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UGRADNA TEHNIKA
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ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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10.ДЕЦЕМБРА, ИЗБОРИ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ГРАЂАНИ ОДЛУЧУЈУ ЛОКАЛНА ИСТОРИЈА
Гласаће се за чланове Савета Месне
заједнице Уб (за насељена места Уб,
Трњаци, Гуњевац и Богдановица), као
и у још 15 села убске општине
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У недељу 10.децембра, од осам до 16
часова, грађани Уба, Гуњевца, Трњака и
Богдановице одлучиваће о новом саставу
деветочланог Савета Месне заједнице Уб.
Избори за претставнике грађана у овом телу
биће одржани на истима гласачким местима
као и последњи локални избори, с тим да овога
пута грађанима неће бити уручивани позиви за
гласања на кућну адресу. Истог дана, у својим
месним заједницама, непосредно тајно
гласање обавиће и становници 15 села убске
општине: Бргуле (бира се седам чланова),
Врховине (три), Вукона (три), Гвозденовић
(три), Докмир (пет), Звиздар (пет), Калиновац
(три), Кожуар (пет), Кршна Глава (три), Мургаш
(три), Памбуковица (девет), Руклада (три),
Таково (седам), Тврдојевац (три) и Трлић (12).
Листа кандидата за избор чланова Савета
МЗ Уб:
1. БАЛИНОВАЦ МИЛИЦА, рођена 18.01.1989.
године, доктор стоматологије, Уб, Доситеја
Обрадовића 12
2. ЖИВАНОВИЋ НЕБОЈША, рођен 09.08.1978.
године, машински техничар, Уб, 13. јула 15
3. ИЛИЋ ДУШАН, рођен 14.08.1946. године,
пензионер, Уб, Милоша Селаковића 19
4. ЈЕЗДИМИРОВИЋ ИВАН, рођен 09.07.1978.
године, дипломирани инжењер машинства, Уб,
Милана Муњаса 69
5. КАТАНИЋ ИВАНА, рођена 05.11.1985. године,
дипломирани правник, Уб, Војводе Мишића 32
6 . К И С Е Л Ч И Ћ А Л Е К С А Н Д РА , р о ђ е н а
29.01.1989. године, апсолвент учитељског факултета, Уб, Милића Бућића 6
7. ЛАЗАРЕВИЋ АНА, рођена 25.09.1992. године,
дипломирани политиколог, Уб, ЈНА 77/В
8. МИЛИЋЕВИЋ САША, рођен 19.09.1979.
године, дипломирани економиста, Уб, Вука
Караџића 28
9. МИЛОШЕВИЋ ПОПОВИЋ АНИЦА, рођена
19.08.1957. године, специјалиста педијатрије,
Уб, Колубарска 6
10. ЦВЕТКОВИЋ ДЕЈАН, рођен 13.11.1969.
године, машински инжењер, Уб, Косовских
јунака 22
Гласачи из Уба, Гуњевца, Трњака и
Богдановице ће од понуђених десет
кандидата моћи да заокруже максимално
девет, колико броји Савет Месне заједнице
Уб. кандидат који освоји највише гласова
аутоматски постаје председник Савета, док
ће другопласирани вршити функцију
заменика.
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Потврђивање изјава о подршци кандидатуре вршено је у месним канцеларијама и на
писарници Општинске управе, без наплате
накнаде. Кандидати за чланове Савета своје
кандидатуре достављали су лично Општинској изборној комисији до 24.новембра 2017.
године.
М.М.М.
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Д

авне деведесетдруге прошлог
века, због неслагања са тадашњом политиком СПС-а и због
сукоба са тадашњим председником
Јанковићем, поднео сам оставку на
функцију главног и одговорног уредника ‘’Тамнавских новина’’, одмах регистровао прве приватне
новине у Србији ‘’Глас Тамнаве’’ и отиснуо се у самостално предузетништво (без прикључака на
разне партијске структуре - а било је понуда).
Е, сад! Много је воде протекло Убачом, После
Плишане револуције, оних година када је народ
помислио да ће групе грађана боље да се боре за
његове него за своје интересе, председник
Општине и носилац листе Групе грађана Сава
Сарић, заједно са својим пријатељем из професорских дана Петром Лалићем (тадашњим директором
КИЦ-а), угасио је ‘’Тамнавске новине’’ и, тако,
отворио простор за, у том тренутку, локалне новине
које многи, сада, убрајају међу неколико најбољих
регионалних гласила у држави.
Неће бити времена у мом животу за бележење
чињеница и ликова који су утицали на то да ‘’Глас
Тамнаве’’ постигне завидан тираж, поштовање
колега и своје место на медијском небу Србије. Али,
они које то буде занимало, много тога ће наћи на
страницама две стотине (и нешто више) до сада
штампаних бројева. Као и сада, има тога што
се може разабрати ‘’између редова’’, а било је,
богами, и директних, кажу, храбрих, стартова на
појаве и појединце...
Новинарство је добро занимање - ако се на време
напусти. Нисам то могао, а знао сам да стресови
остављају трагове, да ова средина све опрашта само не успех - а јасно је да је ‘’Глас Тамнаве’’
својеврсно уздигнуће изнад медиокритета у малој
средини. Платио сам, можда прескупо, цену за то.
За излажење ‘’Тамнавских новина’’ био је заслужан
председник Мирослав Селаковић Фаља са својим
сарадницима, пре свега, Драгишом Сретеновићем,
Вељком Попадићем, Батом Мојсином...
‘’Глас Тамнаве’’ је први подржао, као председник
општине, Звонко Минић потписавши уговор о
откупу одређеног тиража и подржавши пројекте
манифестација које је продуцирао издавач и
оснивач убских локалних новина. Потоњи председник Владислав Крсмановић, потписао је први
прави уговор о информисању грађана општине Уб.
Доласком Дарка Глишића уговарање је настављено
из године у годину, али смо добили и прилику да се
проширимо (уговорима) на општине Владимирце,
Лајковац и Мионацу (Коцељева је са својим ‘’Ко
цељевачким новостима’’ остало по страни). Подржао је идеју да ‘’Глас Тамнаве’’ искорачи на регионални ниво. А подржава нас и даље.
Гласило које држите у рукама је дело свих оних који
су део себе (мањи или већи) уградили у њега.
Списак сарадника је у импресуму (испод), али без
верне читалачке публике, не бисмо опстали. Зато,
захваљујем свима, чак, и онима који су ‘’потурали
ногу’’. То је допринело да будемо упорнији...

Сарадници: Драгана Недељковић, Бранко Матић, Дуња
Капларевић, Радован Пулетић, Благоје Цонић, Љубица
Симановић, Верољуб Бабић (Коцељева), Александар
Ковачевић (Мионица), Милорад Радојчић,
Колумниста и сарадник редактор Милан Миловановић.
Редакција: "Глас ТАМНАВЕ", Иве Андрића бр.1, 14 210 Уб.
Текући рачун: 160-282576-31.
Телефони: 014/411-071, 064/2180-588, 064/484-20-50.
Маркетинг: 064/21-80-588 Читуље: 064/484-20-50.
Интернет сајт: www.glastamnave.com
e-mail: glastamnave@gmail.com
Штампа: "Граф" Ваљево, тираж: 2.500 примерака

АКТУЕЛНО

30.новембар 2017.г.

3

НА НЕКАДАШЊЕМ ВАШАРИШТУ

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА ДВЕ УЛИЦЕ
- Нова 1, у урбанистичким плановима уцртана још осамдесетих година, сада први пут постоји
и у стварности, док је улица Павла Петковића добила асфалт и нову коловозну конструкцију.
- На пролеће почиње сређивање свих неасфалтираних приградских улица
На некадашњем Вашаришту завршени су радови на
изградњи две улице, чиме је обезбеђена саобраћајна
приступачност за комплетно насеље, где су недавно
усељене нове зграде Општинске управе и јавних служби.
Прва улица - Нова 1, у урбанистичким плановима
уцртана још осамдесетих година, сада први пут постоји и у
стварности, у дужини од 191 метар. Поред саобраћајнице
ширине шест метара са обостраним тротоарима од по два
метра, изграђена је водоводна, кишна и канализациона
мрежа, а дуж једне стране улице Нова 1, направљен је
паркинг простор са око 40 места.

„Хотел се гради убрзаном динамиком,
и биће отворен почетком лета”
Реализацијом ове инвестиције омогућена је основна
саобраћајна комнуникација и приступ постојећим објектима,
као и будућим садржајима који се граде на Вашаришту, рекао је
председник општине Уб Дарко Глишић о значају новоизграђених улица.
„Ми сами не бисмо могли да сносимо овај посао и веома је
значајна половина средстава коју је Министарство привреде
на конкурсу определило за нашу општину. Вашариште се
полако комплетира у један модеран, леп и врло функционалан
део града. Осим новог здања органа општинске управе и нове
зграде јавних служби, које су недавно усељене, на овом
простору великом брзином ниче хотел, који би требало да буде
отворен почетком лета. Први гости су већ договорени. Такође,
завршни су и радови на првој фази новог јавног парка, чији је
изглед већ формиран, док ће у другој фази, која стартује у рано
пролеће, ова зелена оаза бити комплетно опремљена. Један
приватни инвеститор тренутно уређује терен за подизање
пословно-стамбених објеката, а наредне године на Вашаришту
је планирана и изградња великог паркинга. Очекујем да
половином 2018. сви ти пројекти буду завршени и овај простор
добије своју пуну функцију и у потпуности заживи”, навео је
Глишић.

Улица Нова 1
На Вашаришту је завршена и улица Павла Петковића,
која је била под туцаником. Изграђена је и асфалтирана нова
коловозна конструкција у дужини од 156 метара и ширини од
шест метара, улица је са обе стране добила тротоаре широке
два метра, као и атмосферску и фекалну канализацију.

Изградња хотела

Улица Павла Петковића
Пројектом је предвиђено и постављање стубова јавне
расвете у обе улице, што ће бити урађено наредних дана.
Радови на изградњи две саобраћајнице и пратеће
инфраструктуре у насељу Вашариште почели су 9. октобра,
а њихова укупна вредност је 21.336.000 динара. Заједнички
су их, у подједнаким износима, финансирали Министарство
привреде и локална самоуправа.

