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РЕСТРИКЦИЈЕ ВОДЕ НА УБУ

УСКОРО РЕШЕЊЕ
ПРОБЛЕМА
- У току је санација бунара број девет, која ће бити завршена
до 2.маја, чиме ће се подмирити тренутне потребе за
водом. - У сусрет летњој сезони и повећаној потрошњи,
ушло се у процедуру бушења два нова бунара како би се
искористио максималан капацитет убског Водовода.
Због техничких проблема услед урушења бунара на ПП
Таково, током прошле недеље, КЈП „Ђунис” увело је
рестрикције у снабдевању водом неколико градских зона,
углавном у вечерњим сатима од 21.30 до пет часова. Радови
на санацији ће трајати неколико дана, а из комуналног
предузећа апелују на грађане за разумевање, као и да
рационалније користе воду од чега директно зависи да ли ће и
у наредном периоду бити проблема са дистрибуцијом воде.
- Услед непредвиђених проблема, најпре са бунаром
број осам, који траје неколико недеља уназад, имамо смањен
капацитет воде. У међувремену се појавио још један проблем
са бунаром број девет, који се урушио, тако да смо били
принуђени да уведемо рестрикције. Након уоченог квара
ангажовали смо фирму која је одмах детектовала проблем и
приступила поправци тог бунара. У разговору са стручним
лицима, добили смо информацију да ћемо бунар број 9 успети
да оспособимо до 2.маја, чиме бисмо добили додатне
количине воде и тиме подмирили тренутне потребе грађанакаже за „Глас Тамнаве” Саша Милићевић, директор КЈП
„Ђунис”.
Према његовим речима,
рестрикције ће трајати у зависности од тога колика буде
потрошња, јер тренутни капацитет убског водовода је 35-37
литара у секунди а потребе грађана су 42-43 литра у секунди.
- Након санације једног
бунара добићемо ту потребну
количину од 42-43 литара у
секунди, али с обзиром да нам
долазе топлији дани потрошња
Саша Милићевић,
ће се свакако повећати. Ми у
принципу имамо довољно директор КЈП „Ђунис”
воде гледајући потрошњу на
годишњем нивоу, ако изузмемо летњи период када она прелази и 80 литара у секунди. Капацитет нашег водовода, када
су нам у функцији сви бунари, је 60 литара у секунди, па уколико би се вода користила само за пиће и одржавање личне
хигијене, то би било сасвим довољно. Међутим, током лета се
заливају баште, травњаци и хладе се бетонске површине, што
нам то ствара посебан проблем- наглашава Милићевић.
Комунално предузеће је ушло у процедуру за бушење
два додатна бунара, чији се завршетак очекује у наредних
месец дана. Локална самоуправа је подржала ову инвестицију, вредну око 20 милиона динара, која ће, коначно,
обезбедити потребну количину од 60 литара у секунди, што је
и максималан капацитет убског Водовода.
- Нама ништа не би значило да пробушимо десет нових
бунара, јер једноставно немамо капацитет већи од 60 литара у
секунди. Сама процедура избора извођача за бушење два
бунара ће потрајати десетак дана, док ће за извођење радова
бити потребно три до четири недеље. Након тога, остаје нам
да се надамо да нећемо имати екстремне врућине јер од тога
директно зависи да ли ћемо овог лета морати да посежемо за
евентуалним рестрикцијама- закључује први човек убског
комуналног предузећа.
Mилован Миловановић

СТРАДИЈА

И

ма ли Србија будућност? Одговор је сувише компликован.
‘’Никад није било да ништа није било и никад неће бити да ништа не буде’’. То, или нешто слично, је одавно рекао Матија
Бећковић, а сада би могло да буде универзални
одговор за многе нарикаче (мушке и женске), који се
утркују да прикажу садашњост и будућност овог
народа у што црњим тоновима. Недавно један
познати писац, Драган Великић, је изнео своје
"аргументе" да је у Србији "почетком друге декаде
21.века на власт дошла разбојничка дружина..."
Затим, да је "створена чврста мафијашка структура
у којој су државне институције биле потребне само
као маска и то због међународне јавности јер, на
домаћем терену, корумпирани медији су контанимирали здрав разум већине..."
Е, сад! У овако подељеном друштву (чини се, више
него икада), јасно је да такво гледиште може да нађе
плодно тло. Поготову то, хорски, понављају
острашћени "борци за промене - против омраженог
Вучића, а за свој долазак на власт"...
Неко ће, можда, све ово да схвати и као навијачку
острашћеност у корист АВ. Рећи ће, ево још једног
корумпираног Вучичевића или Жељка Митровића.
Тако је и недавни разговор са поштованим
саборцем из времена ДОС-ове плишане револуције
био прилично непријатан јер је он тврдио да "ове
лопове треба што пре отерати". Али, на питање који
су аргументи да дође "тај нови предводник
опозиције - који је био на власти и показао то што је
показао", остао је без речи.
Кад сам прочитао део Великићевог романа
‘’Адреса’’ све је изгледало тако истинито и стварно.
Има, заиста, пуно актуелних нелогичности. На
пример, ово са озакоњењем ‘’поклона за лекаре’’.
Закон је усвојен, али, кажу, ништа није прецизно.
Коме је та брука одговарала - остаје да се у
будућности открије. Нисам нигуран да постоји
земља у којој се захвалност за учињену услугу од
стране лекара регулише законом.
Међутим, после ‘’Адресе’’ сетио сам се, поред
поштованог академика Бећковића, још и непревазиђеног Радоја Домановића и његових ‘’Страдије’’ и ‘’Вође’’. Ове сатиричне приповетке из давних
времена су, такође, наговештавале пропаст Србије.
Али, Домановић је био, само, добар сатиричар и
као такав је ушао у школску лектиру.
После сам се сетио и Кесића... Ипак, Великић није
сатиричар. Он се јасно определио да оптужи власт
као одговорну за уништење овог народа, за
саучесништво са бриселским главешинама у
прављењу европске депоније за отпад и, ваљда,
избеглице. А све те оптужбе, у поделама које расту
као геометријска прогресаија и - са њима и мржња,
све је очигледније да је, управо он, Великић, тај који
би хтео да ‘’постане калиф уместо калифа’’...
А што се тиче Србије - у њену будућност морамо да
верујемо. Упркос свој тој ‘’мафији’’!
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБИЛАЗНИЦЕ
У питању су веома захтевни радови који ће потрајати више од месец дана и који ће условити измењен
режим саобраћаја и асфалтирање по етапама- истиче Дарко Глишић, председник општине Уб.

КРУЖНИ ТОК

Радове ће обухватити и улица ЈНА,
односно комплетна саобраћајница на Вучијаку
Општина Уб, у сарадњи са Путевима Србије, средином
маја започиње комплетну реконструкцију обилазнице од
београдске раскрснице, преко Мајерове улице и улице ЈНА
до „Ракиног стоваришта” на Вучијаку. Иако је првобитно
билo планирано уређење саобраћајнице до Цркве дужине 1,6
километара, овај капитални пројекат за општину Уб проширен је и за додатних 1,4 километара деонице на Вучијаку,
сазнајемо од Дарка Глишића, председника убске општине.
- Планирамо да цео тај потез у потпуности реконстуишемо, како би добили модерну и функционалну
саобраћајницу. У питању су веома захтевни радови који ће
потрајати више од месец дана и који ће условити измењен
режим саобраћаја и асфалтирање по етапама. Велики је
притисак теретног саобраћаја на овом потезу, обилазница је
претрпела оштећења у претходном периоду и њено уређење
ће потпуно изменити изглед тог дела Уба- истиче Глишић.

Улица Јосипа Мајера
Према његовим речима, током лета ће бити завршен и
прикључак на прву етапу новог обилазног пута који спаја
Мургаш са петљом у Стубленици.
- Прва етапа ове обилазнице је урађена још прошле
године, а због туђих пропуста остало је да се уради још 90
метара укључења на ову деоницу, које се налази преко пута
`Ракиног стоваришта`. Са изградњом другог дела овог обилазног пута, који излази код `Липњака`, започећемо већ
наредне године, када окончамо експропријацију. Када то
будемо завршили, тешки саобрћај ће се у знатно мањој мери
спуштати у град, већ ће из правца Ваљева овом обилазницом имати директан излазак на ауто-пут.

На београдској раскрсници у плану је изградња
кружног тока, који ће у знатној мери допринети бржем
одвијању саобраћаја и смањењу гужви.
- Што се кружног тока тиче ту сам захвалан држави, јер
је велики новац одвојен за пројектовање. Ми буџетом то нисмо
предвидели, јер се тек касније појавила та идеја. Међутим,
имали смо велико разумевање људи из државног руководства
и Путева Србије, који су преузели на себе одговорност да то
финансирају, као и сам пројекат који је јако скуп и кретаће се у
стотинама милиона динара. За нас је тај кружни ток веома
битан, јер ћемо на тај начин правце из Београда, Бањана, однодно Шапца, направити функционалнијим, смањити гужве али
и улепшати га и дати другу димензију уласку у наш град.
Реално је да ти радови почну почетком јесени, јер се тек ушло у
пројектовање. Пре тога, биће ту доста посла око измештања
водова и инсталација, али свакако ће све бити обављено у
предвиђеном року- закључује први човек убске општине.
Милован Миловановић

ЗАСЕДАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ НА УБУ

ШКОЛАРАЦ УСКОРО
У НОВОМ РУХУ
На 11.седници Општинског већа општине Уб усвојено
је осам тачака дневног реда, међу којима се посебно истиче
давање одобрења за закључивање уговора за изградњу и
реконструкцију СРЦ „Школарац”. Овај посао, чија је вредност 93.662.953,40 динара, додељен је конзорцијуму који
предводи предузеће „Пејком” из Београда и подизвођачи:
лазаревачко предузеће „Bauwesen” и ГЦ „Симкон” из
Крагујевца. Како је најављено, средствима Електропривреде Србије, радиће се реконстуркција свих спортских
терена на овом комплексу, као и изградња и обнова трибина и осветљења на кошаркашком, рукометном и фудбалском терену, као и постављање нове атлетске стазе и
вештачког терена за фудбал, али и асфалтирање додатних
паркинг места. Рок за реализацију овог посла је 150 дана, а
очекује се да буде завршен пре почетка наредне школске
године.
Између осталог, вреди истаћи и одлуку о изради Плана
детаљне регулације за изградњу нисконапонског вода, који
је неопходан да би се пустио у рад 110 kW трафо у Богдановици, преко кога ће се убудуће струјом напајати већи део
убске општине и који ће решити све досадашње проблеме
са електричком енергијом на Убу и у неколико села.

СРЦ „Школарац”
Одлуком убских већника одобрено је и давање на
коришћење без накнаде дела пословног простора у згради
општине Уб у улици Краља Петра Првог Ослободиоца
(бивша зграда Војног одсека) за потребе Црвеног крста Уб,
који ће се преселити из досадашњег седишта у Првомајској
улици јер је зграда у којој се до сада налазио предмет
реституције. У исту зграду у главној улици преселиће се и
Општински одбор Демократске странке, коме је одобрен
закуп просторија на првом спрату у канцеларијама
некадашњег Министартсва одбране.
М.М.М.

4

2.мај 2019.г.

ОБРАЗОВАЊЕ

ВАСКРШЊИ НАРОДНИ ВАШАР У ЗВИЗДАРУ

ПРАЗНИЧНО ДРУЖЕЊЕ И ТУЦИЈАДА
Најјаче јаје имала је Милица Радојичић из Звиздара, која је у финалу победила Данијелу Милутиновић из Уба
И поред великог труда организатора Васкршње
туцијаде и пољопривредног вашара у Звиздару, кишно време
утицало је да посета ове манифестације буде слабија него
што се очекивало. Иако су се, током васкршњег јутра,
временске прилике поправиле, многи су се одлучили да
празник проведу у својим домовима. Ипак, они који су дошли
свакако нису погрешили, а поготово су, у васкршњем
расположењу, уживала деца.
Богат програм, уз шатру са музиком, фијакере,
васкршњу туцијаду и продају пољопривредних производа и
опреме, употпунили су занимљиви садржаји за малишане у
виду јахања неколико понија и магараца, као и вожње
фијакером. Ипак, централни догађај Васкршњег вашара у
Звиздару била је туцијада, која се другу годину за редом
одржава у овом селу. У конкуренцији двадесетак такмичара
дечијег узраста, најјаче јаје имала је Милица Радојичић из
Звиздара, која је у финалу победила Данијелу Милутиновић
из Уба. Треће место заузео је Огњен Максимовић уз Звиздара,
а награда за прва три места били су уметнички радови из
домаће радиности организатора Слађане Максимовић.

Фијакери и понији били су атракција

Продајна изложба ученика
ИО ОШ „Милан Муњас” из Звиздара

Учесници васкршње туцијаде у Звиздару
У раним јутарњим сатима, на празник Христовог
васкрсења, на овом простору организован је и народни
пољопривредни вашар, који се сваке последње недеље у
месецу одржава у Звизадру. Лоше временске прилике у
окружењу условиле су мањи број излагача, али су организатори на челу са председником Савета МЗ Звиздар Браном
Живковићем, ипак задовољни како је протекло целокупно
дружење.
- Данас су и деца и родитељи имали прилику да се
забаве и уживају у празничном амбијенту поред нашег
фудбалског игралишта, а највеће интересовање је владало за
вожње фијакерима и јахање понија, који су, бесплатно, били на
располагању свим посетиоцима. Нећемо одустати од
организовања оваквих дружења у нашем селу, јер су нам
овакви догађаји преко потребни- нагласио је Живковић.
Допринос манифестацији дали су и ученици Издвојеног
одељења ОШ „Милан Муњас” у Звиздару са учитељицама
Маријом Близањац и Горицом Радојчић. Они су приредили
продајну изложбу својих радова у оквиру радионице под
називом „Ускршње маштарије”.
Милован Миловановић

МАРКЕТИНГ
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ПРОФЕСИОНАЛНО ШМИНКАЊЕ ЗА СВЕ ПРИЛИКЕ

ИСТАКНИТЕ ЛЕПОТУ УЗ ПРОФИ ШМИНКУ
Најважније је да жена, уз квалитетну шминку, која ће да буде постојана, изађе из салона задовољна –
истиче Снежана Петровић Шица, која оригиналним стилом шминкања свакодневно улепшава наше даме.
Каже се да је свака жена лепа на свој начин. Да бисте
истакле своју лепоту, нарочито на прославама, наступима или
вечерњим изласцима, увек је боље да вас улепша особа која
вас види на другачији начин, која може да истакне ваше лепе
црте лица, а ублажи неправилности и недостатке. Са жељом
да свака жена изађе из салона што лепша, Снежана Петровић
Шица оригиналним стилом шминкања свакодневно улепшава
наше даме.
- У последње време професионално шминкање је постало популарно. Иако сам се после завршене гимназије и четврте године новинарства на Факултету политичких наука,
бавила и маркетингом, љубав према шминкању је превагнула.
Одувек сам шминкала другарице око себе, а последњих година оно је постало моја професија. Завршила сам школу
шминкања код Софије Гријак и ишла на мастер клас код Душана Лазића. У плану су ми и многа друга усавршавања, а све
због својих клијенткиња, али и да бих била у корак са трендовима. Данас је шминкање постало под обавезно међу девојкама. Од изласка у град, до матурских вечери, поготово у Београду – започиње причу Снежана.

