" Раднику. Држала нас је добра
атмосфера када је било "густо", овог пролећа смо имали и
мањи играчки фонд, па је 15-16 играча изнело терет у трци за
прво место. Прави је тренутак да захвалим Установи за
културу и спорт, велику подршку смо имли од ОФС Уб и
техничког секретара Драгана Ђокића, а предузећа Вучијак и
Еурометал су нам често помагали да изгурамо нимало
јефтино такмичење. Имам замерке на локалне електронске
медије који нам нису поклањали велику пажњу, насупрот
њима велику захвалност дугујем "Гласу Тамнаве" на
одличној сарадњи- без длаке на језику прича председник
Радника.
У новом шампионском походу, Никола Симеуновић је
преузео улогу "златне копачке" са 15 голова, а пратио га је
Ђуро Стевић са 11. Велика је штета што је сјајну сезону Марко
Новаковић окончао тешком повредом против Гуњевца, а
председник Милићевић је пун речи хвале за штоперски
тандем Јовић- Ранковић који је без измене изнео пролећни
део. Неуморни Живковић и Радников "војник" Тика Петровић
су чинили одбрану која се ретко мењала, а Петар Граховац је
био капитен за пример и главни покретач екипе.
Непредвидиви Луковић и искусни Станојевић су били
задужени за креацију напада убског тима, а своје минуте

ФК Радник (Уб): Шампионски пехар, али и торта
вредно су користили Тадић, Вујић, Гајић и Сајић. Срђан
Михајловић је, када је било потребе, демонстрирао на голу
своју класу, све праћено сигурном тренерском руком Чеде
Мартића који је успео да ову генерацију упише златним
словима у анале убског Радника.
Спавања на ловорикама нема, Милићевић је већ отпочео
припреме за нови изазов- Окружну лигу Колубаре:
- Близу је повратак Николе Хаџића из Липолиста, на прагу
Школарца су и два бивша јуниора Јединства- Милош Луковић
и Стефан Лазић. Преговарамо и са два-три искуснија играча, у
ситуацији смо да многи фудбалери желе у Радник, али нећемо
гомилати играчки фонд. Не мењамо рецепт, добар тренинг и
јак колектив биће наши адути и у вишем рангу, а жеља ми је да
бар пет наредних сезоне будемо стабилан окружни лигаш, јер
сматрам да је то ранг коме Радник по свим критеријумима
припада- закључио је неуморни Милићевић.
Б.Матић

Mika
SALON

UGRADNJA I REPARACIJA
VETROBRANSKIH STAKALA
AKCIJA
vetrobranskih stakala
do kraja jula:
FIAT Punto(2000-09) 6.500VW Golf 2 4.800PEUGEOT 206 7.700-

066 447 477
063 71 83 474

SERVIS I PUNJENJE AUTO-KLIMA

- PEDIKIR
- MANIKIR
- NADOGRADNJA
I IZLIVANJE NOKTIJU
- DEPILACIJA

Svete Popovića 48, Ub
(preko puta Silosa)

069 11 10 365
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ВРЕЛО СПОРТ ПОТВРДИЛО ДОМИНАЦИЈУ

МАКСИМАЛНО ДО ВИШЕГ РАНГА
- Врељани без изгубљеног бода до титуле, са импозантном гол-разликом 95:5! - Новаковић и Ивица
Матић први "снајперисти", голман Вуконе бројао до десет на Матићевом "вештаку’’!. - Највише
амбиције и у МОФЛ Колубаре, наредног викенда учешће на хуманитарној утакмици у Рудом.
Није далеко од истине да су тренинзи Врело Спорта били
озбиљнији изазов за пулене Жарка Анђића од утакмица
Општинске лиге Уба група "Запад". Јесењу доминацију,
Врељани су употпунили са девет пролећних победа, при том су
постигли чак 52 гола и поставили рекорде који ће вероватно
дуго бити недостижни у општинском фудбалу.

ФК Врело Спорт

- Играчки кадар и озбиљност у раду дају нам за право
да размишљамо о највећим дометима, сваки ранг више је
озбиљна разлика у квалитету, али се наше амбиције не
мењају. Пробаћемо да и у наредној сезони уђемо у виши
ранг, нећемо се оптерећивати рекордима, већ само
напретком клуба на свим пољима. Играчима и тренеру
Анђићу честитам за одлично одрађен посао, а велика нам је
част да се заједно са Немањом појавимо на хуманитарном
мечу у Рудом одакле је стигао позив бившег фудбалера
Јединства Немање Брадоњића- каже некадашњи дефанзивац Јединства, Железничара, Турбине, Мачве... Б.Матић