„Наредне године асфалтираћемо
све улице у граду”
Према његовим речима, улагање у путну инфраструктуру
се наставља и већ наредне недеље креће изградња улице
Тамнавских партизана. На пролеће ће почети уређење свих
неасфалтираних приградских улица, чија је укупна дужина око
шест километара. Средства за ове намене обезбедиће Министарство привреде, ЕПС и локална самоуправа. План је, истиче
председник убске општине Дарко Глишић, да до краја наредне
године ни једна улица у граду не буде без асфалта.
Д.Н.

Велико градилиште на некадашњем Вашаришту
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МАТИЧНА СЛУЖБА УБ

ВЕНЧАЊА
У НОВОЈ САЛИ
Матична служба, у новим просторијама у згради
општине Уб, добила салу за венчања и шалтерску
службу, која ради од осам до 14 часова. Прво
венчање у новој сали обављено 9. новембра.
Почетком новембра, Матична служба Уб пресељена је из
Улице Милоша Селаковића у просторије нове зграде
Општинске управе Уб. У оквиру услужног центра, налази се и
шалтер који припада Матичној служби, за подизање
докумената из домена матичне евиденције (извод из матичне
књиге рођених, уверења о држављанству), који ради сваким
радним даном од осам до 14 часова. Матичари: Синиша
Велимировић, Томислав Станојевић, Љиљана Тешић, Сања
Петковић, Славица Јовановић и Јовица Глигоријевић,
задовољни су што су дочекали да венчавају суграђане у новој,
осветљеној, пространијој и наменски опремљеној сали.

Сала за венчања у новој згради Општине Уб

Одлични услови за рад у новим просторијама:
Убски матичари
У четвртак, 9. новембра, обављено је венчање Кристине
Милошевић из Непричаве и Милоша Вучетића из Рукладе, па
је, званично, овај пар био први који се венчао у новој сали.
Младенце је венчао шеф Матичне службе Уб Синиша
Велимировић. За ове четири недеље, од када је Матична
служба Уб пресељена у нове просторије, укупно је одржано
четири венчања. То су, углавном, била склапања бракова уз
присуство два сведока, а већа венчања, са више званица,
односно сватова, очекују се тек на пролеће.
У најави је и припајање преостала четири матична
подручја, Матичном подручју Уб, у којима раде: Томислав
Милановић (Бањани), Слободан Којић (Радљево), Драган
Миросављевић (Памбуковица) и Јованка Новаковић (Врело).
У наредне две до три године, поменута матична подручја
биће угашена и припојена убском.
Документација коју можете подићи у Матичној
служби је: извод из матичне књиге рођених, умрлих и
венчаних, исправке у вези поменутих извода,
интернационални изводи по Бечкој конвенцији на више
језика, захтев за уверење о слободном брачном статусу,
захтев за промену личног имена или презимена, захтев за
промену презимена у року од 60 дана од развода. Такође,
можете заказати венчање у новој сали или у ресторану.
По статистичким подацима у око 95 одсто случајева
млади ступају у брачну заједницу тек када сазнају за принову,
а у тренду је, свуда у Србији, да матичари на позив
младенаца одлазе у ресторан, уз надокнаду од 8.000 динара,
што је у односу на тарифу у Београду, мање за 4,500 динара.
Међутим, излазак убских матичара, искључиво је њихова
добра воља, јер за то немају никакву надокнаду, нити за
трошкове бензина, нити за дневнице, које су, до пре пар
година, постојале. Сва новчана средства иду директно у касу
општине Уб.
Необичних захтева за излазак на терен увек има, а
недавно је двоје младих изразило жељу да се венча на
општинском брду, али овај захтев није усвојен. Најнеобичније име које су наши суграђани дали деци је име Долар.
Д.Капларевић

Поклоните честитку и погодили сте поклон !
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ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ ДОМА ЗДРАВЉА

УСКОРО У УПОТРЕБИ
Предвиђен рок за завршетак свих радова је
30. новембар. – Следеће године почиње
реконструкција главне зграде убске
здравствене установе
Након две године од отварања градилишта, 30. новембра
требало би да буду окончани сви радови на помоћном објекту
Дома здравља. Изградња је започета новцем из општинског
буџета, а завршена захваљујући средствима Канцеларије за
управљање јавним улагањима Владе Србије, која је издвојила
7,5 милиона динара. Његовим стављањем у функцији, у
потпуности ће бити решен проблем недовољног и
неадекватног простора, пре свега за чување медицинске и
друге документације, указује директорка Дома здравља др
Биљана Николић.
„У новом објекту имамо један велики простор где ћемо
моћи да одлажемо сву нашу архиву, која се сада налази и по
ходницима. Осим архиве, ту ћемо имати и сале за едукације и
за мање свечаности, потом оставу за еко отпадни материјал,
радионицу, магацин за резервне ауто делове и перионицу, а
вешерај је већ готов. Стављањем помоћног објекта у употребу,
знатно ћемо растеретити наше две примарне зграде“, наводи
др Николић.

Нови помоћни објекат Дома здравља Уб
Проширењем главног објекта, створиће се услови за
формирање нових специјалистичких служби које недостају
овој здравственој установи, као што су ОРЛ, интерна и
пнеумофизиолошка. Према речима директорке др Биљане
Николић, у даљој перспективи се планира и отварање
одељења за хемодијализу, пошто се велики број пацијената
свакодневно шаље на дијализирање у ваљевску болницу.
Отварање одељења на Убу представљало би значајан корак
у остваривању доступније здравствене заштите, али
реализација ове идеје не зависи од Дома здравља, већ од
ресорног министарства, фонда здравственог осигурања и
других надлежних институција.
Д.Н.

ПРОСЛАВЉЕНА
ЕСНАФСКА СЛАВА
Пригодном прославом,
убски Дом здравља
обележио је празник светих врача Козме и Дамјана,
светитеља и лекара које славе као заштитнике своје
професије. Поред запослених, ломљењу славског колача
присуствовали су представници најужег општинског
руководства, директори јавних предузећа и установа,
сарадници и пријатељи. Након славског обреда приређен
је ручак за госте, а овогодишњи домаћини еснафске
славе били су лекари специјалисти др Нада Лончаревић,
др Даница Вукосављевић Катона, др Маја Анђић и др
Жељко Анђић.

Општинско руководсво у обиласку радова
Владина Канцеларија за управљање јавним улагањима
финансираће и реконструкцију главне зграде Дома здравља,
која ће започети следеће године, најављује први човек убске
општине Дарко Глишић.
„Ми, као средина, доста растемо, велики број људи се
досељава, тако да је неопходно проширити и простор и
делатност Дома здравља. Новац смо обезбедили, потребно је
да видимо шта и како хоћемо, припремимо пројектну
документацију и следеће године кренемо у доградњу зграде
Дома здравља.Тиме ћемо побољшати услове за рад
запослених и унапредити здравствене услуге“, објашњава
Глишић.

Ломљење славског колача у убском Дому здравља

NA NOVOJ LOKACIJI - STADION FK JEDINSTVO
RI

Ribarnica (Zeleni pijac)
Restoran
064/47-44-865
014/414-210
014/411-989

I RESTORAN
BQ

RIBARNI CA

Ub

Posna jela po poruxbini:
- RIBQA ^ORBA
- PREBRANAC
- POSNA SARMA
JELA SA RO[TIQA

DOSTAVA TOPLIH
OBROKA ZA FIRME

Uvek sve`a riba ({aran - pastrmka)

KOLA^I I TORTE
PO PORUXBINI
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НА ИМАЊУ ДРАГОМИРА ЗУЈАЛОВИЋА У РАДЉЕВУ

ЗАГАЂЕЊЕ УНИШТИЛО АРОНИЈУ
Иако је почетком лета добио сертификат за органску производњу сибирске ароније, Зујаловић је,
због загађења, морао да прекине производњу лековитог сока и чаја, јер су биљке и плодови
почели да се суше. Пресавио је табак и тужио ЈП ЕПС, јер сматра да је загађење из ваздуха
отровало плодове и земљиште, што потврђују и налази вештака које је ангажовао.
„Да ли ми, који се налазимо на самом ободу копа имамо
право на живот, да обрађујемо своје парцеле, или смо ми
грађани другог реда, који немају права на личну својину и
привређивање. Штета коју сам претрпео на мојој плантажи
ароније је готово немерљива у финансијском смислу, а пет
година мукотрпног рада упропашћено је због превеликог
загађења које је проузроковао коп Тамнава - Западно поље,
чији се обод налази на само 150 метара од плантаже, док је
удаљеност радне зоне мања од 500 метара“, започиње своју
причу Драгомир Зујаловић, привредник који је до овог лета
успешно пословао прерађујући плодове ароније.

Плантажа ароније у Радљеву,
надомак машина које копају угаљ
Производи са Пољопривредног газдинства Зујаловић из
Радљева, у виду сока и чаја од ароније, до недавно су се
продавали на тржишту и због својих лековитих својстава и
квалитета били су изузетно тражени у апотекама и здравственим установама у Београду. Принос је из године у годину
растао, а тако и производња „лековитог еликсира“ хладно
цеђеног сока од ароније који су користили и тешки болесници.
„Трудио сам се да на тржиште избацим највећи могући
квалитет овог производа, који научно доказано, помаже у
излечењу многобројних болести. Круна мог пословања било
је добијање сертификата за органску производњу ароније,
која ми је издата 20.јула ове године. На њега сам чекао пуне
четири године, при чему сам три године био у статусу
конверзије након вишегодишињих испитивања и других
услова које сам строго морао да испуним, како би добио
потврду о изузено квалитетном органском производу.
Међутим, биљке и плодови ароније су у међувремену почели
да се суше, а резултати екотоксиколошких испитивања које
сам, због уговорне обавезе са пословим партнером из
Аранђеловца, вршио крајем лета били су катастро-фални“,

каже Зујаловић директно
оптужујући рудничке копове за енормно загађење
његовог земљишта које,
практично, више није за
употребу.
Према његовим речима, негативан утицај копова на његову плантажу,
поред Института за заштиту на раду из Новог Сада,
потврдио је и вештак
пољопривредне струке
Никола Станковић, који у Драгомир Зујаловић
свом налазу наводи да је са флашом хладно
угљена прашина више- цеђеног сока од ароније
струко загадила и отро- који је до недавно производио
вала род и земљиште.
„Ових дана, Вишем суду у Београду упутио сам тужбу
према ЈП Електропривреда Србије, огранак ЈП РД „Колубара“.
Тражим да ми се надокнати сав уложени труд и средства која
сам уложио стварајући плантажу по највишим светским
стандардима. Сертификат о органској производњи сам морао
да вратим, а чак ћу морати да платим пенале на основу
уговора о испоруци и преради сока и чаја који сам потписао
ове године. Моја производња сибирске ароније је уништена, а
године рада и улагања су пале у воду“, закључује Драгомир
Зујаловић, који је готово сав капитал, зарађен у Шведској,
донео у Србију како би покренуо озбиљну пољопривредну
производњу.
„Проблем појаве сулфата у ваздуху и земљишту,
угљене прашине, штетног атмосферског талога, честица
ПМ10, канцерогеног PAH-a у виду чађи и других ситних
честица у селу Радљеву и предметној плантажи ароније,
указује на еколошку катастрофу, загађену животну средину и
уништење биљног, животињског и воденог света” навео је у
тужби Зујаловићев адвокат Стефан Стафеновић, на основу
налаза које је добио од истраживачких кућа и сопствених
истраживања. Такође, непосредна близина копова угља
угрожава живот и здравље самих људи,који све више и више
обољевају од рака, срчаних и других болести у Радљеву и
околним селима.