PROFESIONALNO
[MINKANJE
Kara|or|eva br.1, Ub
(iznad marketa TRLI])

063/19-10-983

Професионално шминкање:
Снежана Петровић Шица
У Фризерском салону „Маја и моје три“, као сарадник
Маје Адамовић, Снежана улепшава девојке и даме по потреби
професионалном, квалитетном шминком, различитих светских и домаћих брендова. Изазов је отклонити изненадне или
трајне несавршености, истаћи ајлајнером, креоном, маскаром
или разнобојним сенкама очи, кармином и оловкама за усне
уста, истаћи јагодице, сакрити боре. У Снежанин кутак за
улепшавање „Шица Мица мејк ап“ (Šica Mica Make Up) долазе
младе девојке, али и зреле жене које знају шта хоће, а да то
није нападно.
- Инсистирам на томе да шминка буде професионална,
имам квалитетне пудере, маскаре, а по потреби стављам и
вештачке трепавице. Није увек нужно да шминка буде
најскупља, али шминкер да би упознао шминку мора много да
уложи, да зна шта ваља, шта не ваља, да проба шминку и од
скупљих профи брендова, мада цена није одраз квалитета.
Пре сваког наношења шминке, потребно је темељно очистити лице, припремити га за наношење пудера, урадити
пилинг, хидрирање коже и усана, смиривање лица термалном
водом, серумима и емулзијама према типу коже и старосној
доби. Препорука за младе девојке су тониране креме, никако
матирање пудерима. Снежана истиче да је важно да жене
негују своје лице, јер када је оно неговано, онда није потребно
стављати много шминке, а шминка је постојанија и боље
пријања.
- Свака жена има нешто лепо на себи. Жене углавном
греше по питању боје очију, па оне са зеленим очима обично
воле супротне боје. Зеленим очима, одређене боје појачавају
ефекат боје ока. Често шминкам жене са таквим очима, а када
ми дају слободу да их нашминкам, буду презадовољне. Оно
што истичем је да жена, када изађе из салона, буде задовољна. Најважније ми је да шминка стоји цео дан, у свим временским приликама, да су квалитетни производи и чисте четкице,
јер је хигијена врло битна - наглашава Снежана Петровић.
Шица и Маја повремено у салону имају акције шминкања
и прављења фризуре по јединственој цени. У току је акција за
све мале и велике матуранткиње. Најбољој матуранткињи ОШ
„Милан Муњас“, Гимназије и Техничке школе, поклониће
бесплатно шминку и фризуру.
Д.Капларевић

Цена комлетног пакета шминкања,
од сат, до сат и по времена, са припремом лица је 1.200 динара. Ово је
најпостојанији начин шминкања. У
понуди су разне врсте сенчења ока (Cut
crease, Arabic и друге), преливање боја.
Основно „Beauty“ шминкање, од
45 минута је 800 динара.
Вештачке трепавице су 350 динара
или скупље, у зависности од жеље
клијенткиње.
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ОБРАЗОВАЊЕ
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У САЛИ ШКОЛЕ „МИЛАН МУЊАС“ ОДРЖАНА

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА „УСКРШЊЕ МАШТАРИЈЕ“
- Овакве манифестације постале су заштитни знак наше школе. Прикупљени новац утрошиће
се за набавку потребних наставних средстава – каже директорка школе Живана Баратовић
У фискултурној сали ОШ „Милан Муњас“,
22.априла, одржана је прва продајна изложба под
називом „Ускршње маштарије“, коју су припремили
ученици трећег разреда матичне школе, заједно са
ученицима издвојених одељења и њиховим
учитељима. Изложби је присуствовао велики број
ученика нижих и виших разреда, наставника,
предшколаца и родитеља.
- Ова изложба је везана за прављење и продају украса и шараних јаја, поводом наступајаћег
празника - Васкрса. Верујемо да ћемо наставити са
оваквом изложбама и убудуће, пошто су, временом,
овакве манифестације постале заштитни знак наше
школе. Циљ изложбе је допринос развоју пројектне
наставе у школи, а то је новина од прошле године.
Ово је прилика да се развија сарадња на свим
нивоима – истиче Живана Баратовић, директорка
школе.
У оквиру пројекта „Предузетничке компетенције ученика и наставника“, Тим за предузетништво је одлучио да ради изложбу „Ускршње маштарије“, која је великом броју посетилаца, понудила
различите празничне креације.
- Учитељи имају невероватну машту. Они ни
од чега направе нешто, а Ускрс је леп повод за прављење украса. Тим за предузетништво осмислио је
ову идеју, која је реализована због формирања ученичких задруга, на препоруку Министарства просвете – додаје Зорица Лукић Цонић, помоћник директора.
У овој манифестацији су активно учествовали
и родитељи који су помагали својој деци и учитељима да остваре замишљене ускршње маштарије –
корпице са јајима, сталке, шарене чаше, тегле, украсе који ће красити ускршњу трпезу. Неки штандови
су имали изложене домаће посне и мрсне колаче, а
посебну пажњу привукла је и ''Плазма торта'' у облику ускршњег јајета, која је брзо била поједена. Продавала су се домаћа кокошија и препеличја јаја, а
цене су се кретале од 15 динара за једно јаје, до 500
динара за веће корпе са ускршњим креацијама.
Изложба је била врло посећена, а прикупљени
новац биће утрошен за набавку наставних средстава.
Д.Капларевић

III-2

III-4

III-5

СЕТ
АЛУМИНИЈУМСКИХ
ФЕЛНИ (4 ком)
NOVO !
III-1

15” 260 е
16” 290 е
17” 320 е

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ЛЕТЊЕ ГУМЕ !
III-3

БЕСПЛАТНА МОНТАЖА ЗА ГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ

ОКО НАС
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БРЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ЗГРАДИ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

КРОВ ПОПУСТИО
ПОД НАЛЕТИМА ВЕТРА
Спречена већа материјална штета и евентуално повређивање људи
Јаки удари ветра оштетили су,
током прошле недеље, део лимене
конструкције на крову зграде Техничке
школе "Уб" и Гимназије. Хитном

Ургентно поправљање крова
на згради Техничке школе и Гимназије

интервенцијом повереника Цивилне
заштите, који су одмах када је настао
проблем и реаговали, спречена је већа
материјална штета. Наиме, део лимених табли на крову је почео да спада са
зграде и постојала је опасност да, под
налетима јаког ветра, читава констукција отпадне. Штаб за ванредне
ситуације, заједно са руководством
Гимназије и руководством општине Уб,
донели су одлуку да се хитно прекине
настава у школи у поподневној смени,
како због оштећења крова не би дошло
до угрожавања безбедности ученика и
наставног особља.
- Хитном интервенцијом саниран и
обезбеђен део лименог крова који је
попустио под налетима ветра. Представници општинске управе, у договору са
грађевинским инжињерима, у наредном периоду требало би да донесу
коначну одлуку шта даље предузети, јер
очигледно да кровна констукција, која је
стара неколико деценија, није у
најбољем стању. Ово су само тренутне
мере које смо предузели, да се спречи
даље урушавање и да не дође до
повреде лица која бораве у згради
школе- наглашава Саша Спасић,
заменик начелника Штаба за ванредне
ситуације општине Уб.
М.М.М.

ВАСКРС ИЛИ УСКРС?

ХРИСТОС
ВАСКРСЕ
Два су највећа хришћанска
празника, Божић и Васкрс (или Ускрс).
Навикли смо, нарочито у време
братства и јединства (пазило се да се
не повреде емоције братског хрватског католичког народа), да тај празник
зовемо Ускрс, али смо се увек поздрављали са ‘’Христос васкрсе’’ и
‘’Ваистину васкрсе’’. А често и сада
кажемо, архаичким стилом, воскресе.
У Светом писму пише да је
Христос васкрсао и указао се апостолима, а неверни Тома је имао прилику
да се и лично увери да је Господ устао
из мртвих, јер се, и њему, указао да би
потврдио речи својих апостола.
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САОБРАЋАЈНА НЕЗГОДА
У СОВЉАКУ

ТЕШКО
ПОВРЕЂЕНЕ
ТРИ ЖЕНЕ
У тешкој саобраћајној незгоди
која се, 15.априла, догодила у Совљаку, тешко су повређене три жене. Како
сазнајемо од очевидаца, до незгоде је
дошло када је аутомобил марке
„Ауди”, којим је управљала М.Д. из
Такова, приликом претицања закачио
трактор који се кретао у истом правцу.

Стравичан призор
са места несреће
Дакле, Христос је васкрсао и зато
је Васкрс. Међутим, није погрешан ни
назив великог празника - Ускрс, јер
важно је да се мисли на исто, да се
позитивно мисли и да се поштује своја вера. То што негде верници (па и
атеисти) кажу Ваксрс, а негде Ускрс је,
заиста, мало важно.
Важно је и то да се Празник слави
у целом хришћанском свету (без
обзира на неусаглашеност датума) и
да се поштује Велики петак, да се јаја
шарају и фарбају и, коначно, да се појам васкрснућа или ускрснућа прихвата на исти начин, како у православном, тако и у католичком свету.
Христос васкрсе! Ваистину
васкрсе!
М.М.

Од силине ударца аутомобил, у којем
су се налазиле још две женске особе,
је завршио у каналу поред пута.
Путнице из „Аудија” су упућене на
даљу хоспитализацију у ваљевску
Болницу, а из хаварисаног возила
ослобођене су тек након интервенције
убске Ватрогасне службе која је, овом
приликом, користила развални апарат.
Возач трактора је прошао са лакшим
повредама, док је возило, након ударца, практично преполовљено на пола.

www.glastamnave.com

УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

УЛЕПШАН АМБИЈЕНТ ШКОЛЕ
У Издвојеном одељењу ОШ „Милан Муњас“ за образовање ученика са
сметњама у развоју спроведена је акција садње цвећа „Еко кутак“, у оквиру
које је улепшан простор на улазу у школску зграду. Акцију су организовали
ђаци шестог разреда матичне школе, који похађају изборни предмет Чувари
природе, са својом наставницом биологије Иваном Марковић. У вртларским
радовима помагали су им и другари са посебним потребама, па су заједно,
са пуно воље и елана, комад зелене површине испред подручне школе
украсили кадифицама и ледењацима, које је обезбедио КЈП „Ђунис“.
Атмосфера је била весела, а ученици задовољни и поносни што су својим
трудом формирали цветни кутак и кроз тимски рад промовисали еколошке
вредности. Дефектолог у ИО за образовање деце са сметњама у развоју
Биљана Милутиновић захвалила се наставници Ивани и шестацима ОШ
„Милан Муњас“ на овој корисној и лепој акцији, истакавши да њени ученици
уживају у природи, те да ће са пуно љубави бринути о новозасађеном
Д.Н.
украсном биљу.

Учесници акције садње цвећа
„Еко кутак”
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ИНФРАСТРУКТУРА
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НОВЕ АСФАЛТНЕ ДЕОНИЦЕ У ДОКМИРУ И ЧУЧУГАМА

ЗАХУКТАВА СЕ СЕЗОНА АСФАЛТИРАЊА
- Докмир је, овог пролећа, добио три километра новог асфалта. Сада је мештанима горњег и доњег
краја отворен пут ка центру села, као и ка Гвозденовићу и даље ка Убу и Ваљеву.
- У Чучугама урађене две деонице од по 300 метара.
Током прошле недеље у Докмиру је урађена једна веома
захтевна деоница, дужине чак три километра, која ће
мештанима тог краја знатно олакшати кретање ка Ваљеву и
Убу, јер спаја горњи и доњи део села са Гвозденовићем. У
питању је јако тежак терен који је људима онемогућавао да се
нормално крећу, поготово у зимском периоду и када су лоши
временски услови. Од сада ће сви они асфалтом стизати до
центра Докмира и даље ка суседним селима, а у знак
захвалности велики број мештана овог краја дочекао је
општинску делегацију на челу са председником Дарком
Глишићем.
- Урадили смо три километра асфалта само у једном
налету, што признаћете није мала ствар. Пошто је у питању
јако неприступачан терен, одлучили смо да се заврши све
када су машине већ ушле, јер тешко је поново приступити
овом овом делу Докмира због велике надморске висине. У
овом селу смо доста урадили током прошле и ове године, а
вратићемо се поново на јесен јер нам је остао још један
правац који смо у разговору са мештанима дефинисали да се
уради. Наравно, настављамо радове и у другим месним
заједницама, јер сезона је тек почела- поручио је током
обиласка радова први човек општине Уб.
О важности нове асфалтне деонице у Докниру најбоље
сведоче речи председника Савета месне заједнице Докмир,
Ненада Јанковића:
- Овај пут у дужини од три километра је за нас Коридор
11, баш као што је нови ауто-пут значајан за Западну Србију и
цео Колубарски округ. Буквално цело село користи овај пут,
тако да је његова важност од непроцењивог значаја, јер спаја
доњи и горњи Докмир са Гвозденовићем, добили смо излаз
за Ваљево и са друге стране за Уб, што значи да било где да
кренемо врата су нам широм отворена. Овде живи доста деце
која иду у Гвозденовић у школу, а у Докмиру постоји осмогодишња школа. Сада када смо добили пут постоји могућност
да наша школа, коју смо прошле године реновирали, и оживи
јер ће школски бус моћи да се креће овуда и развози децу. На
јесен ћемо урадити још 700 метара пута за Крсмановића крај,
што ће укупно бити око пет километара новог асфалта само у
овој години. То, заиста, нико овде није очекивао- истакао је
Јанковић.

У НОВАЦИМА НА РЕЦИ ТАМНАВИ

ЗАБРАЊЕН САОБРАЋАЈ
ПРЕКО МОСТА
Одлуком републичког саобраћајног инспектора
забрањен је саобраћај преко моста на реци Тамнави у селу
Новацима, на државном путу II Б реда бр.141 који повезује
Дебрц -Бањани- Новаци - Коцељева.

Председник убске општине свечано је пресекао врпцу,
чиме је симболично отворен пут у Докмиру

Три километра асфалта за Докмир:
Прослава уз шампањац
У Чучугама су асфалтиране две деонице од по 300
метара, по одлуци тамошње месне заједнице која је одредила
приоритете. Најпре је урађен пут који повезује ово село са
Докмиром и даље води према рибњаку.
- Сада је урађено 300 метара, а искрено се надам да ћемо
у наредне две године, у сарадњи са општином, урадити и
целу ту деоницу укупне дужине два километра. Овде је
насељено двадесетак димаћинстава, пут је веома фреквентан и сви људи који путују према Убу пролазе баш овом деоницом. Сада ће им бити много лакше, јер асфалт за село значи
пуно- истиче Михаило Јовић, председник Савета месне
заједнице Чучуге, уз захвалност општинском руководству на
уређењу још једног пута који се налази у заесоку Црна бара. Ми смо се договорили да радимо два крака пута у два дела
села како би сви били задовољни. У Црнобарској улици, како
је названа по крају у ком се налази, урадили смо још 300
метара асфалта. На овом потезу живи десетак домаћинстава
у којима има доста мале деце, па нам је асфалт утолико
потребнији. Остаје нам још да, у неком наредном периоду у
договору са општином, завршимо ову започету деоницу, али
и да наставимо део у Ковачевића крају у дужини од око 500
метара, што ће нам омогућити да изађемо на пут у Докмиру.

Баријере на мосту у Новацима
Mост је оштећен и није безбедан за саобраћај. ЈП
Путеви Србије у чијој је надлежности одржавање овог
моста, припремило је пројектну документацију и веома
брзо ће почети радови на реконструкцији моста, чишћење
растиња у речном кориту у рејону моста, као и израда
камене обалоутврде.
Радови ће се изводити током лета, а рок за завршетак
радова се очекује крајем ове године. Саобраћај ће се
одвијати алтернативним путним правцима преко Уба.

Обилазак радова у засеоку Црна бара у Чучугама
Завршетку радова у Црној бари присустовао је и Дарко
Глишић, који је недељно празнично преподне искористио за
разговор са мештанима Чучуга.
М.М.М.

ОКО НАС
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У ДОМУ КУЛТУРЕ ОДРЖАНА ТРИБИНА

АЛЕРГИЈА КОД ДЕЦЕ
Процењује се да ће 2020. године, свако
друго дете имати алергијски ринитис
На иницијативу Предшколске установе „Уб“, у среду,
17.априла, у сали Дома културе, одржана је трибина за
родитеље, на тему алерголошких и пулмолошких проблема
код деце. Главни предавач трибине била је педијатар
алерголог Дечије клинике у Тиршовој, Асс. др сци. мед.
Катарина Милошевић, асистент Медицинског факултета у
Београду.
Учесници трибине били су и педијатри др Аница
Милошевић Поповић која је говорила о имунизацији и новим
вакцинама које могу заштити децу од разних вирусних и
бактеријских инфекција, спец. др Милан Аћимовић који је
образложио због чега је важно да се не злоупотребљавају
антибиотици, др Биљана Николић, директорка убског Дома
здравља и директорка ПУ „Уб“ Гордана Милосављевић
Марковић. Специјални гост била је примаријус др Веселинка
Цица Париповић, која је од убског вртића на поклон добила
слику као знак захвалности за све учињено убској деци коју је
несебично лечила и примала у Тиршовој. Модератор трибине
била је медицинска сестра ПУ „Уб“ Невенка Драгићевић.
Први део трибине био је посвећен едукацији родитеља,
у виду водича за решавање и препознавање актуелних
проблема из области алергологије и пулмологије. Докторка
Катарина Милошевић говорила је о „алергијском маршу“,
који је све учесталији међу децом, али и одраслима. Већина
атопијских промена су генетски предодређене, најчешће с
мајке на дете, и обично се прво код деце појави атопијски
дерматитис и то нешто после четрдесетог дана живота.

Учесници трибине
Клиничка манифестација се, обично, јавља у првих шест
месеци живота, а у инфатилној фази (период до две године),
дерматитис се појављује на образима и прегибима. Главни
симптом може да буде сува кожа, а од фактора средине утичу
бактерије и гљивице. Препорука је да се обаве тестирања и
покуша лечење елиминационом дијетом.
Др Катарина Милошевић је говорила и о астми за коју се
не може одмах утврдити да ли је дете има или нема, већ се
стање прати, па ако се епизоде сувог кашља, праћеног
гушењем и звиждуцима, шиштањем унутар плућа, понављају
неколико пута годишње, прибегава се лековима који сузбијају
акутне нападе, или инхалационим кортикостероидима. За
постављање дијагнозе важно је обавити све тестове, од
функције плућа спирометријом до алерголошких кожних
проба, јер најчешћи узрочници алергијске астме су гриње.
Поред генетског фактора, узрочници су и алергени, вирусне
инфекције, аерозагађење, дувански дим, хладан ваздух,
дезодоранси, магла, физички замор, стрес, полени трава...
Уколико дете има екцем, може се рећи да има алергијску астму,
чак и када су алерголошки тестови негативни. Троје од четворо
деце са екцемом, највероватније ће имати астму.
У другом делу трибине, родитељи су постављали питања
докторима о вакцинацији, антибиотицима, алергији на лекове
и терапијама.
Д.Капларевић

ТРАДИЦИОНАЛНА РАДИОНИЦА У ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ“

У СУСРЕТ ВАСКРСУ
Специјални гост бањанских основаца био је познати поп певач Жељко Васић
Пуних 15 година ОШ „Рајко Михаиловић“ у Бањанима организује креативну радионицу шарања и украшавања
васкршњих јаја, коју је осмислио и, у
сарадњи са својим колегама, припрема
катихета Марко Рафаиловић у оквиру
верске наставе. Овогодишња светковина
„У сусрет Васкрсу“ окупила је близу 250
учесника, а поред основаца из матичне и
подручних школа (Тулари, Калиновац,
Врело, Вукона), у радионици су учествовали и малишани три предшколске групе
убског Вртића, као и ђаци Издвојеног
одељења Суво Село при ОШ „Јован Цвијић“ Дебрц. Вредне, веште и прецизне
дечје руке оживеле су старинску батик
технику шарања јаја уз помоћ воска, писаљке и свеће али су, вођени сопственим
идејама и маштом, користили и нове
методе и најразличитије материјале.
Бојице, колаж папир, лак за нокте, вуница,
шљокице и перлице само су неки од
детаља са којима су направили права
мала уметничка дела, због чега је жири
одлучио да додели више награда него
претходних година. У техници „батик“

најбољи су били Андреа Брековић,
Матеја Лукић и Андријана Марковић, а у
слободној техници украшавања Софија
Петронић, Велибор Глишић, Николина
Марјановић, Сара Илић, Василије Рикановић, Лука Бојичић и Марија Станић.
Најмаштовитије јаје дело је Теодоре
Лазаревић, за групни рад „Весела дружина“ награђени су ученици другог
разреда из Бањана, док су специјалне
награде добили предшколци Теодора
Рикановић, Анђела Милошевић, Славица Марковић, Софија Брековић, Дуња
Грујић, Милица Станковић, Лазар Јанковић, Јована Станић, Драгана Младеновић и Ана Младеновић. Пригодне
поклоне најбољима обезбедили су ОШ
„Рајко Михаиловић“ и лист „Светосавско звонце“, а победницима су
награде заједно уручили директорка
бањанске школе Весна Васић и специјални гост овогодишње радионице, поп
певач Жељко Васић. Познати музичар
био одушевљен атмосфером и маштовитошћу ђака, као и организацијом
манифестације.

