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НА ВАШАРИШТУ

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА
ДВЕ УЛИЦЕ
Радове заједнички финансирају
Министарство привреде и локална самоуправа
Минуле недеље, у насељу Вашариште озваничен је
почетак радова на изградњи две нове саобраћајнице. Једна
улица, дужине 200 метара, гради се поред нове зграде
Општинске управе, а друга, дужине 156 метара, паралелно са
улицом Првог маја. Пројекат изградње обе саобраћајнице са
комплетном инфраструктуром кошта 21.336.000 динара, од
чега је половину средстава озбебедило Министарство
привреде, а другу половину локална самоуправа. Послови су
поверени ваљевском предузећу „Аутотранспорт” које до 22.
новембра има рок да заврши радове.

Обилазак радова
Према речима председника убске општине Дарка
Глишића, реализацијом овог пројекта биће урађена основна
саобраћајна комуникација на Вашаришту, која је предвиђена
Генералним урбанистичким планом за ту локацију.
„То су две значајне комуникације које ће овај простор у
потпуности ставити у функцију”, подвукао је Глишић и указао
на чињеницу да је Вашариште тренутно велико градилиште,
где се приводе крају нове зграде општинске управе и јавних
служби, а планираном динамиком теку и радови на новом
хотелу, које финансира приватни инвеститор.

Током новембра биће изграђене
две нове улице на Вашаришту
„Од ливаде, која је била ругло, на Вашаришту смо успели
да направимо један леп простор, који се може назвати новим
административним центром Уба. Веома сам задовољан што
смо успели да не мали новац обезбедимо, јер објекти који се
овде зидају вреде неколико милиона евра. Наравно, општина
је најмање ту уложила, али успели смо да прибавимо новац и
сад наш град расте, ниче један нови део који ће бити
атрактиван за све наше суграђане и оне који овде дођу”, навео
је Дарко Глишић.
До краја године на Вашаришту ће почети и радови на
изградњи парка, а на пролеће и паркинга.
Д.Н.
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БИЗНИС

К

ад је започело вишестраначје у
Србији, а можда и нешто раније,
неки су схватили да ће у будућности политика све више да буде уносан
бизнис, а све мање посао за часне и
поштене. Нисмо, у то време, имали честите вође
опозиције и наивно смо мислили да је Факултет
политичких наука место где се стичу најбоља
квалификација за рад у области друштвенополитичких делатнсти. Али, дошао је 5.октобар
2000.године и тада су многи помислили да ће се,
само краткорочно, бавити политиком и кренули да
‘’на улици решавају ствари’’. Изгледало је да у
Србију, коначно, долази демократија. А, сада,
увиђамо да је, заправо, тада, дошла некаква
крадократија, јер су се новопечене демократе
међусобно препознавале по разним склоностима,
а највише према оној да зграбе све што им се нађе
под руком. Странке ДОС-а су, у борби за чланство и
што боље будуће позиције на изборима, широм
отвориле врата. У политику су, тако, ушли и они
који раније нису когли ни нос да промоле у неку од
странака, али и они који су чекали исход, па, кад је
било јасно ко преузима власт, вешто искористили
могућност брзог напредовања у партијској
хијерархији.
Е, сад! Политика је све више постајала најуноснији
бизнис. Сада, тек, сазнајемо до је Ђинђићева
заоставштина државна тајна (?), али смо још
одавно видели да су се добро обезбедили они који
су у ту странку ушли непосредно после 5.октобра,
најурили или маргинализовали старе чланове и
чак измишљали неко своје учешће у београдској
Плишаној револицији.
Медији, они велики, приватизовани су (осим РТС-а)
па је уређивачка политика, а тако и количина
истинитих информација, дозирана јавности у
зависности од интереса нових власника. Почела је
велика трговина у којој су новинари заборавили
свој основни мото да ‘’новинар мора да служи
истини’’.
Сада, 17 година касније, полако нам се пред очима
отвара сурова истина да је 5.октобар био ударац
који је нанет Србији тако сурово и тако подмукло да
се, вероватно, никада неће опоравити. Политика је
постала бизнис са сасвим јасним правилима
сумњивог моралног дигнитета. Уосталом Ђинђић
је, својевремено, јасно рекао: ‘’Коме је до морала,
нека иде у цркву’’. Мислили смо, тада, да је он, као
осведочени Макијавелиста хтео да каже да ‘’циљ
оправдава средство’’, али, очигледно је да није
било тако. За његове новопечене следбенике то је
била порука да је почело време опште грабежи и
такав морални став је продро у све поре друшта.
Сада, тешко ће Александар Вучић успети да очисти
Србију од корупције, непотизма, грабежи и свега
другог што се наталожило. Јасно је да он то
покушава, али машинерија, која вуче на другу
страну, сувише је моћна... Много је ојачала.
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МИНИСТАР МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ ПРИСУСТВОВАО СВЕЧАНОСТИ НА УБУ

СРЕБРЊАЦИ ЗА
УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Признање добило 102 најбоља ученика основних
и средњих школа из Колубарског и Мачванског округа
На Убу је 4. oктобра одржана
свечаност поводом доделе сребрних
кованица „Знамените личности Србије”
ученицима генерације основних и
средњих школа са подручја Школске
управе Ваљево, којој је присуствовао
министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић. За
школску 2016/17. годину, збирке од по 25
сребрњака са ликовима истакнутих
државника, научника и уметника укупно
су добила 102 најбоља ученика из Колубарског и Мачванског округа, од чега 73
основца и 29 средњошколаца. Додељујући збирке сребрних кованица, Шарчевић је ученицима поручио да су понос
не само својих родитеља и средине у
којој живе, већ и целе Србије, а обавеза
је државе да им обезбеди услове да
остану и своје знање искористе управо
овде. Похвалио је Школску управу
Ваљево у којој је, како је рекао, образовање квалитетније него у другим деловима Србије, те стога представља узор
другима.
Начелница Школске управе Ваљево, др Зорица Јоцић, у обраћању
награђеним ученицима пожелела им је
да наставе путем којим су кренули.
„То је пут знања, одрицања, учења,
који није ни мало једноставан и ни мало
лак, али је сигурно да је то прави пут и

НАГРАЂЕНИ
ИЗ УБСКЕ ОПШТИНЕ
Из тамнавских основних школа,
комплете сребрних кованица добили
су следећи ученици генерације: Андреја Дамњановић („Милан Муњас“
Уб), Ненад Зељић („Рајко Михаиловић“ Бањани), Теодора Ивановић
(„Душан Даниловић“ Радљево ), Богдан Глишић („Свети Сава“ Памбуковица), Тамара Стефановић (Музичка
школа „Петар Стојановић“ Уб), а из
средњих Софија Исаиловић (Гимназија „Бранислав Петронијевић“) и
Сара Јовановић (Техничка школа).

Министар Младен Шарчевић
током доделе награда
да поуздано доводи до успеха. Пошто
сте најбољи, ова земља очекује да и
сутра будете најбољи у областима
којима се будете бавили, а изнад свега
да останете и постанете добри, честити
и поштени људи”, рекла је др Јоцић.
Присутне у Дому културе поздравио је и председник општине Уб Дарко
Глишић рекавши да је граду на чијем је
челу указана велика част тиме што је
угостио добитнике признања Министарства просвете.
„Домаћини смо онима који су својим знањем, радом и трудом заслужили
да понесу ласкави епитет најбољих у
претходној школској години. Надам се
да смо част која нам је указана заслужили, између осталог, и због тога што
смо се пуно трудили да последњих
неколико година улажемо у средње и
основно образовање на територији
наше општине и да у потпуности променимо изглед школских објеката, који
сада изгледају неупоредиво боље него
раније”, рекао је Глишић поручивши
ученицима генерације да су будућност
Србије.
У част награђених, припремљен је
и краћи уметнички програм, који су
извели ученици и наставници Музичке
школе „Петар Стојановић“ Уб.
Церемонији доделе сребрних кованица присуствовали су и директори
основних и средњих школа из Колубарског и Мачванског округа (Ваљево, Шабац, Лозница, Уб, Љиг, Лајковац, Мионица, Осечина, Коцељева, Богатић,
Владимирци, Мали Зворник, Љубовија
и Крупањ).
Д.Н.
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ПРЕСЕЉЕЊЕ У НОВУ ЗГРАДУ
ОПШТИНЕ УБ

КАШЊЕЊЕ ЗБОГ
ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Рок за завршетак последње фазе
изградње нове зграде општине Уб, која
подразумева њено комлетно опремање, истекао је 1.октобра. Разлози кашњења су бројни неспоразуми са извођачем радова који се, према речима
председника општине Уб Дарка Глишића, некоректно и неозбиљно понео,
па је рок за пресељење општинских
службеника непланирано померен „за
први дан наредног месеца“.
- Имамо око 30-ак дана кашњења и
то се дешава када неозбиљни људи
преузму на себе одговорност да раде
озбиљан посао, конкуришу па им се посрећи да посао и добију. Онда хоће да
варају, а ја нисам расположен ни за
какве комбинације и, тако, беспотребно
дођемо у сукоб. Видећемо шта даље,
не бих се баш кладио на њих, зато што
је поштење и одговорност на нашој
страни, а не на њиховој. У сваком случају, посао ће бити завршен до
1.новембра- истиче Глишић.

Будућа зграда Општине Уб
Пресељење у нови и финкционалнији објекат не само да ће допринети бољем раду општинских службеника, већ ће и омогућити ослобађање
простора у старој згради која ће убудуће припасти правосудним органима.
- У стари објекат локалне самоуправе, одмах по нашем исељењу, ући
ће Министарство правде и кренути да
га сређује. Ту ће бити смештене све
правосудне институције са територије
наше општине: Тужилаштво, Основни
суд и Прекршајни суд. Они ће, већ
наредне године, из свог буџета одвојити новац за спољашњу и унутрашњу
реконструкцију те зграде- закључује
први човек убске општине.
М.М.М.

Снимак министра Шарчевића
и Дарка Глишића са награђенима
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Више фотографија на: www.facebook.com/glastamnave

СТР „Бане и Биља“ Памбуковица

Ауто делови „Шоне“

УБСКА ГУЛАШИЈАДА

ЗЗ „Трлић“

ПСД „Ћира“ Лајковац

Убска екипа „Смуђ“

Пензионери Уб
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ОДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА ЛОВАЧКА ГУЛАШИЈАДА НА УБУ

ГУЛАШ ПОНОВО
У МОДИ
Овогодишњи победник је екипа „ТЕНТ“ са
капитеном Александром Симанићем. Друго
место заузео је полицајац Раде Ђурић из
Совљака са екипом „Пролеће М2“,
а треће Убљани под називом „Јеленко“
предвођени Славољубом Вукосављевићем.
Након двогодишње кризе, мањег броја екипа и
посетилаца, али и експеримантисања са местом одржавања
Ловачке гулашијаде, ова традиционална убска манифестација поново је попримила обрисе некадашњих дружења,
уз учешће 34 екипе и великог броја гостију. Организаторима
је на руку, ове године, ишло и лепо време, па нас је амбијент у
главној улици подсетио на нека од најуспешнијих окупљања
тамнавских ловаца, који на овај начин обележавају старт
главне ловне сезоне.
Поред већ устаљеног припремања ловачког гулаша,
такмичари су се потрудили да своје дружење зачине
додатним ђаконијама, попут пасуља у земљаном лонцу,
роштиља, пилећих крилаца на тањирачи... Добро расположење употпунили су и домаћа ракија, точено пиво, кувано
вино, али и трубачи који су посебно допринели стварању
празничне атмосфере на Убу.
После четири сата крчкања гулаша, чији се мирис
ширио градом, трочлани жири састављен од самих учесника
(вољом жреба) прогласио је најуспешније припремљене
мађарске специјалитете. Овогодишњи победник Убске
гулашијаде је екипа „ТЕНТ“ у чијем саставу су се нашли
Александар Симанић, Зоран Јовановић, Милан Јокић и
Никола Томић. Друго место заузео је Раде Ђурић из Совљака
са екипом „Пролеће М2“, а треће Убљани под називом
„Јеленко“ са Славољубом Вукосављевићем на челу.
- У нашем гулашу није било тајних састојака. Трудили
смо се да све буде природно што нам се, као што видите, и
исплатило. Мислим да је враћање гулашијаде у главну улицу
пун погодак, што показује и број пријављених екипа ове
године. Редовно учествујемо на Убу, освајали смо и раније
пехаре, али ће овај имати посебну тежину због изузетно јаке
конкуренције и великог броја кулинарских мајстора- истиче
Зоран Јовановић из Лајковца, члан победничке екипе.
По традицији подељени су пехари у још неколико
категорија, које су оцењивали сами организатори. Најбољи
штанд имала је екипа Музичка школа „Петар Стојановић“ и
весели ловци, док је највећи број женских учесника окупила
група „Пензионери Уб“. Најстарији учесник гулашијаде био је
Петар Урса (1939.), а најмлађи Вања Павловић из Шапца
(2014.).
Организациони одбор, предвођен Благојем Цонићем,
ове године је одрадио одличан посао. Милован Миловановић

Победници
11.Убске гулашијаде:
Екипа „ТЕНТ“

Другопласирани:
Раде Ђурић

Треће место:
Екипа „Јеленко“

PRODAJA POLOVNIH VOZILA IZ UVOZA - IZ PONUDE IZDVAJAMO

N
O
V
O

2009 VW Passat B6
7.500 €
R-Line

2007 Opel Corsa
3.400 €

2007 Fiat Croma
3.700 €

karavan, 2.0 TDI, 194.892 km

hečbek, 1.4i benzin, 113.400 km

karavan, 1.8 benz+TNG, 205.523 km

2004 VW Golf 5
4.950 €

2006 Audi A4
5.900 €

2005 Renault Modus
2.550 €

2005 Peugeot 1007
2.600 €

hečbek, 2.0 TDI, 191.558 km

karavan, 2.0 TDI, 173.218 km

hečbek, 1.2 benzin, 188.000 km

hečbek, 1.4 benzin(TNG), 101.289 km

KOMPLETNA
PONUDA
NA SAJTU
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ПОХВАЛЕ РЕСОРНОГ МИНИСТРА НА РАЧУН УБСКИХ ШКОЛА

УСЛОВИ И КВАЛИТЕТ РАДА НА ВИСОКОМ НИВОУ
Након обиласка основне шоле и средњошколског центра, министар просвете
Младен Шарчевић изразио задовољство њиховим радом и опремљеношћу
Током посете Убу поводом доделе признања за 102
ученика генерације из Колубарског и Мачванског округа,
министар просвете, науке и технолошког развоја Младен
Шарчевић је са домаћинама и начелницом Школске управе
Ваљево Зорицом Јоцић обишао Техничку школу, Гимназију
„Бранислав Петронијевић“ и Основну школу „Милан
Муњас“.
- Све три школе не само да су добро опремљене и
изгледају лепо, него и раде добро, разумеју свој посао,
иновативни су и то је јако велика срећа за овај крај, оценио је
министар Шарчевић након обиласка и нагласио да је за
успешан рад потребна добра сарадња школе, Школске
управе и локалне самоуправе, што је у убским установама
образовања видљиво.
„Ова средина не заостаје за Београдом или било којим
другим великим градом ни у опреми, ни у условима рада
нити по квалитету рада. Све што сам видео не заостаје ни за
чим и три убске школе свакако спадају у боље образовне
установе у Србији, закључио је министар Шарчевић, уз најаву
нових улагања у овдашње школе.

Министар Шарчевић на часу информатике
у ОШ „Милан Муњас“ Уб

Директори убских основих школа са Младеном
Шарчевићем, Дарком Глишићем и Зорицом Јоцић
Говорећи о раду министарства на чијем је челу, министар
Шарчевић је истакао да је усвојеним законима постављен
оквир за функционално знање, које је потребно за 21. век, те да
је завршен национални оквир образовања, а сада предстоји
рад на новим наставним плановима и програмима.
- Улазимо у озбиљне циклусе реформи и то је незаустављив процес. На високом образовању смо повезали послодавце са факултетима, увели циклусе кратких студија, школовање уз рад, увели индустријске предаваче. Што се тиче
основног и средњег образовања, сада радимо на реформи
првог и петог разреда основне и првог разреда средње школе.
И низ других новина је уведено кроз системске законе и нова
решења - указао је министар Младен Шарчевић. Он је такође
истакао да ће средства у износу од 27,4 милиона евра, добијена од Европске уније, у највећој мери бити искоришћена за
обуку наставника за нове облике и методе рада.
Д.Н.

NOVO !!!

BUKOV PELET “Jela Star” Prijepolje

ОПШТИНА УБ
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НА 27. СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ФОРМИРАНА
ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА
У понедељак, 9. октобра, у Клубу Дома културе
одржана је 27. седница Општинског већа, на којој је
формирана трочлана Жалбена комисија, као колегијални
орган који у другом степену одлучује о жалбама службеника Општинске управе, као и учесника интерних и јавних
конкурса. На период од пет година, у комисију су именовани дипломирани правници Марија Новаковић (председник), Слађана Теодосић и Драган Миловановић.
Поред тога, већници су одредили да дипломирани правник Драган Радојчић представља општину Уб у стечајном
поступку над стечајним дужником ФГМ „Трудбеник“, над
којим се, решењем од 26.септембра, спроводи банкротство.
На последњој седници Већа, дата је сагласност Установи за културу и спорт на другу измену овогодишњег Програма рада, прихваћен је Извештај о раду општинског
Правобранилашта за прошлу годину, као и предлог
колективног уговора КЈП „Ђунис“. Зелено светло добила су
и планска документа у области заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама.

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

Седница Општинског већа општине Уб

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ДОНЕО
ПРОЦЕНУ УГРОЖЕНОСТИ ОД НЕПОГОДА

ЗА УСПЕШНИЈУ
ПРЕВЕНЦИЈУ
Штаб за ванредне сит уације донео је Процену
угрожености општине Уб од елементарних непогода и других
несрећа, значај и обиман стратешки документ који треба да
допринесе што успешнијој превенцији и смањењу свих
предвиђених ризика од природних, али и техничкотехнолошких катастрофа. На последњој седници, чланови
Штаба су усвојили и општински План заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама, као и Одлуку о одређивању
овлашћених оспособљених правних лица за спровођење
мера у таквим околностима.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА УБА

ПОЧАСТ БОРЦИМА И ЖРТВАМА
Поводом 3. октобра, Дана ослобођења Уба у Дугом
светском рату од фашистичке окупације, положени су
венци и цвеће на споменике НОБ-а на Градском тргу. Венце
су положили заменик председника општине Уб Александар
Јовановић Џајић, потом представници убског СУБНОР-а и
СПС-а, као и гости, чланови секције Прве пролетерске бригаде и делагације борачких удружења из Вранића и Лазаревца.
Честитајући борцима и грађанима Дан ослобођења,
који је уједно и Дан општине Уб, секретар Општинског
одбора СУБНОР-а Богољуб Павловић, рекао је да је то
један од најважнијих празника који ова организација обележава у сарадњи са локалном самоуправом, уз подсећање да је у Другом светском рату Тамнава дала око хиљаду жртава. Уб је ослобођен 3. октобра 1944. године, у
заједничкој операцији јединица из састава Прве пролетерске и Треће крајишке бригаде.

Са седнице Штаба
Штаб је прихватио и Извештај о стању спремности и
припремама надлежних субјеката и служби за предстојећи
зимски период. Општинска управа расписала је јавну набавку
за чишћење и одржавање 173 километра путева, колико је у
њеној надлежности и очекује се да ће у наредних месец дана
бити изабран извођач радова зимске службе.
Д.Н.