Плантажа сибирске ароније, која је својевремено
увежена из Пољске, простире се на површини од једног и по
хектара у Радљеву. Опремљена је најновијом технологијом
наводњавања, противградног система и видео надзора, а
досадашња улагања премашују 170.000 евра. Период рађања
и експлоатација ове биљке креће се између 75 и 90 година, па
су послом дистрибуције сока од ароније могла да се баве
Драгомирова деца и унуци.
Милован Миловановић

НАШЕ ТЕМЕ
УБСКИ ПУПС
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ЈОШ ЈЕДНА АКЦИЈА

ОБЕЛЕЖЕНО ДВАНАЕСТ
ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

БЕСПЛАТНО ПРЕГЛЕДАНО
63 ПАЦИЈЕНТА

Поред чланова и симпатизера странке,
прослави присуствовали представници јавног
и политичког живота Уба, као и гости из
Ваљева и Београда

Код седморо пацијената утврђен повишен шећер у
крви. УЗ прегледом др Жељка Јовановић, открила
код неколико пацијената, калкулусе у жучној кеси.

Пригодном прославом у мотелу „Окно“ на Фазанерији,
убски Општински одбор Партије уједињених пензионера
Србије (ПУПС) обележио је дванаестогодишњицу постојања
и рада. Поред чланова и симпатизера странке, прослави су
присуствовали представници јавног и политичког живота
Уба, као и гости из Ваљева и Београда. Присутне је поздравио и поднео извештај о овогодишњем раду председник
Општинског одбора Милета Миливојевић и том приликом
истакао да ПУПС и на републичком и на локалном нивоу
представља партију добро организованих људи, дисциплинованих у поштовању својих политичких опредељења и
богатог животног и радног искуства, што у политици има
немерљив значај.
„Данас је учешће партије пензионера у креирању
социјалног, економског и политичког миљеа у Србији по
обиму и по вредности незаобилазно и због тога заслужује и
ужива неподељени респект свих релевантних политичких
чинилаца у земљи“, истакао је Миливојевић, уз подсећање
да на нивоу општине, ПУПС у коалицији са Српском
напредном странком има два одборника у актуелном
скупштинском сазиву, једног члана Општинског већа и седам
чланова управних одбора и комисија. У странку је учлањено
455 Убљана, али се тај број увећава из месеца у месец.

У другој акцији бесплатних прегледа Дома здравља Уб,
које је организовано у недељу 19. новембра, од осам до 16
часова, на иницијативу Министарства здравља, прегледано
је 63 пацијента, већином женске популације. Да је акција
успела говори податак да су се прегледима одазивали и
пацијенти који немају оверену здравствену књижицу, као и
податак да је приликом ових прегледа установљено, код
неколико пацијената, да имају обољења за која нису знали,
па су упућени на даље лечење. На бесплатан преглед дошло
је 15 пацијената који немају здравствено осигурање.

Др Даница Вукосављавић Катона

Додела захвалница: Милета Миливојевић,
председник ОО ПУПС Уб
На свечаности поводом обележавања формирања
убског ПУПС-а, додељене су плакете и захвалнице најзаслужнијим члановима за дванаестогодишње трајање и завидан
статус Општинског одбора партије.
За досадашњи рад и ангажовање, Захвалнице су добили Перуника Петровић, Душан Илић и Станимир Игњатовић
са Уба, Александар Мајсторовић из Тулара, Живота Максимовић из Кожуара и Србољуб Киселчић из Врела. Захвалница је уручена и коалиционам партнеру, Српској напредној странци, за изузетну сарадњу.

Гости на свечаности у мотелу „Окно”
Нису заборављени ни они који су својим радом
обележили 12 година постојања ПУПС-а на Убу, а који нису
више међу живима, па су, тако, постхумно Повеље додељене Николи Лукићу, Слободану Раденковићу и Десимиру
Капетановићу.
Д.Н.

После пријављивања на шалтер Дома здравља, сваки
пацијент је упућен на ЕКГ преглед, затим са добијеним
резултатима код лекара опште праксе (др Нада Вучковић и др
Даница Вукосављевић Катона), где су узети основни здравствени подаци, послушана плућа и измерен крвни притисак.
Код жена, урађен је палпаторни преглед дојки, после чега су,
ако је преглед указивао на промене, упућене на мамографију
у ваљевску болницу.
Сваком пацијенту је урађена анализа шећера у крви, а
пацијентима који немају оверену здравствену књижицу, као и
онима који никада нису вадили хормоне штитне жлезде, а
имају тегобе, урађена је анализа TSH хормона, који се користи за испитивање функције болести тироидне (штитасте или
штитне) жлезде. Овом приликом утврђено је да седморо
пацијената имају повишен шећер у крви.
Тридесет пацијената упућено је на ултразвучни преглед абдомена, који је обавила др Жељка Јовановић,
специјалиста радиологије. Овом приликом, установљено је
код неколико пацијената да имају присутну калкулозу жучне
кесе, а да то нису знали. Као и прошлог месеца, на УЗ прегледима, нису установљене туморозне промене ни код једног
прегледаног пацијента.
Првом Акцијом бесплатних превентивних прегледа у
Дому здравља Уб, прошлог месеца, када је међу мушком
популацијом урађен тумор маркер за простату PSA, код
деветоро пацијената пристигли резултати били су повишени,
после чега су пацијенти обавештени и упућени лекару
специјалисти урологије.
И овог пута, сви лекари и медицинско особље, који су
допринели да Акција бесплатних превентивних прегледа
буде обављена на високом професионалном нивоу, радили
су волонтерски и у интересу пацијената. На територији
Колубарског округа, прегледано је 740 грађана. Од укупног
броја, овога пута је било 109 грађана без здравственог
осигурања.
Д.К.
Пројекат “Информисање јавности путем
часописа Глас Тамнаве о дешавањима
и догађајима у раду локалне самоуправе Уб,
као и из других области живота и рада
у општини Уб“ - суфинансијер пројакта општина Уб
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У СЛИЦИ И РЕЧИ - ‘’ЂУНИС’’ ЗА ПОХВАЛУ

САМО ЈОШ - КАНТЕ
Комуналци су све бољи. Још мало па ће Бора Чорба и
на Убу да запева ону његову ‘’Хоћу, мајко, хоћу...’’ Момцу на
нашој слици ‘’у пролазу’’ очигледно су задовољни својим
послом. Зато су заслужили да их око камере овековечи и
‘’пусти у јавност’’... А надлежни, да набаве, поред контејнера,
и нове зелене канте.

ХРОНИКА
САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА У МУРГАШУ

ПОГИНУЛА
ДЕВОЈЧИЦА
Враћали се са славе, па прешли
у супротну траку
Седмогодишња девојчица Н.Н. из Совљакa
преминула је на Унивезитетској дечијој клиници у
Тиршовој у Београду од повреда задобијених у
саобраћајној несрећи која се догодила у четвртак,
16.новембра, у Мургашу на путу Ваљево – Уб.
У овој несрећи је повређено више особа. До удеса је
дошло, према речима очевидаца, када је возач „Шкоде
фелиције” Д.Н. из Совљака, који се кретао из правца
Ваљева, прешао на супротну коловозну траку и директно
ударио у ‘’Ауди’’, којим је управљао С.Ј. У том аутомобилу
се налазила шесточлана породица од којих је четворо
деце.

Убски комуналци

УБСКЕ РАСКРСНИЦЕ

ОПРЕЗНО - НЕМА ЗНАКА
Саобраћајна сигнализација чека поправке

„Шкода Фелиција” која је прешла у супротну траку

Код Дома здравља
Раскрсница код Дома здравља Уб
Возило, које долази из једносмерне улице код Дома
здравља има знак који му даје првенство пролаза, али они
који долазе улицом од ‘’Зимпе’’ немају знак ‘’стоп’’, па
рачунају на опште правило..., а када наиђе аутомобил из
једносмерне улице поред Управе прихода (постоји знак)
може, само, да посматра исход честих саобраћајних заплета.
А све би се решило једним саобраћајним знаком.
Слична ситуација је и код ‘’троугла’’ пред ‘’Зимпом’’.

„Малолетна Н.Н. је након збрињавања у ваљевској
болници транспортована у Београд у Универзитетску
дечију клинику у Тиршовој где је и поред напора лекара
изгубила борбу за живот. На даљем лечењу у Општој
болници Ваљево на одљењу хирургију задржан је С.Ј, а у
јединици Интензивне неге Д.Н. Четворо малолетне деце
Б.Т, О.Т., О.Ј., Б.Ј., су након збрињавања хоспитализована
на Одсеку дечије хирургије”, саопштено је из ваљевске
болнице.

„Ауди” у којем је било четворо деце
Раскрсница код ‘’Зимпе’’
На неколико места је неопходно огледало, али код оба
моста у центру, поготово у новије време због повећане
фреквенције, овај посао би требало да буде ургентан.