Певач Жељко Васић
са ђацима из Бањана
Присутнима се обратио и архијерејски наменсник тамнавски, протојереј Станиша Ђокић, који им је пренео
благослове епископа ваљевског Милутина, пожелео да су „живи, здрави и
Богом благословени“ и честитао им
највећи хришћански празник уз традиционални поздрав „Христос воскресе“.

Учесници васкршње радионице у Бањанима
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ЧИШЋЕЊЕ ПРИОБАЉА ПАЉУВСКОГ ЈЕЗЕРА

САКУПЉЕНО 300 КИЛОГРАМА ЂУБРЕТА
У акцији учествовало 25 волонтера. Постављене две нове табле са натписом – Не бацајте ђубре!
У новој еколошкој акцији групе грађана „Зелени Уб“,
очишћен је део обале Паљувског језера ка Јабучју, у којој је
учествовало 25 волонтера из Уба и Паљува. За сат времена и
петнаест минута, прикупљено је преко 300 килограма смећа.
Приобаље је било видно запрљано отпацима, пластичним
флашама и кесама, вероватно услед недостатка еколошке
свести пецароша који проводе викенд на језеру у Паљувима,
на којем се могу видети многе лепе птице.

једно предивно место, природна оаза. Овде се могу видети
велике и мале чапље, брегунице, патке... Често се питам, зашто
не бисмо ми, грађани Уба, овде уживали, уместо пецароша са
стране који нам загађују језеро – каже Марија Леонтијевић.
Акција је организована поводом Међународног дана
планете земље, а помогли су је: КЈП „Ђунис“, „Trash Hero“ из
Београда, ЕКОStar PAK i „Касини фишинг“. Овом приликом, на
самом скретању ка језеру постављене су две нове табле са
натписом „Не бацајте ђубре!“ Међу волонтерима је било и
деце, а после чишћења једног дела обале језера, сви су се
освежили водом и соковима које је обезбедио „Ђунис“ и
послужили питом са сиром и чоколадним мафинима, које је
спремила Марија Леонтијевић, иницијатор акције.
Прикупљено смеће, одвезено је приколицом до великог
контејнера, а остаје да се види како ће језеро изгледати после
Првомајског уранка.
Д.К.

СРЕДИНОМ МАЈА БИЋЕ ОДРЖАН

Учесници акције са сакупљеним смећем
- Чистили смо од бране до табле коју смо поставили
'Чувајмо језеро'. Прикупили смо пластични и стаклени отпад.
Када организујемо веће акције, имамо помоћ пријатеља, који
нам обезбеде рукавице и кесе, а када су мање акције, онда
волонтери сами доносе рукавице. Требало би да су
пецароши љубитељи природе, да је не загађују, јер је ово

ПРВИ „ЕКО ФЕСТ“
НА УБУ
У уторак и среду, 14. и 15. маја, биће одржан први „Еко
фест“, у којем ће учествовати око хиљаду ученика, учитеља и наставника ОШ „Милан Муњас“, од првог до седмог
разреда. Фестивалу ће претходити низ припремних активности, од предавања, радионица, изложби, до дефилеа
градом. Манифестацију је подржало неколико убских
фирми и установа.

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

Ub

064/47-44-865

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

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

Презентација о заштити животне средине
План фестивала биће убачен у Развојни план школе, а
идеја је да „Еко фест“ постане редовна школска активност
која ће промовисати заштиту животне средине. Ученици
другог и четвртог разреда засадили су по један жбун у
школском дворишту, трећаци су присуствовали презентацији о заштити животне средине, после које су имали
задатак да одвајају отпад и препознају дрвеће и њихово
лишће, док су прваци припремали извођење музичких
нумера. Ученици старијих разреда, чланови ликовне
секције, осликаће металну бурад, коју је поклонио КЈП
„Ђунис“, док ће чланови новинарске секције фотографисати своје учионице и школско двориште након
завршетка наставног дана, а изложба фотографија биће
истакнута другог дана фестивала на једном од штандова.
Првог дана фестивала, у 12 часова у Дому културе,
ученици седмог разреда одгледаће бесплатне краткометражне еколошке филмове. Другог дана фестивала, ученици нижих разреда ће започети Еко параду, од 10,30 часова, главним улицама града. У току шетње, певаће се песме. У школском дворишту, биће постављени штандови са
еколошким темама и на њима ће се приказивати различити
експерименти, у периоду од 10,30 до 12 часова, за ученике
петог разреда. Ученици пр вог и трећег разреда, моћи ће да
се опробају у друштвеној еколошкој игри „Еко бонтон“, а
ученици шестог разреда ће од 13 часова, у Дому културе
слушати предавање вете-ринара Ивана Ракића, након чега
ће учествовати у квизу. За победнике биће обезбеђен пун
џак воћа.
Д.Капларевић

КУЛТУРА
УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

МАЈСКИ
ПРОГРАМ
Среда, 8. мај у 18 h

О СВЕТОМИРУ
НИКОЛАЈЕВИЋУ

На Малој сцени Дома културе
биће одржана промоција књиге проф.
др Војкана Станића „Светомир Николајевић - живот и дело“ о једном од
највећих српских интелектуалаца с
краја 19. и почетком 20. века. Рођен
1844. у селу Радуша, Николајевић се
школовао на престижним европским
универзитетима, говорио је седам
језика, а био је историчар књижевности и књижевник, професор и
ректор Велике школе, оснивач Српске
краљевске академије, политичар,
министар, председник владе, градоначелник Београда, председник Народне скупштине, члан сената и
дипломата, велики добротвор и први
Србин номинован за Нобелову награду. Поред аутора, о књизи ће
говорити Снежана Николајевић, Миомир Гаталовић, Филип Трајковић и
Душан Злоколица.

Четвртак, 9. мај у 20:30 h

КОНЦЕРТ
ЛЕНЕ КОВАЧЕВИЋ

Популарна певачица, која негује
разноврсност звука, од џеза до поп
нумера и комерцијалних светских
хитова, наступиће у Великој сали Дома
културе. Убљане очекује занимљив
музички догађај, јер ће поред Лениних
нових синглова моћи да ужива у јединственом звуку неких од незаборавних
песама са домаће и иностране музичке
сцене, као и традиционалним песмама
Балкана. Цена улазнице 400 динара.
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ПОЗОРИШТЕ „РАША ПЛАОВИЋ“

ПОБЕДНИК ФЕСТИВАЛА
У КРЊЕВУ
„Представа Хамлета у селу Мрдуша
доња“ Позоришта „Раша Плаовић“ проглашена је за најбољу представу у целини 8. Републичког фестивала аматерских позоришта „БранДам фест“ у
Крњеву. Комад је рађен по тексту Иве
Брешана, у режији Душка Ашковића,
који истовремено потписује и сценографију, костиме и избор музике. На
церемонији доделе, награду и уметничку слику у име Позоришта „Раша
Плаовић“ примио је директор Владимир Тадић.
Осму по реду театарску смотру
„БранДам фест“, посвећену Брани
Дамњановићу, органозовало је КУД
„Обилић“ из Крњева у периоду од 15. до
20. априла, а у званичној конкуренцији
представили су се још ансамбли из
Богатића, Смедерева, Батајнице и Пож аревц а. Убљани су наст упали
последњег фестивалског дана када је,
након одигране представе, титулу
глумца вечери понео Воја Раонић за
улогу Шепурине, док је млада Невена
Михаиловић, која тумачи лик Анђе,
проглашена глумицом вечери од стране
публике.
Премијера најновијег подухвата
убског позоришта била је 21. фебруара,

Владимир Тадић (лево)
са наградом за најбољу
представу „БранДам феста“
након чега су одигране још две репризе.
У с ва т р и и з во ђ е њ а , „ П р е дс т а ва
Хамлета у селу Мрдуша Доња“ испунила је позоришну салу убског Дома
културе до последњег места. Фестивал
у Крњеву је прва такмичарска смотра на
којој су Убљани учествовали са овим
комадом, а прилику да га види имала је
и публика у Рачи и Јагодини. У наредном
периоду планирана су гостовања у
Зајечару, Крушевцу и на сцени Звездаре
театра у Београду.
Д.Н.

НА СЦЕНИ ДОМА КУЛТУРЕ

ГРАДИШТАНСКИ „ПРОФЕСИОНАЛАЦ“
Убско позориште ово гостовање искористило да се јавно
захвали свима који су допринели њиховом успешном раду
Захваљујући Позоришту „Раша
Плаовић“, Убљани су средином априла
имали прилику да на сцени Д ома
културе погледају култну представу
Душана Ковачевића „Професионалац“
у извођењу Аматерског позоришта
„Жанка Стокић“ из Великог Градишта, а
у режији Марине Милићевић. У овој
горкој комедији, захтевне глумачке
задатке испунили су Ненад Михајловић,
Мирко Јенић, Мирослава Перић и Растко Јокић и заслужили сјајне реакције
публике, која их је на крају представе
наградила дуготрајним аплаузом.
Гостовање градиштанског ансамбла, руководство Позоришта „Раша
Плаовић“ искористило је да се јавно
захвали свима који су на било који начин допринели њиховом успешном
раду. Захвалнице је уручио директор
убског позоришта Владимир Тадић, а
добитници су: Општина Уб, Установа за
културу и спорт, Градска библиотека
„Божидар Кнежевић“, Предшколска
установа, Техно маркет „Нина“, ЛСБ
„Сточар“, ЗЗ „Трлић“, Убска пивара,

Захвалницу у име „Гласа Тамнаве”
примила је Елена Миловановић
Аладин турс, СЗТР „Палма“, „Краљ
електро“, Дунав осигурање Ваљево,
Ф а за н е р и ј а Уб , М ле к а р а Уб , Гл а с
Таманаве, РТВ Сити Уб, Радован Пулетић, Душан Ашковић, Драгана Недељковић, Душан Петровић, Драган Матић,
Бранко Ђорђевић, Жикица Милошевић
и Драган Мендрагић.
Д.Н.

Петак, 17. мај у 20:30

ДРУГА СТРАНА МЕДАЉЕ
У сали Дома културе, ансамбл
Омладинске сцена Позоришта „Раша
Плаовић“ 17. маја ће премијерно
одиграти представу „Друга страна
медаље“, по тексту и у режији Сање
Лалић, професорке српског језика и

књижевности у Техничкој школи „Уб“.
Цена улазнице 200 динара. Дан раније
(16. маја), млади глумци ће претпремијеру овог комада извести на истој
сцени пред ученицима средњих
школа.
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Пише: Радован Пулетић

ПУКОВНИК
„Лево крило је десетковано, десно крило не постоји, али – ми нападамо!“
Пита унук деду који не може без ракије:
- Од чега би више волео да болујеш, од Паркинсона или од
Алцхајмера?
- Од Паркинсона, наравно!
- Зашто?
- Па, боље да мало проспем него да не знам `де ми је!
Вицева о трећем добу увек се сетим кад у боксерицама
стојим испред огледала које уопште није чаробно. Гледам и
не могу да верујем – рамена ми се сузила, кукови проширили
а десиле су се још неке промене, као да користим хормонску
терапију зарад промене пола.
У фармерке сам једва ушао. И, тек онда приметио да су
ми пукле између ногу ( у` сунце ти је.ем!). Е сад се не би`
пресвалачио па да су друге златне! Уосталом, то је један мали
жилетски разрез о ком нико неће имати појма ако будем
ћутао. А што би` трубио около да шетам кабриолет ногавице,
нисам блесав. Кад боље погледам - добро ми стоје... Онако
тесне, сакриле су сву мишићну атрофију од појаса па наниже.
Ни патике ми нису читавије. То што су Адидас не значи да
трају двеста година. Али, шта ћеш, куповина нових тренутно
заузима изванредно осамдесетседмо место на листи
породичних приоритета. Иза пореза на апсолутна права, иза
дуга за испоруку електричне енергије, иза матурске екскурзије, иза туђих и наших пунолетстава, иза регистрације Астре,
иза новчаних казни за саобраћајне порекршаје и тако даље, и
тако даље... Мислиле су, јаднице, да се сакрију у најнижу
фиоку ципеларника, баш им се није излазило. Логично, ко би
да се показује свету после толиких претрчаних маратона.
Међутим, кад сам их обрадио влажним марамицама, онако
смежуране и чисте, добиле су патину шака добростојећих
девизних пензионера. На црне патике, црне чарапе! Јок, нећу
ваљда беле.
Него, опет сам се угојио. Ако је огледало најискренији
део намештаја, онда је каиш најискренији део гардеробе. Он
ти увек каже на којој си рупици, узалуд га игноришеш. Испрва
сам се стегао као бугарски дизач тегова у финалу светског
првенства, али сам пар минута потом, услед недостатка
кисеоника, признао убедљиви пораз. Јер, да би увече, или
било када, отишао негде на пиће, претходно мораш обезбедити дисање.
На мојој мајици чија је боја ишла уз боју фармерки са
еркондишном, писало је Spirit Surfing. Ваљда сам тим
натписом, подсвесно, желео да скренем пажњу на сопствену
авантуристичку природу која се, до душе, потпуно исцрпљује
суочавањем са дивљим зверима у зоолошком врту и са
центрипеталном силом на рингишпилу. Малко је изгужвана,
ал` ко сад да пегла, нећу се скидати. Осим, можда, ако наиђе
Памела Андерсон и чартером ме приведе у своју америчку
гајбу. А тамо, јуначе, ако се обрукам само због изгужване
мајице, сам ћу себи споменик подићи!
И, дааа, како ова грозница суботње вечери да прође без
браон кожне јакне-мезимице! У истој оваквој, не било
примењено, погинуо је Џемс Дин! Елвис Присли је у њој
певао Love Me Tender, бацајући цуре на буљуке! Сви
холивудски мангупи, са баш оваквим кројем од телеће коже,
дали су бар по пет интервјуа! Само, када сам ја навукао
мезимицу, ћелав и наборан, схватио сам да ми недостаје још
кожни качкет па да будем слика и прилика оперативца
Одељења за заштиту народа из четересосме. Јеби га,
словенска душа.

Од парфема изабрао сам једини који
имам: Malizia uomo, after shave tonic lotion.
Користе га конобари из „Дунавског цвета“ и
„олдтајмери“ пред последњи круг. Моја ћерка каже да јој је од
њега мука као од досадне вожње серпентинама. Али, шта
знају данашњи клинци...
Низ степенице се нисам сјурио као некад, него лепо,
једну по једну, да се која не увреди. А и да се не поломим, ако
ћемо искрено. Од зграде, поред аутобуске па према граду, сем
патика које су прешле пут око света, рециклираних фармерки
и мајице са лажном тврдњом ижвакане крављом губицом, ни
све козе ми нису биле на броју. Нешто им отворило дрвену
избу где их чувам од вукова, па се разјуриле по пољани за
коју више нисам кадар. Ко да их врати?
Ипак, у кафић сам ушао као да само мене чекају. Али и
сео у најзабаченији ћошак да не сметам генерацијама које
комуницирају мобилним телефонима.
Конобар ме је приметио тек пошто је два пута послужио
све друге госте, толико сам био упадљив.
- Ви ћете горку кафу и Кока-колу без шећера, јел тако?
- Тако је...
Одглумио сам осмех као кад ти се туђе дете упишки у
крилу, и помислио – Боже, овде и врапци знају да имам шећер
(!).
Био сам сам. Али и чудно поносан што сам сам. Јер, те
суботње вечери док сам чекао пиће у једном малом кафићу
на планети Земљи, већина мојих школских другарица
успављивала је унуке, а моји исписници стајали у пиџамама
испред фрижидера размишљајући да ли да још једном
вечерају. Био је то онај благодетни осећај закаснеле победе
која никоме ништа не значи, сем победнику. Их, да је тада
наишла Памела Андерсон... Или бар Деми Мур! Што да не,
исте смо године обоје рођени, од дечијих болести обоје
пелцовани... Она би мени причала како је снимила „Дух“ и
„Непристојну понуду“, какви су Патрик Свејзи и Роберт
Редфорд, а ја њој како сам дао гол Крушику кад сам лобовао
голмана и како сам написао три књиге које су снажно
одјекнуле у локалу.
Помало расходован к`о што је ред у овим годинама, у
одећи које се с` гнушањем одричу у привредно развијенијим
земљама, сред вечери чији сам незван гост, у ћошку као по
казни, седео сам и чекао оне који нису дошли. Нема везе, ја
сам био ту, чинећи тако све што је до мене. И, да ме је било ко,
макар куртоазно, питао „шта има, како је?“, сав би` му важан
одговорио што и онај пуковник команди која га се одрекла:
- Лево крило је десетковано, десно крило не постоји,
али – ја нападам !!!