Полагање венаца на Градском тргу
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ИНФРАСТРУКТУРА

СЕЗОНА АСФАЛТИРАЊА У ПУНОМ ЈЕКУ

УБСКА СЕЛА БРОЈЕ КИЛОМЕТРЕ
Након радова у Кожуару, машине за асфалтирање преселиле су се у Врело, Бањане и Таково.
У наредном периоду „на тапету“ су Докмир, Совљак, Паљуви...
Три недеље након почетка радова, Предузеће за путеве
Ваљево привело је крају потпуну реконструкцију дела
локалне саобраћајнице од Кожуара према Туларима. Радови
су изведени у дужини од 2.340 метара, на потезу Пољаковића
крај, од кожуарских споменика до раскрснице са државним
путем Дебрц-Бањани. У ову деоницу кроз Кожуар уложено је
16 милиона динара без ПДВ-а, а инвеститор је Јавно
предузеће „Путеви Србије”.
Пројекат је, према речима Гордане Ненадовић, шефа
градилишта, обухватао стругање старог, постојећег асфалта
на читавој деоници, постављање тампона и новог асфалта,
као и уређење канала за одводњавање. Ширина новог пута је
четири метра, колико је и био, с тим што сада има и банкине
по 80 сантиметара са обе стране.
Председник општине Уб Дарко Глишић, који је са сарадницима обишао завршне радове, обећао је да ће преостали
део локалног пута, кроз Туларе, бити саниран следеће
године.
- Пут је био дотрајао, а врло је фреквентан, пошто га
подједнако користе мештани Кожуара и Тулара. Успели смо
да обезбедимо новац за реконструкцију прве деонице кроз
Кожуар и веома смо захвални „Путевима Србије“ на разумевању јер, да је ову зиму пут остао у стању у ком је био, на пролеће више не би могао ни да се закрпи. Реконструкција је
доста коштала, али сада је 2,3 километра кроз Кожуар као
магистрала и много ће људима олакшати живот. Наредне
године настављамо радове до границе наше општине, када
ћемо урадити и деоницу кроз Туларе од три километра, чиме
ће овај локални пут целом дужином бити саниран и стављен
под нови асфалт”, најавио је први човек убске општине.

ТАКОВО
Свечену и слављеничку атмосферу, уз музику и
обавезно вруће печење, ових дана забележили смо у Такову, у
домаћинству Александра Радовановића Бече. Поред његове
куће прошао је асфалт, односно нових 500 метара уређеног
пута који даље води ка Црвеној Јабуци. Наиме, у питању је
наставак радова на деоници која спаја два регионална пута:
„шабачки“ и „београдски“.

Таково
- Овај пут је добар пример да ми оно што обећамо то и
наставимо. Још пре две године смо кренули и из правца
Црвене Јабуке и из Такова, да више од четири колометра пута
полако спајамо асфалтом. Ово је изузетно значајан пут за све
људе који гравитирају у овом крају, јер их спаја са
регионалним путем ка Београду. Управо због тога смо и
решени да га у потпуности урадимо, највероватније већ
наредне године- поручио је Дарко Глишић, током обиласка
радова у Такову.

ВРЕЛО
Кожуар
Председник Савета Месне заједнице Кожуар, Владан
Лукић имао је само речи хвале за нов пут кроз село, јер како
рече његовом реконструкцијом решен је дугогодишњи проблем и од сада „више нема крпљења рупа нити насипања”.
Поред дела локалног пута, у Кожуару је недавно окончани и радови на 480 метара једног крака главног пута ка
Лукића крају, који је током претходне две године асфалтиран
у неколико етапа.
„Људи који овде живе су изгубили сваку наду да ће пут
бити урађен, али смо успели да га завршимо захваљујући
„Путевима Србије“, док су асфалтне прилазе ка домаћинствима мештани сами платили. Од пролећа планирамо да у
Кожуару урадимо још најмање километар пута и да ово село
ставимо под асфалт, тако да буде за пример што се тиче
путне мреже“, истакао је Дарко Глишић.
Пут кроз Лукића крај био је у веома лошем стању и
после сваке кише мештани су враћали камен који би вода
однела, предочио је председник Савета МЗ Владан Лукић.
„Ми смо пут сами санирали и одржавали о свом трошку,
нисмо чекали ни општину ни државу. То је председник општине препознао и одлучио да га уради. Пут нам много значи,
јер село не може да функционише без основне инфраструктуре“, навео је Лукић и указао да су Кожаур две деценије
заобилазила било каква улагања у путну мрежу, „а сада могу
да се похвалим да смо за последње две и по године урадили
5,5 километара асфалта”.

Нових 500 метара асфалта добио је и врељански засеок
Липовица, односно део пута који води ка Брековићима. Према
речима Зорана Вићентића, одборника у СО Уб, уређење овог
пута подржала је Месна заједница из простог разлога што овај
потез насељава десетак породица са малом децом, чиме се
младим људима даје подстрек да остану у селу.
Задовољство урађеним није крио ни Дарко Глишић, који
је посебно истакао добру организованост људи који живе у
овом крају.
- Овде бих посебно желео да похвалим мештане, који су
се максимално потрудили да уреде обале и на тај начин нам
додатно олакшали посао приликом извођења радова. Када је
тако и када у селу влада слога, ми се трудимо да то
подржимо- поручио је председник убске општине.

Врело - Липовица

ИНФРАСТРУКТУРА / ПОЉОПРИВРЕДА
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УРEЂЕЊЕ АТАРСКОГ ПУТА У МУРГАШУ

ЗАБОРАВЉЕНИ ПУТ ПОНОВО „ЖИВИ“
Уређењем ове деонице дужине 3,5 километара и насипањем камена створени
су услови за бољу комуникацију између неколико убских села
Атарски пут у Мургашу, који повезује неколико убских
села (Врховине, Гвозденовић, Гуњевац и Звиздар), до
недавно је био непроходан за аутомобиле и лаку механизацију, чак се и тракторима тешко пролазило кроз зарасле
обале и огромне „кратере“ на путу. Средствима Министарства пољопривреде и општине Уб, која је са 50 посто
учествовала у овом послу, у износу од 4.100.000 динара,
започета је његова комплетна реконструкција у дужини од
3,5 километара. Уређењем ове деонице и насипањем камена
створени су услови за несметано одвијање саобраћаја у
овом делу убске општине у који су, до недавно, и мештани
Мургаша ретко залазили због изузетно тешких услова
кретања.
- Овај пут је од војног значаја и до пре неколико година
био је потпуно непроходан. Многи људи тешко су долазили
до својих њива, којих на овом потезу има близу 500 хектара.
Нешто је рађено пре неколико година, али ово сада је
стварно само како се пожелети може. Људи у нашем крају су
пресрећни- каже Славољуб Мирчић, мештанин Мургаша.
Радове на овом атарском путу, ових дана, обишао је и
председник општине Уб Дарко Глишић, који се и лично
уверио у квалитет нове подлоге.
- Овај пут је од прилично велике важности не само за
Мургаш, већ и за Врховине, такође и десно крак који води ка
Гуњевцу, јер он чини основну комуникацију овог дела Мургаша са поменутим селима. Ово је још једна добра ствар коју
радимо, како би овај део села учинили проходним за људе
који овде живе, да могу да несметано обављају своје активности и воде нормалан живот. Рок за завршетак овог посла
је 1.новембар- истиче Глишић.

АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА КА ИВЕРИЋУ

ЗА ПОЧЕТАК
- ПОЛА КИЛОМЕТРА
Пут ка Иверићу, кроз село Бањане, добио је током
прошле недеље нових 500 метара асфалтне подлоге.
Изузетно фреквентна деоница, која повезује убску и
обреновачку општину, према обећањима, требало би у
наредном периоду да у целокупној дужини буде пресвучена
(око три километра). То нам је потврдио и председник убске
општине Дарко Глишић, током обиласка радова:
- Већ неколико година планирамо изградњу овог правца, али стицајем околности нисмо у томе успевали. Пут ка
Иверићу је веома фреквентан, јер га део обреновачког краја
користи за долазак на пијац у Бањане, а касније и даљу комуникацију према Убу. Ми смо га пре неколико година уредили,
у програму „атарских путева“, и оспособили га за нормалну
употребу. Он је до недавно био потпуно непроходан и њиме
готово да није могло да се прође аутомобилима. Има тамо и
доста деце која из тог правца долазе у бањанску школу, што
нам је додатни мотив да га урадимо. Сада смо коначно
успели да пронађемо начин да кренемо у асфалтирање, док
ћемо идуће године наставити и мислим да ћемо, чак, успети
да стигнемо до самог Иверића- поручио је Глишић.
М.М.М.

Асфалтирање у Бањанима

Пут који је био непроходан, стављен је у функцију:
Дарко Глишић у обиласку радова
У наредном периоду, након постављања квалитетне
подлоге, остављена је могућност постављања и асфалта.
- Сада нам је најбитније да пут учинимо проходним, како
би људи могли њиме несметано да се крећу, а у годинама пред
нама, урадићемо готов, припремљен тампон, па можда и
асфалт. Уосталом видећемо каква је ширина и дужина самог
пута у целини и колико је то све изводљиво да у неком будућем
периоду урадимо- поручио је први човек убске општине у
разовору са мештанима Мургаша.
M.M.M.

ЗА ДОБАР ПРИНОС И ПЛОДНОСТ ЗЕМЉИШТА

ПРАВИЛНА ПРИМЕНА
СТАЈЊАКА
Најбоље време примене је крајем лета
и почетком јесени, пре основне обраде
земљишта за пролећне усеве
На подручју Тамнаве највише коришћено органско
ђубриво је стајњак. Значај стајњака одражава сe у његовој
улози у поправци физичких, хeмијских и биолошких особина зeмљишта. Најбоље време примене је крајем лета и
почетком јесени, пре основне обраде земљишта за пролећне усеве. Током лeтњих и јeсeњих мeсeци повољни су
услови (тeмпeратура и влага зeмљишта) за њeгово разлагањe (хумификацију и минeрализацију).
Код нас постоји лоша пракса да се стајњак износи на
парцелу почетком зиме или пролећа и оставља се у мањим
гомилама више дана, недеља, па и месеци, што има за последицу његово брзо сушење и велике губитке у азоту.
Такође, по кишном времену део хранива испира се у земљиште испод гомилице, тако да се тај део добро нађубри и
касније током вегетације виде се места где су лежале гомилице, јер су бујнија, гушћа и усев спорије сазрева. Ако се
одмах не заоре, губици у хранивима су велики и сваки дан
одлагања његовог заоравања доводи до смањења његове
вредности. Одмах заоран стајњак има вредност 100 посто,
заоран после три дана вредност му се смањује за 20 посто,
после девет дана за 30, а уколико се остави да лежи преко
зиме тако заоран стајњак има за 50 посто мању вредност.
Изношење стајњака потребно је обавити при хладнијем времену, облачном, без ветра. Након његовог растурања на парцели потребно га је одмах заорати.
Стајњак је ђубриво са продуженим дејством. У првој
години искористи се 50 посто хранива, у другој 30, а у трећој
20 посто. Због тога се његова употреба препоручује сваке
друге или треће године, уз додавање биљних хранива са
минералним ђубривима. Количине које треба уносити су
различите за поједине културе и крећу се од 10 до 60 т/ха.
Мање количине примењују се за културе које не показују
велику реакцију на његову примену, док са веће количине
примењују код окопавина и воћарских култура.
Светлана Јеринић,
саветодавац за ратарство у ПССС Ваљево
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ПРЕКО ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА ЗА ВОЛАНОМ АУТОБУСА

ВОЗАЧ СА НАЈДУЖИМ СТАЖОМ
У „Стрели“ од 1973. године. Некада се прелазило и по
17.000 километара. Данас је све мање професионалних возача.
Возач аутобуса је тежак и одговоран посао, који подразумева висок ниво
психофизичке спремности. Дугогодишње искуство и возачки стаж, предуслов су за сигурно запослење, које је у
иностраним земљама и до десет пута
плаћеније него у Србији.
Најискуснијем и најстаријем возачу
у „Стрели“, Драгутину Зујаловићу из
Тулара, који је за воланом аутобуса од
своје ране младости, године не представљају проблем. Време за воланом, које
се код Зукија, како га популарно зову
колеге, сваки дан повећава, не мери више сатима, већ годинама. Каријеру у
„Стрели“ започео је у фебруару 1973.
године, са 25 година, а у јануару 1974,
добио је возачку дозволу Д категорије.
Пензију је стекао 2008. године, после 35
година стажа и пет година бенефиција.
Због дефицита возача аутобуса опет је
ангажован. Дефинитиван растанак са
воланом аутобуса најављује ове године,
пре зимског периода.

Услов за пензију стекао је
2008.године, али и даље вози

- Волим овај посао јер не може да
га ради свако. Редак је случај да неко
вози преко 40 година, јер возачи имају и
бенефициран радни стаж, а у старој
Југославији их је било довољно. Крајем
седамдесетих и почетком осамдесетих,
на конкурс се јављало и преко 200 људи.
Многи су хтели у 'Стрелу', јер је посао
возача био добро плаћен. У 'Стрелу' је
било теже доћи, него у Централни комитет – сећа се Зујаловић прошлих дана
када је возио са колегама нешто старијим од њега, као што су Милан Глишић,
Сајко, Аца Пјанић.
Зукијеву љубазност и сталоженост
приметили су путници, најчешће на
релацији до Врујаца и назад, у сезони,
као и на релацији Уб - Београд -Уб (у 21
час из Београда). Увек расположен, и за
старе и за младе, за све путничке хирове и потребе, уз добру сарадњу са
кондуктерима.
До скоро су се возиле туре до
црногорског приморја и Новог Сада, али
те релације нису биле исплативе. Стрелини возачи, некада су возили по целој
Југославији и Европи. Незаборавне су
биле вожње по Немачкој, Шпанији,
Грчкој, Турској, Русији, Пољској, Мађарској, Италији, а Зукију је у сећању посебно остала четрнаестосатна вожња до
Бриона од 700 километара, када је као
млад возач осамдесетих година, сам
возио синдикалну делегацију „Крушика“, без помоћи. Од управе Крушика
добио је захвалницу.
-Уместо да останем да спавам,
кренуо сам са Крушиковим синдикалцима у обилазак Арене у Пули, Фажане и Бриона. Цео дан вожње, ходања,
разгледања. Све смо то пешице прешли.
Вратили смо се тек увече око 21 час,
мало одморили, попили кафу и кренули
натраг за Ваљево, око 22 часа, а стигли
већ у десет ујутру. После неколико дана,
синдикат Крушика је послао захвалницу, а шеф Жикица је одмах, у шали,
питао, колико сам је платио – присећа се
Зујаловић.

Драгутин Зујаловић:
44 године за воланом аутобуса
Возиле су се релације и до 17.000
пређених километара. Највише аутобусом марке „Дубрава“, загребачке производње. Данас се возе турски „Сафари“.
Било је много посла, па се много и
возило. Дешавало се одмах по доласаку
са мора, да морају да возе до копова или
електране. Сада закон не дозвољава
вожњу дужу од два пута по четири и по
сата, и без другог возача.
- Једном смо колега и ја имали 700
сати вожње за месец дана. Вожња нам се
рачунала по пређеном километру. На
регионалним путевима, вожња се рачунала у просеку 40 километара на сат, а на
ауто-путу шездесет. Сада је мањак возача, јер је скупа обука и лоше је плаћен
посао. Некада смо имали плате веће него
возачи у Немачкој. Мада, много се радило. Нико те није питао да ли може. Ако си
хтео да возиш добра 'кола', морао си
добро да радиш.
Интересантне туре биле су и
туристичке вожње странаца, нарочито
Американаца, који су се лако споразумевали са Зукијем, иако нису знали
српски језик, нити Зуки енглески. Једном
приликом, замолили су га да стане на
неком мосту да се сликају. Када га је
полицајац казнио, сви су скупили новац и
платили казну, па га још частили више
него што је била његова плата. Све те
интересантне анегдоте и приче, углавном
су се дешавале пре распада Југославије,
а после деведесетих било је и мање
посла и мање вожњи, а данас и мање
возача. Возе само они који су истрајни, тај
посао воле и схватају га одговорно.
Д.Капларевић

ТРЕЋИ ФЕСТИВАЛ ПРАВОСЛАВНОГ ФИЛМА У ГОСТИМА

„СНАЖНИ ДУХОМ” НА УБУ
Публика имала прилику да види два назначајнија остварења
из овогодишњег такмичарског програма
Установа за културу и спорт на Убу
је организовала пројекцију два најзначајнија остварења из такмичарског
програма недавно завршеног трећег
Међународног фестивала православног
филма „Снажни духом” у Крушевцу.
Убљ а н и с у има л и п р ил ику д а
погледају краткометражни документарни филм о свештенству Руске православне цркве у Камчатској епархији, као
и „Поред нас”, најбољи играни филм на
овогодишњем фестивалу по оцени
стручног жирија и публике, у коме новосибирски свештеник Александар Новопашин на примеру Русије поставља
актуелно питање о постојању секти широм света и њиховом утицају на младе.
Пре почетка пројекције, публици се
обратио др Сергеј Александрович

Маризин, главни координатор пројекта
„Руси на Балкану” и истакао да је циљ
фестивала „Снажни духом” учвршћивање православља и веза међу народима „ради друштвеног и патриотског
постигнућа и успеха.” Он је такође подсетио да је на трећем фестивалу представљено више од 20 филмских остварења ствараоца из Србије, Пољске, Русије, Грузије, Белгије, Републике Српске, Естоније и других земаља, која на
специфичан и комуникативан начин
говоре о духовним вредностима православља, историји и уметности.
У знак захвалности за организацију
дела фестивалског програма на Убу,
протојереј Милан Ристивојчевић уручио
је благодарнице др Маризину и адвокату Драгану Савићу Блекију.

Др Сергеј Александрович Маризин,
Милан Ристивојчевић и Драган Савић
Установа за културу и спорт се нада
да је ово само почетак сарадње и да ће ,
наредне године, Убљани имати могућност да погледају комплетан програм
крушевачког фестивала.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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НОВА РУБРИКА У „ГЛАСУ ТАМНАВЕ”

TAMNAVSKI LEKSIKON

ДАРКО ГЛИШИЋ,
председник општине Уб и председник
Извршног одбора Српске напредне странке
Биографија
Дарко Глишић је рођен 28.маја
1973. на Убу (отац Милан и мајка Дивна)
у тадашњем убском породилишту, што
са поносом истиче. Основну школу
завршио је на Убу, код учитеља Видана
Апостоловића и Раде Миладиновић,
док му је разредни био пок. Јездимир
Млађеновић. Средњу геодетску школу
и студије завршио је у Београду.
Функцију председника општине
Уб обавља од 2012.године и у досадашњем мандату наметнуо се као један
од најутицајнијих и најуспешнијих
функционера које је Уб икада имао.
Покренуо је замајац развоја општине
Уб, отварање копа Радљево, побољшавање инфраструктуре у тамнавским
селима и граду, обнављање школских
објеката и улагање у образовање, као
и запошљавање Убљана на многим
местима која су за наше грађане некада била недоступна.

Окружног одбора СРС-а, а од 2
 000. до
2008. председник Окружног одбора за
Колубарски округ.
Народни посланик у два мандата,
од 2
 003. до 2008.године. Председник
Скупштине општине Уб о
 д 2004. до
2006.године.
Један је од оснивача Српске напредне странке (2008.године) и председник Окружног одбора (2008-2013).
Функцију потпредседника Изврсног одбора С
 НС-а обављао је од 2014. до
2016.године, док је на место председника ток тела и члана Председништва
постављен 2016.године.
Био је члан управе КК Црвена
Звезда у сезони 2013/14 и председник
Женског одбојкашког клуба Уб у периоду до 2008. до 2015.године.
Има два сина (Лука и Данило).

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- Најдражи кутак су ми наши спортски објекти. Волим да проводим време
на нашем стадиону, поготово сада када
је Немања Матић од њега направио
један од најлепших. Такође, веома често
посећујем спортску халу и Школарац.

Одрастање на Убу
памтим по...
- Одрастање на Убу памтим по
неком лепшем и безбрижнијем времену.
Памтим га по срећном детињству, школским догодовштинама, шамарима наставника Ћефте које сам заслужио, по
мојој Стубленици које више нема, као и
неким драгим људима који, такође, на
жалост, више нису међу нама.

Уб би требао да буде
поносан на...
- Уб би требао да буде поносан на
људе који су из ове средине кренули и
направили велика имена у свету, која се
Активан у политици од 1996-те у данас изговарају са поштовањем, као и
Српској радикалној странци, од 1
 997. на то што они своју љубав и пажњу
до 2000.године био потпредседник према Убу враћају кад год су у прилици.

