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АКТУЕЛНО

14.јун 2018.
БАЗЕНСКИ КОМПЛЕКС НА ФАЗАНЕРИЈИ

ПОТПУНИ КОМФОР
ЗА ПОСЕТИОЦЕ
Целодневна улазница радним данима кошта 300
динара за одрасле и 150 динара за млађу децу,
а викендом 500 и 300 динара и у ову цену је
урачунато коришћење лежаљки и сунцобрана
- На базенском комплексу на Фазанерији летња сезона
почела је 1. јуна и прва три дана улаз је био бесплатан за све
тамнавске основце. У склопу ове модерно уређене водене
оазе, која је отворена пре три године, налази се велики базен
димензија 27 са 16 метара, са ластиним репом за масажу и
шанком у води, потом мањи дечји базен са тобоганом дубине
70 центиметара, ђакузи и преливна печурка, а посетиоцима је
на располагању и ресторан. Став управе комплекса од самог
почетка био је да се обезбеди максималан комфор свим
купачима, да свако има лежаљку и сунцобран, па је за
овогодишњу сезону комплетиран базенски мобилијар, наводи
Зоран Марковић, управник комплекса на Фазанерији.
- Капцитет базена је 500 посетилаца и толико сада имамо
лежаљки и сунцобрана. Прошле године смо једном или два
пута пробили тај лимит, јер људи једноставно нису хтели да се
врате, али овога лета нећемо попустити, како бисмо
испоштовали наше купаче и обезбедили им сав комодитет. То
подразумева и чисту воду у базенима, добру храну, хладно
пиће, одмор, релаксацију и освежење у веома лепо уређеном
амбијенту, додаје Марковић.

Спас од великих врућина
Целодневна улазница радним данима кошта 300 динара
за одрасле и 150 динара за млађу децу, а викендом 500 за
одрасле и 300 динара за децу и у ову цену је урачунато
коришћење лежаљки и сунцобрана.

ИЗГРАДЊА ЈОШ ЈЕДНОГ
ДЕЧИЈЕГ БАЗЕНА
Средином лета, на комплексу би требало да буде
изграђен још један дечји базен, дужине 12 метара, ширине
шест метара и дубине од 20 до 70 центименара.
- При крају је пројекат за овај базен, који ће се налазити
поред тобогана и биће готов у ударном термину, јулу или
августу, чиме ћемо комплетирати кутак за најмлађе посетиоце,
а остало ће бити само за одрасле. Деца неће имати право да се
купају у великом базену, а исто важи и за џакузи. Он служи за
масажу, али деца се стално купају у њему, што сада неће бити
дозвољено, истиче Зоран Марковић, управник комплекса на
Фазанерији.
И ове сезоне, на базенима ће бити организовано ноћно
купање петком и суботом, уз могућност рада и осталим
данима када су екстремно високе температуре.
Д.Н.

АТОМСКА ЕРА

К

о влада светом? Да ли је то енглеска
круна, под којом се подразумева
скупина, у јавности непознатих људи
са титулама, почев од принчева до оних са
племићком премисом сер? Можда је то она
Билдерберг група, Трилатерала, нека ‘’врховна
масонска ложа’’, папа са кардиналима...? Да ли су то
САД, Русија, Кина и Европска унија? Банкари са Вол
Стрита и ММФ са својом моћном мрежом у свим
деловима света? Ко је тај ко одлучује о судбинама
малих (али, богами, и великих) народа? Ко се већ
спаковао са смарт технологијом у некакав тајни
васионски брод, који би требало, ако дође до
нуклерног рата и катаклизме, да се спасе? Да ли је већ
спремна та ‘’Нојева барка’’ којом ће се, изабрани,
избавити одласком у свемир у потрази за неком
планетом на којој има воде и ваздуха?
Е, сад! Да ли светом влада мржња, негативне страсти,
похлепа? Шта осећају људи који једним потезом,
једном својом одлуком, могу да униште милионе
људи (до целокупног живог света на кугли
земаљској)? Где год да се налазе, како код да
изгледају и шта год да поседују, они су само људи са
генетским кодом који се разликује од оног којег имају
мајмуни за само три процента. Тако је било
миленијумима пре Христа, а тако је и ова два после,
као што ће бити, вероватно, до неке нове ере у којој ће
вештачка интелигенција постати толико доминантна
да будућност живота на овој планети преузме у своје
руке. Али, до тог тренутка Нечастиви има шансу да
доврши ко зна још када започето своје грозоморно
дело - уништење свега живог на земљи.
Кажу да је највећа заблуда људи који владају светом
то што су поверовали да Земља припада њима. Не,
припада им само онолико колико заузму својим
земним остацима јер сви, на крају, одемо у један исти
загрљај мајчице Земље, а она је врхунац савршенства
Божијег дела, ‘’вечна кућа’’ за све - без обзира на
богатство, моћ, силу... и све оно што се тиме
може постићи.
У вечитој борби добра и зла човечанство је све до
атомског доба, било, мање или више, потчињено
освајачким силама, које су своју моћ заснивале на злу
(јер шта су друго освајачки ратови до непатвореног
зла?). А ипак је, некако, увек побеђивало добро. И свет
је, после тих победа добра, постајао бољи и кретао у
нови цивилизацијски напредак. Све до Ајншатајна и
осталих. Идеја о атомској бомби је била она тачка
после које је зло добило велике изгледе да, једног
дана, победи у вечитој борби са добром.
Ушли смо одавно у еру атомске опасности. Колико
смо близу финала. Да ле ће смарт технологија
спасити човечанство или ће га уништити са
безосећајношћу машине? Јер, колико год била
паметна генереција интелигентних робота, биће то
само машинерија без емоција. Како ће они програмирати себе? За рат или за мир, за зло или за добро?
То људски разум, колико год био савршен, не може да
докучи. Логика зла нема правила и нема граница.
Зато, добро је помолити се Богу. Али, оном Богу који је
у сваком од нас - у записима који се налазе у ДНК,
оним ланцима који се за само три посто разликују од
животињске врсте која је названа мајмунском...
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ГРАДСКИ БАЗЕНИ У НОВОМ РУХУ, ПРЕДСЕДНИК ГЛИШИЋ НАЈАВЉУЈЕ:

УБ ДОБИЈА АКВА-ПАРК
Овогодишња реконструкција комплекса
Градских базена биће настављена и наредне
године, изградњом додатних објеката и
модерног аква-парка.
Овогодишња сезона купања на Градским базенима
почела је са недељу дана закашњења, 8.јуна, због
непредвиђених техничких проблема у убском водоводу.
Такву одлуку КЈП "Ђунис" донело је како би грађане Уба
поштедело честих рестрикција воде током пуњења базена.
Кварови на пумпама у водоводу су решени, снабдевање
водом стабилизовано, а Градски базени су засијали у пуном
светлу на дан отварања. Неколико стотина купача уживало је
у новом амбијенту са великим бројем лежаљки и сунцобрана, балдахинима, пространим платоом, уређеним коритом базена, реновираним рестораном, свлачионицама и
управном зградом. Првог дана рада базена улаз је био
бесплатан.
- Локална самоуправа је ове године опредилила
значајна средства у реновирање базена, око 16,5 милиона
динара. То су, практично, највећа улагања од када је базен
саграђен, о чему смо у неколико наврата говорили. И у
наредној години планирамо да уложимо средства у даљу
реконструкцију базена, јер нам је циљ да добијемо једно од
најлепших купалишта у околини- истиче Саша Милићевић,
директор КЈП "Ђунис".

У ПЕТАК, 29. ЈУНА

ШЕСТИ "ЗЛАТНИ ДАН"
И овогодишње издање ће обиловати различитим,
али и новим садржајима, првенствено за децу,
која ће у центру града пронаћи своје место и део
програма по свом укусу
Установа за културу и спорт у петак, 29. јуна, организује
шесту по реду културно-забавну манифестацију Златни
дан, чији је покровитељ Општиина Уб. Градски трг и Главна
улица поново ће бити „позорница“ за ову специфичну
уличну забаву, која почиње у 19,30 сати. И овогодишње
издање ће обиловати различитим и бројним садржајима,
првенствено за децу, која ће у центру града пронаћи своје
место и део програма по свом укусу.
- Шести Златни дан биће конципиран на начин како је то
било и претходних година, с тим што ће постојати и неке
измене. Прва је да велики топловаздушни балон више не
може да буде заштитни знак Златног дана, пошто се на
месту где је он био на Градском тргу сада налази фонтана.
Али, ми ћемо се потрудити да новим садржајима освежимо
понуду и заокупимо интересовање деце, јер за разлику од
претходних, овогодишњи Златни дан организујемо само
као забаву за најмлађе. Очекује их много извођача и
тридесетак разноврсних програма, од чега доста нових, али
нека то буде изненађење“, каже Радован Пулетић, директор
Установе за културу и спорт.

Првог дана улаз је био бесплатан
Председник општине Уб Дарко Глишић позвао је све
своје суграђане да посете Градске базене и уживају у једном
потпуно новом амбијенту. Ипак, како каже, на овоме се неће
зауставити. Локална самоуправа вредно ради на припремању пројеката који ће значајно унапредити овај комплекс
који би, наредних година, требало да трерасте у аква-парк.
- Интензивно се припремамо да крајем ове и почетком
наредне године, када се заврши купалишна сезона, кренемо
у изградњу још неких објеката и једног модерног аква парка.
Новац смо већ обезбедили, радимо на пројектном задатку и
трудимо се да тај посао завршимо док траје купалишна
сезона. Након што обавимо тендер и све остале поступке,
пробаћемо да урадимо што више, ако не за наредну купалишну сезону, онда бар за сезону 2020.године. Желимо да
овде никне један од најмодернијих аква паркова, по првим
предрачунима, вредан пар милиона евра, а уз реконструкцију овог постојећег. Биће то велелепни комплекс, који ће
задовољити потребе свих наших грађана и привући
многобројне госте са стране, јер, у кругу од 100 километара
сигуран сам да неће бити ничег тако атрактивног и лепогнајавио је, током обиласка базена, први човек општине Уб.
Милован Миловановић

Богат садржај намењен најмлађој популацији
Овогодишњи Златни дан поново ће угостити бројне
аниматоре, перформере и мађионичаре, плесаче, свираче,
музичаре и глумце, а манифестација ће бити обогаћена и
многим другим авантуристичким и узбудљивим саджајима
за најмлађе Убљане.
Д.Н.

Градски базени Уб

4

14.јун 2018.г.

АКТУЕЛНО

БОГАТА ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА НА УБУ

ОБЈЕКТИ ЗА ОДМОР
И РЕЛАКСАЦИЈУ
До краја јуна Уб би требало да буде богатији
за три модерна објекта: дечије игралиште,
парк на Вашаришту и хотел са спа-центром.
Уб је, последњих година, постао велико градилиште. О
томе нам сведоче многобројни реализовани инфраструктурни
пројекти, као и реконструкције и уређења објеката, улица и
путева који су годинама (па и деценијама) запостављани. Како
ствари стоје, ова грађевинска сезона требало би да надмаши
све досадашње. Градилишта у убској општини ничу као
печурке после кише- почела је изградња новог Вртића и 110
киловолтне трафо-станице, гради се пет градских улица, 30
сеоских путева, обилазница у Мургашу, у току је реконструкција десне стране коловоза на путу Уб-Обреновац, као и
потпуно уређење пута Лончаник-Јошева... Током јесени биће
започето још неколико значајних пројеката... Ипак, најинтензивнији радови тренутно се изводе на простору некадашњег
Вашаришта, али и са друге стране реке- комплексу СРЦ
"Школарац".
На омиљеном простору родитеља и малишана, крајем
јуна, биће отворено савремено дечије игралиште. Радови на
површини од 450 метара квадратних се изводе убрзаном
динамиком, како би најмлађи Убљани већ овог лета добили
нови простор за игру и дружење. Почетак постављања
најмодернијих справа, које испуњавају најстрожије стандарде
безбедности, очекује се током ове недеље. Испод нових
љуљашки, пењалица, тобогана и клацкалица биће постављена специјална мекана гумена подлога, док ће цело игралиште бити ограђено ниском оградом.
Како најављују из локалне самоуправе, током ове
године, планирана је изградња још два мања игралишта на
Општинском брду и Вашаришту. Будуће дечије игралиште
на Шепковцу простираће се на 150 метара квадратних, избор
извођача радова је у току а посао би требало да буде готов
већ овог лета. По истом принципу, али на мањем простору
(око 100 квадрата) до краја године, биће постављено и дечије игралиште у близини нове зграде локалне самоуправе.
Изградња парка у новом административном центру Уба,
названом по некадашњем фудбалском репрезентативцу Раћи
Петровићу, улази у завршну фазу и биће завршена до краја
јуна, када је планирано и свечано отварање. У непосредној
близини, до 1.јула, требало би да буду завршени радови на
велелепном објекту хотела.
М.М.М.

Завршни радови на парку и хотелу

Будуће дечије игралиште на Школарцу
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ПОСЕТА МИНИСТРА СПОРТА ВАЊЕ УДОВИЧИЋА

ДОНАЦИЈА СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ УБСКИМ ШКОЛАМА
Кошаркашке табле, голове и одбојкашку мрежу добила ОШ „Милан Муњас“,
лопте за Техничку школу и Гимназију
Министар омладине и спорта Вања Удовичић посетио
је, прошлог петка, ОШ „Милан Муњас“, где је присуствовао
јавном часу физичког васпитања и уручио комплете опреме
за фискултурну салу ове школе и заједничку салу Гимназије
„Бранислав Петронијевић“ и Техничке школе. Донација се
састоји од две кошаркашке табле са зглобним обручима, два
гола, одбојкашке мреже и 40 лопти за кошарку, рукомет,
одбојку и фудбал, а додељена је у склопу акције опремања
сто фискултурних сала у Србији, коју ово министарство
заједно спроводи са републичким Савезом за школски спорт.
Према речима министра Удовичића, циљ ове акције је
обезбеђивање услова за квалитетније часове физичког
васпитања и мотивисање ученика да се свакодневно баве
спортом, што је предуслов здравог живота.
„Не могу сви да буду Драган Џајић, Душан Савић, Немања Матић и остали велики спортисти из Уба, али сви треба да
имају право да се равноправно развијају у свим срединама
Србије. У спорту је све лако - видите на крају ко је победник,
ко је изгубио. Тако је и са општином Уб, која је у последњих
четири, пет година доста уложила у спортску инфраструктуру. Управо, због јако добре и развијене спортске инфраструктуре, Уб је постао препознатљиво место по одржавању
великих утакмица и завршница турнира, а и сам податак да
фискултурну салу ове школе сва деца и сви клубови користе
бесплатно, довољно говори о начину опхођења руководства
општине према младима и спорту. Зато и друге локалне самоуправе треба да се угледају на Уб и ја се надам да ће кроз кампове, које ћемо у наредном периоду, још више овде организовати и кроз камп Немање Матића, Уб постати право место
за спортски туризам, одакле ће сви наши спортисти одлазити
у свет да остварују врхунске резултате“, рекао је Удовичић.

Шутирање пенала на новим головима:
Вања Удовичић и Дарко Глишић
Заједно са министром, у посети ОШ „Милан Муњас“ био
је и председник Савеза за школски спорт Србије Жељко
Танасковић и том приликом изразио задовољство што борави
у општини која препознаје утицај и важност спорта када су у
питању најмлађи.
На донацији се захвалио председник општине Уб Дарко
Глишић истакавши да је са министарством спорта и просвете
локална самоуправа успешно реализовала неколико пројеката. Уз подсећање да је убска основна школа пре две године
комплетно реновирана, Глишић је рекао да је у плану и проширење објекта за додатних шест учионица, као и изградња
затвореног базена, димензија 26 са 15 метара.
Д.Н.

За квалитетније извођење наставе физичког васпитања

ТРАДИЦИЈА СЕ НАСТАВЉА

АЦО ПЕЈОВИЋ ПЕВА ЗА УБЉАНЕ
Општина Уб наставља традицију бесплатних
концерата за своје суграђане. Након Ане Бекуте, Шабана и
Илде Шаулић, Дејана Петровића, .Аце Лукаса, Џенана
Лончаревића, Амадеус Бенда, Бориса Новковића,
Мирослава Илића и Жељка Васића, Убљани ће имати
прилику да у свом граду виде и чују једног од
најпопуларнијих певача - Ацу Пејовића. Концерт ће се
одржати у суботу, 7.јула, са почетком у 21 час, на Летњој
сцени Дома културе.
Председник општине Уб Дарко Глишић каже да је
овај концерт увод у једно лепо лето на Убу. Ацо Пејовић
први пут наступа у нашем граду, а осим овдашње публике,
очекује се и велики број посетилаца из суседних општина.
- Летњи концерти су из забавне прерасли у
туристичку манифестацију, јер на дан одржавања концерата велики број људи са стране овде дође и потроши
доста новца. Наша мала привреда, локали и продавнице,
тих дана добро раде и драго ми је када видим наше
трговце и угоститеље како задовољно трљају руке, јер су
имали добар пазар. На тај начин спајамо лепо и корисно, а Глишић и додаје да ће локална самоуправа почастити Убљане
надам се да ће се наши суграђани лепо провести- поручује још једним „музичким спектаклом“ током лета.
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ФУНКЦИОНЕРИ СПОРТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПОСЕТИЛИ УБ

ШКОЛСКИ СПОРТ У ПРВОМ ПЛАНУ
- Општина Уб располаже са озбиљним спортским инфраструктурним капацитетима који се, поред
тога, још изграђују и дорађују- истакао је током обиласка убских спортских терена Горан Маринковић,
генерални секретар Спортског савеза Србије.
Високи функционери Спортског савеза Србије,
генерални секретар Горан Маринковић и саветник за стручни
рад у спорту и антидопинг агенцији Милан Шобот, посетили
су, крајем маја, општину Уб са жељом да се упознају са
спортском инфраструктуром којом располаже један од
најмлађих територијалних спортских савеза у чланству ове
институције. Спортски савез општине Уб формиран је
почетком ове године и на његовом челу је Небојша
Живановић, који је, у пратњи потпредседнице Соње Каришик,
генералног секретара Дејана Максимовића и потпредседника
општине Уб Александра Јовановића Џајића са уваженим
гостима обишао неколико најважнијих спортских објеката
којима радполаже наша општина.