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

Мија Ранковић,
Брезовица

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ у Обреновцу (Бело Поље),
1км од центра града,
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,
стамбени део (П+ПК) 129,36м2 (две
стамбене јединице), пословни део пекара (П) 73,02м2, помоћни објекат (П)
23,66м2, плац 7,26 ари. Струја, вода,
топловод, интернет, телефон, асфалт.
Цена 98.000 евра. Укњижено, власник,
усељиво. Тел. 063/71-43-450

TMD Install

065/65-11-533

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

2.мај 2019.г.
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НЕКАД - ПОЉОПРИВРЕДНИ ГИГАНТ У ТАМНАВИ

ПИК ’’УБ’’ - ОКОСНИЦА
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
Пољопривредно-индустријски комбинат ‘’Уб’’ је
био гигант у сваком погледу. Имао је ратарску
производњу са фармама и рибњаком, ‘’Тамнавац’’’,
који је обухватао индустријске погоне и - добро
развијену мрежу основних организација коопераната
Убски пољопривредно-индустријски комбинат је
био окосница развоја не само општине Уб. Имао је већу, а
тиме и финансијски моћнију, пољопривредну производњу
од ваљевског АИК-а (који је у систему „оуризације” и
обавезног организовања по Закону о удруженом раду, био
Изложба у економском дворишту ‘’Тамнавца’’ 1997.године.
кровна фирма за колубарки део Региона). Ратарство је, са
У првом плану је бик Сима (тежина 1.096 килограма) са
моћном пољопривредном машинеријом, сејало стрна жита
власником Милосавом Ђорђевићем из Шарбана
на преко 4.000 хектара, производило и пласирало ван
Србије, тоне свињског у јунећег меса и рибе, извозило
јер су многи оболели под пластеницима. А о претеривању у
конзумне куниће у Италију и - још много тога.
третирању поврћа сувишним количинама хемијских
средстава - да не говоримо. Ентузијазам је усахнуо.
Као добру илустрацију некадашњег полета у
области сточарске производње Сретеновић истиче једну
изложбу средином деведесетих:
- Бик је био тежак преко хиљаду килограма и
највећи проблем, је био како га допремити до Уба, на
смотру приплодних грла. Путеви нису били, као данас,
асфалтирани. Ишло се макадамом, а трактор није имао
приколицу за транспорт говеда у стојећем ставу. Ипак,
домаћин је ризиковао и полако, готово милећи, бик је
стигао са својим поносним власником. Наравно, био је
победник, а онда смо стрепели и за повратак. На срећу, све
је прошло без последица, што је био подстрек за идућу
годину и пример за друге сточаре.
Окосница развоја општине Уб је, крајем деведесњетих, почла да тоне. Распродате су машине, кооперације су се, махом, погасиле, силос је радио... али, био је
то почетак краја великог замаха започетог седамдесетих
година. Сада су се, после прве неуспешне приватизације и
Слободан Станимировић, Милан Павловић, Миодраг Пантовић, потоње лицитације, ‘’Тамнавац’’, млекара, пекара и други
Бранислав Пуцаревић, Драгиша Сретеновић, Илија Ђурђевић и погони нашли у правим рукама. Оживела је убска пољоДрагиша Јанковић - група која је била, поред осталих, главна
привреда у новом руху.
М.М.
покретачка снага некадашње пољопривредне производње
Насловна страна некада популарног
‘’Тамнавац’’, са силосима чији капацитет је био мећу
листа на којој су републички рекордери,
највећима, био је један од чувара робних резерви велике
а међу њима и Верољуб Јеремић из
државе Југославије, Са млиновима, кланицом, млекаром,
Тулара (први слева у другом реду). У
пекаром... правом индустријком производњом у пољоприсредини је Добривоје Видић...
вреди, био је познат широм Балкана и шире.
Кооперације, које су представљале посебан организациони део, биле су пример добре организованости и
сарадње са селом у области производње вишкова за шире
тржиште.
- Ратарска производња је била таква да се наметнула, као неизбежно у смислу заокруживања производње,
градња нових капацитета- каже Драгиша Стретеновић, један
од истакнутих политичких ликова тог времена (седамдесете, осамдесете и већи део деведесетих година прошлог
века), али и руководилаца у ПИК-у у време Мирослава
Селаковића, тадашњег председника општине и потоњег
генералног директора ПИК-а. - Направили смо пун круг и
остварили веома велику добит, чак, и за данашње време
незамисливу у пољопривредној производњи.
Убска општина је некада имала заокружену производњу хране. То значи да је производила сировине од
којих је прављен концентрат за исхрану стоке, а коју је, опет,
кроз сопствене кланице, пласирала, као готов производ,
месо и месне прерађевине, на домаће и страно тржиште. А
они који се сећају тог времена знају да је то била храна којој
није била потребна реклама...
Посебну пажњу, из данашње перспективе, заслужује ентузијазам са којим се тада радило и градило.
- Ентузијазам се подразумевао- сећају се Сретеновићеве колеге, они који су, углавном, одавно већ у
пензији. - Оно што данас недостаје је полет који је онда био у
људима. Нису се увек баш сви слагали, али се знало да је
Комбинат морао да буде на првом месту. Касније се развила производња поврћа под пластеницима, зарадили су
многи баштовани пуно, изградили куће, добро се опремили... Постала је убска општина надалеко позната по
баштованима... Али, плаћен је тај напредак превише скупо
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ – 22. АПРИЛ

ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА ОДРЖАН

ПЕТИ САЈАМ
ЗАНИМАЊА

НОВЕ САДНИЦЕ
У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ

Четрдесетпетоминутно представљање оставило је
јак утисак на будуће средњошколце, који су
излагачима постављали различита питања о
професијама којима се баве

Као што усвајају таблицу множења, читају и пишу,
деца би требало да буду и еколошки едукована

У склопу “Професионалне оријентације“ за ученике осмог
разреда, 23.априла, организован је, пети по реду, „Сајам
занимања“. Сајму, који је одржан у холу школе, присуствовало
преко 150 ученика, њихових наставника и одељењских старешина, а ученици су се упознали са представницима петнаест
различитих занимања и професија.
Четрдесетпетоминутно представљање оставило је јак
утисак на будуће средњошколце, који су излагачима постављали различита питања о професијама којима се баве у
фирмама, установама и приватним предузећима убске општине. На петом Сајму занимања, поред ученика, професора и
директора Техничке школе „Уб“ и Гимназије „Бранислав
Петронијевић“, нашли су се и представници убске млекаре „Др

Велико интересовање за позив шминкера:
Штанд Снежане Петровић

Убу су потребни грађевинци и инжењери:
Немања Ракић у разговору са основцима
Милк“, пекаре „Марковић“, полиције, Предшколске установе
„Уб“ (васпитачи), убског Дома здравља (лекари, медицински
техничари и стоматолог). Ученицима је, по први пут, представљена професија инжењера - Грађевинског предузећа „Грађевинар“ Уб, а међу осталим штандовима нашли су се
посластичарница „Тортице Сузи“, сценски шминкер Снежана
Петровић, фризерски салон Маје Адамовић, чији штанд је
привукао велику пажњу будућих малих матуранткиња, као и
уметнички маникир.
Немања Ракић, представник ГП „Грађевинар“ био је
пријатно изненађен атмосфером на петом Сајму занимања и
интересовањем за његову струку.
- Планирам да се бавим овим послом још доста дуго на
територији убске општине и сматрам да ће младим људима,
који буду показивали вољу и жељу за радом, наша фирма моћи
да изађе у сусрет- истиче Ракић.
Техничка школа „Уб“ представила је нов образовни
профил – електротехничар информационих технологија, у
оквиру подручја рада електротехнике. Фризерски салон Маје
Адамовић и шминкерке Снежане Петровић, обезбедио је по
један ваучер за најбољу ученицу основне и обе средње школе,
које ће моћи пред матурско вече да га искористе.
Д.К.

Ученици другог и четвртог разреда ОШ „Милан Муњас“,
на Међународни дан планете земље, који се обележава 22.
априла широм света, у току првог школског часа, засадили су
у дворишту школе две саднице жбунастог растиња.
- Због ограниченог простора, изабрано је по пет ученика
из сваког одељења другог и четвртог разреда, који су учествовали у данашњој акцији. Сматрамо да је то горућа тема
данашњице и да деца треба да обрате пажњу на очување
животне средине. Као што усвајају таблицу множења, читају
и пишу, тако би требало да буду еколошки освешћени – рекла
је учитељица Милица Пушоња.
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ЗАТВОРЕН ФЕСТИВАЛ
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
На овогодишњој такмичарској смотри младих
музичких талената наступило преко 300 ученика
из земље и региона, а њих деветоро стекло је
титулу лауреата 17. фестивала
Уз покровитељство локалне самоуправе, на Убу је, од
15. до 22. априла, одржан 17. Интернационални фестивал
музике и уметности у организацији Школе за основно музичко
образовање „Петар Стојановић”. Кроз понуду седам
различитих дисциплина, наступило је више од 300 такмичара
из Србије, БиХ, Републике Српске, Хрватске и Македоније, а
њих деветоро проглашено је лауреатима (победник
категорије). Ту титулу стекло је четворо ученика београдских
музичких школа: Лана Крстић (виолина), ученица другог
разреда МШ „Даворин Јенко“, Михајло Гајовић (кларинет),
ђак првак МШ „Ватрослав Лисински“, Елеонора Анђић
(виола), ученица другог разреда средње МШ „Станковић“ и у
беби категорији Анђелка Гобељић (флау та) из МШ
„Владимир Ђорђевић“. На убском фестивалу тријумфовала
су и двојица малих Крушевљана из Музичке школе „Стеван
Христић“: четвртак Никола Тонић (хармоника) и трећак Душан
Ристић (гитара), а апсолутни победници у својим категоријама су и Софија Чањи (виолончело), ученица другог разреда
МШ „Јосиф Маринковић“ Зрењанин, Ана Јовановић (клавир),
ученица првог разреда у новосадској МШ „Јосип Славенски“
и средњошколка Милана Продановић (соло певање), ученица
првог разреда МШ „Коста Манојловић“ Земун.

Ученици четвртог разреда
са учитељицом Биљаном Стојковић

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ УБ ОРГАНИЗОВАО ТУРНИР У ПАМБУКОВИЦИ

ИМПУЛС ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ СПОРТА
На иницијативу општинског Спортског савеза, а у
организацији ОШ "Свети Сава" из Памбуковице, ђаци из четири
највеће основне школе у општини окупили су се на терену
памбуковачке школе и одиграли турнир у малом фудбалу.
Највреднији су били наставници из ОШ "Рајко Михаиловић" из
Бањана, довели су чак три екипе- Врељане, Бањанце и Туларчане, а осим домаћина, учествовали су и дечаци из основних
школа "Милан Муњас" Уб и "Душан Даниловић" из Радљева.
Домаћини су били гостољубиви само ван терена, основци
из Памбуковице освојили су прво место победом у финалу над
Врељанима- 2:0. Трећи су били Радљевци, али много битније
од пласмана била је одлична организација и више од 50 дечака
који су мобилне телефоне и компјутере заменили лоптом и
спортском активношћу. Спортски савез општине Уб обрадовао
је домаћине, на челу са директорком Славицом Марјановић,
богатим спортским пакетом у ком су биле фудбалске,
кошаркашке, рукометне и одбојкашке лопте, струњаче, вијаче,
обручи и остали реквизити потребни за извођење наставе
физичког васпитања.

Директор убске Музичке школе Владимир Ђенадер
и учесници завршног концерта

Ученици другог разреда у акцији

Поклон лопте и спортске реквизите
за памбуковачку школу уручио је Небојша Живановић
Медаље и поклоне ученицима и професорима уручили су
чланови општинске управе на челу са председником ССО Уб
Небојшом Живановићем, а следећи домаћин дружења и
такмичења основаца убске општине биће ОШ "Душан Даниловић" из Радљева.
Б.Матић

Учесници турнира у малом фудбалу са представницима убских школа и Спортског савеза општине Уб

Деца су се радовала док су садила два жбуна, а у томе су
им помогли радници КЈП „Ђунис“ , који су ископали место на
коме ће садница бити постављена, упутивши им неколико
савета о начину згртања земље у току сађења и заливања
биљака, које је уследило одмах након сађења.
Д.К.

Осим такмичарског дела, организатор је и за 17. Фестивал приредио пратећи програм, који се састојао од изложбе
слика убског уметника Драгана Гавриловића и три концерта београдског гитаристе Николе Бенгина, професора хармонике Миодрага Крстића и заједничког наступа ученика јагодинске МШ „Владимир Ђорђевић“ и ШОМО „Петар Стојановић“. Као и све претходне, и овогодишња смотра младих
музичких талената свечано је затворена доделом награда и
завршним концертом, на коме су се представили лауреати и
ђаци убске Музичке школе.
Д.Недељковић

НОВА СЕЗОНА „ПИНКОВИХ ЗВЕЗДА“

САЊА ПРОШЛА У ДРУГИ КРУГ
Наша суграђанка Сања Савић, која увек истиче да је из
Уба, не одустаје од промовисања свог талента, али и града из
ког долази, јер свако појављивање у јавности, у великим шоу
програмима, доприноси популаризацији нашег места. У
новом издању „Пинкових звезда“, у којем се такмичари
представљају различитим талентима, Сања је отпевала
Цецину песму „Ја ћу прва“ и добила свих пет гласова.
Жири састављен од познатих личности са наше
естраде, који предводи глумац Срђан Жика Тодоровић, као и
Кија Коцкар и Слободан Радановић, композитор Дамир
Хандановић и водитељка Душица Јаковљевић, оценио је да
Сања са својих 17 година коректно пева и дао јој свих пет
гласова, на основу којих је прошла у други круг.
- Ово је заслужило да иде даље, јер си дошла да се
такмичиш гласом и драго ми је да радиш на себи. Ја се тебе
сећам, мислим да је ово за једну лествицу боље, видимо се у

другом кругу – рекао је
Дамир Хандановић, а на
његове речи надовезала се
и некадашња водитељка
„Пинкових звезда“ Душица
Јаковљевић:
- Имаш дух некога ко
може тако емотивно да нас
помери. Мислим да треба
да идеш у следећи круг.
Сања Савић
Глумац Жика Тодоровић се оградио да музика
коју је Сања певала - није његов фах, али да није чуо ни један
фалш. Рекао је да је Сањино певање коректно, да је млада и да
је каријера пред њом. Препорука од Кије је да, осим на певању,
Сања поради и на перформансу.
Д.Капларевић
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ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
О МИЛАНУ ОБРЕНОВИЋУ

„ПОДВИЗИ И СТРАДАЊА
ГРОФА ОД ТАКОВА“
Романсирана биографија о краљу Милану
Обреновићу, који је неправедно запостављен
деценијама, расветљава многе чињенице о
његовој личности и епохи у којој је живео
Историјске чињенице, занимљивости и анегдоте о кнезу и
краљу Милану Обреновићу, представљене су на још једном, у Убу,
значајном сусрету читалачке публике са писцима, овог пута са
преводиоцем и уредником Издавачке куће „Лагуна“ Дејаном Михаиловићем. Први роман „Подвизи и страдања грофа од Такова“,
који је изашао у јуну 2018. године,
представљен је у уторак 23. априла, на Малој сцени Дома културе.
- О кнезу и краљу Милану,
мало смо учили у школама, а био
је веома значајан, изузетно је радио за Србију као модерну европску државу. Изградио је институције, пругу..... Важио је за човека

Јелка Панић и Дејан Михаиловић
који је трошкаџија, женскарош, коцкар, о њему су кружиле
разне приче које су биле више трачеви, него што су биле
истините. Он је личност којој није посвећена пажња ни у
историји, ни у књижевности, и то је за мене био изазов, да
проучим његов живот – објаснио је писац Дејан Михаиловић.
Овом приликом, публика је могла да чује разне историјске чињенице и сатиричне епизоде из Милановог живота,
које расветљавају део српске историје. Како писац наводи,
овај роман указује на чињеницу да се историја понавља, а
истиче да су због нашег менталитета многи догађаји такви
какви јесу. И пре 150 година, актуелне теме биле су изградња
пруге, путева, концесије, страни инвеститори, корупција,
Косово, Европа и Русија.
Писању овог романа претходило је изузетно обимно и
дуготрајно истраживање, тако да је роман писан неколико
година. Многе предрасуде, можда и неправедно осуђивање
Милана Обреновића, биће читањем ове књиге, измењено и то
нудећи читаоцу сплет забавних, нецензурисаних, драматичних епизода из његовог бурног живота, до доласка на
престо, после убиства кнеза Михаила, до смрти у Бечу 1901.
године. Помињу се анегдоте са посела, путовања и забава у
ондашњем Београду, Смедереву, Нишу (на забавама је служено турско слатко у које су стављани опијати- хашиш). Поменути су и опречни поступци митрополита Иноктенија, који је у
Саборној цркви венчавао Александра Обреновића и Драгу
Машин, а онда, благосиљао у истом храму официре, који су
их искасапили, називајући тај чин „Христољубивим војинством што је спасло Србију“.
Краља Милана Обреновића покушали су шест пута да
убију, а један од упечатљивијих догађаја, био је атентат у
Смедереву (тзв. „Смедеревски намештај“), када је у пољском
тоалету, пропао кроз исечене даске у септичку јаму, премазану азотном киселином. Као дечак, од мајке за рођендан
добио је мајмуна, што је била реткост за ондашњи Београд и
Србију. Књига „Подвизи и страдања грофа од Такова“, може
се наћи у убској библиотеци.
Д.Капларевић

КУЛТУРА / ОКО НАС
УМИРУ СТАРИ ЗАНАТИ

НЕУМИТНО
НОВО ДОБА
На прагу роботике и вештачке интелигенције
Некада је на Убу било пуно занатских радњи у
којима се могло произвести и поправити све, од ципела
до малих кућних апарата... Неки Убљани још чувају
јагњеће коже које је, у својој ћурчијској радњи, мајстор
штавио онако како се то од давнина чинило, а можда је
сачувано још по неко народно сукнено одело са чојом,
гуњ, прслук са гајтанима и бриџ чакшире са проширењем
изнад колена, произведено у абаџијској Радојициној
радњи у главној улици (сада се производе само у
неколико места у Србији и то за потребе фолклорних
ансамбала)...
Било је на Убу и воскара, шнајдера, кројача,
опанчара, ковача, содаџија, бурекџија, посластичара,
грнчара, лончара, лимара, сајџија, виклера, поткивача,
столара, корпара, ужара, вуновлачара, бојаџија, пекара,
кораџија... Да не помињемо многобројне ћевабџинице и
угоститељске радње којих и данас, једино, има довољно.
Када је почео индустријски развој, почело је и
осипање занатских радњи. И ишло све брже... Петком и за
вашаре, са разних страна, довожени су занатски производи, а по трговинским радњама су се продавале и
разне занатске рукотворине.
Међутим, стари занати неумитно изумиру. Одавно
нема многих радњи које су некад добро пословале али
су, у међувремену, платиле данак све убрзанијем развоју
индустријске производње.
Недавно. мајстор за поправку обуће Драган Перић
Шуца пожалио се и на нелојалну конкуренцију у виду
продаје половне обуће на убском бувљаку петком, али и
на својеврсну распродају залиха једног од затворених
обућарских комбината.
- Буде дана да ми нико не уђе у радњу иако сам у
самом центру, на ободу убског трга- каже Перић. - Људи
цене квалитетну обућу и многи ће радије да поправе
старе ципеле, него да купе јефтине и неквалитетне. Али, у
понуди на пијаци, петком, неки на брзину купе па се,
после, кају. Веома ретко се догађа да обућа, која је
ношена, одговара новом власнику. Нажалост, муштерије
прво погреше, а онда схвате да за мале паре могу да
поправе ципеле, чизме, сандале или патике и да, тако
уштеде, а задрже и продуже век својој удобној обући.