Само се Небојша Илић из комшијског Врела и Лонцовић
из Слоге (Лончаник) могу похвалити да су овог пролећа успели
да матирају голмане Врело Спорта, а у играчком смислу
најбољи отпор на "вештаку" пружила је квалитетна екипа из
Милораца. Драган Новаковић са 16 погодака преузео је клупску
"златну копачку" од Ивице Матића (један гол мање), а најлошије
је прошао голман Вуконе који је вадио двоцифрен број лопти из
мреже. Већ јак играчки кадар са момцима српсколигашког
педигреа, Врељани су зимус употпунили са перспективнима
Милошевићем и Шаиновићем, а једини тим који се може
похвалити поразом "из икса" јесу Бргуле- Ивица Матић и
Милошевић су у наставку сломили отпор незгодног домаћина.
Да утакмице нису биле рекреативног каракетра, потврда су и
три црвена картона у дуелу са Калиновчанима (капитен Дарко
Матић "поцрвенео"), а Врељанима у сезони рекорда једино
остаје жал за "стотком" у рубрици постигнутих голова. На крају,
епилог који се назирао и пре почетка сезоне- пехар из руку
председника ОФС Уб Драгана Сарића нашао се у рукама
Александра Љубичића (мењао одсутног капитена Дарка
Матића) након меча у Кожуару, док је победнички шампањац
отворен много раније, већ у 15. колу против Слоге на домаћем
терену.
Имали су у току пролећа Анђићеви момци и провере са
тимовима из вишег ранга, "испрашили" су окружног лигаша
Младост из Драчића са 4:1, а да се добар глас далеко чујепотврда је и позив из Рудог да Врељани учествују на
хуманитарној утакмици. Експедицији ће се придружити и
српски репрезентативац Немања Матић, нови међуопштински
лигаш одмериће у суботу снаге са тамошњим тимом, а сва
прикупљена средства ће бити уплаћена у фонд за лечење
голмана Страхиње Јојовића.
Председник Дарко Матић је већ архивирао општинске
битке и размишља о изазовима који ће донети дуели са
Гуњевцем, Рубрибрезом, Полетом из Такова...

Piljarnica

Novo !

- повољне цене
- квалитет
- широк асортиман
- искуство
Domaći krastavac

Nektarine

Janković
Ul. Školska br.6, Ub
(kod „Ubljanke”)

* Фарба, лакови, заштита дрвета, 3 у 1 премази
* Све за кречење, декорисање унутра
и споља (укр.лајсне, плафонске облоге)
* Комплетан програм ауто заштите - BODY
* Водоводни материјал: славине, вентили,
колена, муфови, вирбле...
* Резно-брусно камење, електроде, шарке...
* Баштенски програм (црева, спојнице, асови,
мотике, комарници...
* Гуме за бицикла + пратећи програм

DISKONTNE CENE

Sve vrste voća i povrća
DOMAĆE KORE ZA PITU
"Jeremić" Šabac

45-

Crni luk Tikvice

39-

Mladi krompir

45-

99-

Dobar kom{ija !

995-

Paprika
Babura

29149-

Domaći paradajz

Breskve

Orasi

85-

65-

69-

699-

ТИМ ИЗ ПАЉУВА ДОМИНАНТАН НА ОПШТИНСКОМ "ИСТОКУ”

УСПЕХ ЗА КЛУПСКЕ АНАЛЕ
- "Језерџије" по први пут у Међуопштинској лиги.
Коначно и апсолутно заслужено! Након што је у
неколико наврата виши ранг измицао "за длаку", ове сезоне
Паљуви нису имали такмаца у Општинској лиги Уба група
"Исток". Додуше, на почетку пролећа екипа тренера Драгана
Николића имала је критичан период, у дербијима са
Каленићем и Чучугама залиха је увећана за само један бод,
али су киксеви ривала и успон форме довели до тога да
финиш сезоне прође без праве неизвесности.
Паљуви су на зимској пијаци остали без нападача
Стојића, али је пазар био више него богат- Зоран Јолачић и

Милан Новаковић били су ударне игле у наставку сезоне, а
брзоноги голгетер је успео да постигне 18 голова и претекне на
клупској листи стрелаца Миловановића за један погодак!
Екипа чији костур чине капитен Ђурић, везисте Јовић и
Радовановић, сигурни голман Станојловић, "универзалац"
Љубиша Павловић..., била је пра-ва машина за голове, на 8
пролећних утакмица чак 45 пута тресли су мреже ривала! У
мечу претпоследњег кола у Шарбанама, "петардом" је и
математички оверена титула, па су се по први пут "језерџије"
нашли у Међуопштинском рангу такмичења. Председник Ратко
Илић сумира претходну сезону, најављујући
ФК Паљуви да у вишем рангу сигурно неће бити епизодисти:
- Уколико сачувамо екипу, верујем да
ћемо без већих проблема обезбедити опстанак у вишем рангу. Титулу смо прославили на
домаћем терену, технички секретар ОФС Уб
Драган Ђокић уручио је пехар капитену
Ђурићу, а ја се овом приликом захваљујем
фирмама Декор Лукс, Вучијак, А+М, Лесковчанка и БАС на помоћи у функционисању
клуба. Каленић и Чучуге су били одлични
ривали, издржали смо кризу на старту пролећа и заслужено освојили прво место- задовољан је председник клуба Ратко Илић. Б.М.

PRVA UBSKA MENJA^NICA

NOVO U KRALJU !

Ul. Kralja Petra Prvog 34, Ub

NAJPOVOLJNIJI KURS ZA SVE VALUTE !!!

BRZO, LAKO, EFIKASNO...

TRANSFER NOVCA ZA CEO SVET
- PRIJEM NOVCA IZ INOSTRANSTVA
- SLANJE NOVCA IZ SRBIJE
- BEZ ČEKANJA U REDOVIMA
- MOMENTALNA ISPLATA
- NIJE POTREBAN RAČUN U BANCI