Посета СРЦ "Школарац"
труд. Због тога могу да кажем да Уб, заиста, може да послужи
као добар пример многим општинама у Србији. Посебно бих
похвалио нашег репрезентативца Немању Матића. Он је своју
љубав према месту у ком је одрастао показао улажући у спорт
и због свега тога млади спортисти данас имају корист - рекао
је Маринковић.
Милован Миловановић

ОДРЖАНА 17. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Обилазак Градских базена на Убу
Том приликом, делегације Спортског савеза и општине
Уб посетиле су градски базен, стадион "Драган Џајић",
спортску халу, СРЦ "Школарац" и Спортски центар "Матић".
Према речима Небојше Живановића, у питању је прва
активност убског Спортског савеза, који ће убудуће, поред
помоћи спортским колективима наше општине, посебну
пажњу обраћати на побољшавање услова и инфраструктуре
у школском спорту.
- Представници Спортског савеза Србије су први пут
званично на Убу, а циљ ове посете је договор око нашег даљег
заједничког рада и координације са локалном самоуправом.
Спортски савез Србије инсистира на томе да наш рад не буде
само сарадња са спортским клубовима, већ да тежиште
активности пребацимо на децу узраста од првог до осмог
разреда основне школе. Трудићемо се да, у наредном
периоду, у сарадњи са школама, организујемо што више
активности у којима ће бити укључени ђаци са територије
убске општине. На тај начин биће нам пружена и шанса да, код
Спортског савеза Србије, аплицирамо да нам доделе нове
терене, реквизите за децу и помоћ за организовање разних
спортских активности- казао је Живановић.
Генерални секретар Горан Маринковић је похвалио
локалну самоуправу Уба и Спортски савез. Како је истакао,
општина Уб располаже са озбиљним спортским инфраструктурним капацитетима који се, поред тога, још изграђују и
дорађују.
- Уб је заиста општина која је одличан пример како се
средства, али и велики труд и напор улажу у спорт. Да би се
располагало оваквом спортском инфраструктуром неопходна је жеља и сарадња, и као што сам већ поменуо - велики

БИБЛИОТЕКА ДОБИЛА
НОВО РУКОВОДСТВО
За в.д. директора именована Јелка Панић, након што је
Јулијана Марјановић Јовичић поднела оставку на
директорску функцију због преласка на ново радно место
На седници одржаној 7. јуна, Општинско веће
усвојило је предлог решења о разрешењу Јулијане
Марјановић Јовичић са дужности директора у Градској
библиотеци „Божидар Кнежевић“, након што је поднела
оставку због преласка на друго радно место. За в.д.
директора те установе већници су именовали Јелку
Панић, професорку руског језика и библиотекарку у
бањанској ОШ „Рајко Михаиловић“, а ови предлози наћи
ће се и пред одборницима Скупштине општине, која је
најављена за 15. јун.
Председник убске општине Дарко Глишић захвалио
се досадашњој директорки библиотеке на изузетној
сарадњи и годинама заједничког рада, истакавши да је
током свог мандата Марјановић Јовичић уложила много
труда и енергије да тамнавска кућа књига „добије право
значење и пун самисао“ и пожелео јој срећу на новом
радном месту. Није штедео речи хвале ни за будућу
директорку Јелку Панић, уз напомену да се ради о сјајној
особи и правом професионалцу, „због чега се унапред
радујем сарадњи са њом и сигуран сам да ћемо наставити
добар посао који је Јулијана започела“.

Општинско веће дало је и сагласност на закључење
уговора за јавну набавку изградње паркинга иза Зграде
јавних служби, а посао је додељен ваљевском предузећу
„Аутотранспорт“, чија је понуда од 10,7 милиона динара
била најповољнија. Такође, одобрено је и закључење
уговора за јавну набавку израде пројекта доградње ОШ
„Милан Муњас“ и затвореног базена, што ће коштати близу
2,5 милиона динара.
Д.Недељковић

ИНФРАСТРУКТУРА

14.јун 2018.г.

ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА ПЕТ УЛИЦА

НА ОБЈЕКТУ ТРАФОСТАНИЦЕ „УБ 2“

ДЕЦЕНИЈАМА ЧЕКАЛИ...
И ДОЧЕКАЛИ

ИНТЕНЗИВИРАНИ
РАДОВИ

- Нове саобраћајнице са кишном
канализацијом добијају четири улице на
Алексића имању. - У улици 25.маја коначно
ће бити решен проблем са клизањем терена
и комуналном хигијеном.

Према најавама надлежних, постројење ће
бити завршено и пре предвиђеног рока

Општина Уб потписала је уговор са Министарством
привреде о изградњи пет градских улица, укупне дужине 900
метара. У питању су четири улице које се налазе на Алексића
имању (Алексе Мартића, Светог Саве, Немањина и Алексића
имање), као и улица 25.маја у Трњацима. У реализацији овог
пројекта, вредног 40 милиона динара, министарство и
локална самоуправа учестоваће са по 50 одсто финансијских средстава. Целокупан посао додељен је убском
предузећу "Леон", а рок за завршетак радова је 90 дана.
Према речима председника општине Уб Дарка
Глишића, извођење радова
биће започето ових дана, а
очекује се да посао буде
завршен и пре рока.
- Захваљујући Министарству привреде, које
партиципира са 50 посто
средстава у овом послу,
дошли смо до финансија
којима ћемо успети да
решимо оно што је чекало
неколико деценија да буде
урађено. Без обзира што су
неки људи, пре месец дана,
без икаквог разлога дизали
буку око тога, то је посао који
не може да се уради за дан,
већ захтева извесно време.
Да је то било лако, свакако
Дарко Глишић
би то урадио неко пре нас.
Ми смо све ово време радили на финансијској конструкцији
и потребним папирима, јер да бисте повукли јавна средства
и добили новац са стране, морате да имате непогрешиво
тачну документацију, што смо и урадили. Надам се да ћемо
се ускоро сви радовати, а посебно људи који деценијама
чекају на асфалт- поручио је након потписивања уговора
први човек општине Уб.
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Радови на трафостаници „Уб 2“, чија је изградња почела
у јануару, у пуном су јеку и према најавама надлежних биће
завршени и пре предвиђеног рока, који је децембра 2019.
године. Нови електроенергетски објекат, напонског нивоа
110/35/10 киловолти, инвестицијом од два милиона евра
обезбедиће услове за прикључење нових корисника и
поуздано снабдевање домаћинстава и привреде на подручју
убске општине у наредне две деценије.
Зимски период је искоришћен за склапање конструкције
неопходне за изградњу новог постројења поред старе трафостанице, а долазак лепог времена омогућио је и грађевинске
радове, каже Саша Стефановић, координатор Дистрибутивног подручја Краљево.
„Тренутно радимо на ископу темеља за измештање
постојећег далеководног стуба, а након ослобађања парцеле
следећи корак је изливање темеља за постављање челичне
конструкције, која ће прихватити електроенергетску опрему
110 киловолтног напона. Очекујемо да све буде како смо
планирали и, уколико нас време послужи, да већ средином
2019. године постројење буде скоро завршено, што је
значајно пре рока. Опрема је поручена, усаглашена са
пројектантима и извођачима и на јесен би требало да буде
испоручена“, рекао је Стефановић.

Глишић и Стефановић
у обиласку радова

Улица 25.маја
На Алексића имању планирана је санација дела улице
Алексе Мартића, пошто је стари асфалт у лошем стању.
Реконструкција ће се радити у дужини од 303 метра, на делу
од улице Саве Бојанића до Техничког прегледа. Поред тога,
у овом насељу биће изграђене три нове улице, које су сада
под туцаником. Реч је о улицама Светога Саве, која ће се
асфалтирати у дужини од 158 метара, потом Алексећа имање у дужини од 200 метара и Немањина, у дужини од 123
метра. Сем коловоза ширине шест метара са обостраним
тротоарима, у поменутим саобраћајницама биће изграђена
и кишна канализација.
У улици 25.маја радови обухватају асфалтирање
коловоза у дужини од 116 метара, као и постављање цеви
кишне и фекалне канализације од 200 метара са укључењем
у улицу Јосипа Мајера, чиме ће се решити проблем клизања
терена и комуналне хигијене.
Милован Миловановић

Председник општине Уб Дарко Глишић, који је обишао
градилиште, још једном је подвукао значај овог пројекта, који
је стратешки веома важан за читаву Тамнаву.
„Без нове трафостанице, ми готово да немамо могућност да нормално функционишемо, јер потреба за електричном енергијом је све више изражена. Све је већи број прикључака, али и индустријских објекта који су у изградњи или
ће се градити, што изискује да се на време припремимо, а овај
објекат нам гарантује пуну енергетску стабилност“, изјавио је
Глишић.
Први човек убске општине најавио је и скори почетак
радова на изградњи трафостанице у Чучугама, напонског
нивоа 35 киловолти, што би решило проблем напајања
електричном енергијом не само овог села, већ и Докмира,
Гвозденовића и једног дела Памбуковице.
„Последњих неколико месеци имамо видних проблема
због честих техничких кварова, који могу бити отклоњени
изградњом ове трафостанице. Стављањем у функцију нових
електроенергетских објеката на Убу и у Чучугама, ми ћемо у
потпуности заокружити потребе стабилног и безбедног
снабдевања општине у наредне две деценије“, рекао је Дарко
Глишић.
Инвеститор изградње обе трафостанице је Електропривреда Србије.
Д.Недељковић
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ИЗГРАДЊА ПУТЕВА У ПАМБУКОВИЦИ И КРШНОЈ ГЛАВИ

УЗ АСФАЛТ СЕ ЛЕПШЕ ЖИВИ
Локалне деонице према Капетановићима (Памуковица) и Андрићима (Кршна Глава)
добиле нову асфалтну подлогу
Прва фаза изградње и уређења 30 локалних путних
праваца у убској општини, која се, овог пролећа и лета,
спроводи средствима Путева Србије, налази се на пола пута
до коначне реализације. У протеклом периоду новој асфалтној
подлози радовали су се мештани Памбуковице и Кршне Главе.
Пут, који води ка Капетановићима у Памбуковици
асфалтиран је у дужини од 600 метара, а поред великог броја
домаћинстава, која живе у том крају, његов значај је и што води
ка манастиру у овом селу.
- На изградњу овог локалног пута чекамо пуне две
деценије. Мештани готово да нису ни веровали да до тога
може доћи, али смо, уз свесрдну помоћ локалне самоуправе
на челу са председником Глишићем, успели да добијемо једну
квалитетно урађену деоницу. Овај крај је веома насељен, а
чине га домаћинства Капетановића, Вукосављевића, Ранковића, Рафаиловића, Срећковића... Поред тога, он води и ка
оближњем манастиру и уз изградњу додатних 1.500 метара
добили бисмо кружни ток, што је од великог значаја за све
становнике Памбуковице- истиче Жељко Вукосављевић,
председник савета МЗ Памбуковица, уз похвале локалној
самоуправи на ажурности на пресипању путева у дужини од
два километра у засеоку Авала.

Обилазак радова у Кршној Глави

ДАРКО ГЛИШИЋ ПОРУЧУЈЕ:

НЕЋЕМО ДОЗВОЛИТИ
"ЧЕРУПАЊЕ" БУЏЕТА
Одговор на поједине тужбе за
фактичко заузеће током изградње
путева од пре 20-30 година
Асфалтирање у Памбуковици
Током прошле недеље, асфалтом је пресвучен и Андрића
пут у Кршној Глави, у дужини од 500 метара. У питању је
деоница која води ка месту названом Орашје и даље наставља
ка Слатни. Милан Матић, предесдник савета МЗ Кршна Глава,
посебно наглашава да улагање у инфраструктуру има велику
важност за останак људи на селу.
- Многи наши мештани су, до недавно, размишљали да се
селе са овог подручја. Међутим, све ово им даје наду да нису
заборављени и да на селу вреди остати. Неколико момака у
селу се недавно оженило, добило потомке и свакако да свој
живот треба да наставе у селу у ком су рођени. У договору са
председником Глишићем планирамо да сваке наредне године
урадимо по 500 метара асфалта и тим темпом бисмо за седам
година, комлетно, уредили све путеве у Кршној Глави- казао је
Матић приликом посете општинског руководства.
Председник општине Уб Дарко Глишић подсећа да је у
Кршној Глави урађен један од првих путева (дужине четири
километра) од када је преузео чело локалне самоуправе. Тада
је ово село повезано са Докмиром, чиме је асфалтом спојен
читав потез од Уба до Ваљева.
- Обрадовао сам се када сам чуо да је боља инфраструктура помогла да неке нежење склопе брак и добију децу,
што је највеће богатство и људе највише радује. Ми смо дужни
да радимо, обезбеђујемо услове и да ту децу, која тек долазе
на свет, приволимо да овде и остану. У договору са месном
заједницом направићемо план за наредну годину - шта је то
што је приоритет, да ово село живи онако како треба. Показало
се да је оно што смо до сада урадили дало неки импулс животу овде и веома сам срећан када видим ове људе задовољне и
насмејане- казао је Глишић током посете Кршној Глави. М.М.М.

На седници Општинског већа Уба, одржаној прошлог
четвртка, посебно упачетљив био је говор председника
општине Уб Дарка Глишића, који се, том приликом,
осврнуо на одређене махинације и тужбе са којима се
суочава локална самоуправа. Како је рекао, општински
буџет за последњих шест година никада није боље стајао,
а на рачуну локалне самоуправе тренутно има око 70
милиона динара са плаћеним свим обавезама.
"Међутим, када ја тај податак сада јавно изнесем,
онда то једноставно пробуди неке ситне преваранте и
локалне дежурне варалице, да гледају како да то черупају,
јер мисле да сам ја добра адреса на коју могу да се обрате
и узму колико им треба. Али, сада им поручујем, да су се
грдно преварили. У питању су обични пљачкаши, јер на
појаву о лоповлуку коса ми се подиже, поготово кад јасно
видим њихов циљ. До сада им то нисам дозвољавао, као
ни моји сарадници, па нећу сигурно ни од сада. Где је неко
успео да нас превари, свака му част. Али, ако некога
ухватимо, онда ћемо то јавно изнети. Посебно ове
последње случајеве са путевима, да се појединци сада
сећају, после 20-30 година, да нас тужакају за квадрат и по,
за неко ћоше, од један, два или три ара. Они то раде у
сарадњи са дежурним преварантима из катастра и одавде
код нас са људима којима истиче шанса да `дрпају`, па им
је остала последња варијанта да нешто ућаре, али- то неће
моћи. Ухватићемо и те људе, обећавам и дајем вам реч.
Желим да се посветим томе да нађем и ухватим ту спрегу
преосталих у општини, а и оних који са њима заједно
пакују те тужбе, да се плати нешто што је било давно,
можда пре 20-30 година или, чак, нешто што уопште
никада није требало платити. Не треба ми никакав део, јер
нисам део тог лоповског пројекта, нити ћу да будем. Али,
хоћу све да их разоткријем и јавно ћу да говорим о њима
јер сам грађанима то обећао. Да смо се тако понашали и
радили, да су наше улице по тендеру биле 19 милиона, а
плаћане 60 милиона динара, да су нам улице по тендеру
биле 13 милиона а плаћене 54 милилона динара, као што
је то некада био случај, сигурно не би данас било 70
милиона динара у буџету... Свакако да данас не би било
оволико отворених градилишта у општини", истакао је
Дарко Глишић у свом излагању.
М.М.М.

НАШЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ
ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПОСКУПЉЕЊА ГОРИВА

БЛОКАДА И НА УБУ
У више градова у Србији, прошлог петка, организовани
су протести на које се народ одлучио, како кажу, због
поскупљења цене година. Спонатној блокади најпрометнијих
саобраћајница придружио се и део Уба. Наиме, један број
грађана, на сат времена (од 17 до 18 часова) блокирао је
"београдску" раскрсницу у улици Свете Поповића.
Незадовољни возачи организовали су се путем друштвених мрежа, позивајући на миран протест који ће трајати
све док се не обори цена горива, а која је у Србији међу највишим у региону. Од почетка године, гориво у Србији поскупело
је 8,79 динара за литар, док је дизел "порастао" за чак 11,30
динара. Сада литар бензина од 95 октана кошта 152,02
динара, евродизела 161,71, док су скупље категорије горива
167 динара.

14.јун 2018.г.
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НАШЕ НАРАВИ

ПОШТЕЊЕ СЕ
(НЕ)ИСПЛАТИ?
Александра Катића већина Убљана добро зна, јер их
свакодневно увесељава мелодијама своје хармонике и
певањем у центру града, најчешће испред маркета "Идеа".
Ипак, сем што је ведрог духа и благе нарави, овај улични
свирач, ових дана, показао је своју племениту страну. Без
обзира на немаштину у којој живи, он је након што је на
улици нашао већу суму новца (претпоставља се да је било
око 1.500 евра) успео да сустигне човека који га је изгубио и
врати му целокупан износ. Било је то пријатно изненађење, кажу очевидци, али је након тога уследило и оно
непријатно. Наиме, Катић за свој племенити гест није
добио никакву награду, чак ни речи захвалности.