Обућар Драган Перић- Шуца
Толико о поправци обуће. Међутим, са кућним
апаратима ситуација је, ипак, другачија. Мајстор Аца
врши поправке и на лицу места, у домаћинствима, а за
веће интервенције електрични уређај је потребно донети
у радњу. Али, кад су у питању мали кућни апарати, често
се поправка не исплати, ‘’скупља дара него мера’’.
Догађа се да се више исплати набавка новог миксера,
пегле, грејалице, усисивача или негод другог апарата.
Почела је и четврта индустријска револуција,
тачније, ново доба електронике која отвара пут вештачкој
интелигенцији, а можда и доминацији робота. Где ће бити
крај? Футуристи нагађају, али је сигурно да ће много тога
проћи као занати за које се мислило да људи без њих не
могу. А, ето, неки су већ - заборављени.
М.М.
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Lajkova~ka panorama

ЗА 78 ЛАЈКОВАЧКИХ ПОРОДИЦА

АУТО-СЕДИШТА
ЗА БЕБЕ
Из средстава намењених за унапређење
безбедности у саобраћају, општина Лајковац
и ове године помогла новопечене родитеље
Прошле недеље је у великој сали Општине Лајковац
свечано уручено 78 ауто седишта за децу, на основу Конкурса
за расподелу буџетских средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац
у овој години. Реч је о средствима која се у буџет сливају по
основу казни за саобраћајне прекршаје на територији
општине Лајковац.Савет за безбедност саобраћаја ове године
располаже са седам милиона динара. Око пет милиона динара издвојено је за завршетак пешачке стазе у Рубрибрези, а
део новца за обележавање пешачких стаза и постављање

Значајна помоћ
лајковачким родитељима
ћемо пронаћи још атрактивних мера, које ће сигурно
подстаћи Лајковчане да имају што више деце и да Лајковац
у будућности повећа број становника.Тренд јесте да је број
становника у опадању – у последњих десет година број
становника је пао за неких две хиљаде. Надам се да ћемо у
будућем периоду променититај тренд и демографску слику
не само у нашој општини, већ и у округу и Србији.”
Све лајковачке бебе, рођене у току прошле године,
добиле су бесплатно ауто-седиште. Услов је да бар један од
родитеља има пребивалиште на територији општине Лајковац и да породица поседује саобраћајну дозволу, која гласи
на родитеље или на неког од чланова домаћинства.
Председник Живковић је овом приликом подсетио и да
је Лајковац препознатљив по издвајањима за мере популационе политике.

Са свечаности поводом поделе ауто-седишта

сигнализације у близини школа. За набавку ауто седишта
утрошено је 600.000 динара, а председник Андрија Живковић
је најавио да ће следеће године бити подељена и дечја
колица, ако за то буде постојала законска могућност.
-Савет за безбедност саобраћаја у општини Лајковац
постоји непуне три године и од када је формиран имали смо
праксу да сва деца рођена у претходној години и воде се на
територији лајковачке општине добију аутоседишта.Ове
године је знатно већи број деце, односно родитеља, који су
добили на поклон ауто седишта -78 је подељено, 26 више него
прошле године.На нашу радост, имамо показатеље да се број
деце повећава. Општина Лајковац улаже напоре и средства
за побољшање популационе слике, односно демографске
слике Лајковца, а самим тим и Србије.Ми ћемо и у будућности
наставити са улагањима и оваквом праксом. Надам се да

-Ту спадају издвајања у износу од по 120.000 динара за
све незапослене родитеље, 60.000 динара запосленим
родитељима, стипендирање најбољих ђака и студената,
бесплатан школски превоз, бесплатна ђачка кухиња, вантелесна оплодња коју општина Л ајковац финансира.Општина Лајковац је једна од ретких у Србији која
издваја пет милиона динара за Програм вантелесне
оплодње. Издвојили бисмо и више, али је пракса показала
да је ова сума довољна. Овај програм је један важан корак и
мера популационе политике и ми ћемо учинити све да се
разним мерама подстакне повећање броја становника
лајковачке општине.
У лепој атмосфери седишта је уручио председник
Андрија Живковићса сарадницима и представницима
општинског Савета за безбедност саобраћаја. Б.Петровић

ДРУГОГ ДАНА ВАСКРСА ОДРЖАНА

ТУЦИЈАДА
У МАРКОВОЈ ЦРКВИ
И поред лоших временских услова на други дан
Васкрса, код Куманове воденице у Марковој Цркви,
одржано је такмичење за најтврђе васкршње јаје. Поред
великог броја учесника и посетилаца, програм отварања
популарне "Туцијаде", употпунили су и глумица Биљана
Ђуровић, сликари из Москве Антон Богатов и Александра
Иоилева, те музички бенд "Богдан и Буца". Победник
овогодишњег надметања је Ђорђе Павловић, а у стопу су га
пратиле Ђурђа Сретеновић и Софија Павловић.
Ове године није оржана традиционална туцијада у
Ћелијама, коју је раније организовало Еколошко друштво
„Каструм Бродаре“.

Ђорђе Павловић је победник туцијаде

ГТ-2

ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

2.мај 2019.г.

УРЕЂЕН ЈАЗ НА КОЛУБАРИ

СРЕДЊА ШКОЛА „17.СЕПТЕМБАР” ЛАЈКОВАЦ

ДАН ОТОВРЕНИХ ВРАТА
И ове године школа ће вршити упис у три четворогодишња смера (електротехничар
рачунара, техничар мехатронике и економски техничар) и један трогодишњи смер
бравар - заваривач, који је у последње време изузетно популаран.
Средња школа „17. септембар” из Лајковаца организовала
је, током прошле недеље, „Дан Отворених врата”, у оквиру кога
су угостили ученике осмог разреда из ОШ „Миље Дубљевић”
из Лајковца и ОШ „Димитрије Туцовић” из Јабучја, као и све
заинтересоване основце из суседних општина Мионице, Љига,
Ваљева, Уба и Лазаревца. Циљ овог дружења било је
упознавање будућих средњошколаца са капацитетима и
погодностима школе, која врши упис у три четворогодишња
смера (електротехничар рачунара, техничар мехатронике и
економски техничар) и један трогодишњи смер бравар заваривач, који је у последње време изузетно популаран.
Тим поводом, средњу школу у Лајковцу посетио је и
председник општине Андрија Живковић, који је заједно са
домаћином директорком Косаном Грчић и директорком ОШ
„Миле Дубљевић” Биљаном Жујовић, обишао кабинете у
којима су ученици и професори будућим средњошколцима
презентовали рад и образовне профиле своје школе.
- Наша школа се
посебно истиче по дуалном образовању, где ученици поред теоријског
знања, похађају праксу у
ЕПС-у и у радионицама
које поседујемо у нашој
школи. Имамо одличне
професоре, како практичаре тако и инжењере,
професоре опште-образовних предмета, па наше ученике припремамо
не само за четворогодишње школовање, већ и
за престижне факултете.
Косана Грчић, директорка
Данашњи дан је био испуСШ „17.септембар” Лајковац њен радошћу јер су нам
гости били наши потенцијални ученици који су имали прилику да упознају наше
кабинете, лабораторије, алате и прибор који ће користити, као
и рачунаре, али и све оно што им је потребно у оквиру
практичне наставе и све што их је занимало могли су да питају
професоре- истакла је Косана Грчић, директорка СШ
„17.септембар” Лајковац.
У години јубилеја школе, 40 година од оснивања, догађа се
пуно лепих ствари, укључујући и донације бивших ученика и
локалних привредника, што све доприноси бољем квалитету
наставе. У опремању школе активно учествује и локална
самоуправа, а већ током летњег распуста у најави је и

2.мај 2019.г.

ДА ВОДЕНИЦА
И ДАЉЕ МЕЉЕ

ГТ-3

КАРАТЕ КЛУБ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”

НАЈВЕЋИ УСПЕХ
У ИСТОРИЈИ КЛУБА

Општина Лајковац, у складу са пословним споразумом
са "Србијаводама”, о уређењу корита реке Колубаре,
финансирала је и уређење јаза који колубарску воду
усмерава ка Јолића воденици. Корито јаза озидано је
каменом како би спречило да евентуална бујица однесе
растреситу колубарску земљу и угрози воденицу, која више
од два столећа меље са седам каменова.

Председник општине Андрија Живковић
у посети ученицима средње школе у Лајковцу
комплетна реконструкција школе, коју ће финансирати
Калнцеларија за јавна улагања у вредности од 230 милиона
динара.
- Ових дана имамо добру вест, добили смо поклон од
ученика који је био наш ђак а касније отишао за Америку. Имао
је жељу да нашој школи поклони апарат за заваривање, који
има регистровани плазма резач и може да врши обраду
различитих материјала, што ће нам изузетно помоћи у
обучавању наших ученика. Поред тога, имамо и велику
подршку локалне самоуправе, уз помоћ које ћемо добити
један опремљен кабинет мехатронике у вредности три
милиона динара, који су издвојени из буџета општине
Лајковац, Иначе, наша општина већ годинама финансира
превоз ученика, тако да ученици који долазе са стране неће
имати већих издатака- наглашава Косана Грчић и додаје да ће
средња школа у Лајковцу, после 40 година рада, реконструкцијом добити потпуно нови изглед. - Због старости зграде
имали смо потребу за реновирањем, посебно крова који
прокишњава. Председник општине Андрија Живковић, као
некадашњи просветни радник, јако је наклоњен нашем образовању и култури, те се заложио да нам се средства у вредности од 230 милиона динара обезбеде за реновирање. Тако ће
наша школа добити не само нови изглед, већ и много боље
услове за рад на радост свих нас који овде радимо и
боравимо.
Ако је судити по заинтересованости будућих средњошколаца, квота од 120 ученика коју је лајковачка средња
школа добила за упис у први разред наредне школске године,
сасвим извесно ће бити испуњена, а очекује се и већа
заинтересованост.
Милован Миловановић

Јолића воденица
Радове је извело предузеће "Ерозијa" из Ваљева, а
очекује се и наставак уређења које подразимева утврђивање
спољашњих страна јаза до саме реке.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У ЛАКОВАКОЈ
ГРАДСКОЈ КУЋИ

ЗАШТО
МУШКАРАЦИ ПЛАЧУ
Туристичка организација општине Лајковац, на
књижевној вечери 23.априла, у лајковачкој градској кући,
угостила је Вићу Митровића, књижевника из Сант Галена и
познате београдске новинарке и списатељице Јасмину Ану и
Драгану Ћатић.

Средином априла у Деспотовцу је одржано Првенство
Србије у организацији Срске карате Уније, на коме је карате
клуб “Димитрије Туцовић” Лајковац освојио друго место у
генералном пласману и бројне медаље. Првенство је окупило
378 учесника из 22 клуба и ово је највећи успех клуба до сада.
- Такмичење је организовано на изузетно високом нивоу
у правој спортској атмосфери, испуњеној фер-плејом и
међусобним поштовањем свих учесника- каже Миодраг
Јевтић, председник и тренер клуба, који је био и судија на
овом такмичењу.

ЛАЈКОВАЧКИ РЕЦИТАТОРИ

ЗАПАЖЕНО УЧЕШЋЕ
У МИОНИЦИ
На Окружном такмичењу рецитатора “Песниче народа
мог”, одржаном у Мионици, лајковачки основци имали су
запажено учешће и остварили су солидне резултате.
У категорији ученика млађег узраста:
2. место- Ања Бојовић
ученица IV-2 ОШ”Миле Дубљевић”
песма “Дечја права”, аутор песме: Данијела Квас
ментор/педагог:Душица Кузнецов
У категорији ученици средњег узраста (од 5. до 8.
разреда):
4. место - Драгана Јанковић
ученица VII-6 разреда из Бајевца
песма “Од среће не одустајем”
аутор песме : Соња Миловановић
ментор/педагог :Александра Нинковић Чолаковић

ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ ЛАЈКОВАЦ

НОВИ УСПЕСИ УЧЕНИКА
Ученици основних школа „Миле Дубљевић“ из Лајковца и „Димитрије
Туцовић“ настављају са успесима на такмичењима. На републичком
такмичењу из физике у Кладову ученик шестог разреда Матија Ивковић, под
менторством наставнице Гроздане Ковачевић, са 90 бодова освојио је друго
место. Матија Ивковић се под менторством наставника Животе Ђорђевића
пласирао и на републичко такмичење из математике, које ће бити 11. маја у
Новој Вароши. Такође, поред ученице седмог разреда Ане Миливојевић која
се пласирала на републичко такмичење из српског језика, пласман на
републичко такмичење из Књижевне олимпијаде у Сремским Карловцима
остварила је ученица осмог разреда Дејана Бојовић, под менторством
наставнице Зоране Марковић.
На окружном такмичењу из историје Маша Јокић, ученица петог разреда,
освојила је прво место. Њен предметни наставник је Рајко Сарић. Ученик
шестог разреда Филип Грујичић, под менторством наставнице Станице
Милошевић, дели прво место са још два вршњака. За ученике 5.и 6. разреда
окружно такмичење је највиши ниво такмичења када је историја у питању.
Марија Јеремић (пети разред) и Анђела Брдарић (трећи разред, Пепељевац)
освојиле су четврто место на литерарном конкурсу у Бањалуци и ушле у
финале. Четврте су од укупно седамдесет финалиста 13. Фестивала дечије
поезије “Дечије царство 2019”. Укупно је учествовало 4. 500 младих песника
са преко 6.500 песама.

КК „Димитрије Туцовић”
на такмичењу у Деспотовцу

Детаљ са књижевне вечери
коју је организовала ТОО Лајковац

Анђела Брдарић и Марија Јеремић
са дипломама Фестивала дечије
поезије у Бањалуци

Митровић је лајковачкој публици представио роман
„Зашто мушкараци плачу”, где описује судбине балканских
емиграната, који су се због криминала нашли на мети
швајцарских закона. Вићи Митровићу, иначе пореклом из
Хомоља, који је у Сент Галену локални политичар, али и
овлаштени судски тумач, судбине наших земљака у расејању
нису непознате. Јасмина Ана, позната по бројним романима и
ТВ емисији „Шампањац са Јасмином Аном”, овај пут се
представила романом смелост, који говори о вези
Београђанке са жестоким момком из београдског подземља,
док је Драгана Ћатић пленила поетиком "Плавог сневача", из
тако назване њене пете збирке песама.
А.Р.

У свакој категорији жири је прогласио по пет најбољих, а
само такмичари који су освојили прво место у свим
категоријама иду на Републичко такмичење, које ће се
одржати у Ваљеву. Конкуренија на Окружном такмичењу
рецитатора била је јака, посебно у групи средњег узраста у
којој је било чак 38 такмичара.
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ЛАЈКОВАЦ
"ЗЕЛЕНО-БЕЛИ" ВЕЗАЛИ ЧЕТИРИ ТРИЈУМФА

ЖЕЛЕЗНИЧАР У ДОБРОМ РИТМУ

ЗАДРУГАР
У ТОП-ФОРМИ

"БЛИЦКРИГ"
СРУШИО ЉИЖАНЕ
Пулени Александра Лазаревића држе корак са Мачвом,
оба ривала без кикса настављају мртву трку, а на страни тима
из Богатића је бољи међусобни скор. Лајковчани су имали
тежак испит у Крупњу, а поново је човек одлуке био ветеран
Марко Стејанић. Средином другог дела, Стевановић је оштро
шутирао, а нападач "дизелке" био присебан да одбијену лопту
врати у мрежу. Железничар је био бољи током читавог тока
меча, један од најбољих голмана лиге Мићић је дуго одолевао,
док је на другој страни запретио само Илић из "слободњака".
Овог пролећа разиграни Спартак је срушен муњевитим
стартом- најпре је Станојевић послао дубинску лопту за
Јовића, а брзоноги нападач прецизним ударцем погодио малу
мрежу искоса са десне стране. Није се ни стишала радост
домаћих навијача, а већ су Лајковчани славили други погодакСтевановић је одрадио већи део посла, а Лукић са "петерца"
матирао Симића. Утисак је да домаћи нису форсирали до
краја меча, већ су помало чували муницију за недељни меч у
Клупцима против пробуђеног Радничког Стобекса (недеља,
16.30 часова).
Б.М.