Велика фреквенција

Током прошле недеље из ваљевске болнице је
пуштено троје деце, повређено у стравичном судару, док
ће једно дете бити и даље задржано на лечењу. Отац
настрадале девојчице Д. Н., који је био за воланом „Шкоде
фелиције“ и даље се налази у ваљевској болници због
тешких повреда (прелом ноге и повреде врата), док је
возач „аудија“ отпуштен.
„Утврђујемо да ли је возач био у алкохолисаном
стању или су неки други разлози довели до тога да је
изгубио контролу над возилом и прешао у супротну траку.
Возач, због тешких повреда, још увек није саслушан. Он
након несреће није био у стању да обави алко-тест. Због
тога му је узета крв и послата је на анализу у Београд, а
ових дана требало би да стигну резултати, тако да ће тек
тада бити познато да ли је био у алкохолисаном стању. За
сада није познато да ли је настрадала девојчица у
тренутку несреће седела на предњем или задњем
седишту”- наводе наши извори блиски истрази.

ИНФРАСТРУКТУРА
ПРЕКРШАЈНИ СУД И ОСНОВНО
ТУЖИЛАШТВО УБ НА НОВОЈ АДРЕСИ

ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ
ПОД ИСТИМ КРОВОМ
Прекршајни суд Ваљево, одељење у Убу, и Основно
тужилаштво Уб пресељени су у зграду правосудних органа у
Улици 3. октобра број 4, и налазиће се на трећем и другом
спрату (бивша зграда општинске управе). На тај начин, под
истим кровом, нашли су се сви републички правосудни
ограни: Основни суд, Основно тужилаштво и Прекршајни суд.
Током наредне године, Министарство правде требало би да
изврши комплетну реконструкцију зграде, изграђене
почетком шездесетих година прошлог века.
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ЗА ОВУ ГОДИНУ

ЗАВРШЕНО
АСФАЛТИРАЊЕ
Током грађевинске сезоне, на сеоском
подручју укупно асфалтирано 40 путева
у дужини од око 25 километара
Прошлонедељним асфалтирањем три деонице у
Новацима и Стубленици, завршени су радови на уређењу
локалних саобраћајница планираних за ову годину. Током
текуће грађевинске сезоне, на сеоском подручју је укупно
асфалтирано 40 путева у дужини од око 25 километара, а
све радове финансирали су Путеви Србије. Како сазнајемо
од председника општине Уб Дарка Глишића, то јавно
предузеће ће и следеће године наставити да инвестира у
обнову путне инфраструктуре у тамнавским селима.
„Путеви Србије су нам омогућили да урадимо 40
путних праваца, што је једна лепа цифра, тако да можемо да
кажемо да смо успешно завршили грађевинску сезону и да
смо инфраструктурно успели многе проблеме да решимо.
Већ смо разговарали о плановима за наредну годину и ја се
надам да ћемо асфалтирати ако не већи, онда исти број
путева као сада“, каже Дарко Глишић.

Зграда правосудних органа на Убу
Одељење Прекршајног суда у Убу, већ неколико
деценија, било је смештено у баракама у којима се некада
налазила Полицијска станица Уб, док је Тужилаштво, у
последње време, радило у Тодоровића згради. Услови за рад
у старој згради Општинске управе Уб далеко су бољи, а
заједнички рад са осталим правосудним органима допринеће
функционалнијем обављању свакодневних послова ових
републичких институција.
М.М.М.

ЗАХВАЉУЈУЋИ ДОБРОМ ПОСЛОВАЊУ КЈП „ЂУНИС“

НОВА УЛАГАЊА
Набављено 30 контејнера, а у току
сервисирање филтера на постројењу у Такову
Током прошле недеље, на Убу је постављено 30 нових
металних контејнера за отпад, запремине 1,1 кубни метар. У
њихову набавку Комунално јавно предузеће „Ђунис“ уложило
је око 700.000 динара, а постављени су на више локација
уместо старих и дотрајалих.

Према речима директора „Ђуниса“ Саше Милићевића,
захваљујући веома добрим пословним резултатима у претходном периоду, то комунално предузеће је значајна средства
издвојило и за сервисирање три од укупно четири филтера на
постројењу за прераду воде у Такову.
„Прошле године сервисирали смо два филтера, сада
радимо још један, док почетом следеће године плнирамо да
урадимо замену филтерске испуне и из четвртог филтера.
Окончањем целокупног посла, који кошта око милион динара,
имаћемо више времена за упумпавање воде ка граду, односно
мање ћемо испирати филтере на самом постројењу у Такову“,
напомиње директор „Ђуниса“.
До сада, филтери су се испирали на 12 сати, уместо на
оптималних 48 сати, за шта је трошена велика количина воде.
Сервисирањем три филтера знатно ће се умањити потрошња
и обезбедити њихов рад у пуном капацитету.

Обилазак радова у Новацима

ТРИ ДЕОНИЦЕ У ДВА СЕЛА
На списку села која су добила асфалт у самој
завршници грађевинске сезоне нашли су се и Новаци, где
су урађене две деонице по 270 метара кроз Тешића и
Миливојевића крај. Мештани су са весељем дочекали први
асфалт поред својих кућа, пошто су, како рече председник
Месне заједнице Мико Урошевић на њега веома дуго
чекали.
„И лети и зими овде је било и рупа и блата и ми смо
својим средствима поправљали колико смо могли.
Захвални смо општинском руководству што је препознало
наше потребе, а Месна заједница припрема сажет план
приоритетних радова за следећу годину. Највише нам
недостаје мало боља струја, бетонске бандере и камен за
пресипање“, навео је Мико Урошевић.

Нови асфалтни пут у Стубленици
Овогодишњи радови на путној мрежи завршени су у
Стубленици, асфалтирањем преосталих 520 метара
прилазног пута до сеоског гробља, где је прошле јесени
урађено првих пола километра. Председник Месне
заједнице Мирослав Антонијевић напомиње да се ради о
веома важном путу за село, којим до сада „није могло ни
пешке да се прође, а камоли возилима“, тако да је његовим
асфалтирањем у целој д у жини решен велики и
вишедеценијски проблем мештана Стубленице.
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САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА КОНСТАНТИНОСА ПЕТРОВИЋА

МИНИЈАТУРЕ
У РОДНОМ ГРАДУ
Самосталном изложбом под називом „Минијатуре“ у галерији „Свети
Лука“ протекле суботе представио се
млади Убљанин Константинос Коста
Петровић, студент треће године зидног
сликарства на Филолошко-уметничком
факултету у Крагујевцу, у класи професора Горана Ракића. Ово је његова друга
самостална изложба, а прва у родном
граду на којој приказује шездесетак
студентских радова мањег формата
подељених у четири серије, где примењује занимнљиве и различите технике.
Отварајући изложбу у препуној галерији, Костин друг од најранијег детињства Константин Ђорђевић је у свом
веома инспиративном говору рекао да
упркос томе што су на овим радовима
мотиви подређени техници, млади
Петровић није запоставио оно што је
окосница и главни елемент његових
слика, а то је боја.
Бројној публици обратила се и
Љубица Јојкић, Петровићева и Ђорђевићева некадашња професорка у убској
гимназији, која истакла да је веома поносна на своја два ђака, као и да је посебно
надахњује што велики број младих људи присуствује отварању изложбе.
Професорка Јојкић иначе је ауторка
веома надахнутог текста за каталог

‘’У ПАМЕТ СЕ, СРБИ!’’

МОЖЕ ДА СЕ
ОПРОСТИ, АЛИ НЕ
И ДА СЕ ЗАБОРААВИ

Ових дана на друштвеним мрежама ломе се копља око Пресуде
Хашког трибунала генералу Ратку
Младићу. Опет се острашћени јављају,
опет неки хвале НАТО и оне који су
помогли некима (а некима и нису) у
грађанском рату на простору бивше
Југославије. Историју пишу победници, а они су увек имали присталице post festum. Сетимо се Хрвата
како су поздрављали улазак нацистаа
у Загреб 1941.године, а како су раздрагано дочекивали руске и партиКонстантин Ђорђевић
занске ослободиоце.
и Константинос Петровић
Један наш Убљанин је написао на
свом профилу да му није жао што је
изложбе под називом „Сликарски блеОвај осуђен (одговорност за ратна
сак“ у коме је написала да наслеђен
догађања је шкакљива ствар), али,
таленат од оца, академског сликара
јесте што они њихови прођоше без
Мила Петровић, није утицао на Костину
осуде иако је јасно, целом свету, да су
одлуку да се бави сликарством, јер умеим руке крваве до лаката.
тници не бирају уметност, већ уметност
Човек је био јасан и није се
бира њих. „За Косту је сликарство израз
показао као острашћени навијач за
и стил живота, и потребно је истаћи да
било коју страну. Само то да Трибунал,
он неће постати сликар зато што је то
на пример, није имао исте аршине.
његов отац био, већ зато што му дар и
Али, зато су ‘’ловци’’ на полемисање у
таленат ништа друго не би ни дозвовези ове теме, са обавезним истицалили“, стоји у каталогу.
њем да је ‘’велика разлика’’ између
Изложба „Минијатуре“ у убској гаоних и ових ратних злочина, јер једне
лерији биће отворена до 8. децембра.Д.Н. је Трибунал осудио, а друге ослободио... И тако, најбоље је не прихватити
ПРОГРАМИ УСТАНОВЕ ЗА КЛУТУРУ И СПОРТ- УБ
такве изазове јер је бесмислено доказивати да ‘’коме закон лежи у топузу,
Субота, 2. децембар у 19 h, Клуб Дома културе
трагови му смрде нечовјештвом’’.
Ипак, упорно неке Сенаде, Јасминке и друге ‘’препаметне правно
потковане фејсбуковице’’ лове по профилима и упорно просипају своје
Убљанин Милан Босиљчић пред‘’знање и познавање’’...
ставиће своју најновију поетску књигу
Нажалост, из свега може да се
„Цвеће сећања дечацима са Гундулиизвуче жалостан закључак да су Срби
ћевог венца“. У питању је поема посвеузалуд опраштали, гурали у страну
ћена генерацији ученика београдске ОШ
своја
страдања, заборављали Долни„Прва Пролетерска бригада“, коју је
чку и друге јаме... А давно је још наш
професор Босиљчић извео на пут пре
Патријарх Павле рекао да се мора
равно три деценије. Те 1987. године
опраштати, али се не сме заборањегов разред проглашен је најбољим у
вљати. А ови острашћени на Фејсу
конкуренцији свих престоничких оснозамерају Србима што неће да забовних школа.
раве. Они мисле да у историји не
Убској промоцији књиге присупостоји оно што им је (или народу коствоваће свих 30 ђака те посебне генејем припадају) опроштено. Нису захварацијe којом се Милан Босиљчић поМилан Босиљчић
лни што нису платили цену губитника
носи и коју је опевао у поеми.
у рату (Други светски) него им је
Србија, својевремено, дала своју
БИОСКОПСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
државност и ореол победника уместо
трновитог венца губитника.
Петак, 1. децембар, Дом културе
У памет се, Срби! Сетимо се понекад ове поруке великог Арчибалда
Рајса.
Милан Миловановић

ПОЕМА МИЛАНА БОСИЉЧИЋА

ЛИГА ПРАВДЕ

ДРУЖИНА
ИЗ ЏУНГЛЕ

Ц рт а н и ф и л м у 3 Д фо рма т у
синхронизован на српски језик. Маурис
можда изгледа као пингвин, али он је
прави тигар изнутра! Одгојен од стране
тигрова, он је најсмотанији Кунг фу
мајстор икада. Заједно с а својим
пријатељима, намерава одржати ред и
правду у џунгли, као што је његова мајка
одржавала пре њега. Али, то ће бити
тешко, јер зла коала жели да уништи
џунглу једном заувек уз помоћ своје
војске бабуна. Филм је на репертоару од
16 часова, а цена улазнице је 250
динара.