Племенит гест:
Александар Катић
Блокада саобраћаја на "београдској раскрсници"
Међу окупљеним грађанима на Убу, у знак подршке
овом протесту, нашао се и Живислав Ненадовић, пољопривредни произвођач из Црвене Јабуке, који истиче:
- За овај протест сам чуо преко интернета и дошао да
пружим подршку овим младим људима који се боре за
интерес свих наших грађана. Никога политички не бих подржао и мислим да политика у овоме нема места. Као
пољопривредник, сматрам да су поскупљења горива велики
удар на нас сељаке, посебно што је у току жетва. Држава мора
имати то у виду, јер Србија, умногоме, зависи од пољопривреде. Питам се, само, због чега је гориво у неким суседним
државама, попут Македније и Босне, толико јефтиније него
код нас и где су нам те огромне паре које држава узима од
акцизе- казао је Ненадовић.
Организатори блокаде су на друштвеним мрежама
објаснили да се боре за усвајање нове цене горива која неће
прелазити 110 динара по литру за дизел и 120 динара по
литру за бензин, такође се наводи да та цена буде важећа за
све пумпе у земљи. Захтеви обухватају и нови прорачун цене
горива и то на начин да се цена горива обрачунава тако што
ће се на основну цену бензина урачунати порез, па тек онда
на опорезовану цену додати акцизу, која не сме бити више од
50 одсто основне цене бензина.
М.М.М.

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

Ub

064/47-44-865

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

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

Помало утучен кратко нам је рекао:
- Да сам добио бар 200 динара, да попијем пиво... Ни
хвала ми није рекао... Али, нема везе, поново бих учинио
исто. Туђе ми не треба- каже Катић и додаје да су му недавно разбили хармонику, па позива људе добре воље да му
нађу неку другу. Како каже, није битно каква је, само да
свира.
М.М.М.

У ТАМНАВИ

ИЗУЗЕТНО ДОБАР
ПРИНОС ЈЕЧМА
На тамнавским пољима жетва јечма је при крају, а
просечан принос од преко пет тона по хектару је, према
речима стручњака, изузетно добар за ово подручје. Први
откоси пали су доста раније од предвиђеног рока због
убрзаног сазревања усева после неколико дана са тропским температурама. Осим тога, услови су и током године
били повољни за ову биљку, па је остварен и висок род,
посебно на њивама где је примењена сва агротехника –
заштита од корова и болести, као и прихрана усева, каже
Славиша Ивановић, директор Земљораничке задруге „Уб“.
„Обилазио сам терене пре жетве и мислио сам да ће
приноси бити умањени, међутим нису. Имамо рекордне
приносе, мада је било и недостатка влаге, али јечам је таква
култура која неће ниске температуре и велику количину
влаге зими. Њему је требало мало влаге у фази наливања
зрна, па иако кише није тада било, јечам је све прегурао,
тако да имамо преко пет тона по хектару, а на појединим
парцелама и шест и шест и по тона. То је приближно његовом максималном потенцијалу, који износи од седам до
осам тона“, каже Ивановић уз савет ратарима да јечам сеју
почетком октобра, како би имали висок род.
Према његовим речима, јечам заузима тек пет посто
сетвених површина на подручју убске општине, али је ове
године тај проценат био нешто већи.
- Јечам искључиво сеју сточари за праваљење сточне
хране, тако да тржишних вишкова код нас врло мало има.
Али сада су повећане парцеле, јер је кукуруз прошле године подбацио због велике суше, а јечам је први сноп сточне
хране, објашњава директор ЗЗ „Уб“.
Уколико се продужи суво и веома топло време, Ивановић сматра да ће крајем ове или почетком наредне седмице
комбајни ући и на прве парцеле под пшеницом, где такође
очекује солидне приносе.
Д.Н.
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ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ
- ТРАИЛ ТРЧАЊЕ У НЕТАКНУТОЈ ПРИРОДИ

УБЉАНКЕ ПОКОРИЛЕ
СТАРУ ПЛАНИНУ
Марија и Наташа избориле су се са свим
потешкоћама које су их пратиле и стигле
на циљ стазе дуге 57 километара
Убљанке Марија Тешић и Наташа Вујић учествовале су
у Шестој интернационалној трци „Ултра траил Стара
планина“, у којој су свој авантуристички дух, физичку и
психичку спремност поделиле са још 400 тркача у мушкој и
женској конкуренцији. У организацији „Skyrunning Serbia“,
од 1. до 3. јуна, трчало се на стазама дужине 24, 57 и 108
километара у нетакнутој природи најдужег планинског масива на југоистоку Србије. Суочене са повредама, дивљом
природом, непредвидивим временским условима, личним
колебањима да ли наставити трку или не, Марија и Наташа
избориле су се са свим потешкоћама које су их пратиле, и
стигле на циљ после 57 километара, преко највишег врха
Старе планине - Миџор.
- Учешће у виду котизације, добила сам као рођендански поклон од Наташе и тада је пао договор да ћемо освојити Стару планину. Многобројне повреде, недостатак слободног времена, касније пристизање на планину и мало сна,
биле су препреке које смо морале да савладамо. Наша
замисао је, првенствено, била да учествујемо у трци на 108
километара, али због кидања Наташиних лигамената и
проблема са мојим коленом, одлука је морала да буде промењена – рекла је Марија Тешић, која је, на трци са препрекама на Тари, освојила треће место.

Наташа Вујић и Марија Тешић
са колегама на једном од врхова Старе планине
Већина такмичара, била је део атлетских, планинарских или других спортских клубова. Наташа и Марија су
се такмичиле индивидуално, али су све време била једна уз
другу. Правиле су паузе на окрепним станицама, где су
могле, уз оброк, да поврате снагу и добију помоћ физиотерапеута, а када их је, због натопљених ствари, умало киша
навела да одустану, једна од такмичарки и њихов друг
уступили су им јакне, а срдачни волонтери бодрили су их да
наставе даље. У Наташиним речима, огледа се величина
подухвата освајања Старе планине:
- Киша је падала читав сат. У неколико наврата нас
је обасуо и јак град. Наше склониште је било дрвеће изнад
нас. Бујице воде су нам се придружиле и додатно нас ометале. Агонија у којој тело није осећало бол и умор, већ само
потребу да нађе адекватно склониште је дуго трајала. На
путу, нигде никога, само киша, грмљавина, град и пут
потпуно прекривен водом. Више не обилазиш баруштине,
већ газиш по њима, само да што пре нађеш безбедно место.
Након једног километра од окрепне станице у којој смо се
одмарале, схватамо да поново морамо да се вратимо до ње.
Четрдесет пет минута смо одмарале, а затим, никад одлучније, кренуле смо ка циљу. Остало нам је само 12 километара, најлепших и најтежих.
Након 13 и по сати хода, Наташа и Марија стигле су на
циљ. После суочавања са умором и страховима, изашле су
као прави победници који никад не одустају. И на питање
хоће ли се пријавити на још неки ултра маратон, одговарају
једногласно:
- Наравно!
Д.Капларевић

НАШИ АУТОРИ
Пише: Радован Пулетић

ШАМ-ПИ-О-НИ !!!
Када би ми постали
прваци света у фудбалу...
Када би ми постали прваци света у фудбалу, мојој Цици
бих куповао искључиво чајну кобасицу уместо оне псеће
хране. Никада је више не бих водио на поводцу као роба
заробљеног, и купао бих је само кад она хоће.
Поново бих почео да тренирам, игноришући и шећерну
болест и шесту деценију. Јер, шта ако се сви исповређују а
Матић има парне картоне? Држао бих се у приправности, злу
не требало. Био бих спреман као Предраг Спасић и Бајро
Жупић заједно, у инат лекарима који саветују да мирујем.
Лекари... Да се они шта питају здравље би било на првом
месту, а не ми.
Један мој друг, председник лигаша који се цео живот
бори за опстанак, дао је реч, а његова реч је светиња да, када
би ми постали прваци света у фудбалу, он би опет био
поштен а не искусан спортски радник, па нек испадне из лиге!
Каже, "издржао бих тако најмање четири године, после бисмо
видели шта ћемо". А други друг, угоститељ, чија је кафана
процветала од када је увео јефтин дневни мени, писмено је
изјавио у сопствену Књигу утисака "да свима који се у објекту
затекну до 10,30 радним данима – више неће наплаћивати
доручак и домаћу ракију, уколико на СП у Русији 2018-те
године репрезентација Србије освоји златну медаљу".
Наши из дијаспоре, `ладно
би скупили новац да се изграде
нови стадиони, са подним грејањем. Стадион Партизана, Маракана и комплекс терена у Старој
Пазови, служили би само за
показивање шта смо све морали
да трпимо док нисмо постали
прваци света. Да види запад кроз
какво смо трње допрли до звезда! Да види исток како се калио
челик! Негде одавде би, сигурно,
стигла петиција да се устостручи
новчана награда фудбалерима!
Ако би икада ваљало убити рођени буџет а да не заплачеш – то
је тренутак! Школство и здравство би поново били бесплатни
и на море би се ишло преко
синдиката.
Дошло би до тоталног колапса у саобраћају изазваног
препуштањем првенства пролаза. Код сваког ком нестане
горива формирала би се колона добровољних давалаца.
Било би толико "другова на друму" да би шлеп-службе остале
без посла. Кад би ми постали прваци света у фудбалу нико
нигде не би журио. Послови би се сами од себе завршавали
да нам не сметају док се поносимо. Све би нам ишло од руке
кад би нам ишло од ноге.
Српски језик би постао међународни. Уместо енглеског.
Јер, Енглези јесу измислили фудбал, али ми смо га разрадили, модификовали, опаметили, реформисали, осавременили... Ћирилица би била обавезна на све четири стране
света. Што? Да нема неко нешто савршеније? Рачунам да би
тако помогли свима који са два слова пишу један глас, а има
их сачувај Боже.
Када би ми постали прваци света у фудбалу, били би
толико јаки да ритуално ишамарамо окупаторе који су нас
кроз историју шиканирали и угњетавали! И то не ове у
понедељак, оне у уторак а оне тамо у среду... Него све одједном. Не бисмо имали нерава да се бакћемо са њима појединачно. Појединачно, колико их је, ко зна дал` би стигли свима
да вратимо.
Када би ми постали прваци света у фудбалу, Србију би
одмах требало одвојити од Земље. Да се планетарно осамосталимо. Да се и ми од некога одцепимо, па да виде како је.
Што да таворимо овде са слабијима од себе? Што да губимо
време? А и простор?
Мора да постоји неко васионско првенство.
На светском смо победили.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

14.јун 2018.г.

11

O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

Благоје Цонић,
дипл.инжењер друмског саобраћаја
Биографија
Рођен 3. јануара 1974. године у
Београду, не што сам тако хтео него
што је такав био ред. Мајка Марија ,
родом од Благојевића из села Шурице
код Лознице по докторовој процени
била је старија прворотка па сам без
своје кривице пропустио да се као мој
млађи брат Србољуб родим у
Обреновцу. Рано детињство и прве
школске године провео сам у
Љубинићу, у наставничком стану
одрастајући у најлепшем од свих
дворишта - школском. Захваљујући
оцу Тихомиру, рођеном Власотинчанину који је уз помоћ Бобе порезџији,
Кезе и Мире Фаље баталио рад у
Београду и 1976. године дошао на Уб у
негдашњи ГРО „3. октобар“ постао
сам део Убске приче. Кућу на Убу

Благоје Цонић са породицом

родитељи су почели да праве 1979.
године, а четири године касније
дефинитивно смо постали житељи
вароши. У Убу сам завршио основну и
средњу Техничку школу, дипломирао
сам на Саобраћајном факултету
Универзитета у Београду 1999. године,
исте године се и оженио Зорицом Лукић
из Совљака. Поносни сам отац Ани,
Тихомиру и Андрији.
школа упишу студије на жељеним факуНајдражи кутак на Убу
лтетима. Потом на пар људи који су талентом, знањем и упорношћу постали неко и
или у Тамнави?
- Тешко је овде имати неки посебно нешто, а не стиде се да кажу одакле су.
На Убу ми највише смета...
драг кутак. Сваки ћошак у Тамнави ми је
подједнако драг, а ако морам баш неки
- Интезивна рурализација у духовном
посебно да издвојим нек их буду два. На погледу и кркљанац који прави убрзана
приватној страни то је моје двориште на стамбена изградња у центру вароши.
граници Уба и Совљака и кош за баскет Мислим да Уб није припремљен ни за једно
у њему. Ту, у окружењу породице, сам ни за друго, посебно у инфраструктурном
прави, свој на своме. На пословно- смислу.
јавној страни издвајам Градски трг,
Перспективе развоја Уба
круну моје градитељске и директорске
и Тамнаве су...
каријере у убској Дирекцији, реконструЧудне.
Од 1975. се чека електрана
исан 2012. Године, оспораван и хваљен,
без дилеме најпосећенији део вароши у која ће донети благостање. Онда све наде
положимо у угљенокоп заборављајући да
поподневним и вечерњим сатима.
са њим оду људи и територија, обашка што
Одрастање на Убу
убска крштеница не гарантује посао у тој
памтим по...
бранши. Село је посебна тешка и тужна
- -Васпитачици Ђуји и Вртићу, прича, па ме и не чуди што се велики број
Олујиним ћевапима, убском базену, људи интересује за било какав посао,
игрању у дворишту млекаре у изгра- углавном ван Уба.
дњи, касније и изненадно шиштање
На Убу недовољно обраћамо
водене паре из вентила из Млекарине
пажњу на...
котларнице и, наравно,
пројекције
Чистоћу.
Недостају канте за отпатке а
филмова у старом биоскопу.
мало је и оних који умеју да их користе...
Уб би требао да буде
Фали нам и једно добро, велико, ново
поносан на...
возило за чишћење и прање улица које
- - У првом реду на своју децу која у често срећем у Обреновцу, Ваљеву и
великом броју после завршених убских другим местима.

КУД „ТАМНАВА“

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ДЕЧИЈЕГ АНСАМБЛА
Наступало око 100 деце из три групе. Кореографи – Немања Јовановић, Данијела Павловић и Бојана Сарић
Јовановић, Данијела Павловић и Бојана
Дечји концерт КУД-а Тамнава, који је
Сарић. У девет тачака, одиграно је неко- трајао око сат и по времена, као и сваки
лико игара из Бора, Лесковца, Мачве, пут, одлично је пропраћен од стране
Црноречја и других делова Србије.
родитеља, пријатеља и старијих чланова
друштва, а крајем јуна, очекује се и
годишњи концерт припремног и првог
ансамбла.
Новина у наступу КУД-а Тамнава је
измењен састав оркестра којим руководи
хармоникаш Стефан Адамовић, некадашњи члан друштва.
- У оркестру имамо тринаест
музичара. Ту су неки стари чланови, они
који су већ свирали у нашем оркестру, али
и нови. Од инструмената имамо виолине,
флауту, кларинет, саксофон, контрабас,
гитару и хармонику. Задовољан сам
посетом, велики број људи се одазвао
вечерас, што је јако лепо видети – навео је
Наступ групе Немање Јовановића
Стефан Адамовић, шеф оркестра.
Д.К.

Дечији ансамбл КУД-а „Тамнава“
одржао је годишњи концерт, 4.јуна, на
којем је наступало око 100 деце из три
групе са којима су радили Немања
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УБСКИ ГРАФИТИ
ЖИВОДАРКА ЖИВКОВИЋ

КУЋЕ МАЛЕ
КРЕЧЕНЕ У БЕЛО ЖИКА БАБИЦА
Миодраг Павловић Калопер живи
у Памбуковици, на самој ивици
комплекса шума према Коцељеви
Ласте су свиле
своја два гнезда, како то и
иначе чине, у самом углу, до
таванице. Овог пута у бело
окреченој просторији. То
није складишни простор
(магаза или чардак), није ни
стаја где ласте најчешће
праве своја гнезда и где се
осећају безбедно. Ту просторију домаћин је готово
испразнио и ретко ту улази
Миодраг Павловић
да не смета, али, понекад
преноћи у малом прети Миша Ашковић
собљу уживајући у свежини
чистог ваздуха и у друштву пробирљивих птица селица.
Очигледно је да је Миодраг Павловић Калопер пријатељ тих
ластавица и да оне имају поверење у њега јер, једна је већ
извела младе, док друга још лежи на јајима. Направили смо
снимак, а севање блица није узнемирило никога у гнезду.
До настанка овог текста, можда су се птићи испилили, док
Миодраг опрезно надгледа и дежура пред отвореним
вратима.
У хладовини лозе испред кућа окречених у бело и
украшеним цвећем у саксијама и оригиналним жардињерама (производња Зорана Васиљевића) пијемо ‘’мушку
кафу’’ са водом наточеном из, тих дана пристиглог,
водоводног пластичног ‘’цоловног црева’’, којим је решено
водоснабдевање и овог домаћинства. Наилази Миша

Миодраг пред улазом у
предсобље иза којег су
ластавичја гнезда
Ашковић из Чучуга, који пописује утрошак електричне
енергије. Кафа у друштву је пријатнија, а разговор богатији.
- Имам сина Зорана, снаху Зорицу и унука Стефана у
Бечу- прича Миодраг.- Долазе једном годишње, шаљу ми
одређену суму месечно за трошкове живота овде, а од 11
оваца годишње продам и по 35 јагањаца (јагње се по два
пута за 14 месеци), имам и мало воћа, кајсија, шљиве,
џенерике...
Џенерике, нарочито оне зелене, понели смо да нас
подсете на детињство. А о прошлости бележимо и једну
Миодрагову успомену на пријатељство са покојним
Мирославом Марјановићем Окалом коме је, својевремено,
као колеги ловцу и блиском пријатељу, поклонио плац за
викендицу. Марјановић је, изненада умро, а ограђени
простор, као нека врста спомен паркића, стоји неизмењен
од времена великог пријатељства и ловачких сусрета код
Мије Калопера.
Напуштамо двориште са ‘’кућама креченим у бело’’.
Обећали смо још једну посету током лета, али уз услов да
одвојимо више времена... Ласте ће, још, ту да буду, а
пролетеће, до тада, и младе ластавице...
М.М.