На Убу ми највише смета...
- На Убу ми највише смета немар и
непажња. Паркирање где се стигне, бацање смећа по улици, ломљење клупа, табли
за кошеве, клацкалица и свега осталог што
је направљено као јавно добро за све
грађане наше општине.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- Перспективе развоја Уба и Тамнаве
су у нама самима. Ако будемо вредно
радили, ако будемо довољно јединствени
и сложни, успећемо да искористимо све
оно што јесу наше природне и географске
предности. Од велике приче обично
остану мали резултати или ништа. Од рада,
посвећености и стабилности правиће се
резултати, као што су и почетак реализације копа Радљево после 40 година, велики
помаци у путној инфраструктури, школству и тако даље. Ништа од тога нам није
пало са неба. Зато сматрам да су Убљани
сами себи највећа прилика, али и највећи
противник.
На нама је.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...
- На Убу недовољно обраћамо пажњу
на своју околину и људе који нас окружују.
Али, и са свим својим врлина и манама, Уб
је моје родно место у којем живим, из кога
не желим да одем и у коме бих волео да
остану и моја деца. Ја сам своју одлуку
давно донео, тамо где сам рођен- ту ћу и
окончати свој животни век.
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НАШИ АУТОРИ
УБЉАНИН НА ЧЕЛУ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

О ГУЛАШУ
И ГУЛАШИЈАДИ
„О гулашу и гулашијадо, на тебе сам долази радо, све
док нисам крај котлића страдо!“.
Ове стихове испевао је један за сада мање познати
убски љубитељ гулаша, фасциниран чињеницом да јесења
манифестација „Ловачка гулашијада“ у организацији ЛУ „Уб“
опстаје већ седамнаест година упркос недостатку противпожарних апарата, дежурних ватрогасаца, дежурних медицинских екипа и свега осталог у животу што би могли да сврстамо под кетегорију „озбиљно“. Отворени пламен лиже
котлиће, плинске боце весело шиште, кане са стране по која
кап вреле масти ил' се пролије чашица шестоког алкохолног
напитка справљеног у домаћој радиности без етикете,
декларације, поуздане лабораторијске анализе па опет,
хвала Богу, сви живи и здрави оду са гулашијаде.
Ова наша, технички посматрано ловачка манифестација
слави почетак нове ловне сезоне. Датум одржавања утврди
по правилу Скупштина ловаца ЛУ „Уб“ па има статус лутајућег празника. На термин поред тренутног расположења
присутних утицај имају временска прогноза, познавање
календара околних манифестација и текућих спортских
дешавања. Лутајућа је и локација, мало Главна улица, мало
Вашариште, можда кроз коју годину Општинско брдо, Школарац или Фазанерија. Главна одлика догађаја је спонтаност и
прожима сваки његов сегмент. Пропозиције су део усмене
традиције, правила и састав жирија за оцену гулаша су
подложна итренутним изменама, утврђују се на лицу места,
извучени редни бројеви екипа јесу и нису битни, све почиње
изјутра око 7-8 поделом мањих комада меса срнеће дивљачи
а завршава поподне у 3-4 сата, кад последњи учесник реши
да склони сунцобран. И тако ...
И тако је Коцељева догурала до 222 котлића, уз најаву
да ће следеће године доћи и људи из „Гинисове књиге рекорда“ да преброје котлиће, учеснике и утврде да ли је то
манифестација светских размера. Коцељева? Суседна
општина од које нас само Тамнава дели. Док се ми чешкамо и
апелујемо да учесници потуре нешто испод огњишта да нам
не горе асвалт и отварају рупе у Главној улици, у Коцељеви
учеснике чака спремна камара дрва, цигла и синија за ватру,
сунцобран и сто. Свака част за организацију, унапред познат
термин и солидан стандард за манифестацију са краћом
традицијом од Убске.
Да нам не би осамнеста гулашијада имала све одлике
седамнаесте, хајде већ сад да нешто утаначимо.
Време: да се зна унапред када, у који дан, дал' је субота
пред лов или недеља уочи лова. Има људи који се спреме
шест месеци унапред, резервишу авионске карте за себе и
пријатеље из иностранства па – „мрњау“, промењен термин.
Или глумци договоре представу, обећају гостопримство, нит'
дочекали нит' гулаш видели. По могућству, да не буде у исти
дан кад и Ваљевска чваркијада.
Место: овогодишње 34 екипе добиле су четири дужине
ивичњака у горњем делу Главне улице. Кнап. За више или
ливада или доњи део Главне улице, плус да се свакој екипи
обезбеди ложиште којим неће прљити тешко стечени асвалт.
О тргу не размишљам, није место котлићима међ' спомењем,
мада ће неко тврдити да се то спрема за покој душе палих
ратника у Великом и Народноослободилачком рату.
Жири: да се направи разлика између гулаша, ђервиша,
кавурме или чорбице од стране оних који су макар професионални кувари или познаваоци добре хране. Част аматерима и
такмичарима, ал' једно је што ја волим, друго оно што ми се
свиђа, а треће добар убски гулаш.

ЗАВИДНИ РАЗУЛТАТИ
МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА
Прослава Дана општине Врачар, коју последњих 15
месеци води Убљанин Проф. др Милан Недељковић,
окупила је, 14.октобра, велики број познатих људи, али и
Убљана, међу којима су се нашли и Драган Џајић, Драган
Савић, Горан Весић, Тома Фила...
За период од када је на челу општине, Недељковић
може да се похвали капиталним инвестицијама, попут
изградње фонтане на Славији, почетка реновирања
Каленић пијаце, изградње новог хотела „Хилтон“,
проширања порте храма Светог Саве...

Проф. др Милан Недељковић са супругом
и гостима током свечаности поводом
Дана општине Врачар

ПЕНЗИОНЕРСКЕ АКТИВНОСТИ

ПОМОЋ И ИЗЛЕТИ
Убски пензионери су организовани у свом Удружењу
које организује дружења, излете, набавку огрева, али и
пружање помоћи најугроженијима. Драгомир Јовановић,
председник Удружења каже да је ових дана у првом плану
била расподела пакета који су обезбеђени из помоћ
донација ПИО фонда Ваљево.
- Донатор (Фонд) је условио, када нам је пребацио
износ од 29.540 динара, да пакете у појединачној вредности
од 1.000 динара поделимо, како нашим члановима, тако и
другим пензионерима са ниским пензијама- наглашава
Јовановић. - Преко наших месних организација и месних
заједница, где немамо својих чланова, дошли смо до имена
најугроженијих и тако је подељено свих 30 пакета са
прехрамбеним производима.

СЕЛО
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ОСНОВНА ШКОЛА ‘’СВЕТИ САВА’’ ПАМБУКОВИЦА

ШКОЛА СЕ НАДА ЂАЦИМА
Славица Марјановић, директорка основне школе
у Памбуковици се нада да ће број ђака убудуће
да расте. Издвојено одељење у Слатини ће радити
- Има шанси да се
ситуација побољша- на почетку разговора са нашим репортером дала је свој коментар на
демографско стање у памбуковачком крају директорка Славица Марјановић, дипломирани наставник разредне
наставе. - У Слатини се планира
градња монтажне зграде за
школу јер нам је то издвојено
одељење сада затворено због
неусловности, решењем републичке инспекције. Иначе, у тој
Славица
школи смо имали четири разреМарјановић
да, а ученици су распоређени,
делом у бранковачку, а делом у
радушку школу.
Интензивно се ради на утврђивању тачног броја
ученика који ће у нареднм годинама похађати наставу у
овој матичној школи и њеним издвојеним одељењима.
Подаци којима се у овом тренутку располаже охрабрују, али
се овом селу мора помоћи са државног нивоа јер је
годинама било запостављано. Вероватно ће, када буде
урађена вештаћка акумулација са разним садржајима,
почети да се развија сеоски туризам као и у другим
деловима Србије.
Основна школа у Памбуковици је основана 1896-те
а у Докмиру 1891.године. Ово је крај са богатом школском
традицијом и то је, вероватно, имало знатан утицај на
касније миграције и чињеницу да је овде највећи број напуштених домаћинстава и високим старосним просеком.

Школско двориште за пример
Уз матичну школу и поменута издвојена одељења у
Слатини и Радуши, ту су докмирска, као и школа у Чучугама.
За посебну похвалу је рад школске кухиње која је добила
ХАСАП, међународно дозволу за припремање куваних
оброка.
- У плану је реновирање кухиње која је и сада
солидно опремљена, али јој је, ипак, потребно обнавља-ње
- додаје Славица Марјановић.- Прошле и ове године знатно
су нам смањена средства, па нису могуће нове инвестиције.
Али, доста тога је већ урађено. Зграда у којој су били
учитељски станови адаптирана је у учионице и тамо су сада
одељења до четвртог разреда. Библиотеку смо припојили
месној, а она је, опет, у саставу матичне, на Убу.
Функционише добро и фискултурна сала која је у
оквиру зграде Месне заједнице. У преподневним часовима,
у време наставе, користи се за часове физичког васпитања,
а после подне је на располагању за локалне спортске
активности...
О најстаријој школској згради у Тамнави, у Докмиру,
која, нажалост није у функцији, следи посебан текст у
наредном броју ‘’Гласа Тамнаве’’. Она је под заштитом
Државе као историјски споменик, али је њена статика
угрожена... Лично смо се уверили.
Милан Миловановић

СЕЛУ У ПОХОДЕ - ТРЛИЋ

СТАЈЧИЋИ ИЗ СУВЕ ЈАРУГЕ
Верују у обећање председника Глишића да ће добити
још пола километра асфалта. Овај део села је био некада
запостављен, али сада се надају и бољој електромрежи
У засеок Суву Јаругу стиже се, делом, новим асфалтом, а делом,
пресутим сеоским путем. У центру села скреће се лево, низ брдо па уз брдо,
па код лепо уређеног игралишта са трибинама, десно до краја асфалтног
коловоза... Лево су Раковићи, а мало пре њих, једна кућа Стајчића.
Раковиће смо упознали на пијаци, Стајчићи су староседеоци, али десно од
коцељевачког пута. Овде, у Сувој Јарузи, једна кућа - Радомир Рака и Милена, са сином Мирославом и унуцима Катарином и Младеном.
Са Зораном Раковићем и његовом супругом Љубицом (синови
Милош и Милан су на Убу), прво кафа, чашица разговора а, затим, заједно
код Стајчића. Дочекује нас Рака и тада се присећамо да смо га запазили на
убским градилиштима. Мајстор за зидање, бетонирање, плочице, фасаде...
- Сада главну реч на Убу воде предузимачи, а некада смо градили по
више кућа у сезони, већину породичних стамбених објеката на свим
странама града- каже Рака.- Сада се у пољопривредној производњи бавимо
сваштарењем, а син је возач шлепера. Немамо добру струју (напон пада и на
180 волти), а о путу да не причамо. Ипак, ја верујем да ће председник
Глишић одржати реч и асфалтирати ову деоницу од 500 метара.
Био је овај, Петровића крај, на добром путу да реши
проблем електричне мреже. О томе сведочи и један усправни
бетонски стуб (са неколико оних који леже негде успут). Кажу,
нешто се ‘’искундачило’’, комшије се нису сложиле међусобно а
екипа Електродистрибуцеије као да је заборавила на кабал у
дворишту код Страјчића и стубове. Покренуће неко иницијативу, не треба сумњати. Утолико пре што, овог пута, објављујемо и слику дрвЗоран Раковић, комшија,
Стуб као
ене мотке на којој су
споменик... показао је и опасно накривљену
‘’електричне жице’’
бандеру под напоном у Сувој јарузи
које представљају
...и котур
сталну опасност. Не
каблова.
траба сумљати да ће
Електродистрибуција реаговати на прави начин.

Стајчићи са сином и унуцима
Посебан проблем је шпут. Подсећамо да је, прошле јесени наш репортер био у
засеоку Сува Јаруга. Објавили смо слику
мештана на блатњавом и разлоканом путу.
Само пар дана после те посете деоница
овог сеоског пута је пресута. Ове године је
део и асфалтиран. Зато Стајчићи, Раковићи
и други верују да ће и преостали део бити
урађен. Чињеница да овде има младих, да
се досељавају млади и из других крајева
Србије иде у прилог том оптимизму.
На растанку срдачно испраћање са
понудама које су драге јер су дате од срца и
у духу српске традиције.
Село са пуно домаћина -Трлић.
М.Миловановић
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УБЉАНКЕ НА ПУТОВАЊУ ВЕЛИКОМ БРИТАНИЈОМ И ИРСКОМ

У ПРОЛАЗУ

УБ
Михољско лето, које ће, кажу,
потрајати још неколико дана, подсећа
на лепоту и топлоту, а онда ће хладноће, киша, снег, мраз... Суморна
јесен неминовно долази, па, затим,
хладна, ледена зима. Убске улице, у
пролазу, ту и тамо су окрпљене (осим
Вука Караџића у делу поред Занатског центра, до цркве). Кажу да се
чека реконструкција...
Међутим, само злонамерници
не би запазили велике промене на
боље у уређењу и изградњи града. Уб
је порастао у висину, а велики део посла око сређивања локација, које смо
помињали у освртима са наднасловом „У пролазу“ је обављен.
Општинско брдо, трг и фонтана,
шеталиште на кеју, украсно светло на
мосту (верујемо да други мост неће
бити запостављен), као и популарни
дрвени пешачки мост, улица Вука
Караџића до раскрснице са Првомајском... Нове улице, зграде, сређен
стадион, нови базен на ‘’Окну’’... Има
још пуно тога.
Посебан утисак је потпуно измењен изглед некадашње локације са
које је измештена сточна пијаца. Хала
спортова, која је Уб уврстила међу
градове у којима на све стране цветају сви спортови. Спортски центар
‘’Школарац’’ импресивно делује у
поподневним и вечерњим сатима са
мноштвом младих који тренирају на
свим теренима и на атлетској стази.
Нове зграде полицијске станице, Општинске управе, КЈП „Ђунис“ са другим важним службама...
Градња хотела добија све већи замах
и већ сада се препознаје да ће то
бити још један репрезентативни
објекат.
Уз раније изграђени храм Христа Спаситеља, Уб је добио обрисе
правог и, по много чему, специфичног града.
А то је, тек, почетак. Интензивни
развој биће настављен новим привредним капацитетима. Уместо фабрике еколошких брикета (’’Лађарпромет’’, са Шћекићем, који се обрукао) ускоро ће почети нова производња. Перспектива постоји, аутопут је
најважнији услов инвеститора, руководству општине не недостаје иницијатива... Дакле, већ ускоро...
М.М.

Услужно
бушење и
чишћење
бунара
014/463-213
064/160-71-60

Мија Ранковић,
Брезовица

мали огласи
ПРОДАЈЕ СЕ „ХЈУНДАИ АТОС“
1999.год. (дуго регистрован)
бензин - гас (атестиран) 1.0 (40 кW)
Летње и зимске гуме коришћене
једну сезону
062/757-337

ПУТОВАЊЕ И ХАРМОНИЈА
ЖИВОТА
До сада обишле све европске градове и земље.
Оваква група жена у Србији не постоји.

Убљанке пред полазак
Богато исписане странице Књиге
живота, испуњене причама свих најлепших градова Европе, прелистала је група од око педесет убских жена, која већ
двадесет година, бар двапут годишње,
пакује кофере у потрази за новим откривањем различитих култура, народа и
природних лепота. Недавно, далеки пут
од 7.000 километара, одвео их је у обилазак Велике Британије и Ирске. Од 27.
септембра до 9. октобра, боравиле су на
туристичким дестинацијама које су идеалне за заљубљенике у природу, историју, литературу и моду, као и оне жељ-

љевске резиденције Виндзор и Оксфорда, кренули су на пут до Стоунхенџа –
најчувенијег праисторијског споменика
Европе из Бронзаног доба. Затим је
уследио обилазак Велса (Кардиф) и
Ирске (Даблин), после којих је организо ва н а вож њ а т р а ј е к том д о Ј у ж н е
Шкотске. Након разгледања Манчестера и
Кантерберија, пут је завршен обиласком
немачког града Ахена и повратком у
родну Србију.
Иако су до сада обишле скоро све
европске земље, ових педесетак жена,
неуморно трагају за новим лепотама,

За успомену из Лондона
не провода, било да су сами или у друштву. Све време, уз њих је био водич
Ратко Вукелић, историчар са неисцрпним причама о многобројним знаменитостима, музејима, али и панорамском
разгледању града, као и обиласку
ирских пабова у којима су пробали
точено пиво. Вукелић тврди да оваква
група жена у Србији не постоји. Толико
тога су виделе, обишле, а темпо, који оне
себи зацртају, не може свако да издржи.
После 25 сати путовања аутобусом,
стигли су у француски град Лил. Дан
касније трајектом су кренули за енглески
Довер који, преко Ламанша, гледа на
Француску. У Лондону, где им је био
обезбеђен хотелски смештај, обишли су
тргове Пикадили и Трафалгар, Вестминстерску опатију, Парламент, Катедралу
Светог Павла, Бакингемску палату, чувени лондонски торањ (London tower) и
Око Лондона (London Eye), које представља највећу вртешку на свету. После
обиласка Лондона, британске кра-

нетакнутом природом различитих планинских и речних лепота, а група је
јединствена и по томе што су, осим
доброг расположења и дружења у току
путовања, неуморне и упорне у обиласку
свих културно-историјских знаменитости, па им и најистрајнији туристи могу
позавидети, јер су успеле за дан да обиђу
цео Рим.
Убске жене истичу лепоте турских
(Памукале и Кападокија) и италијанских
т уристичких дестинација, прелепе
Сицилије, Швајцварске, Шпаније, Португалије, Азурне обале, С ан М арина,
скандинавских земаља, Чешке, Русије,
као и румунских двораца, крстарења
мађарским рекама, шопинга у Бечу, чије
су цене два пута јефтиније у односу на
цене у Србији. Ипак, највише воле да се
врате међу своје, на Уб. Иако се група од
педесет убских жена помало „осула“,
придружиле су им се жене из суседног
Ваљева, а позив за нова дружења је увек
отворен.
Д.Капларевић

НАШЕ ТЕМЕ

19.октобар 2017.г.
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ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ЗАКАЗАНИ ЗА 5.НОВЕМБАР

ГЛАСА СЕ
У 14 УБСКИХ СЕЛА
У четрнаест села убске општине, 5.новембра, биће
одржани избори за Савете Месних заједница. Општинска
изборна комисија издала је, почетком октобра, обавештење о броју уписаних бирача на дан расписивања избора, броју чланова савета који се бира и најмањем броју
грађана који својим потписом подржавају кандидатуту за
будуће представнике у Савету месних заједница (табела
десно).
Обрасци за кандидовање могу се преузети са
интернет страници општине Уб или у Општинској управи.
Потврђивање изјава о подршци кандидатуре вршиће се у
месним канцеларијама и на писарници Општинске управе,
без наплате накнаде. Кандидат за члана савета своју
кандидатуру за члана савета доставља лично Комисији
најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање
избора (члан 28. Одлуке о месним заједницама) – до 20.
октобра 2017. године.

ОДРЖАН 32. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР
"МИРОСЛАВ СЕЛАКОВИЋ- ФАЉА”

ЈЕДИНСТВО
ПОНОВО НАЈБОЉЕ
Пехар Фаљиног Меморијала не мења власника већ пету
годину за редом- ветерани Јединства су најпре у полуфиналу
савладали Рибницу из Мионице резултатом 4:1, а потом и
панчевачки Динамо са 6:3 за сигуран тријумф на 32. смотри
ветерана у част легендарног председника убске општине из
прошлог века.
За разлику од ранијих година, ове јесени није било
традиционалног учесника- екипе Мика Мудрић из Крагујевца,
да ли су питању објективни разлози или је су се пријатељски
односи пореметили- сазнаћемо наредне године. Комшије из
лајковачког Железничара ускочиле су као четврти учесник,
али нису могли до финала јер су их Панчевци надиграли на
Матићевом "вештаку" са 3:1. На Школарцу су Убљани
предвођени Јолачићем и Ристовским наишли на јак отпор
Мионичана, ипак головима Теодосића (2), Ристовског и
Ивковића црвено-бели су заказали финале са Динамом.
Одлучујући меч одигран је на стадиону "Драган Џајић",
хет-трик Жарка Јовановића и голови Ристовског, Јолачића и
Теодосића потврдили су доминацију Јединства, а Панчевцима за утеху остаје награда за најбољег голмана турнира
Томића. Зоран Јолачић је био најбољи актер 32. Фаљиног
Меморијала, а Мирко Теодосић је са три гола први стрелац.
Исти учинак имао је и Јовановић, а жири је награду дао
популарном Тици који је прошле године имао исту ситуацију,
тада је титулу голгетера понео играч из Крагујевца.
„Треће полувреме“ је одржано у пријатном амбијенту
мотела „Окно“ на Фазанерији, уз музику, јело и пиће ветерани
су освежили сећање на фудбалске битке из друге половине
прошлог века, а дружење је трајало за нијансу краће него
обично због утакмице Србија- Грузија.
Б.М.