Екипа Дејана Спасића је ухватила прави
пролећни ритам, од пораза у Богатићу
победили су пет пута у шест мечева, а тријумф у Осечини био
је четврти везани. Прибојавали су се Лајковчани Врељана, још
им је у сећању јесењи пораз на стадиону "Драган Џајић", али
показало се да нема разлога за страх. Искусна екипа Врело
спорта је добро играла у пољу, али је спремнији тим домаћина
након два гола Владе Јеринића практично преломио меч већ
до паузе.
Сусрет у Осечини почео је шокантно за Задругар, домаћи
су казнили грешку Петровића и потом чврсто затворили
прилазе сопственом голу. Ипак, поново је распуцани
Владимир Јеринић откључао браву ривала ударцем са 20
метара, да би победу гостима донео "џокер" Мићић- лопту је
са бока упутио Симеуновић, а резервни играч Задругара из
близине крунисао лепу акцију.
У суботу на стадион Задругара стиже Брезовица, меч
почиње у 16.30 часова.
Б.М.

Колубарско-мачванска зона, 19. коло

Стадион Задругара. Гледалаца: 200. Судија: Александар
Јаковљевић (Шабац). Стрелци: Владимир Јеринић у 14. и 31.,
Бранковић у 60. и Урош Јеринић у 89. минуту. Жути картони:
Петровић, У.Јеринић (З), Благојевић, Јолачић (В).
ЗАДРУГАР: Рафаиловић -, Симеуновић 7,5, Петровић 7,5,
Новаковић 8, Ашковић 7,5, Н.Павловић 7,5, Ж.Павловић 8,
Бранковић 8 (Марковић -), В.Јеринић 8,5 (Мићић -), У.Јеринић 8,
Томић 7,5 (Мустафи -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Јеринић (Задругар)

Рађевац- Железничар 0:1 (0:0)
Стадион у Крупњу. Гледалаца: 150. Судија: Виктор Маринковић
(Ваљево). Стрелац: Стејанић у 65. минуту. Жути картони: Павловић,
Стефановић, Мијаиловић, Суљић, Марковић (Рађевац), Симић,
Станојевић, Ранковић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Голубовић 7, Стевановић 7, Вуковић 7,
Прокић 7 (Бркић 7), Јовић 7 (Стејанић 7,5), Станојевић 7, Лукић 7
(Марковић 7), Спасојевић 7, Симић 7, Радовановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Стејанић (Железничар)

Колубарско-мачванска зона, 19. коло

Задругар- Врело спорт 4:0 (2:0)

Колубарско-мачванска зона, 20. коло

Осечина- Задругар 1:2 (1:0)

Колубарско-мачванска зона, 20. коло

Железничар- Спартак 1924 2:0 (2:0)
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија: Вукашин Баратовић
(Ваљево). Стрелци: Јовић у 5. и Лукић у 6. минуту. Жути картони:
Јовић, Н.Спасојевић (Ж), Сандић (Спартак).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Голубовић 7, Стевановић 7, Вуковић 7
(Бркић 7), Јовић 7,5, Прокић 8, Станојевић 7 (Марковић -), Лукић 7,5,
Спасојевић 8, Симић 8 (Стејанић 7), Радовановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Влада Спасојевић (Железничар)

Стадион у Осечини. Гледалаца: 100. Судија: Виктор Маринковић
(Ваљево). Стрелци: Богдановић у 23. за Осечину, а Јеринић у 51. и
Мићић у 85. минуту за Задругар.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Рафаиловић 7,5, Симеуновић 7,5, Петровић 7,5
(Јовановић 7,5), Новаковић 7,5, Н.Павловић 7,5, М.Павловић 7,5,
Мустафи 7,5 (Мићић 7,5), Бранковић 7,5, В.Јеринић 8, У.Јеринић 7,5
(М.Марковић -), Томић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Јеринић (Задругар)

Po{tovani sugra|ani,
neka nas radosni praznik obnavqawa `ivota
podstakne da se radujemo svakom novom
danu. Sre}ni Vam praznici i dugo
u zdravqu i vesequ `iveli.
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Predsednik op{tine Lajkovac
Andrija @ivkovi}, sa saradnicima
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ОПШТИНA И МИНИСТАРСТВО УЛАЖУ 8,82 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА МЕРЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ

ПОТПИСАН УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ
Председник општине Мионица Бобан Јанковић и
министаркa без портфеља задуженa за демографију и
популациону политику Славицa Ђукић Дејановић су на
свечаности у Палати Србија у Београду потписали уговор о
додели бесповратних средстава за суфинансирање мера
популационе политике. Укупан износ пројекта је 8,82
милиона динара, од чека је Министарство обезбедило 6,17
милиона динара, а општина Мионица 2,65 милиона динара.
Средства су намењена за реконструкцију, односно
опремање и осавремењивање кухиње ПУ „Невен“, набавку
путничког минибуса, као и активности и едукације
намењене подршци родитељима, будућим родитељима и
другима који учествују у одгајању детета.
- Од велике је важности да у спровођењу мера
популационе политике и побољшања демографских
параметара буду ангажовани сви ресурси у нашем друштву.
Влада Републике Србије је 2016. године основала Савет за
популациону политику чије су мере евидентно имале
Бобан Јанковић на свечаности у Палати Србија,
позитиван ефекат. И на локалном нивоу ми пратимо ове
где је потписан уговор о суфинансирању
мере посвећујући пажњу како новорођенчадима, тако и
деци предшколског и школског узраста. Средства ће бити
корисно утрошена, имајући у виду чињеницу да кухиња мање деце него данас. Поред тога, набавком путничког миниПредшколске установе „Невен“ није реконструисана и буса сва деца из 36 села мионичке општине стичу подје-днаке
опремана још од 1981. године када је опслуживала три пута услове да се укључе у програме наших установа. – рекао је
председник општине Бобан Јанковић.
Јавном позиву које је расписао Кабинет министра без
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ УРУЧИО ПОКЛОНЕ портфеља у циљу подршке одрживом демографском развоју
јединица локалне самоуправе у Републици Србији одазвало се
укупно 122 градова и општина, а средства су опредељена за 85
локалних самоуправа.
А.Ковачевић

КОЛИЦА И АУТОСЕДИШТА ЗА БЕБЕ

Председник општине Мионица Бобан Јанковић је,
22. априла, у сали Скупштине општине, свечано уручио
20 дечијих ауто седишта родитељима мионичких беба
рођених у периоду од јануара до марта ове године.
Право изненађење за све присутне родитеље била су
колица за бебе која ће се од ове године бесплатно делити
свим породиљама на територији општине Мионица.
- Кроз програм Савета за безбедност саобраћаја
поклањамо ауто седишта, а од ове године свака породиља ће добити и колица за бебе. Ово ће у значајној мери
растеретити кућни буџет сваког новог родитеља и то је
само један од начина да вам се захвалимо за то што сте
остали овде да живите и стварате своје породице. И што
је најважније, ми ћемо кроз различите програме сваке
године уводити још по неку новину која ће позитивно
утицати на популациону политику у нашој општини. рекао је председник општине Мионица Бобан Јанковић.
Од почетка 2017. општина Мионица обезбеђује
бесплатна дечија ауто седишта у оквиру активности
општинског Савета за безбедност саобраћаја. До сада је
подељено преко 150 безбедносних система за децу,а од
ове године родитељи ће од локалне самоуправе добијати и колица за бебе. Мионичка општина спроводи и
друге мере из области популационе политике, од којих
треба истаћи исплату једнократне новчане накнаде за
бебе у износу од 40.000 динара, бесплатне уџбенике за
ђаке прваке, бесплатан боравак у вртићу за треће дете и
бесплатан превоз за све ученике.
А.К.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СО МИОНИЦА

СЛЕДИ УСАГЛАШАВАЊЕ
СТАТУТА
Скупштина општине Мионица је на осмој седници од
констит уис ања акт уелног с а зива донела Одлуку о
образовању Комисије за усаглашавање Статута општине
Мионица са Законом о локалној самоуправи. Комисија је
образована са задатком да размотри сва питања ради
усаглашавања одредби Статута општине Мионица са
одредбама Закона о локалној самоуправи и прибављања
мишљења надлежног Министарства на предлоге у вези
његовог усаглашавања са законом.
На овој седници је дата сагласност на Статут Спортског
центра Мионица и донета Одлука о ауто такси превозу на
територији Општине којом се уређују ближи услови и начин
обављања такси превоза и лимо сервиса. Такође, донете су
и Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности
у јавну својину општине Мионица прикупљањем писмених
понуда за потребе отварања угоститељског објекта за
организовање стручне праксе ученика Средње школе
Мионица и за потребе уређења простора за отварање
уметничке галерије, као и Одлука о покретању поступка
прибављања земљишта за проширење Спортско
рекреативног центра у Мионици.
А.К.

Значајна помоћ за мионичке родитеље
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

2.мај 2019.г.

Прошло је десет година од
смрти нашег деде

15.05.2019.г. навршава се осам година од када није са нама
наша

МАРИЈАНА – МАЈА
САВИЋ
(9.11.1990 – 15.05.2011)
Мајо, постоји нешто што не
умире, а то је љубав и
сећање на тебе. Живећеш
увек у свакој нашој мисли,
сузи, речи... Знамо да си уз
нас и сада када си тако
далеко. Волиш нас и чуваш
као и пре осам година.

ПРЕДРАГА ИЛИЋА
из Памбуковице
Са поносом и поштовањем,
чувамо сећање на тебе...
Твоји унуци: Славица,
Милица, Сузана и Стефан

Воле те твоји
родитељи и сестра

9.04.2019. г.навршило се
две године од упокојења
драгог нам

27.априла 2019.г. навршило
се 40 дана од изненадне
смрти драге нам супруге,
мајке и баке

ЈАСНЕ КРСТИЋ
(1950 – 2019)
Остаћеш заувек део нас.
Вечно ћемо чувати
успомену
на твој драги лик...

МИЛОША
ТОДОРИЋА
(1933 – 2017)
Захвална породица

Твоји најмилији
СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

БОГОСАВ - БОЈА
МАРКОВИЋ

БОГОСАВ - БОЈА
МАРКОВИЋ

(2015 – 2019)
Без тебе су прошле четири
године, али бол за тобом
никада неће проћи, сваким
даном је све јача...
Твоји најмилији: супруга Ружа
и ћерка Миланка са децом
Стефаном и Софијом

(2015 – 2019)
Тужно нам је без тебе,све
ове протекле четири
године. Недостајеш много...
Твоје сестре Мара,
Бранка и Лала

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
5.04.2019.г. испустио је душу
наш драги отац, свекар и деда

МИЛОШ САРИЋ
1933 - 2019
С поштовањем
Син Драган,
снаха Дијана,
унуци Дамјан и Маша

2.мај 2019.г.
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Прошло је пет година од смрти нашег оца и четири године од смрти наше мајке

ВЕЛИБОРА

НАДЕЖДЕ НАДЕ

(1923 - 2014)

(1924 - 2015)

ТАДИЋ
С љубављу и поштовањем
Њихова деца Цица и Раде

Дана 14.04.2019.г. навршило се
осам година од како смо
изгубили нашу драгу

МАРГИТУ МАРИЈУ
САРИЋ
(1938 - 2011)
Неизмерна је празнина и туга
у нашим срцима. Вечно смо
захвални за све што си нам
пружила
Син Драган,
снаха Дијана,
унуци Дамјан и Маша
13.маја навршава се 14 година
од смрти наше најдраже

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
ЗОРИЦЕ ПАУНОВИЋ
МАТОВИЋ
1955 - 2005
Заувек у нашим мислима,
Супруг Слободан, ћерке
Милена и Јелена
са породицама

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”
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МАРКЕТИНГ

2.мај 2019.г.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
ДРУГА ЕКОНОМСКА
ШКОЛА У ШАПЦУ
ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
IV степен

Техничар обезбеђења

IV степен

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО,
ТУРИЗАМ
Трговински техничар
IV степен
Трговац
- трогодишњи профил
Посластичар
- трогодишњи профил
Кувар
- трогодишњи профил
Конобар
- трогодишњи профил
Угоститељски техничар
IV степен
Кулинарски техничар
IV степен
Туристички техничар
IV степен

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
( V степен ) - у једногодишњем трајању
1. Организатор послова обезбеђења
2. Пословни секретар
3. Проценитељ штете у осигурању
4. Туристички организатор
5. Трговински менаџер
6. Посластичар – специјалиста
7. Конобар – специјалиста
8. Кувар – специјалиста
Услов уписа. Средња школа и 2 год.радног искуства

тел. школе: 015/348-829
моб: 065/69-57-196

www.sepsab.edu.rs
Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин
Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 11 до 18 h
од 10 до 14 h
- Редовно школовање
- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа и 2 године радног искуства

Школа је основана решењем
Министарства просвете Србије
По завршетку ове средње школе можете наставити студије:
1.на државном и приватним факултетима;
2.на високим школама;
3.на полицијској и војној академији
По завршетку ове средње школе можете се
запослити или сачувати посао у полицији, војсци,
пошти, банци, царини, општини, државним службама,
у приватним и државним предузећима, електранама,
топланама, сервисима, техничким прегледима,
хотелима као и у иностранству.

ФУДБАЛ

2.мај 2019.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 20. коло
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МОФЛ Колубара "Исток", 20. коло

Паљуви- Димитрије Туцовић Полет (Таково)- Памбуковица
(Ћелије) 1:0 (0:0)
3:2 (0:1)

19.коло (20/21.04.2019):
Врело - Јошева
Гуњевац - Полет (ДЛ)
Каленић - Чучуге
Памбуковица - Шарбане
Димитрије Туцовић - Полет (Т)
Младост (В) - ОФК Паљуви
Црвена Јабука - Рудар (Р)

0:3
4:4
1:3
2:2
5:1
0:6
6:1

20.коло (27/28.04.2019):
Јошева - Црвена Јабука
Рудар (Р) - Младост (Д)
ОФК Паљуви - Дим.Туцовић
Полет (Т) - Памбуковица
Шарбане - Каленић
Чучуге - Гуњевац
Полет (ДЛ) - Врело

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

1.D.Tucovi} 17
2.OFK Paquvi 17
3.Polet (DL) 14
4.^u~uge
14
5.Polet (T)
10
6.Kaleni}
7
7.Rudar (R)
6
8.[arbane
6
9.Jo{eva
6
10.C.Jabuka
6
11.Pambukovica 6
12.Mladost (V) 5
13.Guwevac
2
14.Vrelo
2

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

1
2
3
3
6
10
9
9
9
10
12
13
16
15

55 :11
57 :11
60 :24
45 :14
43 :35
24 :37
41 :43
27 :30
20 :28
40 :44
29 :53
20 :51
19 :59
12 :52

53
52
45
45
34
24
23
23
23
22
20
17
8
8

21.коло (04/05.05.2019):
Полет (ДЛ) - Јошева
Врело - Чучуге
Гуњевац - Шарбане
Каленић - Полет (Т)
Памбуковица - ОФК Паљуви
Димитрије Туцовић - Рудар (Р)
Младост (В) - Црвена Јабука

OP[TINSKA LIGA
“UB”
Најава 19.кола (21.април 2019):
Вукона - ОФК Таково
2:0
Јединство (М) - Звиздар
1:3
Докмир - Омладинац (К)
0:0
Будућност (С) - Бргуле
3:1
Мургаш - Колубара (ЛП)
2:3
Слободни: Стубланица и Слога(В)
Најава 20.кола (28.април 2019):
Колубара (ЛП) - Стубленицa 0:0
Бргуле - Докмир
1:2
Омладинац(К)-Јединство(М) 5:2
Звиздар - Вукона
3:1
ОФК Таково - Слога (В)
1:1
Слободни: Будућност(С) и Мургаш
1.Zvizdar
15
2.Dokmir
10
3.Omladinac 8
4.Budu}nost(S) 7
5.OFK Takovo 8
6.Stublenica 6
7.Kolubara LP 5
8.Jedinstvo M 6
9.Murga{
6
10.Sloga (V)
4
11.Vukona
3
12.Brgule
3

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

1
4
3
5
9
6
6
8
9
10
9
11

46 :17
41 :29
32 :14
25 :24
34 :41
25 :25
24 :21
28 :42
32 :30
29 :43
18 :27
15 :36

47
34
29
26
25
23
20
20
19
15
14
11

Стадион у Паљувима. Гледалаца: 250.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац).
Стрелац: Новаковић у 87. минуту. Жути
картони: Новаковић (П), Јевтић (ДТ).
ПАЉУВИ: Ћургуз 7, Веселиновић 7,
Грујић 7, Пантелић 7, Рашић 7,5, Ђурић 7
(Миловановић 7), Мијатовић 7,5, Јовић 7
(Филиповић -), Лекић 7 (Ђорђевић -),
Ђурђевић 7, Новаковић 7,5
Д.ТУЦОВИЋ: Радиновић 6,5, Ибрахимовић 6, Бојичић 6, Павловић 6,5, Ђенисић 6, Спасић 6, Аврамовић - (Јевтић 6),
Марковић 6,5, Маринковић 6 (Ивановић
6), Павловић 6, Теофиловић 6 (Ивковић
6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Слободан Мијатовић (Паљуви)
У дербију међуопштинске лиге,
одлука је пала у самом финишу- Ђурђевић је извео корнер са леве стране, а
један од најнижих на терену Милан
Новаковић главом са "петерца" донео
велику радост домаћим навијачима.
Било је видно да екипа из Ћелија
иде на "нулу", голман Ћургуз није имао
ниједну озбиљнију интервенцију, мада,
руку на срце, није било много шанси ни
пред голом Радиновића. Паљуви су
пришли на бод лидеру, међусобни скор
је идентичан (јесенас било 1:0 у
Ћелијама за домаћина), тако да нас чека
узбудљив финиш сезоне...
Општинска лига Уба, 20. коло

Омладинац- Јединство
(Милорци) 5:2 (1:1)
Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 70.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Ашковић у 13., С.Стефановић у 47.,
Максимовић у 52., Чобић у 63. и Д.
Стефановић у 80. за Омладинац, а Станаревић у 40. и 55. мин. из пенала за Јединство. Жути картон: Стефановић (Ј).
ОМЛАДИНАЦ: Марковић 7, Павловић 7
(Максимовић 7,5), С.Стефановић 7,5
(Д.Стефановић 7), Ашковић 7, Чолић 7,
Савић 7 (Ђековић 7), М.Тимотић 7,
Срећковић 7 (Миливојевић 7),
И.Тимотић 7, Ивановић 7,5, Чобић 7,5
(Р.Стефановић 7)
ЈЕДИНСТВО: С.Максимовић 6,5,
Обрадовић 6,5 (Митровић -), Симић 6,5,
М.Максимовић 7, Петровић 6,5, Јаковљевић 6,5, Санчанин 6 (Васиљевић
6,5), Станаревић 7,5 (Живковић -), Стефановић 6,5 (Д.Максимовић -), Марковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Чобић (Омладинац)
Голеада у Калиновцу, а бодови
потпуно заслужено су припали
домаћину. Омладинац је добром игром
Ашковића у ваздуху стигао до
предности, али је Станаревић вратио
Милорчане у игру.
У наставку је домаћин у решији
"резервиста" стигао до убедљиве
победе, а посебно ефектан је био лоб
ударац Дарка Стефановића у финишу.
Одлично је функционисала лева страна
домаћих, сви голови пали су после
лепих акција на том делу терена...