Била је ‘’лаф у срцу’’, а многи су
Убљани од ње чули: син или кћерка!

Жика Бабица, лепотица расна,
изнесе многе на овај свет,
ипак, оде са њега к`о птица са гране,
оде да на небу буде - вечни цвет...
Била је један од
симбола Уба седамдесетих, нека врста иконе оних
који су другарство увек
стављали на прво место.
Дуго је била бабица у време до затварања
породилишта на Убу. Волела је све мајке којима је
помогла да на свет успешно донесу своје бебе,
нове становнике Уба...
А онда је, после,
кад су се Убљани, по сили
прилике (и Закона) рађали
у породилишту ваљевске
болнице, увек спремно
помагала у хитним случајевима, приликом порођаја
оних породиља које нису
могле да чекају на допрему
у Ваљево. А било је и оних
Духовита поза
који су ризиковали и, у договору са Жиком и дежуиз давних времена
рним лекаром, донели на
свет новорођенче у чијој крштеници је мрало да пише да
су рођени на Убу јер су, збиља, свет угледали у рукама
Жике бабице у некој од ординација убске Хитне службе.
Она је највише ризиковала јер то није било, баш, у складу
са прописима. лекар је могао да се ‘’вади’’ да је био у
смени, дежуран, али, она... Како то да се увек нађе баш ту
негде, у близини... Зато, али и због њене веселе природе,
отворености и спремности да помогне не гледајући о
коме се ради и да ли та особа заслужује њен ризик и њено
жртвовање, Убљани су волели - и њу и њен надимак...
Тако је и једног кобног дана, у жељи да помогне, пошла
у Ваљево са пријатељ и ц о м . Уш л а ј е у
претицање камиона...
У моменту, нешто је
кренуло наопако и...
Животом је платила
с воју гре шку и та ј
покушај да помогне.
Иза ње је остао син и Жика Бабица и Миленко Гипс
успомена...
М.М.

Весели тренуци
уз хармонику

ОКО НАС
ВЛАДИМИРЦИ
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

РЕАЛИЗУЈЕ
СЕ ПЛАН
Наставља се решавање
дугогодишњег проблема
водоснабдевања
Раде Ковачевић, помоћник
председника општине Владимирци

- У току су радови на изградњи
нове водоводне линије у дужини од
два километра у селу Власаница- каже
Раде Ковачевић, помоћник председника општине Владимирци. - Коначно, засеоци (Милојевићи, Дрекићи и
други) решиће двадесетогодишњи
проблем и добити пијаћу воду. Такође,
у току су и радови на изградњи
подстанице у Јаловику која ће обезбедити задовољавајући притисак у
цевима и у, до сада, угроженом делу Мандићима. Овај проблем је био
посебно изражен у летњем периоду.
Изградњом подстанице са
пумпом за повећање притиска решава
се деценијски проблем овог села, али
наставља се и реализација плана
којим је предвиђено дефинитивно
решавање проблема водоснабдевања у овој општини.

Радови у Власаници
Иначе, у Владимирцима је у току
Јавна расправа о Нацрту одлуке о
првом ребалансу буџета општине за
2018.годину, као и о Извештајима о
раду јавних предузећа и установа чији
је оснивач општина. Јавни скуп на
којем су грађани имали прилике да
дају своје примедбе и сугестије
одржан је првог дана овог месеца у
сали ‘’Конака’’ у Вчадимирцима.

14.јун 2018.г.
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ПРВИ БРОЈ ЧАСОПИСА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

„ТЕХНОНОВИНЕ“
У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА
Уз помоћ професорки српског језика, ученици покренули
школски лист у години обележавања седам деценија
непрекидног рада убског средњег школства
Д ес ет а к д а н а уоч и р а с п ус т а ,
светлост дана угледале су „Техноновине“, први број часописа Техничке
школе „Уб“. Припремила га је уредничка редакција у саставу: Милош Илић,
Александра Митровић, Милица Влајковић, Снежана Илић, Вања Пулетић и
Јована Димитријевић уз помоћ својих
другара и професорки српског језика
и књижевности Сање Лалић и Јасмине Ашковић, које су и уреднице листа,
а технички га је опремио Синиша
Милак, школски педагог. У првом броју, из угла средњошколаца, предста-

"Техноновине", први број

Стара идеја коначно реализована:
Зоран Бабић, Јасмина Ашковић, Сања Лалић и Синиша Милак
вљена је ова образовна установа, сви
смерови и образовни профили које
школа нуди, а ту си и текстови о многобројним акцијама и трибинама
реализованим током године, као и
бројни занимљиви прилози о музици,
књигама, убском ноћном животу.
Идеја да Техничка школа добије
своје новине постоји годинама, али
никада до сада није могла да се оствари, указује директор ове школе Зоран
Бабић.
„Сада се то десило и драго ми је
што се излазак првог броја поклапа са
70 година непрекидног рада убског
средњег школства. Захваљујем се
свима који су учествовали у овом послу, нашим драгим ђацима, колегама,
а највише Сањи Лалић, која је изнела
главни терет и допринела да Техничка
школа има свој нови први лист, што
ме посебно радује. Раније су постојали листови Учитељске школе, штампани на гештетнеру, али то је давно
било и најмање пола века наша школа
није имала свој лист“, рекао је Зоран
Бабић поводом изласка првог броја
ученичког листа „Техноновине“.
Уреднице часопис а скромно
истичу да заслуге за оснивање и излазак часописа искључиво припадају
женском делу уредничке редакције,

њиховом ентузијазму и мотивацији,
напомињући да су „Техноновине“
заправо само једна у низу акције које су
Милица, Александра, Снежана, Вања и
Јована иницирале.
„Да није било вас, мислим да би се
на овај број чекало још дуго. Покренуле
сте часопис, покренуле сте нас“, поручују професорке и уреднице С ања
Лалић и Јасмина Ашковић, уз констатацију да је „грехота да Техничка школа
постоји 70 година, а да нема свој лист“.
Оне се захваљују и свим другим
средњошколцима који су се храбро,
одговорно и марљиво прихватили
новинарског посла и својим разноврсним прилозима допринели да први
број школског листа буде и информативан и занимљив и поучан и забаван.
Поред поменутих, ученици новинари
били су и Александар Ушљебрка, Милан
Тодоровић, Слађана Марковић, Ненад
Тмушић, Анита Станушић, Невена Михаиловић, Ана Бабић, Јована Симић и
Жељка Танасић, а свој писани допринос
дали су и педагог Синиша Милак, као и
професори Ивана Марковић, Милица
Степановић и Ненад Медић.
Према најавама уредништва,
„Технововине“ ће изла зити једном
годишње.
Д.Недељковић
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ЗАВРШНЕ ПРИРЕДБЕ ПРЕДШКОЛАЦА

“ИТ КРАВАН 03” ПОСЕТИО УБ

ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ
Државни секретар Министарства телекомуникација Татјана Матић тамнавским основцима поручила
да искористе нове технологије за стицање знања, али да се при томе заштите од бројних злоупотреба

Поклон табле за убске основне школе
подједнако успешни, па и бољи, него ваши вршњаци из развијенијих земаља. Уб је, пре свега, познат по великим спортским
звездама, а ми се надамо да ће изродити и неке нове ИТ генијалце који ће кроз савремене технологије дати допринос човечанству на исти начин на који су један Драган Џајић или Немања
Матић дали допринос спорту”, рекла је Татјана Матић.
Присутнима су се обратиле и Весна Недељковић, помоћник министра за предшколско и основношколско образовање
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које је и
ове године главни партнер на путу ИТ каравана, као и Верка
Лукић, помоћник председника општине Уб.
У наставку програма, глумци Бранкица Себастијановић,
Вучић Перовић и Предраг Васић за ученике су извели едукативно-интерактивну представу „Како да најлакше упропастите
свој живот он-лајн”, а представницима основних школа „Милан
Муњас”, „Рајко Михаиловић”, „Душан Даниловић” и „Свети
Сава” уручене су поклон табле за коришћење у настави.

ПОДЕЉЕНЕ ДИПЛОМЕ МАТУРАНТИМА ГИМНАЗИЈЕ

ДЕСЕТОРО ВУКОВАЦА
За ђака генерације проглашен је ученик IV/a - Петар Тeшић. Генерацију извели
професори математике Сава Сарић и Анђелка Симић.
Подела сведочанстава и диплома матурантима Гимназије
„Бранислав Петронијевић“ обављена је у петак, 8. јуна. Ова
генерација свршених средњошколаца, којих је у два одељења
укупно било 45, једна је од успешнијих, са десет добитника
дипломе „Вук Караџић“.
За ђака генерације, на седници Наставничког већа одржаној 6. јуна, проглашен ученик IV/а Петар Тeшић који се истакао
учешћем на многобројним републичким и међународним
такмичењима – републичко такмичење из српског језика и
математике (у првој години), Међународно такмичење „Кенгур“
– 1. место (у другој години), републичко такмичење из
математике, хемије и српског језика (у трећој години),

ВЕЛИКО
ХВАЛА
Од својих васпитача растало се
222 предшколаца, генерације
2011/2012.

У петак, 1. јуна, на Убу је гостовао „ИТ караван 03”,
кампања Министарства трговине, туризма и телекомуникација
за промоцију паметне и безбедне употребе информационих
технологија. Програм је одржан у Дому културе за ученике све
четири тамнавске основне школе, које је поздравила државни
секретар Министарства телекомуникација Татјана Матић и том
приликом истакла да је овај пројекат настао из потребе да се
деци скрене пажња на опасности које вребају на интернету.
„Савремене технологије су ваша будућност, али морате
бити опрезни приликом њиховог коришћења. Кроз рад нашег
контакт центра за безбедност деце на интернету, чији је број
19833, свакодневно добијамо различите врсте притужби и
пријава у вези са злоупотребом или злостављањем деце путем
интернета,” упозорила је Матић.
Она је, међутим, истакла и предности нових технологија,
нарочито у образовању.
„Напредно образовање, које се заснива на дигитализацији, отвара вам врата целог света у којем можете да будете

Детаљ из представе
"Како да најлакше упропастите живот он-лине"
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Међународно такмичење „Кенгур“ – 3. место (у четвртој години)
и похвала на Републичком такмичењу из математике.
Носиоци дипломе „Вук Караџић“, у генерацији 1999.
годиште, били су: Ивана Велимировић, Лука Митровић, Милица
Петровић, Јована Радојичић, Петар Тешић и Ана Цонић – одељење IV/а одељењског старешине Саве Сарића, као и Андреј Гајић,
Милан Мијаиловић, Тамара Миличић и Милена Филиповић из
одељења IV/б, одељењског старешине Анђелке Симић.
Сви ученици наставиће своје школовање на неком од
природно-математичких или факултетима друштвених наука
као што су Електротехнички, Хемијски, Архитектонски, Филозофски, Филолошки.
Д.К.

- У име свих родитеља, желим да
вам кажем једно велико хвала! – део је
говора захвалности Ане Павловић, васпитачицама Мири Хаџић и Верици Аксентић Милићевић, које су извеле овогодишњу генерацију предшколаца убског
вртића. – Хвала што сте имали стрпљења за њихове проблеме, што сте их толерисали чак и онда када нису били сјајни,
хвала што сте им брисали нос, везивали
пертле, бринули се о њима, научили их
шта значи другарство.
Са жељом да постану добри и срећни људи, васпитачи су се поздравили
са генерацијом 2011/12, на завршним
приредбама одржаним прошле и претпрошле недеље у просторијама Вртића
и сали Дома културе Уб. Припремни
предшколски програм похађало је 121
дете, распоређено у четири групе: две
четворочасовне припремне групе (40
деце у две групе) и три целодневне (29
деце и две групе по 26 деце), плус 101
предшколац на терену. Извели су их
васпитачи: Лорена Митровић и Маријана
Милосављевић, Татјана Спасојевић,
Жељко Ранисављевић, Сандра Кандић,
Жељка Тадић, Мира Хаџић и Верица
Аксентић Милићевић.
Туга због растанка, огледала се
највише у очима брижних мама, које су
биле поносне на своје шестогодишњаке,
будуће првачиће, који су уз помоћ васпитача научили прва слова, многобројне
рецитације, песмице, речи на енглеском
језику. Научили су да боје, цртају, играју
се, али и да воле и постану добри другари.
На последњој приредби, одржаној у
сали Дома културе Уб, у среду 6. јуна,
васпитачице Мира и Верица, после
приредбе, добиле су плакат са стиховима: „Једна реч хвала доста није, за сву
доброту што се у вама крије. Нити године
могу избледети, оно што смо од вас
успели научити. Не само бројке, слова и
знање, већ нешто пуно више. Научили
смо волети себе и друге, сад се поздрављамо са вама, срцима пуним туге.“ Д.К.

Услужно
бушење и
чишћење
бунара

Предшколска група Мире Хаџић и Верице Аксентић Милићевић

Предшколска група Сандре Кандић и Жељке Тадић

ДРУГАРСКО ВЕЧЕ УЧЕНИКА ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ВАТРОМЕТ ЗА МАЛЕ МАТУРАНТЕ
Организована прослава мале матуре уз ватромет, конфете, балоне и ди-џеја
Традиционалнo другарскo вече у
ОШ „Милан Муњас“, одржано у петак, 8.
јуна, започето је фотографисањем малих матураната са својим одељењским
старешинама, родитељима и пријатељима, у градском парку код фонтане.
Прву шминку, мат урске фризуре и
посебно одабрану гардеробу, умало да
покваре густи облаци и пљусак. Ипак,
све се добро завршило. Генерација 2003,
била је изузетно расположена и за изјаве
пред медијима, али и за целовечерње
ђускање уз поп, денс, хаус и народну
музику ди-џеја Кумбе, а у колу су играли
сви, чак и помоћно особље.
У 22,30 са школског полигона испаљен је ватромет, а када су се матуранти

вратили у хол школе, просипане су и конфете праћене балончићима од сапунице.
Одељењске старешине ове генерације, у којој је био 171 ученик, укључујући и двоје из Издвојеног одељења
ученика са сметњама у развоју, били су:
Зоран М арковић, Д ушанка Грубор
Симић, Дуња Капларевић (Тамара Ристић
Тешић), Сандра Трбовић, Јелена Чупић,
док је VIII/6 имало чак три разредне:
Слађану Димитријевић, сада Терзић Сању Радовановић Миловановић и Милану
Чубра, сада Радојичић.Одељењски старешина ученика из Издвојеног одељења
деце са сметњама у развоју била је
Биљана Милутиновић.

Фотографисање на Градском тргу

Мија Ранковић,
Брезовица

014/463-213
064/160-71-60
Убски гимназијалци на прослави матурске вечери у ресторану "Школарац"

Журка у холу школе

ЛАЈКОВАЦ
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Lajkova~ka
panorama
ЗАВРШНА ПРИРЕДБА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЛЕПТИРИЋ"

РАЗИГРАНИ МАЛИШАНИ ОДУШЕВИЛИ ЛАЈКОВЧАНЕ
У програму је учествовало чак 400 деце, са 13 тачака које су премијерно изведене.
У препуној Спортској хали у Лајковцу, 1.јуна, одржана је
традиционална завршна приредба предшколаца лајковачког
„Лептирића“, под називом „Лепо нам је у вртићу било“.
Лепом и атрактивном приредбом, уз богату костимографију
и сценографију, 154 деце који су завршили припремнопредшколски програм испраћени су у први разред. У
програму је учествовало чак 400 деце, са 13 тачака које су
премијерно изведене.
Завршну приредбу отворила је Мила Лончар Митровић,
директорка ПУ “Лептирић”:
- Ово је још једна генерација предшколаца на коју смо
поносни, која је веома успешно представила вртић на
бројним фестивалима и каррневалима, донела прегршт
награда, која је небројено пута представила установу и
Лајковац на најбољи могући начин. Ово је леп и свечан дан,
истовремено и мало тужан, јер се завршава најбезбрижнији и
најлепши део њиховог детињства. Зато ми у установи
годинама уназад придајемо велики значај управо овој
приредби. На приредби учествују деца свих узраста, свих
група, из сеоског подручја, матичног објекта и деца из
целодневног боравка предшколаца. Много идеја,
креативности, маштовитости уложено је у ову приредбу.
Сваки васпитач уложио је доста педагошког умећа,
креативности и инвентивности. Костимографија и
сценографија су брижљиво припремани и овога пута и ова
приредба представља својеврсну ретроспективу годишњег
рада, тако да су се сви васпитачи трудили да своју групу
прикажу у најбољем могућем издању. Изражавам захвалност
родитељима и васпитачима, као партнерима у образовању и
васпитању деце. Предшколцима желим да и даље буду
подједнако успешни као што су били у вртићу, да буду понос
школе као што су били понос вртића и желим им пуно успеха
у даљем школовању.
Програм овогодишње завршне приредбе предшколаца
успешно је водила Јелена Лончар, матуранткиња Ваљевске
гимназије из Лајковца, врстан рецитатор.
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У ЛАЈКОВЦУ И БАЈЕВЦУ

ПОТПУНА
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ДВЕ ШКОЛЕ
Канцеларија за јавна улагања одобрила је, општини
Лајковац, финансирање пројеката реконструкције за две
школе: Средњу школу ” 17. септембар” у Лајковцу и Издвојено
одељење Основне школе “Миле Дубљевић” у Бајевцу. Реч је о
радовима вредним 350 милиона динара, а ова одлука прошла
је целокупну процедуру и усвојена је на седници Владе
Србије.
Председник општина Лајковац Андрија Живковић
изражава наду да ће радови, који због своје комплексности
морају да се обављају у време када нема наставе, у бар једној
од ове две школе почети током летњег распуста, мада је
најреалније да радови у средњој школи, вредни 240 милиона
динара, отпочну у време зимског распуста.