СЕЋАЊЕ- ЛЕГЕНДАРНИ ВОЛЕЈ ДУЛЕТА САВИЋА

А У ЛОНДОНУ - МУК
На дан изласка из штампе овог броја „Гласа Тамнаве“,
Црвена звезда ће угостити чувену екипу лондонског
Арсенала. Одличан повод за „путовање кроз историју“ и
сећање на један блистави моменат из богате каријере
нашег Убљанина Душана Савића, чији син Вујадин
наставља традицију окршаја са лондонским „тобџијама“.
Наиме, 6.децембра 1978.године, Црвена звезда је
успела да обезбеди четвртфинале Купа УЕФА најлепшим
голом те сезпоне у еврокуповима. Играо се 87. минут када је
легендарни Дуел Савић утишао Хајбери и изједначио
резултат на 1:1. То је Звезди било довољно за пласман
даље, пошто је Цвијетин Благојевић у Београду погодио за
1:0 црвено-белих.
Управо је Благојевић био и асистент Савићу код гола
који је завршио и у култном филму ''Муње'' када Небојша
Глоговац објашњава ситуацију из поменутог 87. минута: „А
у Лондону- мук“.

Легендарни Дуле Савић

Иначе, Звезда је до гола стигла после 14 додавања, а
погодак Савића УЕФА је прогласила за најлепши у
еврокуповима за сезону 1978/79. Чувени гол црвено-белих
на Хајберију је чак описан у енглеској књизи “Техника и
тактика фудбала“.
Цела акција је илустрована цртежима, а погодак
Савића је узет као пример како се савршено изводи
полуволеј. Енглези су поменути гол много година касније
уврстили на листу од десет најлепших које су противнички
тимови постигли на стадиону Хајбери.

Финалисти турнира: Ветерани ФК Јединство и ФК Динамо (Панчево)
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ОРТОПЕД У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „УБ“

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД
ЗА 140 МАЛИШАНА
Важно је да обућа буде од природних материјала
и коже. Већина убске деце је здрава, а уочени
деформитети упућени су на даље лечење.
Превентивни бесплатни прегледи убских малишана, које
организује Предшколска установа „Уб“, мерило су високог
стандарда Вртића, које је недавно вредновала екстерна комисија највишом оценом. Наставак сарадње са др Синишом
Дучићем, специјалистом ортопедије Универзитетске дечје
клинике у Тиршовој, прихваћен је од родитеља, па је на превентиван преглед, у петак 13. октобра, дошло 140 деце узраста
од једне до седам година, што је за педесет прегледа више у
односу на прву акцију организовану пре осам месеци.
- Циљ овакве акције је да, прегледом деце у најранијем
узрасту, покушамо да уочимо одступања од физиолошког
налаза и да на време започнемо лечење. Сарадњу смо започели пре осам месеци. Углавном, већина деце је здрава, а код
одређеног броја смо уочили неке аномалије, одступања од
уобичајеног и те малишане смо успешно оперисали у последњих пар месеци – рекао је др Дучић. -Родитељи су најчешће
забринути због деформитета стопала, које углавном не треба
лечити. Ортопедским ципелама лече се деформитети код мале деце, а превентивни прегледи су скрининг, односно, трагање за неким обољењима.

ВРТИЋ У ДЕЧЈОЈ НЕДЕЉИ

УБСКИ МОДНИ ДАН
Поред маскенбала, којим је Предшколска установа
„отворила“ овогодишњу Дечју недељу, други најатрактивнији
програм у оквиру манифестације свакако је била модна ревија.
Одржана је последњег дана овог дечјег празника у просторијама Вртића, где су малишани свих узрасних група, као прави
манекени, додуше неко правилним ходом, неко клецајући и уз
помоћ васпитача, с поносом представили своје најбоље и
најмодерније одевне комбинације, а било је и доста упечатљивих и импресивних модних стилова. Најважније од свега
јесте да је ревија протекла у лепој атмосфери, а након ње
уследила је и журка.

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА

ОДНОС ДЕЦЕ
ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА
Ученици упознати са културом држања домаћих
животиња. Обавезно прати руке, после контакта са
њима. Важност редовног вакцинисања животиња.
Поводом Светског дана заштите животиња, који се
обележава 4. октобра, ученицима другог разреда ОШ „Милан
Муњас“, предавање је одржао Небојша Тешић, доктор ветеринарске медицине, на тему „Однос деце према животињама“. У
препуној сали трпезарије школе, у пратњи учитељица Душице
Симеуновић, Верице Милетић, Зорице Сарић, Дринке Петровић и Тање Ђурђевић, ученици пет одељења другог разреда,
заинтересовано су, кроз разговор са ветеринаром, разматрали
проблематику културе држања домаћих животиња. Посебно је
наглашено колико је важно да животиње имају здравствену
негу и бригу, јер лечећи животиње, лечимо и људе.
Ученици су на предавање дошли са предзнањем о болестима животиња, од којих су најзаступљеније: међу псима штенећак и псећа пантљичара, а међу животињама које се касније
користе у исхрани – паразитска и вирусна обољења. Зато је
веома важно, када су деца у контакту са животињама, да руке
добро оперу, а подразумева се да власници обавезно морају
редовно вакцинисати своје животиње.

Мали манекени на модној писти у убском Вртићу
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА У ДОКМИРСКОЈ ШКОЛИ

ДРУГАЧИЈИ ОД ДРУГИХ
Учитељице Наташа Вујић и Срна Јеленић
осликале лица својих ученика
Све васпитно-образовне установе на територији убске
општине су низом различитих и занимљивих програма
обележиле Дечју недељу, у којима су ученици уживали, али
нашу пажњу посебно је привукао маскенбал у школи у
Докмиру.
Ђацима нижих разреда ове школе нису били потребни
захтевни костими за „претварање“ у омиљене јунаке, већ су
младе и виспрене учутељице Наташа Вујић и Срна Јеленић
њихов изглед трансфорнмисале техником осликавања на
лицу. Седамнаесторо малишана са уживањем и задовољством
су се препустили вештим Наташиним рукама, која је са великим стрпљењем и талентом исцртавала и бојила насмејана
лица сваког детета, док је енергична Срна наносила завршни
сјај са шљокицама, при том успевајући да умири ученике,
нестрпљииве у ишчекивању да дођу на ред. Јер, први пут у
докмирској школи организовано је овакво осликавање, тако да
су својим гестом и трудом учитељице Наташа Вујић и Срна
Јеленић ђацима причиниле велику радост.
„Да бих све ученике стигла да осликам, дечаке сам маскирала у Бетмене, а девојчице у лептириће или цветиће, у зависности од тога да ли имају или немају шишке. Поред боја, користили смо и шљокице за гламурознији изглед”, прича учитељица Наташа Вујић, додајући да само осликавање у просеку
траје десет минута, без додатног украшавања сјајем. Такође
напомиње да је за ову технику користила специјалне боје за
дечји узраст, које су нешкодљиве и не узрокују било какве
алегрије, а веома се лако уклањају водом и обичним сапуном.

Између маскенбала и модне ревије, у оквиру Дечје
недеље, убски малишани су, заједно са гостима из Стублина,
погледали представу „Свет баји“, коју су извели њихови васпитачи, потом кредама осликавали градске улице и уживали у
спортском дану.

У АКЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА НА УБУ

Бесплатни превентивни прегледи
др Синише Дучића
Важно је да обућа буде од природних материјала, коже и
стабилног ђона. Квалитетна дечија обућа, произведена на југу
Србије, јефтинија од увозних произвођача је „Обућа Павле“.
Честа питања родитеља, упућена др Дучићу, односе се на
ношење ципела старијег брата или сестре. Пошто су у питању
ципеле које се носе свега неколико месеци, апсолутно је
прихватљиво наслеђивати их и носити.

ПРЕГЛЕДАН
91 ПАЦИЈАНТ
Акцији Министарства здравља, у којој је учествовало 120
здравствених установа широм Србије, прикључио се и Дом
здравља Уб, који је у оквиру бесплатних превентивних
прегледа, у недељу 15. октобра, организовао добровољан рад
медицинског особља, a прегледан je 91 пацијент.
Одзив Убљана био је велики, а акција успешна, јер је у току
мерења шећера у крви и ЕКГ снимања, код неколико пацијената
откривено да имају повишен шећер и поремећај срчаног ритма.
Др Жељка Јовановић, специјалиста радиологије, урадила је
велики број ултразвучних прегледа абдомена, а осим мерења
повишеног крвног притиска које су обављале докторке спец.
опште медицине Љиљана Стевановић и начелница Весна
Миловановић, старијим суграђанима урађена је ПСА анализа,
односно тумор маркер простате. Узорци су послати у
Здравствени центар Ваљево, а пацијенти ће бити обавештени о
резултату, уколико је параметар висок.
Д.К.

Ветеринар Небојша Тешић у разговору са ђацима
Др Небојша Тешић од 2001. године ради у Ветеринарској
станици „Уб“ и, као искусни ветеринар, наводи да су деца
осетљивија према животињама од одраслих, који своје
љубимце често избацују на улицу када су болесни, повређени
и немоћни. Не води се, на примерен начин, брига о потомству
паса, па су зато у порасту луталице.
Уз бригу о осталим становницима планете, бићемо безбеднији и ми људи, али и домаће животиње, које су угрожене од
стране оних животиња које морају да преживе и опстану саме,
без помоћи човека - наглашено је на овом предавању.
Д.К.

КЈП „ЂУНИС“ ДОНИРАО ШКОЛИ У СОВЉАКУ

НОВЕ КЛУПЕ
Захваљујући општини Уб и КЈП „Ђунис“, ђаци у Совљаку
убудуће ће на квалитетнији начин моћи да прате наставу. Они
су на поклон, од убског комуналног предузећа, добили нове
клупе, чиме је заокружено овогодишње уређење школе
(унутрашње и спољашње) и школског дворишта. Након грађевинских радова, спортских реквизита и лаптопа које је ова
школа добила, услови за похађање наставе нимало не заостају
за матичном школом на Убу.

Њена колегиница Срна Јеленић објашњава да су за
овогодишњу Дечју недељу одлучиле да, осим уобичајених
активности, организују и једну „другачију од других”. С
обзиром на Наташино знање, решиле су да на једноставан,
занимљив и релативно брз начин, свим ученицима приуште
прилику да буду нешто друго и уједно их упознају са техником
осликавања на лицу.
Д.Н.

ГЕОМЕТАР

У име општине Уб, захвалницу др Дучићу уручио је
заменик председника Александар Јовановић Џајић
На иницијативу медицинске сестре Невенке Драгићевић,
која ради на превентивној здравственој заштити деце при
Вртићу, поновљена је сарадња са др Дучићем, а прегледу је
присуствовала и др Аница Милошевић Поповић, педијатар
убског Дома здравља. Мотив Невенке Драгићевић да малишанима Вртића обезбеди превентивну заштиту и доведе стручњака на Уб, вођен је осећањем јединства међу децом, родитељима и васпитачима, какво би требало да буде и у оквиру
породице.
Д.Капларевић

Ученици школе у Докмиру са својим учитељицама:
Можете ли их препознати ?

Горан Јанков - Кекин, дипл.инг.геодезије

- ОМЕЂАВАЊЕ
064/598-26-52
- ДЕОБА ПАРЕЦЛА
- ЛЕГАЛИЗАЦИЈА КУЋА (ОЗАКОЊЕЊЕ)
Узимање крви у лабораторији: до десет
часова, примљено је 50 пацијената

Ђаци у Совљаку

Уб - Главна улица Краља Петра Првог
(преко пута Социјалног, поред маркета „Идеа“)

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

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У ЛАЈКОВАЧКОМ ВРТИЋУ

„ЛЕПТИРИЋИ“
У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ
Прве недеље октобра, традиционално се обележава Дечија недеља,
ове године под слоганом „Градимо
мостове међу генерацијама за радост
сваког детета“. Предшколска установа
„Лептирић“ из Лајковца, и овога пута,
организовала је богат програм. Од 2. до
8 октобра цео Лајковац је био у знаку
деце и њихових активности.

Дружење са ватрогасцима

- Дечија недеља је прилика да, кроз
разне активности и манифестације,
децу ставимо у фокус, како одраслих
тако и медија, са тенденцијом да тако
буде и током целе године. Програм смо
конципирали тако да искористимо сопствене ресурсе, као што су дружења
међу децом из различитих група, програми у режији наших малишана и
сарадња са разним институцијама
наше локалне самоуправе. Ове године
у акцију смо укључили и полицијску
станицу, лајковачке ватрогасце, градску библиотеку, еколошку секцију ОШ
„Миле Дубљевић“, ОШ „Димитрије
Туцовић“ Јабучје..., док је ПСД „Ћира“
по први пут уприличило дружење да
децом на Врапче брду- каже за „Глас
Тамнаве“ Мила Лончар Митровић,
директорка Предшколске установе
„Лептирић“ Лајковац.
Она посебно истиче одличну сарадњу са Установом за спорт и КЦ „Хаџи
Рувим“.
- Од спортских активности имали
смо, по први пут, дводвено дружење са

ПРИЈЕМ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ
Поводом обележавања Дечије
недеље, председник општине Лајковац Андрија Живковић организовао је
„Дан отворених врата“ за децу из ПУ
„Лептирић“. Први човек Лајковца и
његов заменик дружили су се са децом и васпитачима и, том приликом,
разменили поклоне. Касније, деца су
уживала и у позоришној представи
„Краљ мајмун“, у организацији КЦ
„Хаџи Рувим“.
Директорка ПУ "Лептирић"
Мила Лончар Митровић упознала је
председника са предшколцима
нагласивши, притом, да су деца из
ове групе општину представљала у
бројним градовима Србије, али и
суседним земљама. Председник

Живковић рекао је да му је изузетно
драго када има прилику да угости
своје најмлађе суграђане, који су
понос и будућност општине Лајковац.
Пожелео им је пуно успеха у даљем
школовању и животу, рекавши да
Дечија недеља није само ова када је
се органузује манифестација, већ
сваки дан у години. Председник је са
малишанима разменио пригодне
поклоне и позвао их да када год имају
неку недоумицу, или желе да упуте
критику и поставе питање, то учине
преко својих родитеља или васпитача. Пожелео им је да након школовања остану у Лајковцу и наставе да
раде на побољшању и унапређењу
општине.

Мила Лончар Митровић
штафетним играма за децу из млађих
васпитних група, али и турнир у малом
фудбалу за све предшколце. Културни
центар нам је уприличио позоришну
представу „Краљ мајмун, имали смо
музичке активности и еколошке радионице, а организовали смо и гостовање
мађионичара Оскара и наступ наших
виолинисткиња из Музичке школе
„Живорад Грбић“.
Ове године, у обележавање Дечије
недеље, била су укључена и деца из
јаслених група, за које је уприличен
програм дружења са малишанима из
предшколских група који су им на поклон
донели играчке и слаткише. Плесни
студио је организовао музичко-ритмичке
активности у дворишту вртића, што је
децу посебно увесељавало.
Као новина, током првог дана, у
ваздух су пуштени „балони жеља“ у
којима су деца из свих група написала
своје жеље, као и жеље за своје другаре.
Према речима директорке Миле Лончар
Митровић, малишани су, том приликом,
као и током посете председнику општине, истакли жељу да што пре уђу у нови
објекат ПУ „Лептирић“, да тамо одрастају, играју се и стичу нова знања.
Управо ових дана требао би да буде
окончан тендер за коначан завршетак
објекта лајковачког Вртића. Средствима
Министарства привреде и локалне самоуправе, током наредних месеци, биће
уређено двориште вртића, као и израда
пасареле, која ће спојити стари и нови
објекат, као и нову котларницу.
Милован Миловановић

Дружење са председником општине: Лаптопови и играчке деци на поклон
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА
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ИЗ ДОНАЦИЈЕ USAID-a

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ

НОВИ СПОРТСКИ
ТЕРЕН У ЛАЈКОВЦУ
У уторак, 17. октобра, у Лајковцу је
свечано отворен мултифункционални
спортски терен, чију изградњу je финансиралa Агенција за међународни развој
Владе САД (USAID), a реализовао Програм Уједињених нација за развој (UNDP),
у сарадњи са Министарством државне
управе и локалне самоуправе, Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и Општином Лајковац.
Налази се у Спортском центру Лајковац
(поред тениског игралишта), а користиће
га деца из оближњег вртића, основне и
средње школе, као и деца миграната и
избеглица смештена у Центру за азил у
Боговађи. Са површинама од тартана,
вештачке траве и песка, намењен је
провери физичких способности код деце
и развијању моторичких способности.
Отварању новог спортског објекта
присуствовали су државни секретар у
Министарству за државну управу и
локалну самоуправу Бојан Стевић, заменик директора Канцеларије за демократски и економски развој USAID Џефри
Скарин, портфолио менаџер UNDP
Србија Татјана Страхињић Николић,
представник Комесаријата за избеглице и
миграције и представници локалне
самоуправе у Лајковцу.

Без обзира што је већ средина октобра, грађевинска сезона у
општини Лајковац је у пуном јеку, а општинско руководство најављује
да ће се тек радити пуним капацитетом. Председник општине Андрија
Живковић са сарадницима присуствовао је завршним радовима у
улици Милене Павловић Барили, која је асфалтирана у дужини од 250
метара, са тротоарима. Вредност радова била је 10 милиона динара, а
извођач предузеће „Колубара грађевинар“ из Лазаревца. Ова улица
спаја улице Боје Марковића и Војислава Илића и читаву деценију је
планирана за асфалтирање, али је то тек сада учињено, на задовољство мештана и актуелног општинског руководства. Председник Живковић је овом приликом говорио о осталим актуелним градилиштима и
најавио радове до краја године:
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СРПСКО АКАДЕМСКО ДРУШТВО „ВИЗАНТИЈА“

ПРИЗНАЊЕ ВЛАДАНУ КОСТИЋУ
На недавно одржаној мултимедијалној
вечери и међународној изложби "Византијски јесењи салон и Византијски одбљесци", који су одржани у галерији Театра 78 , у
Београду, признање "Динар Стефана Високог" за допринос култури која се темељи на
византијским изворима, додељено је
електро-инжењеру из Лајковца,господину
Владану Костићу. Признање додељује Српско академско друштво "Византија", а у

жирију су били и представници Савеза
уметника у отаџбини и расејању, који су истакли да је господин Костић, професионалним
радом и личним ангажовањем, допринео у
обнови многих цркава посебно у Шумадијији и
Колубари , и тиме допринео очувању културног наслеђа које је настало инспирисано
византијском уметношћу. Признање је добио и
др.проф.Слободан Нешковић,који такође води
порекло са лајковачких простора.

Андрија Живковић уручио је поклон
књигу „Косово и Метохија“ уваженом
госту Џефрију Скарину из USAID-a
који се налазе ту у непосредној близини.
Такође, он ће бити од користи свим грађанима општине Лајковац, као и мигрантима
који су распоређени у Центар за азил у
Боговађи- нагласио је Живковић у свом
обраћању медијима.
У наредном периоду, према речима
председника општине Лајковац, UNDP и
USAID најављују нову донацију за потпуну
реконструкцију Амбуланте у Боговађи, као

Свечану атмосферу употпунио је
наступ деце из ПУ „Лептирић“
Председник општине Лајковац
Андрија Живковић није крио задовољство приликом упознавања са могућностима новог терена, који ће употпунити понуду спорских садржаја намењених школарцима.
- Са прихватним центром у месту
Боговађа, где се тренутно налази негде
око 200 миграната, имамо јако добру
сарадњу а резултат тога се огледа у
побољшању услова живота у локалној
заједници. Најпре смо кренули од спортске инфраструктуре у сарадњи са UNDPом и USAID-ом, којима се овим путем
захваљујем за донацију у вредности од
50.000 долара добијену за изградњу овог
мултифункционалног терена, који ће, пре
свега, користити деца основне и средње
школе, као и деца предшколског узраста

ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА
У ПУНОМ ЈЕКУ
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и средства за финансирање једног медицинског радника, доктора, као и медицинске сестре, како би грађани овог села и
мигранти у прихватном центру имали
потпуну здравствену заштиту готово 24
часа дневно.
Изградња спортског терена део је
“Пројекта за јачање капацитета локалних
заједница за реаговање на мигрантску
кризу” USAID-а, који спроводи UNDP и чија
је укупна вредност 1,3 милиона долара.
Овај пројекат помаже градовима и
општинама које су највише погођене
мигрантском кризом да унапреде своје
јавне услуге и инфраструктуру. Побољшања помажу локалним заједницама да се
изборе са ефектима мигрантске кризе и од
њих користи има и локално становништво
и мигранти.
Б.П./М.М.М.

ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ХАЏИ РУВИМ“

Са међународне изложбе "Византијски јесењи салон и Византијски одбљесци”
Стигао асфалт после деценије чекања
- Крајем недеље крећемо са асфалтирањем пута за Бркиће у
Ратковцу, надам се да ће до краја године бити завршен и пут у Бајевцу.
Уређење испред зграде Општине зависиће од тога када буде завршен
пројекат, али се надам да ће и то бити до краја 2017. У другом делу
године посебан акценат је стављен на решавање питања канализационе мреже. Ових дана ради се фекална мрежа у Рубрибрези и Јабучју,
приводе се крају радови на изградњи колектора у Индустријској зони 1,
а очекујемо да до краја октобра почне изградња мини-компактног
постројења у Словцу. Вредност свих тих радова је око 50 милиона
динара. Буџетом за 2018. планирамо да преко реконструкције и
одржавања некатегорисаних путева урадимо доста више километара
него ове године. Наредних седмица ћемо се договорити о приоритетима, оно што је сигурно то је да ће сви путни правци који воде као
сеоским гробљима добити асфалт у 2018. години.

ВОДА ИЗ АКУМУЛАЦИЈЕ „СТУБО РОВНИ“
УСКОРО НА ТЕРИТОРИЈИ ЛАЈКОВЦА

РЕШЕЊЕ ЗА ЦЕЛУ
ОПШТИНУ- 2019.ГОДИНЕ
На последњој седници Општинског већа расправљан је извештај
о раду ЈП „Стубо Ровни“, који је за општину Лајковац и њене грађане
вишеструко значајан јер ће решити део проблема водонабдевања. У
том контексту, известилац је на седници обавестио чланове Општинског већа да је све спремно да вода из акумулације буде пуштена у
делове у којима је завршена водоводна мрежа, односно до Ратковца и
Словца. Председник општине Лајковац Андрија Живковић је рекао да је
у току расписивање тендера за спајање Оштриковца са Ратковцем:
- Једини проблем у наредном периоду биће издвајање средстава
за добијање употребне дозволе, за коју је, по речима известиоца,
потребно 2,5 милиона динара. Ако Град Ваљево не буде хтео да
учествује у томе, Општина Лајковац ће покушати да нађе финансијско
решење јер муке мучимо са водоснабдевањем последњих година. Пре
месец дана имали смо састанак са председником Србије Александром
Вучићем и председником ИО СНС Дарком Глишићем, на којем је
констатовано да је приоритет и Лајковца и Ваљева решавање
водоснабдевања. Обећано је да ће до краја прве половине 2018. године
држава са седам милиона динара финансирати завршетак радова на
магистралном цевоводу од бране Стубо до Лајковца.
Живковић очекује да ће радови почети наредне године и да ће се
од 2019. цела општина напајати водом из хидросистема у селу Стубо
код Ваљева. На тај начин Лајковац више не би имао проблема са
Лазаревцем јер не би користио воду из Непричаве, а сви делови
Лајковца и околна села имали би воду по неупоредиво нижој цени у
односу на садашњу.

ЛАЈКОВАЧКИ УЧЕНИЦИ НА МЕЂУНАРОДНОМ
САЛОНУ СТРИПА
На 15. Међународном салону стрипа,
одржаном од 28. септембра до 1. октобра у
Студентском културном центру у Београду,
приказани су и радови ученика лајковачке
Основне школе „Миле Дубљевић” чији је
ментор професор ликовне културе Милоје
Митровић. Ученик осмог разреда Андрија
Станојевић представио се стрипом „Полазак
у школу”, ученица седмог разреда Марина
Пауновић стрипом „Коначна и права
одлука”, док је ученица шестог разреда Тара

Танасијевић за рад „Принцеза и магични
једнорог” добила награду стрипарнице „Кен
стрипови”. На овогодишњи Салон стрипа
пристигло је преко 250 радова 272 учесника из
32 земље света.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЈКОВАЦ

АКТИВНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Уметничко туристички караван који је
предводио директор Туристичке организације општине Лајковац, уметник Милутин
Ранковић,у четвртак и петак 5. и 6. октобра,
посетио је град Бијељину у Републици
Српској, где је најпре у галерији бијељинског
Културног центра, отворена изложба сликара из Бијељине, Радована Симића, на којој
су учествовали и Марија Смољанинова,
Анатолој Васиљевич Гончаренко и Анастасија Моргачева, сликари из Москве. На
изложби је постављено 30 Симићевих слика
и по једна чији су аутори гости из Москве.
Шеф кабинета градоначелника Бјељине,

господин Миле Пејичић, за уметнике је приредио пријем и у Скупштини града а Милутин
Ранковић му је том приликом уручио туристичку мапу Општине Лајковац и публикације о
археолошком налазишту Анине, воденицама
на Колубари и Топлици и осталим знаменостима лајковачког краја.
Пријатељи из Републике Српске показали
су велико интересовање за туристичкокултурне потенцијале наше општине и уједно
најавили скори обилазак како археолошког
налазишта Анине , тако и других културних
симбола лајковачке општине.

Милитун Ранковић са домаћинима у Бијељини

ГТ-4
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ЖЕЛЕЗНИЧАР НА ДНУ
СРПСКОЛИГАШКОГ "ЗАПАДА”

ВУЈИЧИЋ
ГАСИ ПОЖАР
Нема лепих вести из табора
"дизелке", лајковачки српсколигаш је у
серији од 5 узастопних пораза што је
узроковало преузимање "фењера" од
ФАП-а из Прибоја. Након оставке Радована Марковића, вођење тима је преузео
Драган Јовановић, млади тренер из
соптвене школе са "Ц" лиценцом, али
бољитка није било. Да ствар буде тежа,
Железничар је практично гостовао три
утакмице, с обзиром да је због казне био
домаћин Будућности баш у Ваљеву на
терену ЗСК-а!
Против Пролетера, Лајковчани су
се држали у првом делу, али су поново
"процурели" из корнера. Два гола примљена у финишу довела су до убедљивог пораза, а на Сењаку им је пресудио
бивши играч Страхиња Софронић. Најбољу шансу за изједначење имао је Томић након продора Милисављевића, а
леп покушај Ђукетића из "слободњака"
завршио је изнад пречке Вукашиновића.
У Пожеги је такође Железничар пружио
јак отпор фавориту, колослану прилику
пропустио је Вујчић на пас Гајића, а
могао је и Милановић да поравна резултат у финишу. Овако, успео је најбољи
шпиц лиге Вељко Плазинић да искреира
два поготка и донесе три бода претенденту за Прву лигу Србије.
Решење за клупу управа клуба је
нашла у Зорану Вујичићу, доскорашњем
тренеру Мокре Горе, пре тога три сезоне
на клупи Гуче из Драгачева. Икусни
Чачанин је одличан познавалац прилика
на српсколигашком Западу, а деби на
клупи имаће у недељу (14.30) пред домаћом публиком против Шумадије 1903.
Српска лига "Запад", 11. коло

Слога (Пожега)Железничар 2:0 (0:0)
Стадион у Пожеги. Гледалаца: 300.
Судија: Никола Стојановић (Ва).
Стрелац: Павловић (аг.) у 78. и Плазинић у 82. минуту. Жути картони:
М.Николић, Божић (С), Атић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 7, Милутиновић 6,5 (Шакић -), Ђукетић 6,5
(Матић -), А.Обрадовић 6,5, М.Обрадовић 7, Павловић 6,5, Вујичић 6,5,
Радивојевић 6, Гајић 6,5 (Милановић ), Атић 6,5, Томић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Вељко Плазинић (Слога)

ЛАЈКОВАЦ
ЗАДРУГАР ЈОШ УВЕК У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ ТАБЕЛЕ

ПОБЕДА ПРОТИВ
СОВЉАКА ИМПЕРАТИВ
У најбољем мечу јесени, Задругар је преокретом савладао Борац из
Лешнице, тим који је оправдао своје
место у горњем делу табеле. Одлични гости су водили на паузи,
брзоноги Матић је умакао штоперима
и рутински матирао Новаковића. У
наставку много боље издање Лајковчана, најпре је Нејбоша Марковић
након центаршута са десне стране
послао лопту у супротни угао, а
затим и Гајић, уз мало среће, ударцем
из окрета донео велика три бода
Пакићевој екипи.
У Крупањ је лајковачки зонаш
отишао без Ашковића, Николе
Марковића, голмана Новаковића и
већ дуже одсутног Немање Марковића, а Симић је из "слободњака"
донео предност домаћину. Изједначио је Мићић, покупио је "отпадак"
после ударца Бранковића, а бивши
везита Јединства је имао и један
одличан покушај у наставку. Утисак је
да је неоправдано поништен гол
Јеремића, голман домаћих је иницирао контакт и на опште чуђење добио
фаул, а на крају је Стефановић уз
пуно среће грудима решио меч.
У наредном колу стиже "фењераш" из Совљака, све осим тријумфа
домаћих била би прворазредна
сензација.
Б.Матић

Зона "Дрина", 9. коло

Рађевац - Задругар 2:1 (1:1)
Стадион у Крупњу. Гледалаца: 200.
Судија: Ђорђе Мирковић (Ваљево).
Стрелци: Симић у 9. и Стефановић у
80. за Рађевац, а Мићић у 19. минуту
за Задругар. Жути картони: Павловић, Мијаиловић (Р), С.Новаковић,
Јеремић, Митровић, Гајић (З)
ЗАДРУГАР: Радиновић 7, Новаковић
7, Бојичић 7, Спасојевић 7, Митровић
6, Симеуновић 6, Ивановић 6 (Јеринић 6,5), Бранковић 6, Мићић 7 (Гајић ), Марковић 7,5, Јеремић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: И.Стефановић (Р)
Зона "Дрина", 8. коло

Задругар - Борац (Лешница)
2:1 (0:1)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 200. Стрелци: Небојша Марковић у 55. и Гајић у 60. за Задругар, а
Матић у 27. минуту за Борац. Жути
картони: Б.Новаковић, Ашковић,
Јеремић (З), Павловић (Б).
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7,5, Симеуновић 7,5, С.Новаковић 7,5 (Јеремић
7,5), Митровић 8, Ашковић 8, Ни.Марковић 7,5, Ивановић 7 (Гајић 7,5), Бранковић 7,5, Јеринић 7,5 (Мићић 7,5),
Не.Марковић 8, Бојичић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Небојша Марковић

ДОБАР СТАРТ ЛАЈКОВАЧКИХ ОДБОЈКАШИЦА

САВЛАДАН ПАРТИЗАН
У првом колу Суперлиге Србије
за одбојкашице лајковачки Железничар је савладао новајлију у лиги
Партизан у земунској хали Мастер
сa 3:1 (25:19, 18:25, 21:25, 26:28).
Жеља је оправдао епитет фаворита,
али је млад и борбен састав Београђанки пружио добар отпор, поготово у првом и последњем сету.
Деловало је да су Лајковчанке приступиле олако мечу па је Партизан
добио први сет са 25:19. То је био
сигнал стручном штабу и одбојкашицама Железничара за озбиљност,
тако да су у наредна два сета показале евидентан квалитет. Водиле су
убедљиво и у четвртом сету услед

чега су се опустиле, тако да су, после
низа сервис грешака на обе стране,
овај део игре добиле на разлику. Код
победника доминирала је коректор
Јована Јовичић са фантастичних 36
поена, Станимировић је уписала 15,
Гајић 8, Андрић 7, Василева 6 поена.
Јелена Вигњевић је имала три поена, а
Лазаревићева и млада Грујичићева по
један.
У осталим утакмицама забележени су следећи резултати: СпартакВизура 2:3, ТЕНТ - Клек 3:1, Јединство
(СП) - Динамо 3:0 и Срем - Црвена
звезда 0:3. У петак 20. октобра од 19
часова Железничар дочекује суботички Спартак.
Б.Петровић

Српска лига "Запад", 10. коло

Железничар- БудућностКрушик 0:1 (0:1)
Стадион Сењак у Ваљеву. Гледалаца: 300. Судија: Љубиша Борисављевић (Ивањица). Стрелац: Софронић у 22. минуту. Жути картони: Ђукетић, Вујчић (Ж), Косић, Петровић,
Јанковић, Стевановић, Благојевић,
Рашевић (Б).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6, Милутиновић 6, Ђукетић 6, В.Томић 6,
Радивојевић 6, Обрадовић 6, Д.Томић 6, Павловић 6 (Атић 6), Гавриловић 6, Милисављевић 6,5, Гајић 6
(Вујчић 6)

ЖОК Железничар (Лајковац)
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АКТУЕЛНО

ПУСТО
ТУРСКО
Није упутно упуштати се у коментарисање високе политике. Из локалне перспективе не види се довољно
да би могли да се повежу узроци и
последице, мотиви и разлози, везе и
релације... Прошлост нас је научила
(или нам се чини?) да је политика
највећа курва. Јер док смо ми веровали
у част и доследност светских моћника они нас, ‘’Милосрдним анђелом’’, 1999.
године, обасуше таквим ‘’милосрђем’’
да и данас (и још дуго ћемо тако)
осећамо последице стреса, али и
конкретног деловања ‘’поклона са
неба’’ обогаћеног уранијумом.
Зашто је добро ово што предузима председник Александар Вучић?
Прво, то је политика у којој нема
емоција. Док смо ми ‘’у срцима носили
Косово’’, други су, доле, распродавали
своје куће и имања, куповали овде, за
мале паре, корумпирали где се могло,
дошли до лепих запослења, а у кафићима ‘’лили сузе’’ и певали ‘’ко да ми из
душе моје узме Косовооо?’’. За то
време, догодило се то што се догодило,
па, сада, не би знали шта ћемо са њим,
чак, да нам га, они који су га званично
признали - врате.
Ако Ердоган буде хтео да помогне - знаће он како. Пре свега, неће
дозволити да апетити Албаније расту,
рећи ће коме треба да Балкан више није
‘’на продају’’ и упутиће своје инвеститоре и на друге области Србије, не само
на подручје до Краљева.
Да ли се то враћа ‘’пусто
турско’’? Па, изгледа да је боље и тако.
Јесте Турска члан НАТО алијансе, али
није у Европској унији...
Е, ту долази оно о неупутности
коментарисања светске политике и део
одговора на питање о намерама председника Вучића. Свакако да је много
боље имати за савезнике, него за
противнике, оне који су успели да се
одбране и од покушаја моћне Америке
да им кроји политичку капу. Он је
доказао да Стејт департмент не може,
кад му се ћефне, да руши и успоставља
режиме у свету. Некад је то могло, али,
изгледа, више неће моћи. Трамп узалуд
прети, виче на новинаре, смењује и
поставља - само своје блиске сараднике. Уз пут, САД се бори са незапамћеним пожарима. Оправдано је и
питање: Шта се то догађа’’преко баре’’?
Геополитичка слика се мења. То је оно
што је наш председник схватио и
успоставио блиску сарадњу са Турском. Будућност у овом делу света ће
кројити овдашње силе међу којима је
ова земља најмоћнија.
Хрвати, који су певали ‘’Данке
Дојчланд’’ мораће да смире страсти јер
ће Немачка све више бити заокупљена
својим проблемима и напорима да
очува јединство Европске уније па ће и
подршка ‘’захвалнима’’ бити утолико
мања.
Да се не заносимо сувише.
Ердоган је своју пажњу, очигледно,
усредсредио на Нови Пазар и Рашку
област. Одржао и недвосмислен говор,
али, ако Србија буде у стању да правилно култивише ове симпатије, биће то
прилика да се поткрате крила онима
који нам никад нису мислили добро... А,
иначе, политика је вештина могућег!
Милан Миловановић

„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

На који енергент се грејете
и да ли сте спремили огрев за зиму ?
Јеврем Милошевић, инжењер шумарства:
- У последњих неколико година приметно је да људи
масовно за грејање корите пелет, који је, као што знамо, чист
дериват и лак је за ложење. Међутим, доста дрвне масе остаје
неискоришћено по нашим шумама где трули и пропада, што је
за нас велика штета. Лично сматрам да је дрво као дериват
најчистије, најекономичније а и најздравија врста огрева. И
даље се доста користи за огрев, али много људи прелази на
пелет јар је лакши за коришћење. Што се цена тиче, дрво је
још увек најјефтинији дериват и већ дуги низ година се креће
око 30 еура и не мења се, док израда других сортимената
попут пелета варира, тј. расте.

Милан Тадић, заваривач из Стубленице:
- За огрев мог домаћинства користим комбиновано струју
и дрва. Струја је опција за почетак, док још не дође јача зима, а
касније користим дрва која сам већ спремио за огрев. Имам
своју шуму и не купујем дрва, тако да ми је исплативије него
некоме ко мора да их купи, поготово ако не набави на време,
па у шпицу сезоне зна да достигне папрену цену. Мислим да
ни струја није скупа, тако да неко ко има двотарифно бројило
може јефтиније да прође него онај ко купује чврсто гориво и
користи га за огрев.

Славка Кусуровић, пензионерка из Уба:
- Грејем се на пелет, јер ми је најисплативије а и најлакше
за ложење. Већ пар година га користим из простог разлога
што не могу да носим угаљ и доста је теже за одржавање а и
распоред просторија које грејем је такав да ми пелет савршено одговара. Морам да нагласим да постоји више добављача
када је пелет у питању па, самим тим, квалитет није увек исти.
Дешава се да дође лош пелет и запуши грејно тело што подразумева додатне интервенције, тако да сада строго водимо
рачуна где купујемо. Зато још нисмо ни набавили огрев а већ
се грејемо залихама које су нам преостале од прошле године
и чекамо проверено квалитетнији пелет који ћемо купити.

Верка Алексић, домаћица из Бргула:
- Моје домаћинство је једно од ретких које се греје на
угљену (грејну) прашину а то је тренутно најисплативије за
огрев. Добија се исејавањем угља, захтева додатне дораде на
самом котлу али је зато неупоредиво јефтиније и нема
сталног ложења, већ кад једном пустиш котао у рад сам узима
колико треба а радијатори су стално топли. Мислим да људи
нису довољно упознати са тим начином грејања а ја га користим три године. Нормално се купује на стовариштима и пуно
је јефтиније од угља. За грејну сезону потрошим око 12-16
тона, а тона кошта 2.000 динара. Само је котао мало скупљи и
кошта око 3.000 еура, али зато може да користи и дрва.

Верољуб Мијатовић, пољопривредник из Совљака:
- За грејање свог домаћинства искључиво користим дрва
у комбинацији са угљем. Касније, ако уградим потребан
уређај, можда и пређем на пелет. Пошто живим у селу и имам
своју шуму и обалу, сваке године се грејем исто али лично
мислим да је дрво најповољније за кућни буџет. Струја је
скупа, поготово када се користи за грејање и уђе у црвену
зону, изађе пуно скупље него грејање на чврсто гориво.

Зорица Лазарић, службеник из Радљева:
- Стицајем околности живим у близини КОП-а Радљево,
па је и логично да се грејемо на угаљ. На самом почетку грејне
сезоне укључујемо климу за догревање, а касније угаљ. За
наше домаћинство купили смо 20 тона сировог и 5 тона сушеног угља и то је количина која ће нам, надам се, бити довољна
за ову грејну сезону. Угаљ користимо годинама уназад за
грејање домаћинства и показало се да је то најповољнији
дериват. Искуства су различита, све зависи колики је објекат
који се греје, распоред и површина просторија, а и грејно тело
није ништа мање битно у целом систему грејања.