УБИСТВО
У ОРИЈЕНТ ЕКСПРЕСУ
У 18 часова почиње пројекција
акционог 3Д играног филма у коме
Бетмен и Чудесна жена окупљају екипу
суперхероја (Аквамен, Киборг и Флеш)
како би се суочили са највећом претњом по човечанство до сада, у виду
Степенвулфа и његове армије Парадемона. Главне улоге тумаче: Бен Афлек,
Хенри Кавил, Гал Годот, Џејсон Момоа,
Езра Милер, Реј Фишер и Ејми Адамс.
Улазница кошта 250 динара.

Најновија филмска адаптација
истоименог романа Агате Кристи на програму је 1. децембра у 20,30 сати. Последња верзија доноси нову, узбудљиву
авантуру у возу у коме се дешава мистериозно убиство. Међу познатим глумцима
који оживљавају мистерију нашао се и
Џони Деп, а убиство открива Кенет Брана
као легендарни детектив Херкул Поаро. У
филму глуме и Дејзи Ридли, Пенелопе
Круз, Џуди Денч, Мишел Фајфер и Вилијем Дефо. Цена улазнице 250 динара.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

30.новембар 2017.г.
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

БОЖИДАР ВАСИЋ,
судија Вишег суда у Београду
Биографија
Рођен је у Рсовцима крај Пирота,
17. децембра 1953. године, уписан у
Матичну књигу рођених 1. јануара
1954. године, јер се његово рођење као
четвртог мушког детета у породици,
славило четрнаест дана. Гимназију је
завршио у Пироту, дипломирао на
Правном факултету у Београду.
Ожењен је Даницом са којом има сина
Богдана и кћерку Христину. Био је
судија и Председник Општинског суда
у Убу и глумац у Аматерском позоришту „Раша Плаовић“ у Убу. Бави се
пчеларством, виноградарством и
сликарством. Живи у Београду и Убу.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- Кућа и виноград у Звиздару,
кафана „Ловац“, Дом Културе у Убу и
ресторан „Школарац“, као ретко
пристојно место за вечерњи излазак
(није реклама).

Одрастање на Убу
памтим по...
- Жао ми је, нисам био на правом
месту и у право време, али памтим
своје „дорастање“ уз драге људе,
професора Параментића, доктора
Нешу Јанића, Гавру, Кићу Станковића,
Зубу, Цикина, Нинета и Мирка Нинковића, Мишка Миловановића, Мишка
Златара, Босиљчића, Зорана Струју,
Блекија Савића, кума Алексу и Злају из
Совљака, са којима сам провео дивне
тренутке дружења у кафани „Ловац“ ,
на билијару код Цикина ет сетера.
Неки од тих, мени драгих ликова више
нису међу нама, али моје сећање на
њих не бледи.

Уб би требао да буде
поносан на...
- На своју културу, своје наслеђе,
колективни идентитет и дух отвореног
срца, који прима свакога ко је у њега
дошао и који не заборавља оне који су
отишли. На многе који су ту рођени и
отишли тамо негде и постали знаменити људи, као филозофи Бранислав

Петронијевић и Божидар Кнежевић,
драмски писац Аца Поповић, глумац
Раша Плаовић... Разуме се и на Драгана
Џајића, Душана Савића, Немању
Матића... У Србији и данас многи не
знају где се Уб налази на географској
мапи, али сви за Уб знају по Џајићу.

На Убу ми највише смета...
- То што више нема Уба из времена
када сам дошао у ову варош крајем
седамдесетих година прошлог века.
Готово све је порушено у старом
градском језгру, онако лепе старе
зграде... и још увек се руши. Последња
од вреднијих зграда која је срушена је
бивши Интернат, за многе прилике и за
мој укус, велелепно здање. На том
месту сада стоји ружна зграда Комесаријата за избеглице, са укошеним
стубовима на терасама непознатог
архитектонског стила.
Остале су непорушене још куће
Марјановића, „Шумадија“ и „Чардак“.
Изграђене су и још увек се граде, нове
вишеспратне зграде без стила и укуса,
без осећаја пројектанта за лепо, без
визије лепог изгледа урбаног језгра
усклађивањем новог са старим. Тиме се
брише историја једног места, Уб постаје
модеран град у целини. Како је некада
изгледао, може се сазнати једино из
записа и фотографија, које ревносно
прикупља наш врли Убљанин Блеки. Не
знам да ли стручњаци, који цртају и
одобравају пројекте нових зграда, не
познају свој посао или трпе утицај
политике, али те зграде, које ничу у
старом градском језгру, су ружне. Знам,
једино, да ни једна локална власт до
сада није водила рачуна о лепом
изгледу града. Ако туриста дође на Уб,
пре свега ће га занимати стари део
града, али њега скоро да нема, ни лепих
кућа, ни дрвореда у главној улици која је
претворена у паркинг, ни прелепог
парка уместо којег је ту сада поплочани
простор са сасушеним травњацима и
накриво засађеним стаблима дрвећа. Е,
тај простор се користи за одржавање

јавних скупова од више хиљада људи, а ту,
ни било где на Убу, не постоји јавни тоалет.
Не верујем да нико из власти није видео,
како изгледа центар града после таквих
скупова.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- Не знам, не видим развојне идеје ни у
држави а камо ли регионалне или локалне.
Ипак, мислим, с обзиром на то да је
Таманава пољопривредно подручје и с
обзиром на њене географске и климатске
карактеристике, да њен развој треба
усмерити ка сеоском туризму и то винским
путевима. Тако би Тамнава могла да буде
српска Тоскана, јер има лепе природне
пределе, добру кухињу и интересантну
сеоску архитектуру. Недостају, једино,
виногради и добро вино, што је некада
имало готово свако сеоско домаћинство.
Уз помоћ локалне власти, посредством
државне развојне агенције, регистрованим
сеоским домаћинствима, која су заитересована, могла би се обезбедити средства
за подизање винограда и малих винарија,
које би производиле квалитетна вина у
поднебљу у којем се производи и добра
храна. Ако се туристима, који управо то
траже понуди, поред лепог крајолика,
удобан смештај, добра кухиња и добро
вино, мислим да успех не би изостао.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...
- На оно што сам већ рекао, не бих да
понављам, али бих нагласио да се не
обраћа пажња на чистоћу града, у чијем
центру иза зграда где је био парк за децу,
сада постоји паркиралиште, што је ван
сваке логике.
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Пише: Радован Пулетић
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

БИО ЈЕДНОМ
ЈЕДАН ПАС
Дискусхернија и ашов не иду заједно, ма
колико доктор Лопатановић тврдио да иловача
лечи све бољке. Кад совљачку илу запече августовско сунце не помаже ни добро наоштрен
крамп. Немам технику, нисам ни ужиган, зачас се
упропастим па почне да сева у дну леђа по левој
страни. Још су стари Л атини говорили:
„Тренинг, тренинг па утакмица!“.
У таквим тренуцима завидим Шобики. Он
је убски шампион у копању на дуге, средње и
кратке стазе. Једном су га у Стублинама испустили из вида на пола сата. После су тражили
мердевине да га извуку из новонастале земунице.
Почео сам да копам са последњим зрацима сунца. Копао сам брзо, да ме не ухвати
мркли мрак ал` је пос`о напредовао споро.
Требала ми је повећа рупа са погледом на деда
Тикину бару. За сада немамо гробље кућних
љубимаца па се око тих ствари сналазимо, ко
како има згоду. Увијен у шаторско крило,
солидно укочен лежао је Лео, поносни син Мале
и покојног Лакија. Сортом је водио порекло од
познатих фазанеријских лабрадора, био пас
чувар, кућни љубимац, скоро да смо га презали
у санке мада снегови нису што су некад били и
поврх свега. На крају крајева, бољи ловац на
фазане него што ћу ја икад бити.
А лепо сам му говорио: „Не лутај наоколо,
село је то.“. Нема ту разумевања и толеранције
за шрвљање и скитничарење. Као брата сам га
саветовао да се окане швалерације, није
вредело. Није га било по две-три недеље. Врати
се мршав, каљав, начичкан крпељима. Бискај,
трљај, запрашуј, храни, он лежи исплаженој
језика, подође, длака и очи му поврате стари
сјај. Неко време продаје финоћу, као не
заинтересовано гледа на затворену капију а
онда шмугне и настави по старом.
Није такав био пре, не. Био је то частан и
поштен пас из домаћинске куће. Вођен на
повоцу, храњен гранулама, шетан и редовно
шприцан. Кује су му дошле главе! Упропаштавале су и фирмираније керове а камо ли мог.
Прво су као фол само хтеле дружење. Онда су
му показале распредање плетене жице зубима,
леђно провлачење испод затезача, едуковале га
у тражењу слабе тачке у огради, дале убрзани
курс поткопавања, срозале му карактер и
неповратно пољуљале наш однос на релацији
господар-пас. Да нисам из прикрајка све то
посматрао не би веровао.
Онда је дошао његов црни петак. Јавио ми
комша да се Лео завуко под магазу, да не може
на ноге и да изгледа неће дуго. Ко за инат пос'о
ме успорав'о, отегло се, позиви учестали.
Слутио сам шта га чека. Било је пар вечери кад
је у његовом одсуству ветар са запада осим
мириса свиња из даљине доносио прасак и
прштање сачме по багрењу.
И отац му је тако скончао, устрељен од
стране непозатог починиоца. Скорела крв под
плећком и замућен поглед нису обећавали дуг
век. Склупчаном на шаторском крилу у гепеку
каравана доктор ветерине је само могао да му
прекрати муке. Један псећи живот дуг девет
година угасио се за пар секунди. Мени је за
успомену на растанку оставио дискусхернију.
Био једном један пас!