Средња школа "17.септембар" Лајковац
Како сазнајемо, по завршетку радова, средња школа у
Лајковцу, на којој последњих деценија није било озбиљнијих
улагања, била би једна од најмодернијих школа у Србији.
Пројекат реконструкције средње школе подразумева потпуну
замену кровне конструкције, замену подова, електроинсталација, постизање пуне енергетске ефикасности кроз
замену столарије, преуређење сале, поплочавање бехатоном
и ограђивање школског дворишта. Планирана су и три нова
игралишта – спортска терена и један летњи амфитеатар, који
ће се налазити између средње школе и вртића, јавна чесма,
тако да ће тај део око школе, хале, базена, вртића… комплетно
добити сасвим нови изглед.
Радови на реконструкцији школе у Бајевцу, вредни 110
милиона динара, могли би да крену већ током летњег
распуста. У питању је, такође, потпуна реконструкција школе,
а планирана су и два нова спортска игралишта и мини
фискултурна сала, која до сада није постојала. Тиме ће деца
из Бајевца, Степања и околних села добити савршене услове.

Основна школа у Бајевцу
Председник општине Лајковац најављује да се на томе
неће стати и да ће локална самоуправа конкурисати из истог
извора, већ ове године, и за средства за изградњу спортске
хале у Јабучју у склопу основне школе, као и за изградњу нове
школе у Боговађи, која је једна од најстаријих школа у
лајковачкој општини.

28.јун 2018. године у 19:00h,
сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“

Обележавање 100
година од пробоја
СОЛУНСКОГ ФРОНТА
Учесници: Хор КЦ „Хаџи
Рувим“, глумац Перо Бјековић и
ученици рецитаторске секције СШ
„17. Септембар“ Лајковац.

ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА
У ЛАЈКОВЦУ ОДРЖАНА ИНТЕРЕСАНТНА
ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ
МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗЛОЖБА
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ "БОРВЕРК"

ЗАВРШЕТАК КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ ЗА ЈАБУЧЈЕ
Након пуштања у рад фекалне канализације у Јабучју,
засеок Шеринка, и постројења за пречишћавање отпадних
вода у овом селу, током маја месеца, почели су радови на
изградњи фекалне црпне станице "Борверк", чија је вредност
око пет милиона динара. Овим пројектом биће заокружена
фекална канализациона мрежа за овај део Јабучја.
- Ове године настављамо са уређењем канализационе
мреже у сеоским подручјима. Прошле године смо завршили
комплетно насеље Рубрибреза, док сада прИводимо крају и
овај део Јабучја. Почела је изградња и мини компактног
постројења отпадних вода у Словцу, а поред тога смо
одвојили и 18 милиона динара за изградњу фекалне црпне
станице у Словцу и за прву фазу развода те фекалне мреже
чија ће вредност износити 16 милиона динара. Укупна
вредност радова у Словцу, и делу Непричаве, који ће бити
прикључен на канализациону мрежу, је око 50 милиона
динара. Искрено се надам да ћемо фазно, ове и наредне
године, и Словац и Непричаву прикључити на канализациону
мрежу- истиче Андрија Живковић, председник општине
Лајковац, који тврди да се ова општина, према броју
становника, налази међу водећима у Србији по питању
улагања у екологију и решавања комуналних проблема.

Општинско руководство
у обиласку радова
Према његовим речима, у Лајковцу је већ велики део
територије покривен канализационом мрежом.
- Задњих пар година смо кренули да радимо фекалну
мрежу и по селима Лајковца. За ову годину из буџета је
издвојен новац и за изградњу мини компактног постројења у
Боговађи, у вредности од 30 милиона динара,а наредне
године планирамо и развод канализационе мрежу у
насељеном месту Боговађа, који ће нас стајати око 15
милиона. Надам се да ћемо, у наредних десетак година, свако
село у Лајковцу покрити са канализационом мрежомпоручује Живковић.
М.М.М.

14.06.2018. године у 20:00h,
сала биоскопа КЦ „ХаџиРувим“

О ДЕВЕТОРИЦИ
ЗАБОРАВЉЕНИХ АВИЈАТИЧАРА
Међу причама које је прекрио заборав је
и ова неиспричана, о судбини помоћног
аеродрома код Лазаревца уништеног у
бомбардовању 7. априла 1941. године.
Мултимедијална изложба „Смрт девет авијатичара“
представљена ЈЕ лајковачкој публици, у среду 30. маја, у
сали биоскопа Културног центра „Хаџи Рувим“. Аутор
мултимедијалне изложбе „Бомбардовање аеродрома у
Лазаревцу и погибија девет авијатичара” је Проф. др
Милорад Ђоковић, новинар и публициста. Циљ ове
мултимедијалне поставке је да се уместо културе заборава
афирмише култура сећања и сачува истина о непознатом
догађају из Другог светског рата, када је немачка авијација 7.
априла 1941. године бомбардовала небрањени помоћни
аеродром код Лазаревца и масакрирала деветорицу
авијатичара.

14.јун 2018.г.
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА НИЈЕ ЗАБОРАВИЛА БАЈЕВАЦ

ЗНАЧАЈНА УЛАГАЊА
У ОВОЈ ГОДИНИ
Мештани села Бајевац, који су годинама неоправдано
запостављани, овог лета имају разлога за задовољство. Иако
се налазе на рубу лајковачке општине, на самој граници са
општином Уб, локална самоуправа уложила је велике напоре
како би становници овог подручја имали квалитетније услове
за живот.
Ових дана завшерно је асфалтирање пута за Ивковиће,
дужине 550 метара. Деоница ширине пет метара, са квалитетно
урађеним и пространим каналима, чија је изградња коштала 6,5
милиона динара, само је најава великих радова који се очекују
у овом лајковачком селу.
- Прошле године смо урадили свлачионице на фудбалском терену у Бајевцу, а сада смо завршили пут за Ивковиће.
Планирамо да ове године урадимо и пројекат водоснабдевања
за насељено место Бајевац. Ипак, оно што највише треба да
радује становнике Бајевца и околних села, јесте да смо од
канцеларије за Јавна улагања добили новац у износу од 110
милиона динара за потпуну реконструкцију школе у овом селу
и искрено се надам да ћемо успети радове да почнемо већ
током летњег распуста. Што се новчаних средстава тиче,
Бајевац је једно од села у лајковачкој општини које је, у овој
години, највише добило а сигуран сам да то и заслужујеистакао је први човек Лајковца Андрија Живковић, током
обиласка радова на путу за Ивковиће.

Проф. др Милорад Ђоковић,
аутор изложбе
Међу причама које је прекрио заборав је и ова
неиспричана, о судбини помоћног аеродрома код
Лазаревца уништеног у бомбардовању 7. априла 1941.
године. Иначе, не постоји спомен-обележје овом догађају. У
одбрани земље од нацистичке Немачке, на том месту је
девет авијатичара херојски изгубило животе: Лазар
Штарбегер, Сента Миленковић, Лазар Иванчевић, Петар
Станојевић, Миодраг Ж. Михаиловић, Лабуд Егић, Тихомир
Симеуновић, Кројач Станчеловић и Лука Стојановић.
На изложби су приказане и последице НАТО агресије на
рударске и енергетске објекте ЕПС-а, од 24. марта до 9. јуна
1999. године.

ПУ "ЛЕПТИРИЋ"

Позоришна представа
„FLORA SENDS“

ЧЕТИРИ НАГРАДЕ
ИЗ ПОЖАРЕВЦА

Истовремено духовита и трагична исповест у првом
лицу једнине, једине жене са запада која се као припадник
регуларне војске борила у Првом светском рату. И то на
страни Србије. Она је, чак и по данашњим мерилима,
живела крајње необичан живот. Флoра је своје дечије снове
проживела на јави, борећи се раме уз раме са мушкарцима,
у свему једнака с њима. Два пута рањавана борбом прса у
прса. Други пут је изнета из борбе са 24 ране на телу.
Добитница је ордена Светог Саве, Карађорђеве звезде
и регуларне југословнске војне пензије.
Представу изводи Татјана Кецман, која је написала
текст, на основу оргиналних записа, аутентичних изјава и
одломака из биографија ове невероватне жене.

На Фестивалу традиционалних игара и модерног плеса
одржаном у Пожаревцу, “Лептирић” се представио са три
кореографије. Након завршетка фестивала и евалуације
истог, жири је “Лептирићу” доделио четири награде.
Награду за најбоље костиме добили су предшколци
који су играли “Чаробњака из Оза”, а чији су групни
васпитачи Драгана Туфегџић и Јованка Радовановић.
Награду за анимацију деце добила је, такође,
предшколска група која се представила са ритмиком“Плес
пингвина”, а чији су васпитачи Јасмина Петровић и Милица
Марковић.
Са две награде награђено је музичко-сценско дело
старије мешовите групе “Бабy Еуросонг”, коју воде
васпитачи Дајана Танић и Биљана Савковић .

Асфалтирање у Бајевцу
Према његовим речима, у наредним годинама већи део
Бајевца ће бити прикључен на хидросистем Стуба Ровни.
- У току је Јавна набавка за техничку документацију и
мислим да ће, већ у 2019-ој, почети изградња вода који ће се у
Словцу рачвати на један крак који ће ићи ка Лајковцу и други ка
Убу. Управо на тај убски крак биће прикључен и Бајевац, тако да
ћемо у наредном периоду решити и питање водоснабдевања
овог села- констатовао је Живковић, који посебно истиче
одличну сарадњу са мештанима Бајевца и одборником
Дејаном Ивковићем, који има слуха за све проблеме села и
најпре решава оне најприоритетније.
М.М.М.
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ЛАЈКОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ЖИВКОВИЋ НАЈАВЉУЈЕ

ЛЕТО У ЗНАКУ РЕШАВАЊА
ПРОБЛЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА
На уобичајеној конференцији за новинаре, одржаној
после 64.седнице Општинског већа, председник општине
Лајковац Андрија Живковић говорио је о актуелним
проблемима са водоснабдевањем, посебно у вишим
деловима, који грађане лајковачке општине муче
последњих десет до петнаест година:
- Најкритичније је у делу Лајковца око школе, вртића и
хале, али и у Рубрибрези, Селу Лајковац и Ћелијама.
Поправком подстанице и ремонтовањем пумпи, у
последњих месец дана донекле смо решили проблем
водоснабдевања Села Лајковца, тако да и виши делови
имају воду и када је притисак смањен, али је остао проблем
са другим поменутим критичним деловима, посебно око
хале, у Рубрибрези и Ћелијама. Прошле недеље смо имали

Андрија Живковић
састанак са руководством нашег комуналног предузећа и
договорено је да до краја јуна буде ремонтована
подстаница у Војном кругу, где су се услед немарности и
неодржавања у протеклом периоду пумпе поквариле.
Очекујемо да ће пред лето и тај проблем бити решен, чиме
ће виши делови око хале имати воду у критичном летњем
периоду. У току јуна биће обављен технички пријем за
подстаницу урађену у Рубрибрези, тако да ће и проблем
водоснабдевања Рубрибрезе бити решен. Начелно, надам
се да у летњем периоду и када буде смањења притиска,
нећемо имати проблема са водоснабдевањем тих до сада
критичних виших делова.

Председник Живковић је најавио трајније решење
проблема са водом у наредном периоду:
- Ми смо протекле и ове седмице, готово свакодневно,
имали састанке са руководством ГО Лазареревац и
представницима лазаревачког комуналног предузећа и
трудимо се да нађемо неки заједнички језик и решење
заједничког проблема по питању воде. Оно што грађани
треба да знају јесте чињеница да водоводни систем у
Непричави није одржаван последње скоро две деценије, да
у њега није улагано. Дошло је до такве ситуације да је при
издисају и да више не може да издржи потребе становника,
ни Лајковца, ни Лазаревца, тако да ако се нешто не уради у
летњим месецима имаћемо проблем, не само смањења
притиска, који ће бити решен подстаницама, него ћемо
имати проблем и са рестрикцијама - не само Лајковац, него и
Лазаревац. Ту смо да заједно решимо тај проблем, да
одвојимо новчана средства ако је правно могуће, да решимо
проблем.
Оно што може да радује обе општине јесте оно што је
обећано почетком године, а то је да је држава стала иза
пројекта “Стубо-Ровни”, рекао је Живковић.
- Министарство грађевине већ је расписало конкурс и
објављен је тендер за пројектовање техничке документације
за цевовод који ће ићи од Оштриковца ка Лајковцу.
Пројекције су да се та документација заврши већ до краја
ове године и да се у наредној крене у изградњу тог цевовода,
како би трајно решили проблем водоснабдевања и Лајковца
и Лазаревца. До тада морамо наћи неки заједнички језик, јер
је то интерес и Лајковца и Лазаревца.
Лето ће бити и у знаку решавања проблема водоснабдевања сеоског подручја, најавио је председник Лајковца:
- Заједничким снагама и средствима РБ Колубара и
општине Лајковац отпочеће изградња примарног вода за
Јабучје (Колубара 30, општина 20 милиона динара). Тиме ће
бити решен проблем водоснабдевања Доњег краја, Гаја и
једног ужег дела центра, да би се у наредној години кренуло
ка Вишу и Горњем крају Јабучја. Такође, очекује се расписивање јавне набавке за наставак мреже од Ратковца ка
Стрмову и Пепељевцу, али и почетак асфалтирања сеоске
мреже путева, за шта је издвојено 30 милиона динара. Ако
све буде текло по плану, до почетка септембра биће урађени
сви планирани сеоски путеви и све планирано у ужем
центру Лајковцу.

ЗАДРУГАР ПРИВЕО КРАЈУ ЈОШ ЈЕДНУ УСПЕШНУ СЕЗОНУ

"ШЕСТИЦА" ЗА КРАЈ
На импресиван начин је лајковачки зонаш окончао
дрински караван, донедавни претедент на Српску лигу
"Запад" је бројао до 6 на стадиону Задругара, а бриљирао је
расположени нападач Јеринић који је четири пута матирао
Бјелака. Била је то најбоља партија екипе Дејана Спасића
који је у дебитантској тренерској сезони апсолутно
оправдао поверење управе Задругара:
- Када се подвуче црта на ових 6 месеци- презадовољан сам учинком екипе и сарадњом са играчима,
пошто сам буквално из копачки сео на клупу. Није било
сјајно на почетку, сећам се да сам у припремама после 6
примљених голова од Обреновчана био у дилеми да ли да
настављам посао, али су ствари дошле на своје место.
Узели смо 6 бодова више у наставку сезоне, можда могли
бар још 6-8 да додамо на наш конто, али је позиција у
горњем делу табеле задовољила наше апетите. Хвала
управи на указаном поверењу, после кратког летњег
одмора настављамо започети посао- каже некада неуморни
везиста Железничара и Задругара.
Спасић је имао јаке адуте у искусним играчима попут
Срђана Новаковића, Бранковића, Ашковића, Митровића,
Симеуновића...који су изнели сезону, а најбољи стрелац
екипе је Јеринић са 15 погодака. Играчки кадар за наредну
сезону неће се много мењати, због повреде је пролеће пропустио Драган Томић, придошлица из Железничара, а потезе на летњој пијаци диктираће само евентулани одласци.

Зона "Дрина", 30. коло

Задругар- Слога (Сјеница)
6:1 (3:1)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 150. Судија:
Момчило Радосављевић (Љиг). Стрелци: Јеринић у 12.,
35., 56. и 88., Бранковић у 15. и Мићић у 49. за Задругар, а
Симић у 42. минуту за Слогу.
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић -, С.Новаковић 7,5, Бојичић 7,5,
Митровић 7,5 (Павловић 7), Ашковић 7,5, Симеуновић 7,5,
Ивановић 7,5, Бранковић 8, Јеринић 8,5, Марковић 7,5
(Мићић 7,5), Гајић 7,5 (Мустафи 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Јеринић (Задругар)

ФК Задругар (Лајковац)
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ДРУШТВО МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА "ЧУЧУГЕ"

ОБЕЛЕЖИЛИ ТРИДЕСЕТ
ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
Поводом 30 година од оснивања и
успешног рада Друштва младих истраживача "Чучуге", 28.маја, организована
је свечаност у ресторану "Гај" за госте,
осниваче, заслужне чланове, као и
активне чланове друштва. Присутни су
могли да виде фотографије са кампова
и разних других активности Друштва. У
име оснивача кратак реферат је поднео
председник Драгољуб Триндић, а у име
Друштва, секретар Богољуб Павловић.
Између осталог, истакнуто је да је
кроз Друштво, свих протеклих година,
прошло преко 1000 чланова. Успешно је
реализовано преко 50 кампова, више од
100 једнодневних локалних акција,
изложби и других активности.
Подељене су захвалнице заслужним појединцима и колективима, а
затим је свечаност настављена уз ручак
и музику. Иначе, цела 2018. година ће
протећи у знаку великог јубилеја.
Планиран је и летњи истраживачки камп
у Јабучју, као и низ других активности.