PRODAJA I SERVIS

KLIMA UREĐAJI

OPREMA ZA TV

065/6511-553 014/411-041

LED RASVETA
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У МИОНИЦИ ОДРЖАНА ЈОШ ЈЕДНА ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

ПРОГРАМИ И ПОКЛОНИ
Манифестацију отворио председник општине Бобан Јанковић
Под слоганом ''Градимо мостове
међу генерацијама за радост сваког
детета'' у читавој Србији је од 2. до 6.
октобра обележена Дечија недеља, а у
Мионици је поводом почетка седмице
посвећене најмлађима локална самоуправа организовала програм свечаног
отварања. Бројне малишане окуљене на
Тргу војводе Мишића овом приликом је
поздравио председник општине Мионица Бобан Јанковић који им је пожелео
пуно радосних тренутака уз програме
Дечије недеље.
- Верујем да ћете у наредним данима уживати у разноврсним програмима
које смо припремили и у дружењу са
вашим другарима, васпитачима, учитељима и наставницима. Нисмо се без

Са трга су полетели
разнобијни балони

разлога окупили овде на Мишићевом
тргу, јер знамо да ће неки од вас постати
славни попут војводе Мишића. Међу
нама су они који ће сутра градити нашу
Мионицу, градити школе и вртиће и који
ће некој новој деци организовати још
лепше Дечије недеље-рекао је отварајући манифестацију први човек мионичке општине Бобан Јанковић, који је
током Дечије недеље посетио неколико
матичних и издвојених одељења овдашњих образовних и васпитних установа и уручио пригодне поклоне. Осмогодишња школа у Брежђу добила је
мултифункционални уређај за скенирање штампање и копирање и лопте,
школе у Мионици, Горњој Топлици,
Дучићу и Доњој Топлици це-де плејере
и лопте, Предшколска установа ''Невен''
у Мионици и издвојена одељења у
Осеченици, Горњој Топлици и Дучићу
це-де плејере и играчке, а Средња
школа лопте и туристичке карте.
На свечаном отварању је приказан
богат забавни програм, који је књижевним дружењем започео Тоде Николетић, наставили аниматори, а свечаност је на одушевљење најмлађих завршена пуштањем у ваздух неколико
стотина разнобојних балона.
Дечију недељу су и ове године
обележила бројна позоришна, забавна
и спортска дешавања, едукативне
активности, радионице, излети и други
садржаји у чију реализацију су поред
школа и вртића били укључени и Културни центар, Библиотека ''Милован Глишић'' и Туристичка организација.
А.К.
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ПРЕДСТАВЉЕНИ
РОМАНИ ПОПУЛАРНЕ
АУТОРКЕ
Ауторка данас најчитанијих романа на српском језику Јелена Бачић
Алимпић је 11. октобра, у Културном
центру Мионица, представила своја
књижевна дела. Мионичка публика је
између осталог сазнала шта је успешну новинарку подстакло да започне
са писањем романа, шта је у њима
истина, а шта плод маште, да ли је
награда за најчитанију књигу године
домаћег аутора укинута зато што нико
други није могао да је добије и друге
занимљивости и интиме, које је Јелена
Бачић Алимпић у опуштеној атмосфери поделила са присутнима разговарајући са првим човеком Удружења
уметника Србије Карлом Астраханом
који је био у улози модератора.
- Први роман ''Рингишпил'' је
настао као завештање мом оцу који ме
је обавезао да морам да напишем
књигу и то је први и сигурно последњи
роман који сам почела да пишем без
идеје. Пуне две године сам размишљала како да почнем, а када сам
једне сасвим обичне вечери на рачунару откуцала прву реченицу прорадио је вулкан емоција, мисли су се
надовезивале једна на другу, тако да
сам писала и плакала све до јутра –
рекла је Јелена Бачић Алимпић, која је
на Филозофском факултету у Новом
Саду дипломирала на Катедри за
југословенску књижевност и српскохрватски језик.

АКЦИЈА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ПРСЛУЦИ И ПРИРУЧНИЦИ
ЗА ПРВАЧИЋЕ
Савет за безбедност саобраћаја
општине Мионица је недавно организовао акцију поделе светлоодбојних
прслука и приручника за правилно
понашање деце у саобраћају свим
овдашњим првачићима. Циљ акције је
повећање безбедности деце у саобраћају, а за малишане који су ове године
први пут сели у школске клупе организована је и теоријска и практична настава о правилном понашању у саобраћају.

Учесници акције

- Нама је безбедност деце у саобраћају најбитнија и због тога локална
самоуправа чини све што је у њеној моћи да не би дошло до нежељених ситуација. Едукација је веома важна и због
тога је одлучено да савет за безбедност
саобраћаја организује предавање о
правилима понашања у саобраћају за
наше ђаке прваке-рекао је председник
општине Мионица Бобан Јанковић, који
је присуствовао овој акцији.
А.К.

Добитница многих награда за
телевизијско стваралаштво и новинарство је истакла да је новинарство
којим се дуго професионално бавила
њу одабрало и да јој пуно помаже у
истраживачком раду при писању
романа.
- Свакој новој књизи претходе
мукотрпна истраживања, читање
гомиле књига и бројна путовања, како
бих могла да дочарам епоху и места у
којима се одвија радња. Верујем у
сваку реченицу коју напишем и да није
тако читаоци не би на овај начин
доживљавали моје ликове-нагласила
је Јелена Бачић Алимпић и открила да
је роман ''Рингишпил'' врло близу
екранизације.
Пре уобичајеног потписивања
романа, књижевници је на крају вечери у знак сећања на прву посету Мионици председник Општине Бобан
Јанковић уручио фото-монографију о
Мионици и букет цвећа, а Карлу Астрахану медаљон са ликом војводе Живојина Мишића за допринос промоцији
културе у мионичком крају.
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ЗАВИЧАЈНА КЊИЖЕВНОСТ
ДРАГАН ЂЕРМАНОВИЋ ЂЕЛЕ

СЕТИДИС
„Тешко је утврдити да ли је роман
истинита прича или
уметничка визија
писца. У оба случаја писац је успео,
што и даје драж
овом роману’’- закључак је Гордане
Андрић у рецензији
‘’Сетидиса’’, романа Коцељевца
Драгана Ђермановића Ђела, везаног за
Тамнаву, а тако и за Уб.
У посвети аутору овог текста Ђеле је
написао:’’Тамнавцу и брату по перу.
Сећање је једини рај из којег нас нико не
може прогнати.’’ Ту, негде, је и суштина
‘’Сетидиса’’, књижевног штива које је
настајало, ‘’крчкало’’ се у сећањима и
машти, добијало смисао и коначно се
уобличило у роману који ће, са временом, добијати на вредности. Не само као
документ о једном времену, него и као
изузетно заниљива прича од које се, кад
започне читање, читалац тешко одваја.
Тема романа је породична сага,
саткана од 42 приче, не случајно, које
чине јединствени роман о страховима,
надама, немоћи, падовима и успонима
једне српске породице у ратном вихору
који је протутњао на овим просторима
на почетку деведесетих прошлог века.
Библиотека ‘’Јанко Веселиновић’’ из
Коцељеве овим издањем је постигла
пун погодак у својој незанемарљивој
издавачкој делатности.

БОГОСАВ В. ВАСИЉЕВИЋ

МАЈКА
Аутор занимљиве збирке песама „Наша мајка’’ је
био познатији као
пчелар из Памбуковице. Овог пута
пред јавност излази са књигом на око
250 страна препуном стихова који
имају широк спектар тема.
Попут сликара у такозваној
наивној уметности, Васиљевић, својим стилом и у оквиру сопствених
могућности, слика све око себе.
Очигледно је да није имао амбиције да
постигне неке велике уметничке домете, али вредност овог самосталног
издања лежи управо у томе што на
готово фактографски начин осликава
живот обичног човека који своја
сновиђења и инспиративне тренутке
ставља на папир без комплекса од
могућих недостатака на разним плановима - када је у питању писана реч. Он
је своју књигу посветио мајци...
Топле речи на почетку збирке,
чини се, дају објашњење за све:
‘’Никада у животу нисам волео себе
највише, као дете највише сам волео
мајку Јелку. Када су се родили синови
Милан и Владан, од тада, волим њих
највише’’. Богосав је испунио она три
услова: да сагради кућу, добије децу и
објави - књигу. Довољно! Иза себе сви
остављамо своја достигнућа.

ОКО НАС
ГОСТОВАЊЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ РК БОСНА ТС ТЕШАЊ

ЗАЈЕДНО СЛАВЕ 60 ГОДИНА
Направљен договор око братимљења РК Уб и РК Босна
ТС Тешањ. Везује их иста година настанка, клупске
боје, дугогодишње пријатељство...

Убљани са гостима из Тешња
Недавни долазак трочлане делегације рукометног клуба из Тешња на Уб,
завршен је договором о братимљењу
двеју екипа. Дугогодишње пријатељство
биће свечано обележено наредне године, када обе екипе прослављају јубилеј –
60 година од оснивања.
РК Уб и РК Босна Тешањ, осим заједничког турнира, на којем се традиционално састају од 2011. године, везује година оснивања (1958), као и иста плавобела боја клуба. Договор о будућој сарадњи клубова, утаначили су председници
клубова Рефик Ћусто и Владислав
Крсмановић.

ЛИЧНА ИСКУСТВА
- ПЛАЋАЊЕ ОБМАНЕ

Домаћини са Уба, организовали су
гостима из Тешња обилазак Београда,
као и присуство финалу суперкупа
Србије у рукомету, одржаном у Аранђеловцу, између „Црвене зведе“ и „Војводине“. Некадашњи репрезентативац
БиХ, дугогодишњи капитен Авдија Аџамија и Небојша Јаћимовић, некадашњи
играч Слоге из Добоја, који је тешањском клубу већ пету годину узданица,
уз председника клуба Рефика Ћуста,
увек су радо виђени гости на Убу, који
убским рукометашима итекако умеју да
узврате гостопримство.
Д.К.

У ГАЛЕРИЈИ „СВЕТИ ЛУКА“

МТС ПРИЧИЦА

ИЗЛОЖБА
УМЕТНИЧКИХ
ОГЛЕДАЛА

Пазите се од Телекома и МТС-а.
Ако не будете опрезни, наплатиће
вам, поготову ако нисте продужили
уговор, папрено сваку услугу, па и ону
коју нисте тражили, а реч је по бокспакету. Наиме, ако сте се једном
преварили и потписали уговор за
коришћење кабловске, интернета и
стабилнот телефона, од некада уговореног износа, нарашће на дупле
паре... Они ће вам, без вашег одобрења, укључити, бесплатно, у једном
краћем периоду, неке услуге, које
већином и не користите, а онда ће вам,
касније, унети у рачун велике бројке
са нејасним објашњењем. У једном
рачуну некаква накнада (?) ће износити око 2.000 динара, а већ у следећем
преко 2.400. Шта је то што обухватају
те накнаде? Зашто расту? Ко је
наручио посебне услуге од преко 1.000
динара? Зашто потрошач посебно
плаћа ПДВ од 20 процената? На ова
питања службеник у Пословници ће
вам одговорити онолико колико и сам
буде знао. Али, неизоставно ће вам
све искључити - ако не платите.
Остаје да потражите друго решење и да убудуће бежите што даље
од МТС-а и разноразних замки о којима, у разиграним рекламама, нема ни
слова. И вредна је пажње чињеница
да нам наплаћују оно на шта су нас,
нашом непажњом, како народ каже,
навукли. Да ли је то превара?

Минулог петка, у галерији „Свети
Лука“ отворена је изложба „Огледало“
примењене уметнице Сање Рибић
Миливојевић из Сремске Митровице,
као седма у њеном стваралачком циклусу под истоименим називом. Поставку чини двадесетак уникатних огледала, који поред основне функције,
имају и уметничку вредност због рамова које ауторка осмишљава и, у асамблаж техници, украшава шкољкама,
коралима, камењем, морским и речним
облуцима, канапом и акрилним бојама.
Основна идеја њеног рада јесте давање
лепше димензије реалном кроз спајање
неспојивог, чиме је остварила препознатљив и јединствен визуелни идентитет. Изложбу је отворио директор
Установе за културу и спорт Радован
Пулетић и истакао да колажирајући
различите предмете у оквиру својих
огледала, Сања Рибић Миливојевић
широким једром плови морем модерне
уметности 20. века, коме припада овај
начин израде (асамблаж).
Након отварања изложбе, уследио је краћи драмски програм, када се
публици представила и друга гошћа,
Ваљевка Оливера Шутулић. Део из
њеног необјављеног текста „Порука
једне жене“, писаног у форми монодраме, први пут је сценским изразом,
у б е д љ и во и п р е ц и з н о , ож и ве л а
Драгана Јанковић, глумица Позоришта
„Раша Плаовић“, уз гитарску пратњу
Драгана Максимовића.
Д.Н.

Многи су, у последње време, зажалили
због коришћења разних услуга

Милан Миловановић
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ЉУБИША ИВАНОВИЋ

Тихо и нечујно, 5. августа 2017.године, угасио се живот нашег драгог колеге Љубише Ивановића, доброг и
племенитог оца, супруга, узорног и поштованог просветног радника.Чак и кад смрт
почне да шаље недвосмислене сигнале и неопозиве најаве, у природи човека некако
није да их прими и разумеувек се испречи нека нада. И
његови најмилији и ми, који
смо имали част и привилегију
да радимо са Љубом, надали
смо се, све до 5. августа, када
смо на вест о његовој смрти
били шокирани, збуњени, у
неверици, јер- до јуче смо се
сретали, шалили, дружили.
Твоја смрт, драги Љубо, оставља горак укус човекове немоћи да се избори за голи живот. На жалост, овога
пута без повратка, држи нас у зебњи да почињемо да се
„осипамо“, да се тужно и на овај начин заувек испраћамо.
Данас, кад одлазиш на последњи пут, опраштам се с Тобом у
име колектива Основне школе „Рајко Михаиловић“ Бањани, у име Твојих бивших ученика, у име свих оних који су Те
волели и поштовали.Али, све је то живот који нам намењује
и болне дужности: да се опраштамо од људи који, као
звезде, чине животну галаксију. Једна од најсјајнијих звезда
колектива ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани био је Љубиша
Ивановић. На заласку таквих светлости ретко се појављују
нове таквог формата.
Љубиша Ивановић рођен је 1948. године у Добрујевцу код Алексинца. После основне школе и гимназије уписао је студије српскохрватског језика и књижевности на Вишој педагошкој школи у Нишу, које успешно завршава.
Прво запослење било је у осмогодишњој школи
Врело 1972. године, где је радио је пуних 40 година, до 2012те. Испраћај у пензију организовао је колектив у свечаној
атмосфери достојно његове личности.
Када сам 1991.године изабран за директора школе
био сам у позицији да више сарађујем са сваким чланом
колектива, те на тај начин и боље упознам сваког појединачно. Тада сам упознао прави лик драгог колеге Љубише
који се, по много чему, у најбољем смислу, издвајао од
других. Љуба је био сурови професионалац, амбициозан,
драг, харизматичан, увек спреман за сарадњу, интелектуалац високог ранга, човек великог формата у сваком
смислу. Стекао је велике симпатије и поштовање у колективу (неколико година био је руководилац школе у Врелу),
поштовање међу ученицима, родитељима и средини у којој
је живео. Радио је с љубављу, праведан према ученику,
одговорно, доследно, креативно и истрајно, о чему сведоче
похвале просветних саветника.

Красила га је непрекидна тежња за стручним усавршавањем, а његова љубав према читању књига је посебна прича. Нисам до сада упознао неког ко је прочитао више
књига. У његовој души је велики духовни капитал, смештена читава библиотека, што представља праву реткост.
Поред педагошког рада Љубиша се бавио и сликарством. Многи академски сликари позавидели би на лепоти
његових слика које красе његов породични дом, школе у
Врелу, Туларима, а две слике драгог колеге улепшавају и
мој породични дом.Вајарство је још једна уметничка димензија колеге Љубише. Неколико скулптура улепшава хол
школе у Врелу. И шах је био велика љубав драгог Љубе, а
шаховски клуб омиљено место где је боравио.
За 40 година наставничког рада уградио је себе у
школу, оставио неизбрисиве трагове у срцима ученика,
колега и свих који су га познавали.За изузетне резултате
постигнуте у раду, ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани доделила је „Признање колеги Љубиши“ 2002. године.
За раскошну лепоту школског дворишта у Врелу
Љуба има посебне заслуге, јер је са колегама Владетом,
Чвалетом и осталима садио дрвеће, воћњак... У свакој акцији која је организована на сређивању дворишта (бетонирање стаза, ограђивање дворишта, сађење 1.000 садница
борова) колега Љубиша је био у првим редовима.
Из Љубиног породичног гнезда, које је свио са
колегиницом Милованком, наставницом француског језика,
подигнута су деца за понос: дипломирани правници Ирена
и Драгутин. Ћерка Ирена подарила им је два унука: Огњена
и Вука. Син Драгутин, поред Правног факултета, завршио
је музичку школу „Петар Стојановић“, класа кларинет.
Поред свих награда највећа му је освајање првог места
(класа кларинет) у Југославији. Постао је прави виртоуз на
поменутом инструменту, а завршио је и соло певање у
Музичкој школи на Убу. Да ивер не пада далеко од кладе
поменућу да је Драгутин фиде-мајстор у шаху.
Твој одлазак, драги Љубо, Твоја вечна одсутност (у
физичком смислу) неће избрисати из наших срца све што се
назива човечност, школа, образовање, другарство, пријатељство. Нека то буде утеха посебно онима, којима ће Твоје
трајање увек бити потребно, који су били највећи и најлепши део Твог живота, а то је Твоја породица. У Твој лик
уградио си непролазну постојаност, а Твој одлазак у вечност неће и не може бити заборав. Нису нестали они који су
преминули, већ они који су заборављени. Твоје име ће се с
поштовањем изговарати у колективу ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани.
Драги Љубо, био си интелектуална громада, изузетан педагог, сарадник, колега, друг. Велико Ти хвала за све,
хвала за поштовање које си показивао, хвала за подизање
квалитета образовно-васпитног рада у школи.
Колектив ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани дели
бол са члановима Твоје породице. Велико Ти хвала за све
што си учинио за четири деценије успешног рада.
Вечна Ти слава!
Мр Бошко Сарић
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4.10.2017.г. преминуо је
наш драги

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
24.10.2017. г. навршава се шест година од смрти нашег
драгог

ДРАГАНА
МАКСИМОВИЋА
СРЕТЕН
КРСМАНОВИЋ
(1942 – 2017)
Последњи поздрав
Супруга Надежда, син
Зоран, снаха Љиљана,
унук Антоније
и брат Милоје

Нећемо те
препустити забораву.
Сећање на тебе
остаје вечно...
Мајка Живка
и брат Драгосав
са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
22.10.2017. г. навршава се 40
дана од смрти драгог супруга
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31.10.2017.г. навршава се
десет година од смрти
наше драге

РАДМИЛЕ
ВАСИЉЕВИЋ
(1926 - 2007)

ИЛИЈЕ
ЛЕПАНОВИЋА
(1947 – 2017)
Вољени не умиру.Увек ћеш
живети у нашим срцима...
С поштовањем супруга
Гордана и Миша, твоја браћа
и сестре са породицама
Дана 26.10.2017. г. навршава се 40
тужних дана од смрти нашег
драгог оца и деде

Мајка је најлепша реч
која се никад
не заборавља
Ћерка Нада, унук
Александар и унука Марија
са породицама
7. октобра.2017. г. навршила се година од преране смрти
нашег драгог супруга
и оца

СЛОБОДАНА
- БОБАНА
ПАВЛОВИЋА
(1963 – 2016)

ВЕРОСЛАВА – ВЕЉЕ
КОВАЧЕВИЋА
из Чучуга (1939 – 2017)
Поносни и захвални што смо те
имали, вечно ћемо те памтити,
волети и чувати успомену
на тебе...
Ћерке: Гордана, Мила и Рада
и унуци: Чедомир, Слободан,
Александар и Никола

Драги наш Бобане!
Пролази време,
ускоро ће бити година
од како си нас напустио.
Иза себе си оставио траг
који се не брише,
љубав која ће вечно трајати.
Хвала ти за све...
Твоји: супруга Маргита,
ћерка Данијела и син Дарко

24.10.2017. г. навршава се шест година од смрти
нашег драгог

ДРАГАНА
МАКСИМОВИЋА
С љубављу и поштовањем
чувамо успомену на тебе…

Славица, Катарина
и Предраг са породицом
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Резултати 7.кола (08.10.2017):
Јединство (М) - Мургаш
4:2
Докмир - Стрелац (К)
1:3
Памбуковица - Омладинац 4:1
Звиздар 2012 - Шарбане
0:2
Вукона - Бргуле
1:4
ОФК Таково - Слога (В)
3:0
Слободна: Колубара (ЛП)
Резултати 8.кола (15.10.2017):
Бргуле - ОФК Таково
3:0
Шарбане - Вукона
2:1
Омладинац - Звиздар 2012 3:2
Стрелац 001 - Памбуковица 1:3
Мургаш 2012 - Докмир
3:1
Колубара - Јединство (М)
2:2
Слободна: Слога (Врховине)

Општинска лига Уба, 8. коло

Општинска лига Уба, 8. коло

Шарбане- Вукона
2:1 (2:1)

Мургаш- Докмир
3:1 (1:1)

Стадион у Шарбанама. Гледалаца: 50.
Судија: Марко Ранковић (Уб). Стрелци:
Тодоровић у 32. и Рашић у 42. за
Шарбане, а Гајић у 25. минуту за Вукону.
Није било картона.
ШАРБАНЕ: Новаковић 7, Радовановић 7
(Савић -), Лукић 7, Милијановић 7,5,
Мирковић 7,5, Миловановић 7, Ђуровић
7,5, Тодоровић 7,5, Рашић 8, Симић 7,
Ранковић 8
ВУКОНА: Лукић 7, М.Димитријевић 6,5,
З.Димитријевић 7, Бојић 6,5, Јечменица
7, Ђ.Антонић 7, Марковић 7, Пуцаревић
6,5, Гајић 7,5, М.Антонић 7,5, Стефановић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Рашић (Шарбане)
После иницијативе домаћих на
старту, повели су гости- Милош
Антонић је спустио дугу лопту, а Гајић у
пуном трку са 25 метара матирао
Новаковића. Додали су гас домаћи,
Рашић је извео корнер, а Тодоровић
главом изједначио. До паузе су
Шарбане већ преокренуле- Радовановић је центрирао са десне стране,
Ранковић лепо пропустио лопту, а
Рашић одлично затворио другу стативу.
И у наставку је домаћин доминирао,
Рашић и Ђуровић су погодили оквир
гола, али се резултат није мењао.