www.glastamnave.com

САН
Какви су други, он ја Златан
Не сналазим се у простору. Десет пута ме води истим трагом – не
гарантујем за једанаести. Миша Жабац каже да треба гледати у крајњу
тачку. Мени ни то не помаже. Увек скренем десно уместо лево. Или
обрнуто. Тако је од када знам за себе.
Сад` ми је педесетпета. И имам идола. Добро, није баш идол, јер бих
онда желео да једног дана будем исти он а мени је тај „један дан” одавно
прошао. Више ми је љубимац. Пошто се љубимцима жели све најбоље.
У историји је било само пар већих фудбалера од њега. Атрактивнијих,
оригиналнијих и комплетнијих – ни један. Висок, брз, снажан, окретан,
скочан, експлозиван, координисан, издржљив, агресиван, борбен,
упоран, лукав, искусан, интелигентан, комбинаторан, немилосрдан,
храбар, чврст у дуелу, савршено обучен, дриблер, шутер, стрелац, вођа,
победник... Против њега нема лека. Изађеш ли му на црту - губиш. Ма горе
од тога - даће ти гол, протуриће ти кроз ноге, добићеш батина. Их,
пробали су на њему и техничаре и убице. Од првих је био паметнији а од
других луђи. Италијани би рекли „mama mia, tipo di giocatore”. Шпанци ‚‚tipo de puta del jugador”. Енглези - „motherfucker kind of player”. А ми
Срби, да нас цео свет разуме – мајку ти јебем, какав играч...
Ја сам Радован Други и за Златана Ибрахимовића сам спреман да
убијем без размишљања. Као Радован Трећи за Џорџа из Чикага, исто. А
да сам Роман уместо Радован, довео бих га у Челси одмах. Уговор би
писали заједно: ја јединицу, он нуле. И рекао бих оном Италијану – пази
добро Конте, овде ће сви да слушају тебе а ти ћеш да слушаш њега, немој
да ми се дете пожали... Да могу опет да играм фудбал – играо бих га као
Златан. Ил` га не бих играо, што да сметам? Да га се отац одрекне, и да све
паре изгуби, ја бих га хитно усвојио... Где има за четворо има и за петоро.
Када сам пре седам месеци чуо да се повредио, три сам дана
преплакао. Пукли укрштени лигаменти колена у доскоку. Сам се нагрдио...
А ко би га други и могао ранити када му нико дорастао није? Од када њега
нема фудбал ме не интересује. Спортске канале сам погасио, спортске
новине не купујем, нити с` ким причам на ту тему сем кад` питам за
Немању и Раћу. Шта да гледам кад не игра Ибра...
Тешко спавам без Бромазепама. Тешко и сањам. Ал` кад` сањам – к`о
да је било. Тако, неку ноћ, звони телефон. Немања Матић. Лепо васпитан
к`о и увек, ал` шта ће у ова доба...?
- Чика Пуле, што не свратите до Манчестера?
- Не могу Нецо, траје ми Репасаж.
- Дођите, обавиће то и без вас Раца и Влада Тадић.
- Није Раца и Влада, него Аца и Влада Тадић.
- Нема везе, сви Тадићи су глумци.
- Не волим да путујем, Немања.
- Знате, један мој друг би да вас види. А у болници је.
- Ко? Да није Ибра, сунце ти жарко?
- Јесте. Запео к`о сивоња, да дођете, па да дођете. Ја кажем не може
човек, бави се позоришним аматеризмом, ал` знате њега...
- Ма јеб’о те позоришни аматеризам, чекај ме на манчестерском
аеродрому, крећем одмах! Уосталом, ту су Раца и Аца...
Мислио сам да су енглеске болнице боље. Ова иста ваљевска. Мора
да су лекари добри чим Немања и Мурињо не кажу ништа. Гледам Ибру,
ону звезду момачку, оног борца опасног, оног јунака над јунацима, а срце
ми се цепа... Везан за кревет, колено завијено, нога фиксирана... Десница,
ко зна коме је све пресудила... Би` да му кажем нешто, ал` бојим се
заплакаћу.
- Како је Ибро?
- Биће добро, ми лавови се опорављамо брже од људи, ха-ха-ха!
- Слушај, немој да се зајебаваш. Кад се вратиш, чувај се. Чувај то колено.
Немој у сваки дуел к`о да је задњи...
- Јеби га, ја тако играм...
- И још нешто – немој више да се тетовираш, шта ће ти то...
- Нећу. А и да хоћу, више немем где. Исцртан сам к`о атлас.
- `Еј, `ајде да се сликамо, само да сиђем по трелефон, остао ми доле у
колима.
- `Ајде, бићу ја овде, а баш сам мислио да одем, ха-ха-ха!
То са сликањем била је најглупља одлука коју сам донео у сновима.
Боље да сам остао са Златаном и дао му још неколико савета који би му
много помогли у животу. Јер, кад сам се враћао са мобилним кроз
болничке ходнике, уместо лево скренуо сам десно, а уместо десно – лево
и начисто се изгубио... Ишао сам степеницама, лифтом, дозивао на сав
глас... Џабе. Промашио сам собу, па ходник, па спрат, па зграду, па блок, и
што сам више тражио све сам даље био...
Имам брзу ринглу за кафу у 5,45. Рекао сам жени да мислим како је
несналажење у простору најгора људска особина. Зашто, питала је она.
Зато, одговорио сам ја.

КУЛТУРА
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ЗАВРШЕН 10. РЕПАСАЖ ФЕСТ

НАЈБОЉА „МАЛОГРАЂАНСКА СВАДБА”
На завршној фестивалској вечери, одржаној 17. новембра у пуној сали Дома културе, проглашени
лауреати јубиларне смотре и додељене награде за појединачна и групна остварења у осам категорија
Представа „Малограђанска свадба” Позоришта
„Стеван Сремац” из Црвенке у режији Радоја Ћупића проглашена је за најбољу на десетом Репасаж фесту аматерских позоришта са простора бивше СФРЈ, који је у организацији Установе за културу и спорт одржан на Убу од 9. до 17.
новембра.
Након одгледаних пет драмских остварења из Србије,
Словеније, Хрватске, БиХ и Црне Горе, стручни жиру у
саставу драмски писац Жељко Хубач, директор Драме
Народног позоришта у Београду (председник), редитељ
Милорад Милинковић и Зоран Ћосић, глумац националног
театра, једногласно је донео ту и све остале одлуке. Награда
за најбољу режију фестивала и Плакета „Радомир Раша
Плаовић” припала је Силвиу Стилиновићу за комад „Матуранти” у извођењу Сатиричког казалишта младих из
Славонског Брода и адаптацији Бориса Ковачевића. Плакете са ликом великана српске позоришне сцене и рођеног
Убљанина Раше Плаовића понело је и троје глумаца. За
најбољу женску улогу додељена је Цвијети Јовановић Мучалица, за изведбу Младе у победничкој представи „Малограђанска свадба”, најбољу мушку улогу остварио је Жељко
Милошевић као Блажо Милошић у комаду „Писац савремене историје” Градског позоришта Требиње, у режији Слободана Маруновића, док је за најбољу епизодну улогу у
истој представи награђена Весна Ђурић за ролу Јованке
Милошић.
Добитник плакете „Александар Аца Поповић” за најбољу
сценографију је Уршки Мазеј за
представу „Феникс” Друштва
„Мали Петелин” из Сенова, за
најбољу костимографију Радоје
Чупић за „Малограђанску свадбу”, а за колективну игру ансамбл представе „Матуранти”
Сатиричког казалишта младих.
На завршној вечери Репасажа, одржаној у пуној сали
Дома културе, осим што су проглашени лауреати јубиларне
смотре и додељене награде за
појединачна и групна остваГодишња награда
рења, и убско Позориште „Раша
за Снежану Јовановић Плаовић” је већ по традицији
доделило две годишње награде
- Снежани Јовановић за допринос развоју позоришног
аматеризма на Убу и Позоришту „Жанка Стокић” из Великог
Градишта за дугогодишњу успешну сарадњу.

Додела награда на завршној фестивалској вечери

ВИСОК СТЕПЕН
ПОЗОРИШНЕ ЕСТЕТИКЕ
Сумирајући утиске са десетог убског фестивала, драмски писац Жељко Хубач је рекао да је од пет приказаних
представа, стручни жири у три препознао висок степен
позоришне естетике.
„Уз једну заиста добру организацију екипе из Установе
за културу у спорт, овај фестивал се може дефинисати као
прави јубиларни. Видео сам да су људи који су учествовали
на Репасажу врло задовољни начином на који су овде
примљени и од публике и од организатора, а када на неком
фестивалу има пуно осмеха, онда је то и слика онога што тај
фестивал значи“, закључио је Жељко Хубач, председник
стручног жирија овогодишњег Репасажа.
Јубиларну театарску смотру најбољих аматерских позоришта са простора некадашње Југославије затворио је директор Установе за културу и спорт Радован Пулетић и изразио
велико задовољство што је сала Дома културе испуњена до
последњег места.
„Пуна сала је остварен сан свих нас који се бавимо културом", констатовао је Пулетић.
- До следећег Репасажа остаје једна година или 12 месеци
или 365 дана. Ако то очекујете са истим одушевљењем са којим
смо ми овај Репасаж правили, а ви пратили, онда сви заједно
имамо право да време меримо онако како нам је најбрже. Били
сте дивна публика, видимо се следећег новембра – рекао је
Пулетић.