ДРУГО
"ОСВАЈАЊЕ
ТИШИНЕ"
Школа за основно музичко образовање „Петар Стојановић“ и
Удружење „Дунав арт“ у среду, 20.
јуна, по други пут у Чучугама организују музичко-поетско вече под називом „Освајање тишине“. У програму,
који почиње у 20,30 сати под отвореним небом, учествују професори
М у з и ч к е ш к ол е и њ и хо в и г о с т и
песници. Они ће, баш као и прошле
године, када је у Чучугама први пут
одржан овај првокласан културни
догађај, својом музиком и стиховима
поново освојити тихо и мирно село,
његове мештане и публику.

НОВА ПОСТАВКА У ГАЛЕРИЈИ
Богољуб Павловић
и Драгољуб Триндић

ОО ПУПС УБ

ИЗЛЕТ НА ЗЛАТИБОР
- До краја године, партија пензионера најављује бар још пет
излета. - Учешће у лепим дружењима широм Србије могу
узети сви, без обзира на страначку припадност.
Општински одбор ПУПС Уб организовао је, 31.маја, трећи по реду бесплатан излет за панзионере. Дестинација је,
овога пута, био Златибор, што је изазвало велико интересовање код већине
припадника "трећег доба". Управо због
тога, из партије пензионера најављују
бар још пет излета до краја године, а
први наредни планиран је већ следећег
месеца, где ће на програму бити обилазак манастира Фрушке горе.
- Прошле године смо организовали
само четири излета, док ове планирамо
дупло више. Лане је на нашим екскурзијама учестовало 305 пензионера, а у
овој години очекујемо да их буде преко
500. Посебно водимо рачуна да то не
буду увек иста лица, већ да што више
људи добије шансу да бесплатно оде на

У ЧУЧУГАМА 20. ЈУНА

излет и лепу екскурзију. Овакви догађаји
су јако битни за пензионере, јер су им
изузетно мале пензије и добро им дође
мало шале и разоноде, што се дуго
препричава и памти. На излете не иду
само наши чланови, већ пружамо могућност свима који се пријаве да путују са
нама- поручује Милета Миливојевић,
председник ОО ПУПС Уб.
Као посебан вид помоћи свим
пензионерима убске општине, ОО ПУПСа осмислио је "сениор картицу", којом се
стичу многобројне погодности у виду
попуста у убским радњама и установама. Миливојевић позива све пензионере, без обзира којој политичкој
партији припадају, да искористе те
могућности и преузму своју картицу у
просторијама ове странке.
М.М.М.

Пензионери пред пут на Златибор

БИСТА
И РАДНИ ПОРТРЕТ
Галерија „Свети Лука“ ће у петак
22. јуна угостити изложбу слика „Биста
и радни портрет” Бранка Васиљевића
(1952) из Београда, у уметничком кругу
познатијег као Василије из Винаца.
Отварање је заказано за 20 сати, а
поставку чини колекција од 22 рада
овог сликара, који је ликовно образовање стицао у класи Gastona Tieria у
„Ecole de Crozant“ и код Ненада
Жилића у Паризу и који се поред сликања бави фотографијом и дизајнирањем сликовних издања и монографија. Самостално је излагао у
Земуну, Голупцу, Лазаревцу, Мионици
и Лајковцу.
Бранко Васиљевић је, иначе, као
дипломац Вазадухопловно техничке
војне академије, каријеру остварио у
Војсци и пензионисн је у чину пуковника. Осам година провео је у Војном
изасланству у Паризу и годину дана у
мисији Уједињених нација у Техерану.

МАЛИ ОГЛАСИ
064/2180-588

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ за
стални радни однос у
фирми "Мика цераде", у
улици 8.марта на Убу.
Искуство није неопходно,
већ само добра воља и
коректан однос према раду.
Инфо тел. 062/139-15-19
ПРОДАЈЕМО ПЛАЦЕВЕ
на Убу, раскрсница улица
Свете Поповића и
Дринских дивизија, поред
Београдског пута, у зони
комерцијалне делатности.
Тел: 065/2505-944
и 065/659-8704

МИОНИЦА

14.јун 2018.г.
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СВЕЧАНИМ ОТВАРАЊЕМ И ПРОМО-МАНИФЕСТАЦИЈОМ У МИОНИЦИ

ПОЧЕЛА МЕЂУНАРОДНА
БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА ''КРОЗ СРБИЈУ''
Старт и циљ прве етапе у Мионици
Мионица је први пут град домаћин традиционалне
Међународне бициклистичке трке ''Кроз Србију'', која је 7.
јуна почела манифестацијом ''Почни на два точка'' у циљу
промоције бициклизма и физичке активности међу
најмлађом популацијом. Пошто се овогодишња трка одржава
у години јубилеја, сто година од завршетка Првог светског
рата, стаза је конципирана тако да су обележена бројна
значајна места за тај период. Свечано отварање и старт прве
етапе били су у Мионици, одакле је славни војвода Живојин
Мишић кренуо у победу у Колубарској бици, а знак за старт
овогодишње трке дао је први човек мионичке општине Бобан
Јанковић.
На промо-манифестацији ''Почни на два точка''
учествовали су мионички малишани узраста до 5 година.
Након тога је одржана церемонија свечаног отварања где су
на препуном Тргу војводе Мишића, одакле је и стартовала
прва етапа, представљене екипе и возачи. Према очекивању,
од 25 тимова из 18 земаља највеће аплаузе су побрали
чланови репрезентације Србије. Иначе, међу прве фаворите
убрајају се италијанске екипе ''Сервело'' и ''Тремиђани'' и
руски ''Газпром''. Старт и циљ прве етапе (8. јун) дуге 159
километара био је у Мионици, друга етапа је вожена од Бање
Врујци до Пожаревца преко Тополе у дужини од 157
километара (9. јун), а трећа и последња од Виминацијума
(Костолац) до Авале (10. јун, 113 километара).
- За нас је велика част што смо део организационог тима
најстарије бициклистичке трке на Балкану. Потрудили смо се
да будемо добри домаћини врхунским спортистима, али и да
наше туристичке потенцијале представимо у најбољем
светлу. Укључили смо се у активности Бициклистичког савеза
Србије на омасовљењу и популаризацији овог лепог спорта и
недавно организовали школицу бициклизма и едукативне
радионице. Желимо да Мионица постане варош бициклизма.
Мионички крај има прелепе пределе, идеалне за бициклистички спорт, које ћемо организовањем овако важног догађаја промовисати у пуном сјају - нагласио је председник
општине Мионица Бобан Јанковић.
А.Ковачевић

Старт бициклистичке трке у Мионици

НА БАЗЕНИМА СРЦ ''ЛЕПЕНИЦА''

БЕСПЛАТНО ЗА ОСНОВЦЕ
Одлуком Општинског већа општине Мионица, сви
ученици матичних основних школа ''Милан Ракић'' Мионица и ''Војвода Живојин Мишић'' Рајковић и њихових
издвојених одељења ће и у новој купалишној сезони имати
бесплатан улаз на базене СРЦ ''Лепеница'' у Прибарама у
Селу Мионици. На тај начин је локална самоуправа наставила са лепом традицијом успостављеном пре две године.
Ученицима ће за бесплатно купање на базенима током
читаве сезоне бити довољно само да покажу своју ђачку
књижицу.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

ПУТОПИСИ
ВИКТОРА ЛАЗИЋА
Мионичка Библиотека ''Милован Глишић'' је 4. јуна у
великој сали Културног центра организовала књижевно вече
са Виктором Лазићем, једним од највећих светских путника,
књижевником, адвокатом и полиглотом. Лазић је у разговору
Комплекс СРЦ "Лепеница"
са в.д. директором мионичке библиотеке Весном Марковић
публици представио своје књиге ''Тумарање земљом осмеха'', ''На вратима истока'', ''Велика авантура'' и ''У срцу Сума- Путујем од када знам за себе, а на прво дуже путовање
тре'' настале током више од десет година које је провео на
путовањима по свету и системски обилазио преко 90 земаља, сам кренуо по завршетку студија. Путујем да бих учио и
обично крећем са Косова и Метохије где се налазе најлепша
откривајући разне пределе и људе.
места на свету. За све ове године сам научио да нема добрих и
лоших земаља, има само добрих и лоших људи, да су
предрасуде јако опасне и да човек не треба да суди о нечему
што не познаје - открио је између осталог Лазић, говорећи о
својим бескрајно занимљивим путовањима где је упознао
пирате са Малаке и једног од будућих вођа злогласног ИСИЛ-а
у Ираку, живео у племену дојучерашњих канибала одакле је
једва побегао са свог венчања за које није ни знао да му је
заказано, купао магарце да би зарадио новац за поправку
своје омиљене ладе ''Ниве'', провео извесно време у заточеништву у затвору у Јужној Осетији...
На крају вечери, Лазић је представио Музеј књиге и путовања који је отворио у својој породичној кући у београдском
насељу Бањица. Међу педесетак оснивача овог музеја су и
Љубивоје Ршумовић и Милован Данојлић, а почасни члановиоснивачи Матија Бећковић, Перо Зубац, Емир Кустурица.
Музеј сада има милион књига, међу којима најмању књигу на
свету, књигу-лепезу из Шри Ланке, књиге са Суматре од
људских костију, јестиве књиге од пиринча из Кине и друге, а
Виктор Лазић
збирка се увећава из дана у дан.
А.Ковачевић
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18.06.2018.г. навршава се
шест месеци од смрти наше
драге супруге, мајке, баке и
свекрве

ОЛГЕ ЈОВАНОВИЋ
ДИВНЕ ИЛИЋ
(1939 – 2017)
Постоји љубавкоју смрт не
прекида и туга коју
време не лечи...
Твоји најмилији:Милета,
Драган, Душица и Весна
21.06.2018. год навршава се
десет година од смрти

ДОБРИВОЈА
МИРЧИЋА
Доце
( 1940 – 2008)
С поносом и поштовањем
чувамо успомену на тебе
Твоји: Зорица, Немања,
Јелена и Зоран

(1943 - 2014)
Хвала ти за све.
Заувек ћеш остати
у нашим срцима.
С` љубављу
породица
21.05.2018.г. навршило се година
дана од смрти наше драге

29.маја 2018.г. навршило се три
године од када није са нама

ЖИВКЕ
РАНИСАВЉЕВИЋ

ЗОРИЦА НИНКОВИЋ

(1939 – 2017) из Чучуга
Време пролази, а сећање на
твоју доброту и посвећеност
нама трајаће вечно...
Твоји: син Љубиша, снаха
Снежана, унуке Марија и
Јелена, унук Младен и
праунук Огњен

(1933 – 2015)
из Памбуковице
Ни године ништа не значе,
сваки дан ми фалиш јако,
због тебе сам то што јесам,
за све ти хвала, Мајко!!!
ћерка Снежана
са породицом

НАШЕ ТЕМЕ
НОВИ ПРИЛОЗИ
ЗА ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ

14.јун 2018.г.
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’’БАЛКАНСКИ ТРОШАН СВЕТ’’

Изводи из реферата ’’Дијалог о Косову и
Метохији’’, Палата Србија, фебруара 2018.г.
Др Мирослав Перишић, директор Архива Србије
По историјску и друштвену свест веома је опасно
када историчар и политичар замене улоге, па историчар
предлаже политичка решења, а политичар тумачи
историју. Учена историографија може да помогне
политици знањима којима располаже, рационалним
тумачењем историје и, пре свега, разумевањем
контекста и историјских процеса. Некада су историјски
процеси само део прошле стварности, а некада, у
зависности од тога о којим процесима је реч, својим
токовима, сежу до наших дана. (...)
Свако ко се налази на челу одређене заједнице,
било да је реч о држави, општини, граду или државној
институцији, уколико жели стратешки да мисли,
неопходно је да себи одговори на најмање три комплекса
питања:
1.Каква нам је историја и каква нам је географија,
односно у непосредној вези са тим, каква нам је
геополитичка и геостратешка позиција?
2.Шта смо наследили?
3.Шта је то по чему смо или по чему бисмо могли да
будемо позитивно препознатљиви као култура, држава
или нација, а да те вредности нису на одговарајући начин
довољно промовисане у очима других и, уско повезано
са тим, шта је то по чему смо негативно представљени, а
да то не одговара данашњој стварности или историјским
чињеницама?
Наведена питања су извесне тачке идентификације и до целовитих одговара не долази се лако. Под
првим питањем подразумева се разумевање историје
државе и друштва, искуства дипломатије, историје
ратова, узрока и последица демографских кретања,
економске историје, снаге традиције и модернизацијских
ритмова, културе живљења, једном речју историје у
тоталитету, али и историје других народа и држава,
поготово оних у окружењу са којима делимо идентичне
или сличне проблеме или од којих нас деле различита
историјска искуства, а са којима смо у повременим или
континуираним супротстављеним интересима. За ову
тему од суштинског значаја је познавање историје,
друштва и менталитета албанског народа на Косову у Метохији и у другим државама на Балкану, као и улоге и снаге албанске дијаспоре, а посебно је значајно знање о
процесу реализације у пракси идеје Велике Албаније
(„етничка Албанија“, „природна Албанија“). Србија данас
нема наспрам себе само проблем остваривања
политичког пројекта независног Косова – то је само једна
фаза – већ наспрам себе има подмакао процес реализа-

ције 140 година старе идеје Велике Албаније (Пронаћена су и
нова документа која још јасније осликавају озбиљност одлука
Призренске лиге - прим.ред.) . Због тога, Косово и Метохија,
осим што је национално и државно питање српског народа и
српске државе, истовремено је и питање будућности Балкана
и потребно га је у том оквиру третирати; ту је затим од значаја
и идентификација историјских константи попут односа
великих сила према малим народима. Кроз историју се
мењају велике силе, али матрица и модели односа према
малим државама готово да остају непроменљиви и ту у први
план избија однос према простору, у овом случају према
балканском простору који француски историчар Френсис
Бродел у свом проучавању види као „балкански трошан
свет“ још у време османских освајачких војних похода.
Најзад, за ову прилику издвојио сам и потребу разумевања
оног што ми историчари називамо нова историјска основа
или нови контекст и у том смислу веома битно је разумевање
променљивости историјских могућности – нешто што у
једном историјском времену није могуће, у другом,
измењеном, јесте. Више генерација идеолога и носилаца
реализације у пракси идеје Велике Албаније већ дуже од
једног века разуме променљивост историјских могућности и
она је уграђена у њихову стратегију.У једном од докумената
идеолога Велике Албаније, између осталог, пише:Наша борба
биће дуга. Нова историјска основа за Србију, у низу других
околности, је и чињеница да се она први пут у историји
граничи са осам држава. На другој страни, Албанци на Косову
и Метохији се налазе у окружењу православних и словенских
народа, али имају подршку САД и водећих земаља ЕУ са
Запада и дела моћног исламског света са Истока.(...)
(...)Треба се чувати наглих одлука и позиције да
будемо искоришћени у сукобима великих сила. Шта Србија
данас може да ради? Може стално да прати мењање
историјског контекста, да те промене препознаје и да
дипломатски реагује, може и мора да преговара, да се
залажеза заштиту својих државних и права српског народа и
за заштитукултурног наслеђа на Косову и Метохији, али не по
моделу Хиландара, може снажније да ради на промоцији у
свету свог културног наслеђа, идентитета и уопште своје
културе, може стално да унапређује државну и националну
стратегију и да буде спремна на дуг пут посвећености Косову
и Метохији, јер Косово и Метохија су под привременом
окупацијом, може да не одустаје од става о непризнавању
независности Косова, при чему нисам сигуран да је
замрзнути конфликт решење и да је уопште могућ, може да
ради на изналажењу даљих путева за јачање своје
међународне позиције у границама историјских могућности.
Историјске могућности су променљиве. Ако имамо државну и
националну стратегију време ради за нас, ако немамо, време
ради против нас.
(Избор приредио Милан Миловановић)
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ЗАВРШЕНЕ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

"ТРЛИЋ" КРОЗ ДРАМУ ОДБРАНИО ПЕХАР
Завршница Радничких спортских игара,
барем када је реч о турниру у малом фудбалу,
дуго ће се још препричавати. Трлић је у
финишу меча по трећи пут стекао предност и
остало му је само неколико секунди да
одбрани вођство од 3:2 против млекаре
"Доктор Милк". Набачена лопта стигла је на
главу рукометног крила Николе Вукосављевића, чији је прецизан ударац био неухватљив
за Милосављевића, а улазак лопте у гол
поклопио се са звуком сирене за крај меча - 3:3.
На трибинама је настала еуфорија, будући да
су "млекари" имали далеко највећу подршку, а
када су се страсти смириле- приступило се
извођењу пенала.
За разлику од претходне вечери када је
ударцима са седам метара елиминисала
Јединство, овога пута екипа "Доктор Милк" је
заказала на "седмерцима". Боље речено, сјајни
Жељко Милосављевић је укротио ударце
Маринковића и Петровића, па је Жељку Савићу
припала егзекуција за одбрану пехара на
овогодишњим РСИ. У регуларном делу, Савић,
Поповић и Марковић су били прецизни за
"месаре", али Маринковић и Петровић нису
дозвољавали да се финале реши без драме. За
утеху млекарима остаје награда за играча
т урнира- Никола М аринковић. Жељко
Милосављевић је, без дилеме, био најбољи
голман, а Дејан Младеновић је са 15 голова
водио "просветаре" ка позицији три, "оверену"
убедљивим тријумфом против Јединства 7:2.