Стадион у Мургашу. Гледалаца: 50.
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци:
Радојевић у 33. и 71. и Николић у 90. за
Мургаш, а Влајковић у 19. минуту за
Докмир. Жути картони: Ст.Мишић, Николић (М).
МУРГАШ: Радојичић 7, Ћираковић 7,5,
М.Јаковљевић 7, Радојевић 8, Сл.Мишић
7, А.Јаковљевић 7,5, Ст.Мишић 7, Николић
7,5, Вучићевић 7 (Перић -), Вишић 7
(Јовичић 7), Филиповић - (Милошевић 7)
ДОКМИР: Ковачевић 7, Манојловић 6,5,
Мијаиловић 6,5, Митровић 6,5, Станојевић
6,5, Јеремић 6,5, Влајковић 7,5, Тодоровић
7, Нешковић 6,5, М.Јовић 7, З.Јовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Радојевић (Мургаш)
Домаћин је жестоко кренуо, Стефан
Мишић два пута и Радојевић су имали
добре прилике на старту. У јеку напада
Мургаша, повели су гости, Влајковић је
одмереним ударцем лобовао Радојичића.
Ипак, расположени Радојевић је са
дистанце поравнао, а потом у наставку
након одбијене лопте од голмана и
преокренуо резултат.
Мургаш је диктирао игру све време,
Стефан Мишић је уздрмао и стативу, а све
дилеме су решене након продора
Јовичића и сигурне реализације
Николића.

Општинска лига Уба, 7. коло

Памбуковица- Омладинац (Калиновац)
5:1 (4:0)
9.колo (22.10.2017- 11.00ч):
Докмир - Колубара (ЛП)
Памбуковица - Мургаш 2012
Звиздар 2012 - Стрелац (К)
Вукона - Омладинац (К)
ОФК Таково - Шарбане
Слога (В) - Бргуле
Слободан: Јединство (М)
10.коло (29.10.2017-11.00ч):
Шарбане - Слога (В)
Омладинац (К) - ОФК Таково
Стрелац 001 - Вукона
Мургаш 2012 - Звиздар 2012
Колубара (ЛП) - Памбуковица
Јединство (М) - Докмир
Слободне: Бргуле

Стадион у Памбуковици. Гледалаца: 50. Судија: Иван Лазаревић (Звиздар).
Стрелци: Урошевић у 3. и 10., Балиновац у 15., Јовановић у 28. и Н.Митровић у 70.
за Памбуковицу, а Стефановић у 80. минуту за Омладинац. Није било картона.
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић - (Пошарац -), Богићевић 7, Глишић 7 (Нинковић 7),
Кнежевић 7, Н.Митровић 7, М.Митровић 7,5, Балиновац 7,5 (С.Ненадовић 7),
М.Ненадовић 7 (Капетановић 7), Урошевић 8, Јовановић 7,5, Гавриловић 7,5
ОМЛАДИНАЦ: Мартиновић 6, Бојић 6, Стефановић 6,5, Тимотић -, Савић 6, Чолић
6, Зујаловић 6, Чобић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Душан Урошевић (Памбуковица)
Очекивана победа лидера додатно је олакшана чињеницом да су гости дошли
са само 8 играча, а након повреде Славише Тимотића у 24. минуту било је само 6
играча у терену! По новим правилима, то више није разлог за прекид утакмице, а
ако ништа друго- Калиновчани заслужују признање да су остали на терену до 90.
минута.
Домаћин је играо озбиљно првих пола сата, то је било сасвим довољно да се 4
пута матира Мартиновић, а након тога су се Памбуковчани задовољили
убедљивим вођстввом. Искористио је то тренер Максимовић да одмори своје
главне адуте, а агилни Стефановић је у финишу постигао почасни погодак за
госте.

СОВЉАЧАНИ НА ДНУ ДРИНСКОГ КАРАВАНА

СРЕЋА НА СТРАНИ СЛОГЕ
После вредног бода у Осечини, пулени Милијана Тупајића
ушли су са већим самопоуздањем у нови дерби зачеља против
Слоге, али први део није наговештавао ништа добро. Слога је
повела након продора по десној страни Јанковића и лаке
реализације Божића, а Јанузи-Милошевић је у два наврата
спречио госте да дођу до убедљивије предности.
Потпуно друга слика у наставку, Совљак је одиграо можда
најбољих 45 минута ове јесени, али је срећа била савезник
екипе са Дрине. Најпре је Јајић погодио стативу, потом Милош
Матић био "кратак" након одличног продора Павловића, а за
крај и Стојковић из идеалне позиције погодио стативу левом
ногом.
Тешко је било очекивати да се у Лешници нађу бодови
спаса, до паузе је домаћин већ имао великих 2:0. Улазак Ерића
освежио је екипу, искористио је одбитак да преполови
предност Борца, али су трећи гол и црвени картон Милоша
Матића преломили меч. На крају, убедљивији тријумф домаћих
него што је био однос снага на терену, а Тупајићеву екипу
наредног викенда чека ново гостовање у Лајковцу.
Б.Матић

Зона "Дрина", 9. коло

Борац (Лешница)- Совљак 5:1 (2:0)
Стадион у Лешници. Гледалаца: 200. Судија: Вељко
Давидовић (Ваљево). Стрелци: Николић у 9., Кузмановић у
45. и 88., Матић у 58. и Павловић у 80. за Борац, а Ерић у 50.
минуту за Совљак. Жути картони: Шеговић, Маслаковић,
Милојевић (С). Црвени картон: М.Матић (Совљак) у 62.
минуту.
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 6, Павловић 6 (Стефановић -),
Шеговић 6, Бељак 6, Милојевић 6, Јајић 6 (Ђорђевић -),
Н.Матић 6, Блажић 6, М.Матић 6,5, Маслаковић 6,5, Поповић 6
(Ерић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Кузмановић (Борац)

Зона "Дрина", 8. коло

Совљак- Слога (ББ) 0:1 (0:1)
УБ- Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 100. Судија: Никола
Тодоровић (Лозница). Стрелац: Божић у 36. минуту. Жути
картони: Маслаковић, Стојковић, Миловановић (Сљ),
Николић, Митровић, Јашић (Сл).
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 7, Белак 6,5, Шеговић 6,5, Јајић
6,5 (од 64. Павловић 7), Милојевић 7, Миловановић 7,
Поповић 6 (од 46. Пумпаловић 6,5), Н.Матић 7, М.Матић 6,5,
Маслаковић 7, Стојковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милун Божић (Слога)
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МОФЛ Колубара "Исток", 8. коло

Јошева- Врело 1:1 (0:0)
Резултати 7.колa (07/08.10.2017):
Јошева - Дим.Туцовић
0:1
Врело - Рубрибреза
1:2
Рудар (Р) - ОФК Стубленица 1:1
Гуњевац - Полет (Т)
4:1
Чучуге - Каленић
2:1
ОФК Паљуви - Полет (ДЛ)
1:2
Слободна: Црвена Јабука
Резултати 8.кола (14/15.10.2017):
Дим.Туцовић - Полет (ДЛ)
0:0
Каленић - ОФК Паљуви
3:3
Црвена Јабука - Чучуге
2:0
ОФК Стубленица - Гуњевац 2:2
Рубрибреза - Рудар (Р)
5:0
Јошева - Врело
1:1
Слободан: Полет (Таково)

9.коло (21/22.10.2017- 13.30 ч):
Врело - Димитрије Туцовић
Рудар (Р) - Јошева
Гуњевац - Рубрибреза
Чучуге - Полет (Т)
ОФК Паљуви - Црвена Јабука
Полет (ДЛ) - Каленић
Слободна: ОФК Стубленица
10.коло (28/29.10.2017- 13.30 ч):
Димитрије Туцовић - Каленић
Црвена Јабука - Полет (ДЛ)
Полет (Т) - ОФК Паљуви
ОФК Стубленица - Чучуге
Јошева - Гуњевац
Врело - Рудар
Слободна: Рубрибреза

www.glastamnave.com

Стадион у Јошеви. Гледалаца: 50. Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелци: Костић у
75. за Јошеву, а Радојичић у 64. минуту за Јошеву. Жути картони: Јовановић (Ј),
Николић (В).
ЈОШЕВА: Поповић 7, Н.Тешић 6, Станојевић 6, Стојанов 6,5, Вујић 6,5, В.Тешић 6,
Јовановић 6,5, Д.Николић 7, Костић 7,5, Б.Тешић 7, Петровић 6 (Г.Николић 7)
ВРЕЛО: Радовановић 7,5, Калањ 6,5, Н.Илић 6,5, Срећковић 7, Новаковић 7, Јанковић 7, Николић 7 (Панић -), Мирковић 6,5 (М.Илић-), Матић 6,5, Јокић 6,5, Радојичић
7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Костић (Јошева)
Добар меч у Јошеви, промашен зицер Станојевића и пречку Николе Тешића
казнио је Радојичић. Лепа контра гостију омогућила је нападачу Врела шут из
повољне позиције са 18 метара, Поповић је био немоћан.
Жестоко су протестовали домаћи сматрајући да се лопта после шута Костића
одбила иза гол-линије, али се најбољи актер меча уписао у стрелце лепим
ударцем из окрета. Гости могу да жале за приликом Јокића у финишу, на крају су
оба ривала морали да се задовоље трећином плена...
МОФЛ Колубара "Исток", 8. коло

Црвена Јабука- Чучуге
2:0 (1:0)
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
70. Судија: Дарко Тодоровић (Доњи
Лајковац). Стрелци: Вукић у 15. и
Дамњановић у 90. минуту. Жути картони:Угреновић, Милутиновић (ЦЈ),
Ковачевић, Симеуновић, Новаковић
(Чучуге).
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Милутиновић 7,
Бошковић 7, Стефановић 7, Мирковић
6,5, Малешевић 6,5, Берановић 6,5,
Ранковић 7, Угреновић 7,5, Максимовић 7, Јовићевић 7 (Дамњановић 7),
Вукић 7 (Дукић -)
ЧУЧУГЕ: Митрић 6, Тимотић 6,5,
Иванић 6,5 (Ашковић 6), Драговић 6
(Новаковић 6,5), Филиповић 6,5,
Ковачевић 6,5, Ђуричић 6, Симеуновић
6,5, Марковић 7, Станојевић 6,5, Ристић
7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ненад Угреновић (Црвена Јабука)
Домаћин је био успешнији ривал у
првом делу, а повео је после дуге
лопте Угриновића и не баш најбоље
реакције Митрића. Вукић је искористио
поклон и вештом реакцијом донео
предност Јабучанима. Имали су
домаћи још неколико прилика,
најбољу Јовићевић, али је Митрић
добро реаговао.
У наставку друга слика, Ристић је
демонстрирао снагу шута, али је
неколико покушаја бившег капитена
Јединства завршило ван оквира гола.
Протестовали су гости сматрајући да ј
Марковић у 89. минуту срушен у
казном простору, а након спорног
детаља брзо су решене све дилемеДамњановић је искористио грешку
Ашковића, лобовао голмана, а лопта
се од две стативе одбила у мрежу.

МОФЛ Колубара "Исток", 7. коло

Рудар 1945 (Радљево)Стубленица 1:1 (1:0)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 100.
Судија: Александар Николић (Стрмово). Стрелци: Величковић у 20. за
Рудар 1945, а Б.Перишић у 50. минуту за
Стубленицу. Жути картони: Радић,
Симанић, Пантелић (Р), Илић, Перишић, Ник.Миличић, С.Лекић (С).
РУДАР 1945: Јовановић 7,5, Радовић 6,
Величковић 7, Радић 7, Милутиновић
6,5, Павловић 6,5 (Ђурђевић 6,5),
Живановић 6, Симеуновић 6,5 (Симанић -), Теодосијевић 6, Пантелић 7,
Страхињић 6
СТУБЛЕНИЦА: Илић 7, Мирковић 7,
Продановић 7, Марковић 7, Б.Перишић
8, Станковић 7,5, Нем.Миличић 7,
Ник.Миличић 7,5, М.Перишић 7 (Д.Лекић
-, Поповић -), С.Лекић 7,5, Рафаиловић
6,5 (Ранисављевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Боривоје Перишић (Стубленица)
Одлично издање Стубленице у
комшијском дербију и заслужено
освојен први бод! Почетак гостију
најавио је велику борбу, Марковић је
погодио пречку, а из одбијене лопте пао
је водећи гол Радљеваца- Радовић је
одиграо завршни пас, а Величковић
лепо погодио даљи угао.
Брзо су у наставку гости стигли до
поравнања, Боривоје Перишић је
грудима однео лопту измеђуз штопера
и прецизним ударцем матирао Јовановића. Уследио је велики притисак
Рудара, али је најбољу шансу за победу
имала екипа Стубленице у 89. минутустрелац првог гола је лепо упослио
Станковића, а креатор игре гостију
погодио само стативу, по ко зна који пут
ове јесени...
МОФЛ Колубара "Исток", 7. коло

Гуњевац- Полет (Таково)
4:1 (2:0)

ФК Црвена Јабука

Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 50.
Судија: Немања Ћећез (Лајковац).
Стрелци: Митровић у 5. и 56., Јоксимовић у 9. и Милошевић у 59. за Гуњевац, а Бранковић у 85. минуту за Полет.
Жути картон: Симић (Г), Р.Максимовић
(П)
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 7, Спасојевић 7,
Марковић 7, Кузмановић 7, Митровић
7,5, Јанићевић 7, Илић 7, Јоксимовић 7,
Симић 8, Милошевић 7, Аћимовић 7
ПОЛЕТ: Миливојевић 6, Ненадовић 5
(Р.Максимовић -), Радовановић 5,
В.Максимовић 6, Бранковић 5, Петровић 6, Јанковић 5, М.Илић 6, С.Илић 5,
Крстић 5, Граховац 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Душко Симић (Гуњевац)
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Резултати 9.кола (07/08.10.2017):
Искра - Младост (Д)
3:1
Врело Спорт - Качер
2:0
Брезовица - Трлић
2:0
Тешњар - Рибникар
0:2
Пепељевац - Радник (Уб)
2:0
Тулари - ЗСК
1:2
ОФК Јабучје - Јуниор Н.Н.
0:1
Тврдојевац - Бањани
4:2
Резултати 10.кола (14/15.10.2017):
Младост (Д) - Бањани
4:1
Јуниор Н.Н. - Тврдојевац
1:0
ЗСК - ОФК Јабучје
0:2
Радник (Уб) - Тулари
1:3
Рибникар - Пепељевац
1:3
Трлић - Тешњар
3:0
Качер - Брезовица
1:3
Искра - Врело Спорт
2:2

11.коло (21/22.10.2017- 13.30 ч):
Врело Спорт - Младост (Д)
Брезовица - Искра
Тешњар - Качер
Пепељевац - Трлић
Тулари - Рибникар
ОФК Јабучје - Радник (Уб)
Тврдојевац - ЗСК
Бањани - Јуниор Н. Насеље
12.коло (28/29.10.2017- 13.30 ч):
Младост (Д) - Јуниор Н. Насеље
ЗСК - Бањани
Радник (Уб) - Тврдојевац
Рибникар - ОФК Јабучје
Трлић - Тулари
Качер - Пепељевац
Искра - Тешњар
Врело Спорт - Брезовица

REACTIVA / KARAĐORĐEVA 1 / UB

Окружна лига Колубаре, 10. коло

Искра- Врело Спорт
2:2 (0:0)

Радник (Уб) - Тулари
1:3 (0:2)

Стадион у Доњој Буковици. Гледалаца:
50. Судија: Небојша Ђоковић (Ваљево).
Стрелци: Јаковљевић у 46. и Ђукановић у 78. за Искру, а Симеуновић у 51. и
56. минуту за Врело Спорт. Жути
картони: Јовић, Ђукановић (И), Благојевић, Јолачић (В). Црвени картони:
Т.Јевтић на клупи у 66. минуту и Обрадовић по завршетку утакмице (обојица
Врело Спорт).
ВРЕЛО СПОРТ: Јовановић 7, Симић 7,
Леонтијевић 7, Благојевић 7,5, Матић
7,5, Јанковић 7,5 (Милошевић -), Новаковић 7, Јолачић 7, Симеуновић 8,5
(Обрадовић -), Ристовски 7 (Анђић -),
Љубичић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Филип Симеуновић (Врело Спорт)
После млаког првог полувремена,
кренуо је ватромет у наставку у чијем је
средишту, на жалост, био судија
Небојша Ђоковић. Искра је брзо
повела, добра лопта са бока стигла је
на другу стативу где је добро реаговао
Јаковљевић. Након тога је поништен
гол Љубичића, али је врло брзо сјајни
Симеуновић изједначио после шута
Љубичића и одбијене лопте.
Након дуге лопте Благојевића,
Симеуновић је реакцијом у стилу
најбољих шпицева преокренуо резултат, а потом и изборио једанаестерац
који би свирао и тренер Искре, али не и
Ђоковић. Из једног измишљеног
прекршаја, лопта се од зида одбила на
ногу Ђукановићу који је поравнао, а
нису домаћи искористили две поклон
шансе из офсајд-позиција.
За крај, сјајна акција Врељана,
Љубичић је асистирао Јолачићу, али је
бивши капитен Јединства био непрецизан.

Стадион на Школарцу. Гледалаца: 80.
Судија: Дарко Весић (Дивци). Стрелци:
Живковић у 81. за Радник, а Ђокић у 14.,
Младеновић у 40. и Мехинагић у 84.
минуту за Туларе. Жути картони: Ракић,
М.Луковић (Р), Сарић (Т).
РАДНИК: Ракић 6,5, Живковић 6,5, Јовић
6, Дубљевић 6, Јоцић 6,5, Ранковић 6,
Софронић 6, М.Луковић 6, Хаџић 6,5,
Ф.Луковић 6,5 (од 46. Симић 6), Ђурђевић 6
ТУЛАРИ: Бојић 7, Шимшић 7, Јованчић
6,5 (од 55. Живковић 7), Марјановић 7,
Ђокић 7,5, Илић 7, Мехинагић 7 (од 86.
Јанковић -), Ђорђевић 7, Николић 7,5,
Адамовић 6,5 (од 51. Сарић 6,5),
Младеновић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Николић (Тулари)
Тулари су искористили анемично
издање Радника за вредну победу, а
рана предност дала је крила гостимаМладеновић се није снашао после
корнера, али јесте Ђокић који је
прецизним ударцем са 10-ак метара
матирао Ракића. Капитен Николић је
прецизним пасом избацио целу одбрану
Радника, а Младеновић обавио лакши
део посла.
Бојић се истакао добром реакцијом
када га је умало матирао саиграч, али
ништа није могао након ударца главом
Живковића. Неизвесност је кратко
трајала, Николић је поново асистирао, а
Мехинагић обишао Ракића и "оверио"
тријумф Тулара.

Окружна лига Колубаре, 9. коло

Тврдојевац- Бањани
4:2 (2:2)
Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 50.
Судија: Небојша Ђоковић (Ваљево).
Стрелци: Васић у 30., Јовић у 38.,
Јовановић у 75. и Лазић у 82. за
Тврдојевац, а Гајић у 1. и 36. минуту за
Бањане. Жути картон: Ненадовић (Б).
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 6,5, Јовичић
7, Милић 7, Миловановић 7, Лазић 7,5,
Ћесаревић 7,5, Шкорић 7, Јовић 7,
Јовановић 7,5, Васић 7, Цветић 7
(Д.Ранковић 7)
БАЊАНИ: Даниловић 6,5, Лукић 6,
Ненадовић 5,5 (Нешовановић -), Димитријевић 5,5, Софрaнић 5,5, Симић 6,
Костадиновић 5,5, Ранитовић 5,5,
Бабић 5,5, Ивановић 6, Гајић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Мирко Лазић (Тврдојевац)
Добро издање домаћина које није
пореметила ни рана несигурност
голмана Ранковића, Гајић је вешто
искористио поклон за 0:1. Ипак, Васић
и Јовић су донели преокрет, а голеаду
у првом делу окончао је Гајић после
неодлучности домаће одбране.
Наставак је припао Тврдојевчанима,
а боља игра је материјализована након
дуге лопте Шкорића и одличне
реакције брзоногог Јовановића. Тачку
на "и" ставио је најбољи актер меча
Лазић, лепим ударцем са 16 метара
решио је све дилеме.