У част победника: „Савршен крој” са маестралним
Бодом Нинковићем и Драганом Петровићем Пелом
Убска публика
на завршној вечери Фестивала

Након церемоније, изванредни глумци Драган Петровић
Пеле и Слободан Бода Нинковић су у част свих награђених
одиграли представу Владимира Ђурђевића „Савршен крој“ у
продукцији Звездаре Театра.
Д.Недељковић
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ЗАВРШЕНИ ЧЕТВОРОМЕСЕЧНИ РАДОВИ

ЦРКВА БРВНАРА
У НОВОМ РУХУ
Након четворомесечниух радова, црква брвнара на Убу,
посвећена Светом Макарију Великом, засијала је у пуном сјају.
Храм је споља обложен дрвеним полублицама, по узору на
старе руске цркве, замењена је комплетна кровна конструкција, постављена су нова храстова улазна врата и нови
прохромски крстова. Поред тога, урађена је кровна и зидна
топлотна изолација. Осим храма, обновљен је и звоник, где је
такође постављен нови крст, замењени кров и стубови.
Према речима протојереја ставрофора Драгана Алимпијевића, старешине Саборног храма Христа Спаситеља, радови
на цркви брвнари, подигнутој 1999.године, били су неопходни,
пре свега због дотрајалог крова.
„ Уз Божију и помоћ добрих људи, храм је обновљен и
сада са правом могу да кажем да је црква брвнара, са реконструисаним звоником, постала диван драгуљ ове велелепне
порте, овог парчета неба на земљи и потпуно се уклапа у
амбијенталну целину. У име свештенства и Црквеног одбора,
захваљујем се свим добротворима, ктиторима и верницима
који су својим прилозима од свег срца помогли да ово здање
засија у најлепшем руху”, каже прота Драган Алимпијевић, уз
напомену да су нова храстова врата постављена и на Крстионици Пресвете Богородице Тројеручице.

Црква брвнара са звоником

У цркви брвнари налази се иконостас из 1885. године,
пренет из старе убске цркве која је порушена када је почела
градња саборног храма Христа Спаситеља. Како би се сачувале вредне иконе живописца Стевана Крџалића, следеће
године радови се настављају, а приорит је израда новог иконостаса, где ће бити постављене иконе које су красиле стару
убску цркву.
„Планирамо да урадимо и једну црквену продавницу и
средимо ентеријер, да храм Светог Макарија и унутра засија
онако како треба. Такође, ову лепу порту додатно ћемо улепшати, јер пролазећи овуда многи, да ли из Рашке, Краљева,
Чачка, Новог Сада, Београда и других места заустављају своје
аутомобиле и заједно са својим породицама долазе и диве се
овој порти и овом саборном храму, једном од најлепших у
Србији”, рекао је протојереј ставрофор Драган Алимпијевић.

ГЕОМЕТАР
Горан Јанков - Кекин, дипл.инг.геодезије

- ОМЕЂАВАЊЕ
064/598-26-52
- ДЕОБА ПАРЦЕЛА
- ЛЕГАЛИЗАЦИЈА КУЋА (ОЗАКОЊЕЊЕ)
Уб - Главна улица Краља Петра Првог
(преко пута Социјалног, поред маркета „Идеа“)

МИКИЦИНО ВЕЛИКО СРЦЕ

ПАТРИОТИЗАМ НА ДЕЛУ
Милун Живковић, као на крилима, стиже да организује
разне активности и поред инвалидности којом је везан
за колица до краја живота. Рагби и самоодбрана.
Прво што оставља утисак приликом сусрета са Милуном Живковићем (1972) је унутрашња енергија којом зрачи. Ни
помена депресивности због тешког инвалидитета (обе ноге) које га је везало за колица. За пријатеље, а њих је баш пуно, он је
Микица.
Импресионира лакоћа са
којом он улази у аутомобил на
место возача, али и лакоћа у
комуницирању о свим темама.
Овог пута, одабрали смо да
будемо гост код тренера убског
рагби клуба и ентузијасте у области борилачких вештина везаних
са самоодбрану. За другу прилику оставили смо припадност Милун са лоптом
четничком покрету (чин мајора) за рагби 13
и политици Вука Јереремића,
рањавање у редовима црвених беретки Капетана
Драгана, ратним искуствима, Централној отаџбинској
управи и Окружном одбору четничке организације...
Мајка Даница му је десна рука у свим активностима, а сестра Мила живи у Швајцарској. Отац Ратко је у
Делиблату код Вршца. Ту, у његовој кући, су готово
свакодневно, пријатељи. Понајчешће то су рагбисти,
џудисти и активисти из свих области.
-Моја преокупација је, пре свега, борба за
слободан живот, за заштиту жена и нејачи- на почетку је
нагласио. Његова животна прича је дуга, довољна за
повећи роман или сценаарио за узбудљив филм.
Завршио је електротехничку школу, радио у
Лајковцу, а онда... десио се рат. Био је добровољац...али,
то смо оставили за другу прилику и неку већу фељтонистичку књижевну форму.
- Рагби је груба игра за снажне и храбре- прича о
својој тренутно, великој преокупацији.- Америчка верзија, са 50 играча, је за нас недостижна, па смо се
одлучили за једну од европских - рагби 13. То је брза игра,

‘’Гвоздени строј’’
захтева велику кондицију и пажљиве стручне припреме.
Заслужни за опстанак рагбија на Убу су Саша
Сретеновић, Алекса Радовановић, Душан Радић, Дарко и
Аца Дрча, Давид Мијатовић, браћа Симеуновићи, Јован
Којић, Дане Јеличић, Пуцаревић, Симић, Цветановић,
Капларевић... Име убског Рагби клуба 13 је ‘’Гвоздени
строј’’. Кадети су у Купу, једном, освојили прво место и
били други у првенству. Сада подмлађена кадетска екипа
чека своју прилику. Тренира се према могућим условима.
У хали спортова имају један термин суботом, а током
пролећа, лета и јесени - на спољним теренима. Утакмице,
иначе, привлаче све већу пажњу гледалаца.
До сада неостварена жеља је да организује обуку
самоодбране, посебно за жене. Он је носилац црног
појаса у џудоу, али самоодбрана,за коју је заинтересован,
је комбинација више борилачких вештина и усмерена је
само на обуку да се слабији обуче у заштити од насртаја
јачих и бескрупулозних насилника.
Заслужио је Микица најлепше жеље. А о његовом
раду биће још речи на овим страницама. Милан Миловановић

РЕГИОН

30.новембар 2017.г.

15

САВЕТ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ОДРЖАО СЕДНИЦУ У ЛАЈКОВЦУ

О ВОДОСНАБДЕВАЊУ И АУТО-ПУТУ
- За 2018. Најављен почетак експлотације хидроакумулације „Стубо-Ровни“, Мионица прва добија
воду. - Најављена изградња дуплих трака од Иверка у Ваљеву до петље у Непричави. - „Наш циљ
је да у тај пројекат уврстимо пројектну документацију обилазнице око Лајковца, од петље у
Непричави до Ибарске магистрале”- истиче Андрија Живковић, председник општине Лајковац.
Савет Колубарског управног округа на петој седници
одржаној у Лајковцу разговарао је о две капиталне, изузетно
значајне инвестиције: о прикључењу општина Мионица,
Лајковац, Уб и Љиг на водоводни систем „Стубо Ровни“ и
изградњинове саобраћајнице од Иверка у Ваљеву до петље у
Непричави.Начелник Колубарског управног округа Горан
Миливојевић истакао је да ће после 30 година и великог уложеног новца, вода из хидроакумулације код Ваљева, која је у
трећој фази технолошког пријема, напокон потећи у домове.
Општина Мионица ће бити прва која ће осетити благодат од
ове велике инвестиције, а затим општина Лајковац. Миливојевић је у изјави медијима по завршетку седнице истакао и
значај изградње саобраћајнице од Ваљева до Непричаве:
- Прикључак доброг дела Колубарског округа на аутопут
био би преко петље у Непричави. Имамо обећања председника Србије Александра Вучића и Владе Србије да ће се и
Ваљево у року за завршетак деонице Београд-Љиг прикључити на аутопут. Постоје технички проблеми за то, морамо
инсистирати на окретници-прстену око Лајковца, не смемо
дозволити да имамо прекид дужине четири километра од
Словца до Непричаве. Надамо се да ћемо у сарадњи наших
локалних самоуправа и Владе Србије успети да решимо тај
део и велики сам оптимиста у том погледу. Ако и то успемо да
решимо, а јуче је пуштена у саобраћај модерна пруга БеоградБар са брзином од 100км на сат, решићемо битна инфраструктурна питања. То уједно значи и да предлози врло агилног
руководства општине Лајковац наилазе на нашу подршку.
Зоран Митровић, в.д директора ЈП „Колубара“ Ваљево
навео је инвестиције које ће ово предузеће реализовати у
наредној години:
- Влада Републике Србије донела је одлуку да се
пројекат водопривредног система Стубо Ровнизаврши и
приведе намени. Преко Канцеларије за јавна улагања у
следећој години биће издвојено око шест милиона евра.
Првенствено ће бити изграђена деоница цевовода ДивциМионица дужине шест километара, тако да ће ова општина
прва добити воду из регионалног система. Радови ће трајати
девет месеци, њихова вредност је око 1,5 милиона евра.
Друга инвестиција у 2018. је изградња цевовода од црпне
станице Пакље до Постројења за прераду воде „Пећина“ у
Ваљеву. Биће то цевовод пречника 1000мм, вредности око 4,5
милиона евра, рок за завршетак је 18 месеци. Према обећању
Канцеларије за јавна улагања средства ће нам бити на
располагању почетком 2018. године. Предузеће Колубара за
ове две деонице поседује комплетну пројектну документацију и грађевинску дозволу тако да одмах по опредељењу
средстава можемо расписати тендер.