Најава 21.кола (5.мај 2019):
Слога (В) - Звиздар
Вукона - Омладинац (К)
Јединство (М) - Бргуле
Будућност (С) - Колубара (ЛП)
ОФК Стубленица - Мургаш
Слободни: Докмир и ОФК Таково

Стадион у Такову. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Лазаревић (Уб). Стрелци:
Миличић у 64., Максимовић у 74. и
Јечменица у 77. за Полет, а Р.Балиновац
у 29. и Митровић у 56. минуту из пенала
за Памбуковицу. Жути картони: Јечменица, Стефановић (По), Жарковић,
Јовановић (Пб).
ПОЛЕТ: Стефановић 6,5, Миличић 8,
Јанковић 7 (Максимовић 7,5), М.Илић 7,
Живановић 7, Јеремић 8, Граховац 7,
Живановић 6,5 (С.Илић 7), Новаковић 7,
Јечменица 7,5, Јовић 7
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 6,5, Глишић
6,5, Милошевић 6, М.Балиновац 7,
Митровић 7, Јовановић 6,5, Жарковић
7,5, Гавриловић 6,5, Нинковић 7,
Р.Балиновац 7,5, Моловић 6 (Ненадовић
6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Миличић (Полет)
Узбудљива утакмица у Такову, гост је
испустио два велика гола предности
која су имали након што је Балиновац
казнио неспоразум дефанзиваца Полета и пенала који је скривио Стефановић.
У наставку је преокрет дошао у режији
Јеремића, најпре је Миличић искористио отпадак, а потом Максимовић
волејом поравнао. За крај, још једно
добро убацивање Јеремића и гол
Јечменица за велику Ускршњу радост
Таковчана...
Општинска лига Уба, 20. коло

Звиздар 2012- Вукона
3:1 (2:1)
Стадион СЦ "Рудник" у Звиздару.
Гледалаца: 150. Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци: Радовановић у 22.,
Перић у 43. и Живковић у 84. за Звиздар
2012, а Срећковић у 9. минуту за Вукону.
Жути картон: Радовановић (З).
ЗВИЗДАР: Лазаревић 7, Перић 7
(Давидовић 7), Живковић 7, Шкорић 7,5,
Вујић 7 (Лукић 7), Николић 7, Ранковић
7, Васиљевић 7 (Марковић 7), А.Берановић 7, М.Берановић 7, Радовановић 7
ВУКОНА: З.Димитријевић 7, М.Димитријевић 6,5, Илић 6, Аћимовић 6,5,
Т.Димитријевић 6, Лукић 6,5, Секулић 6
(Јовановић -), Марковић 6,5, Срећковић
7, Антонић 6 (Суботић -), Кузмановић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Шкорић (Звиздар)
Рутинском победом, лидер је и
теоретски обезбедио прво место и
пласирао се у Међуопштинску лиге.
Запретили су гости да покваре славље
преко Срећковића, али су брзо ствари
дошле на своје место. Иако без
капитена Дарка Максимовића, домаћа
екипа је брзо изједначила после лепе
акције и лаке реализације Радовановића, да би Перић у финишу првог
дела кроз шуму ногу нашао пут до
мреже.
Није екипа Марка Максимовића
превише форсирала, шансу су добили
и момци из другог плана, а Живковић је
поготком у финишу означио почетак
славља...

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Јавите нам на:
064/2180-588 и 064/484-20-50
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Окружна лига Колубаре, 23. коло

Тулари-Совљак
1:0 (1:0)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Никола Ђуровић (Ваљево).
Стрелац: Николић у 18. минуту. Жути
картони: Вићентић, Крстић, Адамовић,
Брдаревић, Зујаловић (Т), Столић,
Ф.Ранковић, Будимир (С).
ТУЛАРИ: Бојић 7, Милановић 7,
Марјановић 7, Брдаревић 7, Крстић
6,5, Адамовић 7, Дробњак 6,5, Николић
7,5, Вићентић 7,5 (Сарић -), Теодосић
6,5, Зујаловић 7
СОВЉАК: Савковић 6,5, Стефановић
7, Малетић 7, Булатовић 7,5, Важић 7,
Будимир 7, Танасковић 6,5, Живановић 7, Столић 7, Ф.Ранковић 7, Н.Ранковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Срђан Вићентић (Тулари)
Тулари су до победе дошли у режији
Срђана Вићентића- пресекао је лопту
на својој половини, донео је у завршницу и послужио Иван Николића који
је искористио прву шансу домаћина.
Совљак је добро играо у пољу, али им
је недостајало спретности и среће у
завршници- Филип Ранковић је из
непосредне близине, када је деловало
да је Бојић савладан, погодио стативу.
У наставку је Зујаловић промашио
из близине након гужве у казненом
простору гостију, а Совљачани су
сматрали да је Ђуровић могао да
покаже на "белу тачку" након старта
над Живановићем.
Окружна лига Колубаре, 22. коло

Радник- Бањани
3:1 (2:0)
Стадион СРЦ "Школарац" на Убу.
Гледалаца: 100. Судија: Горан Миловановић (Лајковац). Стрелци: Ракић
у 10. из пенала и 85. и Бабић у 27. за
Радник, а Ф.Илић (аг.) у 48. минуту за
Бањане. Жути картони: Угреновић
(Р), Ранковић, Милојевић, Ђорђевић,
Симић (Б).
РАДНИК: Тодорић 7, Н.Илић 7 (Јовић
7), Стојановић - (Симић 7), Петровић
7, Јоцић 7, Ф.Илић 7, Угреновић 7,
Луковић 7 (Лесић -), Хаџић 7,5, Ракић
8, Бабић 7,5
БАЊАНИ: Тимотић 7, Ненадовић 7,5,
Младеновић 7, Димитријевић 7,
Симић 7, Ђорђевић 6,5, Милојевић 7,
Ранитовић 7, Илић 6,5, Костадиновић 6,5 (Петковић 6,5), Гајић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Ракић (Радник)
Тим са Школарца је заслужено
стигао до победе у комшијском
дербију, а пут ка тријумфу отворио је
Ракић са "креча" након што је
фаулиран Хаџић. Највеће појачање
Убљана Бобан Стојановић доживео
је непријатну повреду због које је
завршио у ваљевској болници, а
Јоцић је лепо асистирао Бабићу који
је ефектно погодио мрежу своје
некадађње екипе.
У наставку добро издање гостију,
неуморни Бошко Ненадовић је
пробио по десној страни, а Филип
Илић неспретно затресао сопствену
мрежу. Ипак, још једна лепа кациј
даомаћих у финишу, Ракић је након
повратне Хаџића отклонио све
дилеме...

Окружна лига Колубаре, 23. коло

Тврдојевац- Брђанац
3:0 (2:0)
Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 50.
Судија: Горан Миловановић (Лајковац). Стрелци: Радосављевић (аг.) у 14.
минуту, Драговић у 44. и Јовановић у
51. минуту. Жути картони: Марковић
(Т), Милинковић (Б)
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 7, Васић 7
(Јовичић 7), Ракић 7 (Силашки 7), Савкић 7,5, Мирковић 7, Драговић 8, Илић
7,Ашковић 7(Миловановић 7), Јовановић 7,5, Новаковић 7, Живаљевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ђорђе Драговић (Т)
Сигурна партија Тврдојевчана
против Ваљеваца, а посао им је био
олакшан након неспретне реакције
Радосављевића који је послао лопту у
мрежу након центаршута Ракића.
Драговић је донео чврстину у
дефанзиви, а стигао је и да одлично
реагује после корнера и дупчира
предност домаћина.
И у наставку доминација домаће
екипе, а све дилеме је решио Александар Јовановић- примио је лопту од
Живаљевића и умакао штоперима
Брђанца за лаку реализацију.
Окружна лига Колубаре, 22. коло

Трлић- Рубрибреза
3:0 (1:0)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100.
Судија: Ђорђе Андрић (Ваљево).
Стрелци: Савић у 17. и 72. и Лазић у 75.
мин. Жути картони: Ђорић, Шимшић,
Кандић (Т), Нерић, Ивановић, Јоковић,
Танасијевић (Р).
ТРЛИЋ: Видаковић 7, Шимшић 7,
Лазић 7,5 (Живановић -), Раичевић 7,
Кандић 7, Ђорић 7, Јовановић 7,
Поповић 7,5, Савић 8 (Цвијић -), Ђурић
7, Радојчић 7 (Давидовић -)
РУБРИБРЕЗА: Радованчевић 6, Адамовић 6, Шепељ 6, Танасијевић 5,5,
Пецић 6, Јоковић 6 (Томић 6), Нерић 6,
Златковић 6, Спалевић 6, Ивановић 6,
Марковић 6 (Живковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Жељко Савић (Т)
Домаћи су угасили сваку наду
Рубрибрези да могу до трона, потпуно
заслужено с обзиром да су индиспонирани гости имали само један шут у
оквир гола. Трлић је повео после одличног продора Радојчића и прецизног
шута Жељка Савића, а најбољи играч
"месара" погодио је пречку са 11
метара након играња руком Танасијевића.
Ипак, Савић је дуплирао учинак у
наставку након соло-продора и одмереног ударца у "малу мрежу", а
одличну партију домаћих крунисао је
Лазић након доброг проигравања
Поповића.

22.коло (20/21.04.2019):
ЗСК - Младост (Д)
Радник (Уб) - Бањани
ОФК Јабучје - Рибникар
Трлић - Рубрибреза
Искра - Колубара 2
Совљак - Тешњар
ОФК Брђанац - Тулари
Пепељевац - Тврдојевац

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

23.коло (27/28.04.2019):
Пепељевац - ЗСК
Тврдојевац - ОФК Брђанац
Тулари - Совљак
Тешњар - Искра
Колубара 2 - Трлић
Рубрибреза - ОФК Јабучје
Рибникар - Радник (Уб)
Бањани - Младост (Д)

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

1.Mladost (D)
2.Rubribreza
3.Kolubara 2
4.Br|anac
5.Radnik (Ub)
6.Pepeqevac
7.Trli}
8.ZSK
9.Bawani (-1)
10.Tulari
11.Tvrdojevac
12.OFK Jabu~je
13.Iskra
14.Sovqak (-1)
15.Te{war
16.Ribnikar

17
16
12
12
12
11
11
9
10
8
10
8
7
7
3
2

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

3 47 : 22
6 42 : 27
6 39 : 24
8 39 : 22
9 47 : 40
9 45 : 34
10 40 : 29
9 35 : 39
10 33 : 37
7 21 : 25
11 43 : 50
11 32 : 40
11 39 : 42
13 32 : 47
14 26 : 46
18 11 : 47

54
49
41
39
38
36
35
32
32
32
32
28
26
23
15
9

24.коло (02.05.2019):
ЗСК - Бањани
Младост (Д) - Рибникар
Радник (Уб) - Рубрибреза
ОФК Јабучје - Колубара 2
Трлић - Тешњар
Искра - Тулари
Совљак - Тврдојевац
ОФК Брђанац - Пепељевац
25.коло (04/05.05.2019- 17:00ч):
ОФК Брђанац - ЗСК
Пепељевац - Совљак
Тврдојевац - Искра
Тулари - Трлић
Тешњар - ОФК Јабучје
Колубара 2 - Радник (Уб)
Рубрибреза - Младост (Д)
Рибникар - Бањани
26.коло (11/12.05.2019- 17:00ч):
ЗСК - Рибникар
Бањани - Рубрибреза
Младост (Д) - Колубара 2
Радник - Тешњар
ОФК Јабучје - Тулари
Трлић - Тврдојевац
Искра - Пепељевац
Совљак - ОФК Брђанац

У серији одличних резултата: ФК Радник (Уб)

ФУДБАЛ
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УБЉАНИ ПОЛОВИЧНИ НА ДВА ТЕШКА ГОСТОВАЊА

БОД КРАЈ ДУНАВА ИЗМАКАО У НАДОКНАДИ
Лидер из Смедерева у финишу сломио отпор бројчано слабијих Убљана. - Фуриозно прво
полувреме довољно за победу у Прову. - Мокра гора гостовала у уторак, за викенд пут у Прибој.
Бројна армија убских навијача,
која је кренула пут Прова, могла је да
буде презадовољна на паузи комшијског дербија - Јединство је играло
брзо и модерно, ређало опасне
нападачке акције, а већ половином
првог дела црвено-бели су имали
озбиљну предност. Најпре су Поповић и Мијатовић организовали лепу
акцију по десној страни, слабо је
реаговао штопер домаћих Стевановић, а Зоран Радојичић оберучке
прихватио поклон. Није "десетка"
била претешко бреме за млађаног
Јолачића- лепо је центрирао са леве
стране, Андрић само пребацио лопту
на другу стативу, а Сајић је био
сконцентрисан и лако погодио из
близине.

Најбољи актер на гостовању у Прову:
Голман Иван Јовановић

У наставку осетан пад Обрадовићеве чете, срећом па је
бриљантан међу стативама био
Иван Јовановић. Пуцали су домаћи из свих оружја, деловало је
да је капитен Јединства несавладив, али се ипак затресла
мрежа гостију у 83. минуту. Пејовић је био спретан после још једне
сјајне интервенције Јовановића,
али није било довољно времена за
домаће- Јединство је прославило
прву пролећну победу у гостима.
Дуел са лидером донео је
обећавајућих пола сата, али је
финиш првог дела припао Смедеревцима који, такође, нису имали
решење за бриљантног Ивана
Јовановића. Деловало је да су
црвено-бели на путу великог
изненађења, Живојиновић је
пробио и центрирао са леве
стране, а Зоран Радојичић, уз малу
помоћ Поповића и дефанзиваца
домаћих, везао други меч са
именом у рубрици стрелаца. Врло
брзо, престрого је искључен Сајић,
а и пре и после тога чуда на голу је
чинио капитен Јединства. Ипак,
тренер Вујичић је имао "џокера"
Стефана Стојановића- искусни
нападач је најпре лако погодио из
близине након проигравања
презимењака Немање, да би у
надокнади времена крунисао са
10-ак метара велику офанзиву
Смедереваца.
У додговору са екипом Мокре
горе, дуел са тимом из Косова
одигран је у уторак на стадиону
"Драган Џајић", а у суботу црвенобели гостују тренутно најслабијој
екипи лиге- ФАП-у из Прибоја. Б.М.

Српска лига "Запад", 23. коло

Смедерево - Јединство 2:1 (0:0)
Стадион у Смедереву. Гледалаца: 300. Судија:
Срђан Димитријевић (Крагујевац). Стрелци:
Стефан Стојановић у 72. и 90+2. за Смедерево,
а З.Радојичић у 63. минуту за Јединство. Жути
картони: Гарић, М.Марковић (С), Мијатовић,
Андрић, Ђокић, Рајовић, Н.Радојичић (Ј).
Црвени картон: Сајић (Јединство) у 64. минуту.
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 8, Мијатовић 6,
Андрић 7, Сајић 6,5, Томић 6,5, Радивојевић 6,5,
З.Радојичић 6,5 (од 88. Арсовић -), Н.Радојичић
6, Поповић 6,5 (од 68. Милановић -), Ђокић 6,5,
Живојиновић 6,5 (од 80. Рајовић -)
Српска лига "Запад", 22. коло

Прово - Јединство (Уб) 1:2 (0:2)
Стадион у Прову. Гледалаца: 500. Судија: Бојан
Грковић (Велика Плана). Стрелци: Пејовић у
83. за Прово, а Зоран Радојичић у 15. и Сајић у
22. минуту за Јединство. Жути картони: Мићановић, Ђорђевић, Пејовић, Недељковић (П),
Ђокић, Поповић, Јовановић, Арсовић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 8,5, Мијатовић 7,5,
Андрић 7,5, Сајић 8, Томић 7,5, Радивојевић 7,
Радојичић 7,5, Ђокић 7, Поповић 7,5 (Арсовић ), Јолачић 7,5 (Којић -), Живојиновић 7,5
(Рајовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Јовановић (Јединство)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Smederevo 1924
2.Tutin
3.Sloga (P`)
4.Jo{anica
5.Mokra Gora
6.Jedinstvo (Ub)
7.[umadija (A)
8.Mladi radnik
9.Budu}nost (V)
10.Loznica
11.Provo
12.Sloga 33 (PM)
13.Drina (Q)
14.Proleter Mihaj.
15.FAP
16.Polet (Q)

15
14
13
11
10
10
7
6
6
7
7
7
5
6
5
3

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

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

34 : 15 49
38 : 15 46
30 : 13 46
33 : 21 41
30 : 21 35
20 : 16 35
26 : 15 31
18 : 16 28
20 : 21 28
23 : 31 28
23 : 30 27
28 : 31 25
18 : 26 24
20 : 37 24
11 : 38 19
16 : 42 13

24.коло (уторак, 30.април- 16.00ч):
Јединство (Уб)- Мокра Гора
25.коло (субота, 4.мај- 16.30ч):
ФАП (Прибој) - Јединство (Уб)
24.коло (субота, 11.мај- 16.30ч):
Јединство (Уб)- Лозница

24

ФУДБАЛ

2.мај 2019.г.