Окружна лига Колубаре, 9. коло

Брезовица- Трлић
2:0 (0:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 200.
Судија: Мирко Стефановић (Ваљево).
Стрелци: Гошић у 63. и Тешић у 65.
минуту. Жути картон: Обрадовић (Т).
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7,5, Вуканић
7, Јанковић 7,5, Тојчић 7, Кањевац 7,
Радосављевић 7, Младеновић 7 (Тешић
7,5), Ђурђевић 7, Гошић 7,5, Шљукић 6,5
(Ашковић -), Танасијевић 6,5
ТРЛИЋ: Милосављевић 6,5, Лазић 7,
Ђурић 7, Танасијевић 6,5 (Кандић -),
Иконић 6,5, С.Новаковић - (М.Новаковић
6), Савић 6, Поповић 6,5, Грујић 6,
Обрадовић 6 (Живановић -), Цвијић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Гошић (Брезовица)
Трлићани су извели два опасна
напада у првом полувремену, Обрадовић је био неодлучан и потом изблокиран, а Вуканић и голман Цветиновић
су заједничким снагама зауставили
Савића. На другој страни солидан
покушај Јанковића из "слободњака" и
нетачан пас Танасијевића у ситуацији
када је шут био боља опција.
Први гол је пао након идеалног
центаршута и препознатљивог скока
Гошића са 10-ак метара, да би само два
минута касније Тешић показао да уме и
левом ногом да одлично шутне, ударац
са 18 метара био је неухватљив за
Милосављевића. Танасијевић је пропустио две прилике да реши све дилеме, а
гол није хтео Жељка Савића кога је
најпре зауставио Цветиновић, а потом и
статива.

МАРКЕТИНГ:
064/2180-588
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ЈЕДИНСТВО У ПРОМЕЊЉИВОЈ ФОРМИ

БОЛАН КИКС ПРОТИВ ФАП-а
- Црвено-бели дозволили "фењерашу" да однесе бодове
са Уба. - Предност од 1:0 и играч више недовољни за
победу у Прову. - Пенал у финишу за победу над
Лозницом. - У недељу стиже Млади радник 1926.
Фудбалери Јединства у други део јесени улазе са солидном
бодовном залихом, смештени у средину табеле, а утисак је да су Убљани
пропустили добру прилику да буду доста боље котирани. Додуше, не
блистају црвено-бели у последње време, посебно се то односи на
завршницу где се битно смањио број прилика за гол, а на то су се
надовезале болне одлуке арбитара који нису баш благонаклони према
убском српсколигашу.
Прво од два везана домаћинства, пулени Верољуба Дуканца решили
су у финишу меча- Ситарица је успео да "натера" Тинтора да се руком
брани у свом казненом простору, а Бељић је са 11 метара донео вредан
"минималац". Пре тога, није било пуно фудбалског садржаја у дуелу
старих ривала, Лозница је била за нијансу опаснија, а на руку гостима је
ишла и бројчана предност од 76. минута када је искључен Брадоњић.
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Српска лига "Запад", 11. коло

Прово- Јединство 1:1 (0:1)
Стадион у Прову. Гледалаца: 400. Судија:
Никола Ђорђевић (Аранђеловац). Стрелци:
Недељковић у 61. из пенала за Прово, а
Н.Радојичић у 5. минуту за Јединство. Жути
картони: Васић (П), Којић, Н.Радојичић, Крстић,
Радивојевић, Брадоњић (Ј). Црвени картон:
Пантелић (Прово) у 31. минуту.
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, З.Радојичић 6,
Н.Радојичић 7, Андрић 7, Стаменковић 6,5,
Сајић 7, Крстић 7, Брадоњић 7, Радивојевић 6,5
(од 52. Радовановић 6,5), Панић 6,5 (од 77.
Лукић 7), Којић 7 (од 46. Ситарица 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Недељковић (Прово)
Српска лига "Запад", 10. коло

Јединство - ФАП 1:2 (0:2)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 300.
Судија: Никола Вујовић (Краљево). Стрелци:
Андрић у 65. за Јединство, а Филиповић (аг.) у
22. и Милошевић у 43. минуту за ФАП. Жути
картони: И.Јовановић, Д.Јовановић, Ситарица,
Радовановић, Сајић (Ј), Ивановић, Прчетић,
Ранитовић, Вулевић, Васић (Ф). Црвени
картон: Бељић (Јединство) у 90+2. минуту.
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Којић 6,5 (од 46.
Радовановић 6,5), Н.Радојичић 6,5, Д.Јовановић 6, Стаменковић 6, Андрић 7, Ситарица 6,
Панић 6,5, Филиповић 6 (од 46. З.Радојичић
6,5), Бељић 6, Крстић 6 (од 75. Сајић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Милошевић (ФАП)
Српска лига "Запад", 9. коло

Јединство - Лозница 1:0 (0:0)
Осцилације:
Ситарица са лоптом
Неубедљива партија није била довољна опомена играчима
Јединства, само три дана касније на истом месту црвено-бели су
доживели најболнији пораз у сезони. Иако је утисак да је млади
Филиповић стигао лопту пре него што је целим обимом прешла голлинију, помоћник Обрадовић је сигнализацијом дао велику предност
"камионџијама" и унео велику нервозу у домаће редове. Нови шок пред
паузу стигао је у виду гола Милошевића, а Убљани тек у наставку успевају
да озбиљније запрете. Високим скоком Андрић је преполовио предност
ФАП-а на време, али су Прибојци успели да одоле до краја. Да ствар буде
тежа, Бељић је у надокнади добио други жути картон за симулацију,
утисак је- престрого.
У лошој кадровској ситуацији и у играчкој кризи, црвено-бели су
отишли на мегдан ове јесени одличном Прову. Почетак- иделан за госте,
Крстић је "шмекерски" послужио Николу Радојичића, а бивши играч
Металца лако погодио мрежу. На руку Убљанима ишао је и
непромишљени гест Пантелића, један од најбољих играча домаћих
ударио је лактом Којића и морао пут свлачионице у 31. минуту. Уместо да
загосподаре тереном, играчи Јединства су препустили иницијативу
Прову, а другачији судијски критеријум у наставку није наговештавао
ништа добро. И заиста, лагано досуђен пенал након старта Сајића над
Јашићем одвео је меч у нежељени ток, све до уласка Милана Лукића
постојао је страх да домаћин може до потпуног преокрета. Везиста
Убљана је унео мир у екипу, натерао домаће да се повуку, а зашто старт
над Ситарицом у финишу није био за једанаестерац- зна само судија из
Аранђеловца:
- Мучимо се у игри, али немам замерки на залагање и жељу. Сматрам
да Јединство заслужује бољи третман од судија, али сам пресрећан што
сам у клубу који није заинтересован за било какве закулисане радње.
Рекао сам Немањи Матићу да треба да буде поносан на играчки кадар који
доминантно чине играчи са Уба, да је ово концепција коју треба
форсирати и да ће резултати доћи. Верујем да ћемо против Младог
радника показати бољу игру и победом окончати кризу у коју смо упали
још од меча са Смедеревом- најављује недељни меч (14.30, стадион
Драган Џајић") са Пожаревљанима тренер Верољуб Дуканац .
Б.Матић

Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 300.
Судија: Марко Михаиловић (Аранђеловац).
Стрелац: Бељић у 87. минуту из пенала. Жути
картони: Панић (Ј), Живковић, Тодоровић,
Денковић (Л). Црвени картон: Брадоњић
(Јединство) у 76. минуту.
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Којић 7 (од 46.
Крстић 6,5), Н.Радојичић 6,5, Д.Јовановић 6,5
(од 67. З.Радојичић -), Стаменковић 7, Андрић
7,5, Ситарица 6,5, Брадоњић 6,5, Лукић 6,5,
Бељић 6,5, Радивојевић 6,5 (од 46. Панић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Мирко Андрић (Јединство)

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

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

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

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

21 : 9
15 : 6
15 : 7
13 : 6
18 : 9
18 : 9
17 : 12
10 : 8
13 : 13
11 : 15
10 : 11
13 : 13
6 : 12
10 : 17
9 : 18
8 : 19
9 21
5 16

26
25
24
21
19
19
17
17
16
14
13
11
11
10
9
7
6
5

Наредне утакмице ФК Јединство:
12.коло (недеља, 22.октобар - 14.30 h)

ЈЕДИНСТВО (Уб)
- МЛАДИ РАДНИК (П)
13.коло (субота, 28.октобар - 13.30 h)

МОКРА ГОРА
- ЈЕДИНСТВО (Уб)

Дођите на стадион !!!!
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ОДБОЈКА

УСПЕШАН СТАРТ УБСКИХ ОДБОЈКАШИЦА У ВИШЕМ РАНГУ

МАРТИНОВИЋЕВА ВОДИЛА КА ТРИЈУМФУ
- Примач суперлигашког педигреа потврдила класу на премијери. - Велики преокрет у
четвртом сету, гошће оставиле одличан утисак. - Следеће суботе гостовање у Ужицу.
Одлична одбојка на старту првенства Прве лиге Србије
за одбојкашице, публика је уживала у мечу са пуно преокрета
и атрактивних поена, а тренер Дејан Стојковић је деби пред
убским навијачима обележио вредним тријумфом.
Девојке из Старих Бановаца су показале да нису
случајно на скенеру суперлигаша из Старе Пазове, без
рескепта су ушле у дуел са искуснијом екипом Уба и дошле на
праг освајања првог сета- 18:21. Ипак, домаће су направиле
серију од 5:0, а Маја Глишић блоком решила све дилеме. У
другом сету, преокрета ипак није било, Омладинац је повео
са 16:11, највише захваљујући одличним сервисима Ђокићеве и прилично сигурно изједначио.
Трећи сет је био далеко најбољи период у игри домаћих,
Стојковић није имао разлога ни за једну измену, а публику је
на ноге подигла Бојана Мартиновић чијије смеч окончао
најдужи поен на мечу. На сервис Ирене Дробњак, Убљанке су
Бојана Мартиновић
везале осам поена, потом је и Ана Поповић разоружала
пријем гошћи, па је Омладинац заустављен на 11 поена.
Сви у халу, подржимо наше одбојкашице !
Старт четвртог периода је најавио тај-брек, Омладинац је
3.коло (29.октобар- 18 ч): ЖОК Уб - Врање
водио 7:1, 15:9 и 20:14, а онда је уследио фуриозан финиш
домаћих. Сјајна Бојана Мартиновић је донела прву меч-лопту
- Морам да признам да су ме девојке Омладинца пријатно
која није реализована, али јесте друга- "севнула" је "левица"
Јелене Јелић за заједничку радост играчица и публике која је изненадиле, ми смо имали доста пропуста у игри, али је на
крају пресудио квалитет. Драго ми је да је Бојана Мартиновић
крај меча дочекала на ногама:
после стегнуте партије против Партизана била на свом
уобичајеном нивоу, преузела је улогу лидера екипе, а одличну
Прва лига Србије, 1. коло
ролу имала је и Маја Глишић коју сам користио и на средњем
Уб - Омладинац (Стари Бановци) 3:1
блоку и у коректури. Приметно је да се девојке које се враћају
(25:22, 19:25, 25:11, 26:24)
након повреда још налазе у грчу, али имамо доста играчица у
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 150. Судије: Владан ротацији, па се није осетио изостанак Сање Јаблан. Наредне
Тодоровић (Косјерић), Милица Тулимировић (Обреновац)
суботе гостујемо Јединству, пробаћемо да вежемо другу
УБ: Лазић, Дробњак, Иванковић, Петровић, Николић, победу у некадашњем храму одбојке, а потом стиже на Уб
Мартиновић, Јелић, Митровић, Каришик, Поповић, главни фаворит из Врања- најављјује следеће мечеве
Вуловић, Глишић.
лазаревачки стручњак на клупи Уба.
Б.М.

РУКОМЕТ
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ДОБАР СТАРТ УБСКИХ РУКОМЕТАША

НЕКИ НОВИ КЛИНЦИ
Не да се убски рукомет! Са гомилом дечака којима је жилет за бријање
потпуно непотребан део прибора за
личну хигијену, Убљани су снажно
кренули у нову сезону, а седмерац у
последњим секундама за Баричане
"окрњио" је максимални бодовни
учинак. Међутим, не мења то чињеницу
да је тренер Дејан Лукић обавио одличан посао у припремном периоду, два
дечака из Металопластике су легли као
"кец на банку", а Рогић и Стокић за сада
беспрекорно обављају улогу "разредних старешина" на паркету.
Промоција новог тима пред домаћом публиком прошла је у знаку допадљиве и течне игре Лукићевих пулена,
Лачковић је преузео улогу диригента, а
Вилотијевић постао меч-винер сјајном
соло-креацијом код резултата 33:31.
Убљани су меч отворили са 5:0 што је
ултра-младој екипи донело додатну
сигурност, али су упорни Лазаревчани

смањили до паузе на -1. Имали су гости
једино изједначење у 31. минуту- 16:16,
а кључна је била серија од 4:0 између 35.
и 40. минута када је предност нарасла на
24:19. Још једном су гости запретили у
финишу када су стигли на -2, али је
Вилотијевић показао да храброст нема
везе са годинама, са играчем мање је
"промешао" одбрану гостију и "левицом" ставио печат на прву првенствену
победу:
- Имали смо добијен меч и у
Баричу, нисмо требали да дозволимо
судијама да скроје исход меча, али је и
то део сазревања. Ушли смо у првенство са најмлађом екипом у историји
клуба, момци попут Лачковића (99. годиште) или Вукосављевића (97.) спадају у
ред "старијих играча", а значајну минутажу имају дечаци рођени 2002. и 03.
Наравно да је било осцилација и
наивности, али за сада момци користе
сваки секунд на паркету и расту као

ДРМЛ "Центар", 2. коло

Уб - ОРК Лазаревац
34:31 (16:15)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 120.
Судије: Милица Зарић, Теодора
Шантрић (Београд). Искључења: Уб 16,
Лазаревац 10 минута.
УБ: Јовановић (9 одбрана), Старчевић,
Вукосављевић 4, Пајовић, Лачковић
10, Богићевић, Вилотијевић 4, Петрић,
Стокић 5, Мандић, Рогић 5, Ранковић
2(2), Миловановић, Матић (2 одбране),
Максимовић 4, Радојчић
ДРМЛ "Центар", 1. коло

ОРК Барич- Уб
24:24 (12:12)
Спортска хала у Обреновцу. Гледалаца: 50. Судије: Драгана и Данијела
Петковић (Обреновац). Искључења:
ОРК Барич 6, Уб 14 минута.
УБ: Јовановић, Петрић, Вукосављевић
3, Пајовић, Лачковић 7, Вилотијевић,
Старчевић, Стокић 2, Мандић, Рогић
10(3), Ранковић, Миловановић 2,
Матић, Максимовић, Радојчић

Најмлађи тим у историји: РК Уб

играчи. Хвала феноменалној публици за
подршку против Лазаревца, препознали
су ситуацију у којој се налазимо, а аплаузи на крају меча су најлепша наградазадовољан је стартом млади тренер Уба
Дејан Лукић.
Б.Матић
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СЈАЈНИ УБСКИ "БАСКЕТАШ" НА КРАЈУ СЕЗОНЕ

ПЕКИНГ КАО
ШЛАГ НА ТОРТУ
Мало је убских спортиста који се могу похвалити да
припадају светском "крему" у својој "бранши". Вероватно
одмах иза Немање Матића, могу се сврстати остварења Ивана
Поповића, наравно водећи рачуна о планетарној популарности и конкуренцији које су неупоредиве за фудбал и баскет.
Ипак, без обзира што је баскет "три на три" још увек спорт у повоју, млади Убљанин нас је задивио својим играма широм
планете и своје име утиснуо на мапу најбољих светских
"баскеташа".
После сјајних резултата са својом бившом екипом Ранч
(распала се сплетом околности), Иван Поповић је постао члан
Олимпа, у друштву искусних Бјелице, Петровића и Бошковића
(тренутно одсутан из екипе), као и нешто млађег Душана
Поповића (брат Лазар му игра за Уб). Одличним партијама овог
лета, Олимп је изборио учешће на завршном Мастерс-турниру
у Пекингу, Поповић и другови путују на турнир (28/29. октобар)
који ће окупити 12 најбољих екипа света:
- У Дебрецину и Прагу смо се пласирали међу 8, оба пута
су нас зауставили момци из Љубљане, а у Мексику смо били на
прагу финала када су нас добили земљаци из Лимана. Ипак, то
је било довољно да будемо рангирани као 7. на свету, а колико
се овде игра добар баскет, потврђује и податак да су Нови Сад,
Лиман и Земун у првих 7! У Пекингу смо у групи са Љубљаном
и Лозаном, ето прилике да се реванширамо Словенциманајављује велику борбу у Кини Поповић.

КОШАРКАШИ УБА ПОРАЖЕНИ
НА СТАРТУ У ЛОЗНИЦИ

БЕЗ РЕШЕЊА
ПОД ТАБЛОМ
Кошаркаши Уба нису успели да
направе изненађење против фаворизоване Лознице, захваљујући бившем
центру Шапца Живојину Стефановићу
високом 212 цм, домаћин је успоставио
доминацију у рекету и од почетка преузео
вођство. Иако бржи и покретљивији, убски
састав се мучио с дефанзивним скоком,
самим тим није било могућности за више
поена у транзицији.
Деловало је да ће гости претрпети катастрофу када се
домаћин одлепио на +28, очајно су пулени Небојше
Миловановића одиграли трећу четвртину, али се потез са
ниском петорком показао као права ствар. Кренула је да се
топи предност Лозничана, стигли су гости и на -12, али су
тада пете личне грешке добили Алекса Бојичић и Лазар
Поповић. У тиму гостију истакао се добром игром Марко
Драксимовић, а велико охрабрење за меч са Владимирцима (недеља, 19 часова, убска Хала спортова) јесте
повратак Ивана Поповића из обреновачког Радничког, а
право играња стиче и Саша Јанковић, крилни центар из
Ваљева.
Б.М.
Друга регионална лига "Запад" група "А", 1. коло

Лозница- Уб 69:54
(20:15, 16:10, 22:5, 11:24)
Спортска хала "Лагатор" у Лозници. Гледалаца: 100.
Судије: Перић, Пауновић (Шабац).
УБ: Живковић 11, Балтић 2, Бојичић 17, Јагодић,
Ћирковић 5, Радовановић 2, Драксимовић 8, Поповић 2,
Марковић 2, Обрадовић, Гагић 5, Милутиновић

Иван Поповић
Како игра ове сезоне убски "баскеташ", за илустрацију је
довољно погледати клип у којем "дугачким рафалом"
практично сам побеђује Бразилце у четвртфиналу Мексика. Да
је ово његово лето, потврда су и фантастични резултати на
домаћој сцени:
- Првенство Србије је практично исте јачине као било који
најјачи светски турнир, а ми смо на Тргу Републике постали
прваци Србије савладавши Змајеве у финалу. Претходно смо
добили Нови Сад који предводи најбољи играч света
Домовић-Булут, а освајачи смо и првог Купа који је одржан на
Златибору. Савладали смо Лиман у финалу, што је потврда да
можемо са свима да играмо. Тренирамо сваки дан, некад и два
пута дневно, тако да у топ-форми дочекујемо Пекинг и крај
сезоне- пун је самопоуздања додкорашњи играч Радничког из
Обреновца, а од пре неки дан повратник у редове КК Уба.
Ако мислите да су кошарка и баскет спортови велике
сличности- нисте потпуно у праву, правила игре су специфична и не значи да су врхунски кошаркаши у предности:
- Од кошаркаша, највише ценим Стефана Стојачића који је
перјаница новосадског Лимана. Сјајно се сналази и Филип
Човић, а рецимо да смо лако побеђивали Недовића или Руса
Понкрашова. Темпо је убитачан, напад траје 12 секунди и нема
времена за тактизирање. Са новчане стране, још увек се не
можемо поредити са кошаркашима, а мојој екипи је у неколико
наврата "измицала" добра зарада. Освајали смо овог лета
"челенџере" у румунском Сибију, Одензеу, Берлину, широм
Србије..., а Пекинг је прилика да се коначно мало боље
"омастимо"- шеретски најављује Поповић "борбу за доларе" у
кинеској престоници.
Б.Матић
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