Финалисти: ЗЗ "Трлић" и убска млекара "Др Милк"

За треће место: Просветари бољи од Јединства

УЗБУДЉИВ "ТРАЈАЛ СТЕЈКС" У БЕОГРАДУ

ПАРТИ ФЛЕШ ПОКВАРИО ЗАБАВУ АТИЛУ
Најбољи играч турнира:
Никола Маринковић (Др Милк)
Овогодишње Радничке спортске игре,
барем када је реч о атлетским дициплинама,
обележила је припадница Полиције Слађана
Марјановић, освајачица злата у бацању кугле,
трчању на 300 метара и скоку у даљ. Стопостотном учинку придодала је и прво место у
бацању пикада- екипно, док су у мушком делу
програма славили полицајци Радослан-Џо
Павловић (кугла) и Петар Милутиновић (скок у
даљ), док је најбржи на 300 метара био
"млекаџија" Никола Вукосављевић. Копови су
потврдили доминацију у надвлачењу конопца,
а организатори на челу са председником Већа
самосталних синдиката Миланом Филиповићем заслужили су највишу оцену за одлично
одрађени посао.
Б.Матић

Сјајан окршај у првом класику за трогоце на Београдском хиподрому,
два непоражена грла у овој сезони- Атил Трлић и Парти Флеш стали су на
црту, а бољу позицију за финиш заузео је Атил. Ипак, вођен
интернационалцем Ђорђем Перовићем у седлу, Парти Флеш добија трку за
пола дужине и осваја "Трајал Стејкс", док је трлићки трогодац морао да се
задовољи другим местом и наградом од 100.000 динара. Криптон Драгана
Љубомировића стигао је до 6. места, док је први класик био прејак изазов
за Трибала (стигао 12.) и Квелиндо Сура (претпоследњи, 13.)
Торино Хил је након две победе у сезони морао да се задовољи
трећим местом иза Принстон Боја и Блек Монка, а Корона Бас, Полона и
Тина Сур нису успели да остваре пласман у наградама, стигле су на циљ на
позицијама пет, шест и седам.
Трећег јуна трчан је и шабачки "Трајал Стејкс", победа је припала
Нађију, а Красива је другим местом показала да хвата праву форму и да јој
је пријао рад са тренером Слободаном Петровићем. У истој трци, Тина Сур
породице Лазаревић стигла је до четвртог места, као и Орао Трлић у
дебитантској трци "Победа НС". Огон је подбацио у трци "Меморијал
Срећка Марића", иако први фаворит пласирао се иза Алкатраза и
Емануела, а одмах иза њега стигла је Саншајн Грл власника Дражена
Дунђера. Тркачки дан у Шапцу обележио је џокеј Ђорђе Перовић са 5
победа у 7 наступа, а толико пута се радовао и тренер Бојан Шендековић.
У недељу 17. јуна у Београду нас чекају трке "Бомбардер" за трогоде
ждрепце и "Лагуна" за трогоде омице. Атил Трлић, Квелиндо Сур и Криптон
ће се такмичити у првој трци, Корона Бас и Красива међу омицама, а наступ
у престоници најваили су и Огон и Торино Хил.
Б.М.

ФУДБАЛ

14.јун 2018.г.
Општинска лига Уба, 26. коло

OP[TINSKA LIGA
“UB”
25.коло (03.06.2018):
Бргуле - Омладинац (К)
Слога (В) - Стрелац (К)
ОФК Таково - Мургаш 2012
Вукона - Колубара (ЛП)
Звиздар - Јединство (М)
Памбуковица - Докмир
Слободне: Шарбане

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

Последње 26.коло (10.06.2018):
Докмир - Звиздар 2012
0:2
Јединство (М) - Вукона
0:3
Колубара (ЛП) - ОФК Таково 3:0
Мургаш 2012 - Слога (В)
4:3
Стрелац (К) - Бргуле
4:1
Омладинац (К) - Шарбане
1:1
Слободна: Памбуковица

КОНАЧНА ТАБЕЛА ЗА СЕЗОНУ 2017/18.
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Општинска лига Уба, 26. коло

Колубара (Лисо Поље)ОФК Таково 3:0 (1:0)

Омладинац (Калиновац)Шарбане 1:1 (0:0)

Стадион у Лисо Пољу. Гледалаца: 50.
Судија: Марко Ранковић (Тврдојевац).
Стрелци: Којић у 40., Бајић у 82. и
Дамњановић у 90. минуту. Жути
картони: Дамњановић, И.Јанковић (К),
Танасић (Т). Црвени картони: Богићевић (Колубара) и Н.Максимовић
(ОФК Таково) у 78. минуту.
КОЛУБАРА: Перић 7, Петровић 7
(Богићевић 6), Васић 7 (Бајић 7,5),
Станковић 7 (Станаревић -), Којић 7,5,
Дамњановић 8, Н.Јанковић 7, Д.Јанковић 7,5, И.Јанковић 7, Мар.Јанковић 7,
Мил.Јанковић 7
ОФК ТАКОВО: Ивановић 6,5, Живановић 7, Савић 7,5, Глишић 7, Милићевић 6,5, Љ.Максимовић 6,5, Танасић
7, Илић 6,5 (Петковић -, Кевић -),
Николић 6,5 (Срећковић -), Н.Максимовић 6, Ненадовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Дамњановић (Колубара)
Таковчани су имали неколико
добрих прилка у првом делу, али је
мрежу погодио домаћи везиста Којић
после добре реакције на "петерцу". У
78. минуту је дошло до опште туче на
терену, а најратоборнији Богићевић и
Немања Максимовић морали су
раније на туширање.
Домаћин је после инцидента додао
гас и преломио меч- најпре је Бајић
лако погодио на асистенцију Дамњановића, а потом је најбољи актер меча
крунисао своју добру партију.

Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 50.
Судија: Миломир Мирковић (Тврдојевац).
Стрелац: Чобић у 80. за Омладинац, а
В.Аврамовић у 77. минуту за Шарбане.
Није било картона.
ОМЛАДИНАЦ: Деспотовић 6, Павловић 7,
Д.Стефановић 7, Ашковић 7, Д.Савић 7,
И.Савић 7,5, Чолић 7, Милош Ивановић 7
(Ђукић 7), Максимовић 7 (Миливојевић -),
Марко Ивановић 7,5, Чобић 7,5
ШАРБАНЕ: Г.Ранковић 7,5, Ђукић 7,
Радовановић 7, Симић 7, Д.Аврамовић 7,
Мирковић 7, И.Аврамовић 6,5, Миливојевић 6,5, Миловановић - (Марковић 6,5),
В.Аврамовић 7,5, Лукић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Чобић (Омладинац)
После незанимљивог првог дела,
много више ватре у наставку, а домаћин је
био најближи голу када је Дарко Стефановић погодио стативу. Прва се ипак
затресла мрежа гостију, Влада Амрамовић је шутирао са 16 метара, а Деспотовић неспретно реаговао.
Није посустао Омладинац, Горан
Ранковић се истакао одбраном Чобићу,
али није могао ништа који минут касније.
Ђукић је послао повратну лопту, а Чобић
овог пута не греши и доноси бод Калиновчанима..

Општинска лига Уба, 25. коло

Памбуковица- Докмир 3:0 (1:0)
Стадион у Памбуковици. Гледалаца: 200. Судија: Владимир Благојевић (Уб).
Стрелци: Д.Ненадовић у 25., Урошевић у 48. и Митровић у 70. минуту. Није било
картона.
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 7,5, Богићевић 7 (Гавриловић -), С.Ненадовић 7,5,
М.Балиновац 7 (Милошевић 7), Ђукић 7,5, Јовановић 7 (Нинковић 7), Митровић
8, Исић 7 (Л.Ненадовић 7), Д.Ненадовић 7,5 (Урошевић 7,5), Р.Балиновац 8,
Миливојевић 7,5
ДОКМИР: Г.Вујић 7, Митровић 6,5, Б.Јовић 6,5, Вишић 6,5, Пејић 7, Ђенић 7,
Божић 7, М.Вујић 7,5, Спасојевић 6,5, М.Јовић 7 (З.Јовић -), Ђорђевић 6,5
(Пантелић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Радован Балиновац (Памбуковица)
Свечарска атмосфера у Памбуковици, из руку председника ФС Колубарског
округа Александра Јовановић-Џајића пехар је примио капитен Милош Ђукић.
Сама утакмица је била у сенци раскошног славља, али се шампион побинуо да
победнички оконча сезону за анале клуба.
Први гол је пао након прецизног ударца Душана Ненадовића са ивице
шеснаестерца, потом је Урошевић дуплирао предност након лепе асистенције
Раше Балиновца, да би меч зачинио ефектним поготком Митровић са 25
метара. Докмир је био близу почасног поготка, али је голман Ђурђевић
зауставио Ђорђевића и Спасојевића у изгледним ситуацијама.

Славље у Памбуковици, уз шампионски шампањац

Општинска лига Уба, 25. коло

Звиздар- Јединство
(Милорци) 5:2 (2:2)
Стадион СЦ "Рудник" у Звиздару. Гледалаца: 50. Судија: Миломир Мирковић
(Тврдојевац). Стрелци: В.Радовановић у
20., Васиљевић у 23., Берановић у 55. и 89.
и Максимовић у 75. за Звиздар, а Јокић у
10. и Чарапић у 30. минуту за Јединство.
Жути картони: М.Радовановић (З),
Карапанџић, Павићевић, Станојевић (Ј).
Црвени картон: Карапанџић (Јединство) у
75. минуту.
ЗВИЗДАР: Лазаревић 7, П.Перић 7,
М.Радовановић 7 (Лукић), Живковић 7
(Н.Перић), Вујић 7,5, Давидовић 7, В.Радовановић 7,5, Шкорић 7,5, Берановић 8,5,
Васиљевић 8, Максимовић 8
ЈЕДИНСТВО: Маринковић 6, Симић 6,
Павићевић 6, Карапанџић 6, Трајковски 6,
Максимовић 6, Николић 6, Станојевић 6,
Чарапић 6,5, Јокић 6,5, Марковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Берановић (Звиздар)
Допадљива и ефикасна утакмица на
затварању сезоне у Звиздару, а рани
погодак Јокића након повратне Павићевића најавио је добру утакмицу. Ипак, у
наставку је постојао само један тим,
бриљирао је нападач Александар Берановић, а најлепши гол на мечу дело је
ветерана Дарка Максимовића- преварио
је двојицу играча, а потом са 25 метара
послао лопту под пречку Маринковића.
Милорчани су играли добро у првом
делу, у наставку су пали са снагом, па се
јавила и нервоза. Због међусобне свађе
Карапанџић и Павићевић су добили по
картон, а како први није престајао са
протестима- Мирковић му је показао пут у
свлачионицу...
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Међуопштинска лига Колубаре "Исток", Међуопштинска лига Колубаре "Исток",
25. коло
25. коло

24.коло (02/03.06.2018):
Димитрије Туцовић - Рудар (Р)
Врело - Гуњевац
Рубрибреза - Чучуге
ОФК Стубленица - Паљуви
Полет (Т) - Полет (ДЛ)
Црвена Јабука - Каленић
Слободна: Јошева

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

25.коло (09/10.06.2018):
Црвена Јабука - Дим.Туцовић
Каленић - Полет (Т)
Полет (ДЛ) - ОФК Стубленица
ОФК Паљуви - Рубрибреза
Чучуге - Јошева
Гуњевац - Рудар (Р)
Слободно: Врело

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

26.коло (13.06.2018- 17.30ч):
Димитрије Туцовић - Гуњевац
Врело - Чучуге
Јошева - ОФК Паљуви
Рубрибреза - Полет (ДЛ)
ОФК Стубленица - Каленић
Полет (Т) - Црвена Јабука
Слободан тим: Рудар (Радљево)

Црвена ЈабукаДимитрије Туцовић
(Ћелије) 0:1 (0:1)

Каленић- Полет (Таково)
3:1 (2:0)
Стадион у Каленићу. Гледалаца: 100.
Судија: Марко Ранковић (Тврдојевац).
Стрелци: Милошевић у 8., Радовановић
у 44. и Марковић у 60. за Каленић, а
М.Илић у 80. минуту за Полет. Жути
картони: Вучковић, Андрић (К), В.Максимовић (П).
КАЛЕНИЋ: Миловановић 7, Петровић 7
(Марковић 7), Стевановић 7, Јовановић
7, Радовановић 7, Ђуричић 7, Милошевић 7,5, Вучковић 7,5, Михаиловић 7,
Андрић 7, А.Ранковић 7 (М.Ранковић 7)
ПОЛЕТ: Р.Максимовић 6,5, Радовановић
6,5, Гајић 6,5, Јечменица 6,5, В.Максимовић 6.5, Стефановић 6,5, Јанковић
6,5, М.Илић 7, С.Илић 7, Теодосић 6,5,
Граховац 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Вучковић (Каленић)
Каленић је ка победи повео Иван
Милошевић, лепо је унео лопту са леве
стране и десном ногом погодио даљи
угао Радисава Максимовића. Други гол
је дело Радовановића, лепо је пребацио
лопту преко главе и прецизним ударцем
дуплирао предност.
Трећи гол је пао после ударца из
даљине Марковића, а после неколико
пропуштених прилика, Таковчани су до
почасног гола дошли у продукцији
браће Илић- Срећко је прошао по боку и
упослио Мирка који није имао тежак
посао.

Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
50. Судија: Никола Милановић (Лајковац). Стрелац: Божић у 14. минуту. Жути
картони: Илић, Малешевић (Ц), Стејанић, Ђенисић, Аврамовић (Д).
ЦРВЕНА ЈАБУКА: М.Милутиновић 7,
Мирковић 6, Г.Милутиновић 6 (Стојковић 6), Илић 7, Малешевић 6, Јанковић
6,5, Јеремић 7, Угреновић 7, Дамњановић 6, Јовићевић 7, Берановић 6
Д.ТУЦОВИЋ: Радиновић 7,5, Ибрахимовић 6,5, Марковић 6,5, М.Павловић
6,5, Ђенисић 6,5, Аврамовић 7, Антић
6,5, Стејанић 7, Живановић 6,5, Д.Павловић 7,5, Божић 7,5 (Јевтић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Божић (Д.Туцовић)
Фестивал промашаја домаћих на
затварању сезоне, а детаљ одлуке
десио се на почетку меча- Малешевић је
лоше интервенисао, поклон искористио
Божић и пласирао лопту поред Милутиновића.
Тешко је набројати све шансе
домаћина, Немања Дамњановић је бар
три пута могао до поготка, а колосалну
прилику пропустио је Стојковић који је
оклевао на само пола метра од гола. Да
ни срећа није била наклоњена домаћину, потврдила је пречка Јовићевића,
а врло сигуран је на голу гостију био
бивши голман Задругара Радиновић. На
другој страни запретио је из "слобо- Међуопштинска лига Колубаре "Исток",
дњака" Марковић, уз мало среће 24. коло
Милутиновић је избацио лопту у
Врело- Гуњевац
корнер.

Међуопштинска лига Колубаре "Исток", 24. коло

ОФК Стубленица- Паљуви 3:2 (1:1)
Стадион у Стубленици. Гледалаца: 50. Судија: Немања Ћећез (Боговађа).
Стрелци: Матић у 40., Неговановић у 60. и Цветојевић у 65. за Стубленицу, а Илић
у 33. и Јовић у 55. минуту за Паљуве. Није било картона.
СТУБЛЕНИЦА: Митровић 7, М.Поповић 7 (З.Ивановић -), Перишић 7, В.Ивановић
7, Неговановић 7, Н.Поповић 7 (Васиљевић -), С.Рафаиловић 7, Радосављевић 7,
Матић 7, Цветојевић 7,5, Д.Рафаиловић 7
ПАЉУВИ: Ћургуз 6, Ранковић 6, Мијатовић 6, Илић 7, Рашић 6, Ђурић 6, Пантелић
6, Филиповић 6, Јовић 7, Станојловић 6, Лукић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Саша Цветојевић (Стубленица)
Пробуђена Стубленица је дошла до бодова наде, иако је Марко Илић донео
предност гостима после гужве. Изједначио је Матић ударцем главом, да би Јовић
сјајним шутем из "дропке" поново донео п редност Паљувима на старту другог
дела.
После неспоразума Ћургуза и Ранковића, Неговановић је успео да поравна
резултат, а гол одлуке је пао из контре. Чак пет играча је кренуло на Ћургуза,
умало су упропастили колослану шансу, али се снашао Цветојевић и матирао
Ћургуза.