УБСКИ ОМЛАДИНЦИ ВОДЕ ГРЧЕВИТУ БОРБУ ЗА ОПСТАНАК

БОД ИСПОД ЗОНЕ СПАСА
Пулени Мирослава Билића
херојски се боре за подвиг у
најмању руку раван летошњем
уласку у елиту, сјајним резултатима у пролећном делу сезоне
примакли су се само на бод од
безбедне зоне, уз напомену да ни
овај ранг није поштеђен, најблаже речено, чудних резултата.
Четврти тријумф у последњих пет мечева убски омладинци остварили су против
Вождовца, уз значајну дозу
спортске среће (гости два пута
погодили оквир гола) и нову
бриљантну партију голмана и
капитена Бојана Петровића.
Предност је донео Мочић након
Мирослав Билић,
акције Головића и Арсовића,
тренер убских омладинаца
лопта се од ноге голмана одбила
високо у ваздух, а потом атерирала у мрежу неспретног Јечменице. У јеку напада гостију, пала је
одлука- Марић је креирао акцију за Антонића, а Радибратовић сачекао
"отпадак" и постигао првенац у елити.

Омладинска лига Србије, 24. коло

Интернационал (Београд)Јединство (Уб) 2:1 (2:0)
Стадион у Раковици са вештачком подлогом.
Гледалаца: 80. Судија: Јован Шегрт (Београд).
Стрелци: Ивковић у 15. и Јовковић у 17. за
Интернационал, а Ристовски у 83. из пенала за
Јединство. Није било картона.
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7, Бошковић 6,5,
Владисављевић 6,5, Филиповић 6,5, Тадић 6,5,
Ристовски 6,5, Головић 6 (од 70. Антонић 7),
Јолачић 6,5, Арсовић 7,5, Мочић 6 (од 46. Ђурић 6,5), Марић 6,5 (од 46. Радибратовић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Вукашин Јовковић (Интернационал)
Омладинска лига Србије, 23. коло

Јединство (Уб) - Вождовац
2:0 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 300.
Судија: Марко Срећковић (Крагујевац).
Стрелци: Мочић у 37. и Радибратовић у 85.
минуту. Жути картони: Мочић (Ј), Станојевић,
Крстовић, Миловановић (В).
ЈЕДИНСТВО: Петровић 8, Бошковић 7, Владисављевић 7 (од 87. Рафаиловић -), Филиповић
7, Тадић 7,5, Ристовски 7, Поповић 7 (од 63. Антонић 7), Головић 7, Арсовић 7,5, Мочић 7 (од
83. Марић 7), Ђурић 7 (од 69. Радибратовић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бојан Петровић (Јед)

OMLADINSKA LIGA SRBIJE

Добре партије Убљана овог пролећа
Два минута деконцентарције коштала су Убљане два примљена
гола у Раковици, слаба је утеха што су у наставку Билићеви пулени
доминирали тереном. Антонић два пута, Арсовић, Филиповић... могли
су да преполове преднсот Интернационала, али то је пошло за руком
тек Ристовском у 83. минуту. Остаје утисак да је ово било гостовање где
је могао да се направи можда и кључни "брејк", овако црвено-беле чека
императив победе у одмеравању снаге са Радом (среда, 16.30 h,
стадион "Драган Џајић), а врло сличне амбиције и за гостовање у
Суботици наредног викенда.
Б.Матић

Ub - Murgaš 066 447 477 - 063 71 83 474
- Novi i polovni delovi
- Servis i punjenje auto-klima
- Ultrazvučno čišćenje dizni
Ugradnja i reparacija
vetrobranskih stakala

1.Brodarac
2.^ukari~ki
3.Vojvodina
4.Crvena zvezda
5.Partizan
6.Internacional
7.Rad
8.OFK Beograd
9.Spartak @K (S)
10.Radni~ki (N)
11.Dinamo (P)
12.Vo`dovac
13.Trajal
14.Jedinstvo (Ub)
15.BASK
16.In|ija

18
18
17
17
11
10
8
8
9
9
7
6
6
6
4
3

4
3
2
2
5
6
9
6
3
3
5
5
5
4
4
4

2
3
5
5
8
8
7
10
12
12
12
13
13
14
16
17

73 :25 58
64 :18 57
62 :20 53
59 :21 53
45 :31 38
44 :33 36
43 :31 33
24 :29 30
23 :31 30
29 :50 30
36 :64 26
22 :42 23
32 :55 23
18 :46 22
19 :52 16
19 :64 13
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ВРЕЛО СПОРТ У ТЕШКОМ ПОЛОЖАЈУ, БРЕЗОВИЦА БОЉА ОД ШАПЧАНА

ЛИДЕР НИЈЕ ЗА ВАЂЕЊЕ
Екипа Врело спорта још тражи пут Колубарско-мачванска зона, 20. коло
до противничке мреже, ни седми пут
Брезовица- Раднички
овог пролећа Врељани се нису
радовали лопти у мрежи ривала. Лидер
Шабачки 1:0 (1:0)
је утакмицу усмерио у жељеном току Стадион Брезовице. Гледалаца: 200.
већ на истеку првог минута- Угљешић је Судија: Лазар Тодоровић (Лозница).
прецизним ударцем матирао Љубишу Стрелац: Ситарица у 12. минуту.
Ракића, а средином првог дела у БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 7, Јанкострелце се уписао и бивши нападач вић 7 (Пештерац 7), Љубичић 7
убског Јединства Марко Јошић.
(Поповић -), Павић 7,5, Марјановић
У наставку је домаћи тим одиграо 7,5, Радосављевић 7, Ситарица 8,
доста квалитетеније, није Радовановић Ђурђевић 7, Гошић 7, Лукић 6,5
искористио прилику да врати свој тим у (Руменић 7), Брадоњић 7,5
игру, а у последњем нападу на мечу ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
екипа из Богатића је стигла можда и до Александар Ситарица (Брезовица)
превисоке победе. Врељани су сада у
тешком положају, а прилика да се крене
Брезовчани су забележили важну
са "мртве тачке"је наредно гостовање победу против Шапчана, утисак је да
Дивцима који не блистају овог пролећа. су по приказаној игри гости и добро
прошли. Одлука је пала у раној фази
Колубарско-мачванска зона, 20. коло
меча- Гошић је високо скочио, а
Ситарица сјајним ударцем под пречку
Врело спорт- Мачва 2005
већ
тада поставио коначан резултат.
0:3 (0:2)
Нису се домаћи задовољили минималСтадион СЦ "Матић" са вештачком ном предношћу, ређале су се шансе
подлогом. Гледалаца: 60. Судија: Јанковића, Гошића, Ситарица, ЛукиНенад Симовић (Краљево). Стрелци: ћа..., док на другој страни Крсмановић
Угљешић у 1. и 89. и Јошић у 22. мин.
није имао правих искушења.
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 6,5, Симић 6,
Брезовчани су у међувремену
Леонтијевић 6,5, И.Матић 6 (Шаино- направили промену на месту тренера,
вић 6), Д.Матић 6,5, Јолачић 6,5, уместо Дејана Стојановића на клупу је
У.Ракић 6 (Ристовски 6), Симеуновић по други пут сео искусни стручњак
6,5, Ђурђевић 6 (Анђић 6,5), Мило- Дргиша Остојић. Налазе се у безбедној
шевић 6,5, Радовановић 6
зони и растерећено путују наредног
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Угљешић (Мачва)
викенда на гостовање Задругару. Б.М.

ФК Брезовица

ZONA KOLUBARSKO-MA^VANSKA
19.коло (20/21.04.2019):
Рађевац - Железничар (Л)
ОФК Дивци - Раднички Стоб.
Мачва (Б) - Борац (Л)
Задругар (Л) - Врело Спорт
Раднички Шаба. - Осечина
Раднички (В) - Брезовица
Спартак (Љ) - Рибница (М)

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

20.коло (27/28.04.2019):
Железничар (Л) - Спартак (Љ)
Рибница (М) - Раднички (В)
Брезовица - Раднички Шаб.
ОФК Осечина - Задругар (Л)
Врело Спорт
- Мачва (Б)
Борац (Л) - ОФК Дивци
Раднички Стобекс - Рађевац

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

15
1.Ma~va (B)
2.@elezni~ar 14
3.Radni~ki(V) 12
4.Zadrugar (L) 10
8
5.Brezovica
8
6.Borac (L)
7.Radni~ki [. 8
7
8.Ra|evac
9.Ribnica(M) 7
10.OFK Divci 7
11.Spartak (Q) 6
12.Vrelo sport 6
13.Radni~ki S. 5
3
14.Ose~ina

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

3 48 : 13
1 35 : 8
3 31 : 15
7 33 : 27
7 22 : 18
8 26 : 22
10 29 : 32
9 24 : 25
9 16 : 22
10 20 : 24
10 18 : 30
10 21 : 35
13 21 : 40
16 15 : 48

21.коло (04/05.05.2019- 16:30ч):
Раднички Стобекс - Железничар (Л)
Рађевац (К) - Борац (Л)
ОФК Дивци - Врело Спорт
Мачва (Б) - ОФК Осечина
Задругар - Брезовица
Раднички Шабачки - Рибница
Раднички (В) - Спартак (Љ)
22.коло (11/12.05.2019- 16:30ч):
Железничар (Л) - Раднички (В)
Спартак (Љ) - Раднички Шабачки
Рибница (М) - Задругар (Л)
Брезовица - Мачва (Б)
ОФК Осечина - ОФК Дивци
Врело Спорт - Рађевац
Борац (Л) - Раднички Стобекс

47
47
41
33
29
28
26
25
25
24
22
22
17
8
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УБЉАНИ НА КОРАК ОД ЗАЦРТАНОГ ЦИЉА

ДЕРБИ СА ЗВЕЗДОМ ЗА НАСТАВАК НИЗА
Пулени Дејана Лукића одлично су одрадили посао у
наставку сезоне и против првопласиране Црвене звезде 2
окончаће регуларни део сезоне. Са четири везане победе
још увек нису теоретски обезбедили доигравање за виши
ранг, али су апсолутно постали господари своје судбине.
Пре дуела са младим "црвено-белима", играће се и меч
Вождовца и Црвене звезде, али је рачуница убских
"медведа" јасна- жеља је победа над лидером која би
значила и два пренета бода у мини-лигу и одличну стартну
позицију пред одлучујуће дуеле.
У поново лепој атмосфери против Барича, екипа
Дејана Лукића је силовитим стартом обезбедила пристојну
предност (+7 средином првог дела), гости су најближе
прилазили на -4, али праве неизвесности није било ниједног
тренутка:

Циљ је јасан: Улазак у виши ранг

ДРМЛ "Центар" група Београд, 9. коло

Уб- Барич 38:28 (20:15)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 150. Судије: Лаловић,
Микић (Београд). Седмерци: Уб 1 (1), Барич 8(5).
Искључења: Уб 12, Барич 8 минута.
УБ: Томић 2, Вујичић 1, Миловановић 2, Милинковић 3,
Радовановић 9 (1), Цвијетић 6, Ранковић, Вукосављевић 3,
Марковић, Рогић 1, Богићевић 1, Старчевић 4, Милекић,
Ранковић, Пајић 4, Јовичић 2

Друга рукометна лига „Центар” - група „Београд”
1.Crvena zvezda
8
2.Ub
9
3.SC Vo`dovac 2012 2 8
4.ORK Bari~
9
5.ORK Lazarevac
9
6.Gu~evo
9

8
7
5
3
2
1

0 0 288 :: 201 16
0 2 269 :: 224 14
0 3 278 :: 237 10
0 6 257 :: 300 6
0 7 246 :: 254 4
0 8 193 :: 315 2

- Честитам момцима на победи, још један корак смо
ближи зацртаном циљу- доигравању за виши ранг. Против
Барича су сви добили шансу, у оба правца смо играли квалитетно, једино нам је мало проблема правио средњи бек
гостију. Меч је био идеална прилика за широку ротацију, а
момци рођени 2002. и 2003. су одлично искористили шансу
и потврдили да добри резултати у ЛМК нису случајност.
Искочио је лево крило Душан Старчевић са четири поготка,
пратио га је Миловановић, а врло озбиљним приступом
искуснији играчи су отворили простор за клинце.
Искористли смо Ускршњу паузу да се добро спремимо и
надам се да ће меч у Београду потврдити да је екипа
стасала за највише домете- задовољан је пролећним
партијама млади тренер РК Уба Дејан Лукић.
Б.Матић

ПОЧЕЛА СЕЗОНА ЗА "ПЛЕМЕНИТЕ ЧЕТВОРОНОШЦЕ”

ОГОН СИЛОВИТО КРЕНУО
Првог викенда априла поново су се окупили
љубитељи коњичког спорта у Шапцу, а први старт у новој
сезони Торино Хил је обележио другим местом иза
Принстон Боја у трци "Галеника-Фитофармација" на 1300
метара. Орао Трлић није могао боље од 4. места у трци
"Талисман", а иза њега су стигли Ал Капоне власника
Саше Ашковића из Бањана (шести) и Ина Пик (седма).
Почетак сезоне неће памтити по добром Аркобалено и
Гордон, у утешној трци трогодаца пласирали су се у доњи
део табеле (седми и девети).
У Београду 14. априла запажен наступ имала је
Примадона Лејди у трци "Владислав Рибникар", стигла је
трећа са Тиком Вујковићем у седлу, а у Богатићу седам
дана касније заблистао је Огон. У трци "Лав" на 1400
метара стигао је у циљ пола дужине испред Алкатраза и
донео свом власнику Драгану Љубомировићу 75.000 за
прво место. Одлична је била и Ина Пик у трци "Цвети",
Тика Вујковић ју је водио до 2. места, а вреди споменути и
4. место Квелиндо Сура у "Меморијалу Радета Даничића".

Први пехар у новој сезони
за Огона и Љубомировиће

Izdavanje lekova
na recept

За Ускрс је у Шапцу заблистала Саншајн Грл
власника Дражена Дунђера, у "Ускршњој-Агромаркет"
трци џокеј Драган Лазаревић је изборио тесну победу
испред Ајрон Боја и Шантијија и награду од 100.000
динара. Потврдило се да Торино Хил још тражи формушести у истој трци, Трибал је стигао одмах после њега, а
вреди похвалити успон форме Ал Капонеа- друго место у
утешној трци "Фитоферт" за трогоце.
Б.Матић
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УБ БИО ДОМАЋИН МЕЂУНАРОДНОГ ОДБОЈКАШКОГ ТУРНИРА (25-27. АПРИЛА)

СРБИЈА ДОМИНАНТНО ДО ПРВЕНСТВА ЕВРОПЕ
- Било је прелепо играти у овом амбијенту, хвала Убљанима за феноменалну подршкурекао је селектор пионирске репрезентације Србије Жељко Шћепановић
Град Уб је већ неколико пута
доказао да је сјајан организатор чак и
интернационалних такмичења, поново је све функционисало беспрекорно на тродневном Квалификационом турниру за Првенство Европе у
одбојци, а да утисак буде лепши,
побринуле су се српске пионирке
(испод 16 година) које су са три
убедљиве победе обезбедиле
пласман на Европско првенство у
Хрватској и Италији (почетак 21. јула).

Значајна подршка убске публике

Одлична игра младих српских одбојкашица
Првог дана девојчице селектора Жељка Шћепановића
имале су лакши тренинг против Кипра, а Гркиње су победом
против Мађарица најавиле да су најозбиљнији конкурент
Србији. Пуна хала, страствени грчки навијачи, али и
френетична домаћа публика створили су амбијент достојан
најпрестижнијих спортских представа, а на терену смо
видели моћну Србију која је у три сета дошла на корак од
жељеног циља. Дириговала је игром капитен Мина

Стојановић, Стефана Пакић показала да је прави лидер
екипе, а Бојана Поповић и Ксенија Томић су биле нерешива
енигма за одбрану Гркиња. Претиле су повремено девојке
селектора Кунтаса, али на крилима расположене публике
исход није могао бити другачији- 3:0 за Србију и широм
отворена врата континенталне смотре...
Српкињама је теоретски требао још сет против
Мађарица у последњем колу, када су и то урадиле дале су
себи одушка, па је изгубљен и први сет на турниру. Ипак, брзо
су ствари дошле на своје место, у свечарској атмосфери
надигран је и наш северни сусед са 3:1:
- Велико хвала свима који су се побринули да имамо
идеалне услове за тренинг, показали смо да смо најбоља
екипа у овој конкуренцији, али сигурно се нећемо
задовољити само пласманом на Првенство Европе. Ова
екипа је дуго и пажљиво селектирана и наше амбиције су да
донесемо медаљу са првенства. Девојке су показале да су
праве, издржале су притисак, а не могу много да им замерим
ни за опуштање против Мађарица када је било извесно да смо
испунили циљ. Било је прелепо играти у овом амбијенту,
хвала Убљанима за феноменалну подршку- рекао је селектор
Жељко Шћепановић, док је његова екипа уз "ужичко коло" на
паркету прослављала велики успех...
Б.Матић

CRNA I OBOJENA METALURGIJA
TAMNAVSKA BB
(NA SKRETANJU ZA FAZANERIJU)

- PROGRAM CEVI I LIMOVA
(crni, obojeni i prohromski)
- 3D PANELI I ŽICA

NOVO
NA
UBU !

Tel. 069/55-45-465
mgmetalub@gmail.com
ponedeljak - subota 8 - 26 h

ČEKOVIMA NA 45 DANA !