Одличним резултатима у другом делу сезоне
побегли са зачеља: ОФК Стубленица

1:0 (0:0)

Стадион у Врелу. Гледалаца: 50. Судија:
Иван Ковачевић (Уб). Стрелац: Матић у
67. минуту. Жути картони: Јокић (В),
М.Симић (Г).
ВРЕЛО: Станчић 7, Панић 7 (Милић -),
Добросављевић 7, Јанковић 7, Грујић 7,
Новаковић 7, Јокић 7, Николић 7, Матић
7, Мирковић 7,5 (Пантелић -), Арамбашић 7
ГУЊЕВАЦ: Стаменић 6,5, Митровић 6,5,
Милошевић 7, Јоксимовић 6,5 (Јанићевић -), М.Симић 6,5, Продановић 6,5,
Перишић 6,5, Мирковић 6,5, Спасојевић
7, С.Симић 6,5, Кузмановић 7 (Стаменковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Мирковић (Врело)
Прва пролећна радост за Врељане
и прва победа још од октобра месеца!
Домаћи су схватили да им измиче
статус међуопштинског лигаша, па су
коначно показали своје право лице, а
до победе су стигли средином другог
дела- Николић је извео слободан
ударац, а Златко Матић најбоље скочио
и главом погодио са "петерца". Мирковић је у два наврата соло-акцијама
створио шансе за Јокића, брзоноги
нападач је био неспретан у завршници.
Гуњевац је тешко долазио до
прилика, занимљиво је да су два пута
тресли мрежу Станчића, али су се у обе
ситуације Саша Симић и Перишић
нашли у офсајду.

www.glastamnave.com
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Окружна лига Колубаре, 29. коло

Тврдојевац- Трлић
2:1 (1:1)

28.коло (02/03.06.2018):
Младост (Д) - Брезовица
Врело Спорт - Тешњар
Искра - Пепељевац
Качер - Тулари
Трлић - ОФК Јабучје
Рибникар - Тврдојевац
Радник - Бањани
ЗСК - Јуниор Ново Насеље

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

29.коло (09/10.06.2018):
ЗСК - Младост (Д)
Јуниор НН - Радник
Бањани - Рибникар
Тврдојевац - Трлић
ОФК Јабучје - Качер
Тулари - Искра
Пепељевац - Врело Спорт
Тешњар - Брезовица

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

30.коло (14.06.2018- 17.30ч):
Младост (Д) - Тешњар
Брезовица - Пепељевац
Врело Спорт - Тулари
Искра - ОФК Јабучје
Качер - Тврдојевац
Трлић - Бањани
Рибникар - Јуниор НН
Радник (Уб) - ЗСК

Опростио се од активног
бављења фудбалом:
Голман Небојша Станчић

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: А.Илић у 18. и Јовановић у 78.
за Тврдојевац, а Радивојевић у 43.
минуту за Трлић. Жути картони:
Миловановић, И.Ранковић (Тв), Танасијевић, Радивојевић (Тр). Црвени картон:
Милосављевић (Трлић) у 79. минуту.
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 7, Милић 7
(Н.Илић 7), И.Ранковић 7, Васић 7,
Мирковић 7, Миловановић 7, А.Илић
7,5, Ракић 7, Јовановић 7,5, Марковић 7,
Брдаревић 7 (Јовић -)
ТРЛИЋ: Милосављевић 6,5, Марковић
7, Лазић 7, Танасијевић 7, П.Иконић 7,
Кандић 7, Савић 7, Поповић 7,
Живановић 6,5, Н.Иконић - (Радивојевић 7), Ђурић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Илић (Тврдојевац)
Допадљив меч у Тврдојевцу, прво
узбуђење било је после корнера Трлића
када је Васић уздрмао пречку
сопственог гола! Домаћин је брзо
стигао до предности- Мирковић је
идеално извео слободан ударац, а
Александар Илић главом погодио са
"петерца". Изједначење је донео
искусни Дејан Радивојевић, из близине
је погодио након корнера Марковића.
Милосављевић се истакао феноменалном интервенцијом након шута
Јовановића, али је који минут касније
брзоноги нападач избегао офсајд-замку
и постигао победоносни гол. Жестоко је
протестовао голман Трлића код помоћника Андрића, а главни судија Ковачевић му је показао пут у свлачионицу.
Окружна лига Колубаре, 28. коло

Врело Спорт- Тешњар
2:1 (0:0)
СЦ "Матић" са вештачком подлогом.
Гледалаца: 50. Судија: Ђорђе Лукић
(Љиг). Стрелци: Симић у 55. и Поповић
у 62. за Врело Спорт, а Ивановић у 50.
минуту за Тешњар. Жути картон:
Новаковић (В).
ВРЕЛО СПОРТ: Станчић - (Јовановић 7),
Павловић 7, Леонтијевић 7, Ђорђевић
7, В.Благојевић 7, Јолачић 7, Симић 7,5,
Шаиновић 7 (Новаковић 7), Милошевић
7,5, Ристовски 7 (Б.Благојевић 7),
Поповић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Поповић (Врело Спорт)
Утакмица ће остати у вечитом
сећању голману Небојши Станчићудобио је част да прими пехар за првака
Окружне лиге Колубаре од Александра
Јовановић-Џајића, а после десетак
минута игре опростио се од активног
играња фудбала. Председник Дарко
Матић је уручио популарном Неби
захвалницу за допринос развоју клуба,
емотиван тренутак обележиле су и сузе
поузданог голмана...
Убљанин Аца Ивановић је запретио да поквари свечарску атмосферу
Врељанима, али су Симић на центаршут Павловића и Поповић из гужве
брзо направили преокрет. Имали су
домаћи доста зрелих шанси, а истакао
се у неколико наврата и голман
Ваљеваца Лучић...
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Окружна лига Колубаре, 29. коло

Тешњар- Брезовица
2:4 (0:2)
Стадион Тешњара у Ваљеву. Гледалаца:
50. Судија: Никола Павловић (Ваљево).
Стрелци: Маринковић у 71. и Милосављевић у 89. из пенала за Тешњар, а
Гошић у 22., Обрадовић у 44. и Тешић у
49. и 62. минуту за Брезовицу. Жути
картони: Јешић, Милосављевић,
Младеновић (Т), Ђурђевић, Цветиновић,
Руменић (Б).
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7, Вуканић 6,5
(Ашковић 6,5), Савковић 7, Тојчић 7,
Николић 7,5, Радосављевић 7,5,
Ситарица 8 (Гајичић 6,5), Ђурђевић 7,5,
Гошић 7,5, Руменић 7,5, Обрадовић 7
(Тешић 8)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Ситарица (Брезовица)
Сигурна игра Брезовице крај пруге,
новајлија Ситарица је већ на дебију
потврдио да ће бити велико појачање за
зонске битке. После два његова
продора, Гошићу и Обрадовићу је
остало да само рутински убаце лопту у
мрежу.
Још један Ваљевац се нашао у листи
стрелаца, практично одмах по уласку у
игру. Вероватно је Тешићева жеља била
да центрира, али је лопта одсела у
рогљу гола домаћих. Након тога је исти
играч искористио асистенцију Гошића
за убедљивих 4:0, да би Маринковић
евроголом и Милосављевић са "креча"
ипак ублажили пораз Тешњара...
Окружна лига Колубаре, 28. коло

Радник- Бањани
0:1 (0:0)
Стадион СРЦ "Школарац" на Убу.
Гледалаца: 100. Судија: Илија Ковачевић (Ваљево). Стрелац: Ранитовић у 77.
минуту. Жути картон: Јоцић (Р),
Јовановић, Ранитовић, Миличић, Илић,
Софранић (Б). Црвени картон: Лукић
(Бањани, резервни играч) у 22. минуту.
РАДНИК: Радовановић 7, Петровић 7,
В.Живковић 7, Ф.Луковић 6,5, Јоцић 7,5,
Ф.Илић 6,5, В.Илић - (Стевић 6,5),
М.Луковић 7, Лесић 6,5, Ракић 7,5, Вујић
6,5 (Т.Живковић -)
БАЊАНИ: Даниловић 7,5, Симић 7,
Н е н а довић 7 , Д имитрије вић 7 ,
Софранић 7, Ђорђевић 7, Миличић 6,5
(Петковић 7), Ранитовић 7, Илић 6,5
(Јовановић -), Бабић 7 (Милошевић -),
Гајић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ненад Јоцић (Радник)
Радник је пропустио још један воз за
опстанак, иако је већим делом меча био
бољи ривал. Одличну прилику за
домаће имао је Лесић када га је
"прочитао" Даниловић, а Стевић је
погодио пречку након чега је лопта на
волшебан начин изашла из гола. На
другој страни, Илић је избегао офсајдзамку, али је лоше реаговао у
завршници.
И у наставку Убљани бољи, поново
је Даниловић био успешнији од Лесића,
а одлука је пала у 77. минуту- до тада
одлично чувани Гајић шутирао је искоса
са десне стране, Радовановић одбио
лопту на 16 метара где је натрчао
Ранитовић и прецизним ударцем донео
победу Бањанцима.

Маркетинг: 064/2180-588
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ФУДБАЛЕРИ ЈЕДИНСТВА ПРИВОДЕ КРАЈУ СЕЗОНУ

Српска лига "Запад", 33. коло

БЕЗ СНАГЕ ЗА ЛИДЕРА

Слога (Пожега)- Јединство
2:1 (2:1)

Убљани су били претпоследња препрека
Пожежанима на путу ка Првој лиги Србије,
лидер је ипак потврдио да је бољи тим у овом
тренутку и заслужено славио. Меч се резултатски ломио средином првог дела- најпре је
Ђукић побегао одбрани гостију и рутински
матирао Јовановића, да би врло брзо Влашић
неспретно реаговао након центаршута дебитанта Мијатовића. Који минут касније поново се
успавала одбрана Јединства, Плазинић се
заградио и одиграо повратну, а Ристић прецизним ударцем вратио предност Слоги.
У наставку је тим Верољуба Дуканца имао иницијативу, али без
изразитих прилика за гол. Најбоља се указала у надокнади, лопта је после
ваздушних дуела стигла до Крстића, али је некадашњи суперлигашки
везиста шутирао изнад пречке. Крај меча био је сигнал за домаће навијаче
да прославе победу вредну можда и вишег ранга, будући да Слога у
последњем колу има меч са ФАП-ом који је обезбедио опстанак.
После четири године паузе, црвено-бели су савладали комшије из
Ваљева у утакмици у којој је ривалима припало по полувреме. У јеку
доминације гостију, Поповић је на асистенцију Лукића матирао бившег
клупског друга Ранковића, док се на другој страни затресла статива Ивана
Јовановића након шута Ћировића. У наставку друга слика, потпуна
доминација домаћих, али се и поред неколико изгледних приликарезултат није мењао.
Дугу српсколигашку сезону Јединство је завршило у уторак на свом
стадиону, гост им је био будући зонаш Шумадија 1903 из Крагујевца.

Стадион у Пожеги. Гледалаца: 600. Судија:
Александар Живковић (Чачак). Стрелци: Ђукић
у 21. и Ристић у 29. за Слогу, а Влашић (аутогол)
у 25. минуту за Јединство. Жути картони:
Јевремовић, Влашић, Ристић (С), Брадоњић
(Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Мијатовић 6,5 (од
46. Крстић 6,5), Н.Радојичић 7, Брадоњић 6,5,
Сајић 6,5, Андрић 6,5 (од 51. Д.Јовановић 7),
Поповић 7, Рајовић 6, Лукић 7, Бељић 6, Илић
6,5, (од 46.Љубичић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дарко Ђукић (Слога)
Српска лига "Запад", 32. коло

Јединство (Уб) - Будућност
Крушик 2014 (Ваљево) 1:0 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 400.
Судија: Милош Петровић (Смедеревска
Паланка) 7. Стрелац: Поповић у 29. минуту.
Жути картони: Ћировић, Стефановић,
Ђорђевић (Б).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Илић 6,5 (од 46.
Крстић 7,5), Н.Радојичић 7, Брадоњић 7, Мочић
7 (од 46. Љубичић 7,5), Андрић 7, Поповић 7,5,
Рајовић 7, Лукић 7,5, Бељић 7, Д.Јовановић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Велимир Поповић (Јед)

ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА ЕЛИМИНИСАЛИ БОРАЦ ИЗ ЧАЧКА

ЈОШ СТЕПЕНИК
ДО ИСТОРИЈЕ
Какав год био исход омладинског баража за попуну Квалитетне лиге
Србије- пулени Мирослава Билића су постали апсолутни хероји клуба и
града. Најбоље се то видело на стадиону крај Мораве, црвено-бели су у
Чачку имали подршку навијача са Уба незапамћену још ваљда од
Липничког Шора с краја деведесетих, а после 180 минута велике борбе и
рулет-завршнице са "креча"- Убљани су прославили улазак у финале
баража чија су главна награда сусрети са Црвеном звездом, Партизаном,
Војводином...
Предност за чачански реванш обезбеђена је на самом почетку
другог полувремена убске утакмице- Добрисављевић је тек крочио на
терен, послао употребљиву лопту за Тмушића, а левоноги Ваљевац са 16
метара довео домаћу публику до делиријума. Утисак је да је арбитар
Ђорђевић мирне душе могао да покаже на "белу тачку" у надокнади
времена када је дефанзивац Борца играо руком, али шта рећи за
помоћног арбитра Пешовића који је у чачанском реваншу пустио

Последње 34.коло (13.јун- 17.30 ч):
Јединство (Уб) - Шумадија 1903

PRODAJA I SERVIS

Омладинци ФК Јединства у Чачку, након пласмана у финале баража
Ристовића да постигне гол из офсајда од барем два метра? Невероватан
превид дао је крила Борцу, љуљала се одбрана Убљана у финишу, али је меч
завршен идентичним резултатом као и на "Џајином" стадиону.
Уследила је пенал-лутрија у којој је голман Бојан Петровић већ у првој
серији одшкринуо врата финала, а несигурни играчи Борца су још два пута
тресли оквир гола. Масларевић је одбранио пенал Мочићу и на кратко
забринуо црвено-беле, али дилеме више није било- Јединство је
елиминисало фаворизовани Борац и стигло на корак од највећег успеха у
историји омладинске школе...
Први меч финала у Ужицу донео је активан резултат Билићевим
пуленима (1:0 за Слободу), али и велики жал што се бар једном није затресла
мрежа Цвијовића. Којић, Стефановић и Мијатовић су били близу поготка,
слаба је утеха што су готово сви посматрачи меча констатовали да је изгубио
бољи тим, па ће омладинци Јединства пут у историју морати да изборе на
свом стадиону, у амбијенту који ће вероватно бити нешто што "Џајин"
стадион није још доживео...
Б.Матић

065/6511-553
014/411-041
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ПАМБУКОВЧАНИ СЕ ПЛАСИРАЛИ У МЕЂУОПШТИНСКУ ЛИГУ

ПЕХАР У ПРАВИМ РУКАМА
Прославила је Памбуковица, на упечатљив начин,
највећи успех у клупској историји- пласман у Међуопштинску лигу Колубаре "Исток", по свему виђеном ове
сезоне- потпуно заслужено. Иако је шампион прошао кроз
једну јесењу и једну пролећну кризу резултата, посебно
након изгубљеног дербија од Шарбана, фуриозан финиш
није оставио дилему и већ победом у Милорцима два кола
пред крај- шампањац је стављен на хлађење. Меч против
Докмира био је прилика да се пехар нађе у рукама
капитена Милоша Ђукића и да играчи, стручни штаб и
управа Памбуковице добију овације на јавној сцени за
одлично одрађени посао.
Остварени резултат показује да су Памбуковчани
направили добар избор зимус ангажовањем тренера
Жељка Анђелковића, Београђанина који је некада играо
за ово село, а у играчкој биографији има и омладинску
школу Црвене звезде. Уз горепоменутог капитена, костур
екипе, која је већ неко време на окупу, чинили су и
луцидни везиста Раша Балиновац, неуморни Драган
Јовановић, срчани дефанзивци Глишић и Митровић,
"универзалац" Слоба Миливојевић, један од најталентованијих убских судија Милан Балиновац, голман који је
стизао и да се упише у стрелце Иван Ђурђевић...Ваљевац
Душан Ненадовић је са 12 голова био клупска "златна
копачка", а изнедрила је ова сезона и изузетно талентоване клинце Луку Ненадовића (2001.) и Душана Урошевића
(1999.). Као меч који памти по најбољој игри, Анђелковић
издваја сусрет са Колубаром (3:0), а најпре би желео да
заборави меч у Калиновцу када су "ремијем" на тренутак
изгубили предност над највећим ривалом из Шарбана.
Ипак, као иза сваког великог успеха, и овде стоји
одлично организована управа на челу са председником
Мирославом Пантелићем. Душко Јовановић, Драга Лукић,
Воја Поповић, Зоран Ђукић... су људи који су понели
највећи терет логистике клуба, а можда се својом страшћу
за нијансу издвојио Жељко Балиновац, човек за све у ФК
Памбуковица:

Општенародно весеље у центру Памбуковице
трајало је до дубоко у ноћ
- Лепо смо прославили, а већ сутрадан прионули на посао
припреме за виши ранг. У играчком смислу неће бити већих
турбуленција, а жеља нам је да се на летњој пијаци појачамо
провереним нападачем и везистом. Јасно је да нас највећи
посао чека на плану инфраструктуре, надам се да смо
заслужили од општинских власти да нам помогну у изградњи
свлачионица, а за летњи период ћемо инсталирати рефлекторе
који ће нам омогућити рад у вечерњим сатима. Да мислимо на
будућност, потврђује и чињеница да имамо пионире у Развојној
лиги Колубарског округа, а већ се намеће неколико дечака
рођених 2003. и 2004. који ће брзо постати првотимци. Успех
клуба је резултата великог труда и одрицања, ниједан играч ни
тренер Памбуковице нису били плаћени, а предност у односу на
ривале сигурно је био и редован тренинг два пута недељно. Не
желимо да будемо епизодисти у вишем рангу, уз адекватна
појачања мислим да можемо у врх међуопштинске лиге- пун је
оптимизма Жељко Балиновац, вишегодишњи стуб памбуковачког фудбалског клуба.
Б.Матић

Највећи успех у историји ФК Памбуковица
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ВРЕЛО СПОРТ НАСТАВЉА ФУДБАЛСКУ БАЈКУ

И ОКРУГ ПРЕМАЛИ ЗА ВРЕЉАНЕ

Доминирају од оснивања, на реду Зона "Дрина": ФК Врело Спорт

НА ПРОДАЈУ КУЋА
И 50 АРИ ПЛАЦА

у Степању поред
Ваљевског пута

Б.М.

Површина 200 m²,
са комплетном
инфраструктуром,
легализована и
спремна за усељење.
Тел за информације:
064/49-29-520

МАРКЕТИНГ

14.јун 2018.г.
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