Андрија Живковић, Горан Миливојевић
и Зоран Митровић
Председник општине Лајковац Андрија Живковић се
захвалио начелнику Колубарског округа на одличној сарадњи
и нагласио велики значај ова два пројекта за лајковачку
општину:
- За општину Лајковац је најбитније повезивање на
водопривредни систем. После недавног састанка на Убу са
председником општине Дарком Глишићем, којем је
присуствовао и директор ЈП „Колубара“, потврђено је оно
што је договорено пре пола године на састанку са шефом
кабинета председника Вучића Ивицом Којићем да је стратешки циљ Републике Србије водоснабдевање, што је горући
проблем наше општине. У буџету за 2018. издвојићемо десет
милиона динара за техничку документацију за магистрални
цевовод од Оштриковца до Лајковца. Надам се да ћемо
пројектовање завршити до средине 2018, а онда крајем те или
почетком 2019. кренути у реализацију прекоКанцеларије за
јавна улагања. Осим што ћемо решити проблем водоснабдевања, цена воде ће бити нижа. Изградња дуплих трака од
Иверка у Ваљеву до петље у Непричави извесна је и то ће се у
наредном периоду радити упоредо са завршетком трасе
аутопута Београд-Љиг. Наш циљ је да у тај пројекат уврстимо
пројектну документацију обилазнице око Лајковца, од петље
у Непричави до Ибарске магистрале. Општина Лајковац нема
та средства, али сенадам да ћемо уз помоћ Округа и разумевање ЦИП-а уврстити то у пројектну документацију, имамо
обећања и од директора Коридора Србије. То ће свакако олакшати друмски саобраћај кроз центар наше вароши и смањити гужве које ће неминовно настати након пуштања аутопута у рад.
Б.Петровић
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КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА У БАЊАНСКОЈ ШКОЛИ

СВАКО ИМА
СВОГ АНЂЕЛА
Специјални гост традиционалне
манифестације „Дани анђела“ био је
популарни певач Никола Роквић
Поводом празника Сабора Светог архангела Михаила, у
народу познатог као Аранђеловдан, у ОШ „Рајко Михаиловић” у Бањанима одржана је традиционална креативна
радионица верске наставе под називом „Дани анђела”. У
радионици је учествовало 170 предшколаца и ученика матичне школе и издвојених одељења из Тулара и Вуконе, као и
њихови гости из ОШ „Јован Цвијић“ из Сувог Села. Са много
креативности, маште и дара, ђаци су кроз ликовну форму
приказали свог анђела чувара, користећи различите технике
и материјале (бојице, талог од кафе, пиринач, пасуљ, вату,
пластичне флаше, креп папир, вуницу, украсне траке,...) По
одлуци жирија, најбољи рад имала је Марија Морачанин,
ученица четвртог разреда из Сувог Села, друго место освојила је петакиња Андријана Човић из Бањана, а треће првак
Василије Рикановић, такође из матичне школе. За најмаштовитији проглашен је рад Кристине Илић, ученице осмог
разреда бањанске школе, за најкреативнији четвртака Кристијана Павловића из Тулара, док је посебна похвала за
групни рад припала предшколској групи из Бањана, као и
ученицима из Вуконе за пано.

САРАДЊА МУП-а, ЦСР-а И ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „УБ“

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

МЛАДИ И ДЕЛИКВЕНЦИЈА

КЛАСИКОМ ДО
ХУМАНИХ СРЦА

Казне за родитеље малолетних преступника
кретаће се од 5.000 до 100.000 динара
Све чешће се питамо зашто су нам деца агресивна, бесна,
упадају из грешке у грешку, крше општа правила и норме,
поготово у периоду адолесценције. Сама по себи, ова специфична фаза развоја личности, праћена је бурним психичким и
моралним кризама, превирањима и лутањима, која понекад
воде у малолетничку деликвенцију.
Да би ову комплексну тему приближили ученицима средње
школе, Техничка школа „Уб“ организовала је предавање под
називом „Млади и деликвенција – појам и начини спречавања“,
у сарадњи са полицијским службеником ПС „Уб“ Миланом
Шишовићем и специјалним педагогом Центра за социјални рад
„Уб“ Аном Ситарицом. Медијатор предавања био је Синиша
Милак, педагог Техничке школе, заједно са ученицама друге
године Иваном Танасијевић и Александром Јечменицом.

Прикупљено 36.000 динара.
Учествовали солисти, хор и оркестар школе.

ШКОЛА ЗА КЛОВНОВЕ
Ученици млађих разреда ОШ „Милан Муњас“ имали су
прилику да погледају представу „Школа за кловнове“, рађену по
тексту дечијег писца Тода Николетића. Уз низ догодовштина, два
шармантна кловна су свој шоу извела уз помоћ и велику сарадњу
одушевљене публике, која је и сама била део ове интерактивне

Убски ђаци са глумцима
у интерактивној представи

Милан Шишовић, Ана Ситарица,
Александра Јечменица и Ивана Танасијевић

Осим директорке ОШ „Рајко Михаиловић“ Весне Васић,
Архијерејског намесника тамнавског, протојереја ставрофора
Митра Миловановића и иницијатора и организатора радионице, вероучитеља Марка Рафаиловића, учеснике манифестације „Дани анђела“ поздравио је и популарни певач
Никола Роквић. Похваливши креативност и маштовитост
ученика, Роквић је деци рекао да не забораве да свако има
свог анђела чувара, те их посаветоавао да у животу раде
само добре ствари, помажу слабе, немоћне и болесне, чине
милосрдна и богоугодна дела.
„Улепшали сте мој дан, самим тим сте улепшали и мој
живот. Желим вам да чините добра дела и да никада не
растужите вашег анђела чувара“, поручио је млади певач.
На крају манифестације, хор бањанске школе је заједно
са Николом Роквићем отпевао његову песму „Заволи“, која
има јасну поруку да свет мора да постане боље место.
Д.Н.

ПРЕДСТАВА ЗА УБСКЕ ОСНОВЦЕ

Музичка школа „Петар Стојановић“ прикључила се
акцијама које се организују ради прикупљање новца
потребног за операцију седамнаестогодишње Александре
Новаковић. Хуманитарним концертом ученика музичке
школе, који је одржан у среду 22. новембра, у свечаној сали
школе, у организацији професорке виолине Јелена Киселчић, прикупљено је 36.000 динара.

Хор музичке школе са солистом Светозаром Вујићем

Никола Роквић и Марко Рафаиловић
са бањанским хором
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Предавање је било врло посећено, а ученици су, путем
презентације, упознати са појмом, појавом и третманом
малолетних починилаца кривичних дела, чије се понашање
нужно санкционише. Милан Шишовић, упознао је ученике са
могућим казнама које се изричу малолетницима за разна девијантна понашања, као што су: неовлашћена производња и
стављање у промет опојних дрога, наношење телесних повреда, учешће у тучи, крађе и други малолетнички преступи.
Синиша Милак, упознао је ученике са изменама закона о образовању и превенцији насиља међу ученицима, као и изменама у
домену покретања васпитно-дисциплинског поступка.
По новом Закону о основама система образовања и
васпитања, тежиште проблема се ставља и на родитељску
одговорност, по којој ће они бити новчано кажњени, па чак и
казнама до 100.000 динара, ако им дете направи преступ или ће
се ученик упућивати на обављање друштвено-корисног рада, у
зависности од његових могућности и здравственог стања.
Сарадња средњих школа, полиције и Центра за социјални
рад „Уб“ је на високом нивоу, па је указано какве мере предузима свака од ових установа, на плану сузбијања друштвено
неприлагођеног понашања.
Д.Капларевић

Учесници традиционалне манифестације „Дани анђела” у Бањанима

Концерт је отворио хор музичке школе, који је са
солистом Светозаром Вујићем, професором соло певања,
извео руску композицију „Ех, дороги“, у аранжману
професорке Зоране Чукић. Многобројна публика, уживала је
у слушању 24 извођења класичне музике, у којима су
наступали ученици свих класа. Концерт је завршен кратком
композицијом Д.Р. Белвуда „Танго и ча-ча“ у извођењу
школског оркестра. Корепетитори, учесницима хуманитарног концерта, биле су професорке Дубравка Радовић и
Далида Грмуша.
Д.К.

ХУМАНИТАРНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЉУБИЦЕ МИЛЕР

ЗА ЛЕЧЕЊЕ АЛЕКСАНДРЕ
Убљанка Љубица Милер,
која живи у Бечу, одржала је
промоцију своје прве књиге „Пут
моје душе“, 18. новембра на
убској Фазанерији. Сав приход
од продаје књига (74.000 динара),
Љубица је дала у хуманитарне
сврхе, за лечење Александре
Новаковић која је присуствовала
промоцији и чија жеља је да оде
у Егину, Светом Нектарију. Њену
хума-ност, подржало је свештенство епархије ваљевске, као
и Коло српских сестара из ВаљеЉубица Милер
ва.
Књига је писана током поклоничког путовања у
Јерусалим и посете Христовом гробу, а описана су сва места
које је обишао Исус Христ, као што су Витлајем, Јерусалим,
Назарет, Јерихона, Галилеја и Јудејске пустиње. Настала је
на Голготи, где се, како каже Љубица, њена душа сусрела са
Господом Богом. – Могу да вам кажем да је то био очаравајући тренутак. Душа и Господ. То је нешто предивно, где си
осетио врисак, где си осетио колико си мали и ништаван и
колико си везан за Бога пупчаном врпцом. Желим да
нагласим да пут моје душе није само Јерусалим, Израел и
Јудејска пустиња, већ сваки манастир, свака љубав према
Господу. Све је то душа – истакла је Љубица Милер, аутор
књиге која је на Фазанерији продата у 100 примерака.
Поруку коју је Љубица пренела на присутне, али и шири
аудиторијум, јесте да љубав и Бог чине чуда, што су осетили
и они који су присуствовали промоцији, истичући да им је
драго што су упознали толико добрих људи и осетили много
позитивне енергије.
Д.К.

представе. Поједни ђаци су се и придружили глумцима на сцени и
тако активно учествовали у стварању убске „Школе за кловнове“.
Директорка ОШ „Милан Муњас“ Живана Баратовић указује
да је представа организована у циљу развијања естетских
ставова код ученика, уз подсећање да је према новом закону
један од задатака образовног система развијање општих
међупредметних компетенција, где важно место заузима
естетичка компетенција.
„Ово је један од начина да се код ученика од најранијег
узраста развијају позитивни естетски ставови, али је уједно и
један од начина за превенцију насиља и лоших облика понашања.
Наша школа годинама организује концерте, изложбе, позоришне
представе и друге културне програме, јер сматрамо да ђацима
треба понудити нека лепа дешавања као противтежу свему
ружном и негативном“, каже Баратовић.
Д.Н.

ПРОЈЕКАТ „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“

СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА
Током прошле недеље, за ученике четвртог и шестог
разреда, одржана су у свим основним школама, предавања на
тему „Насиље као негативна друштвена појава“, које се
реализује уз подршку Министарства унутрашњих послова, кроз
пројекат „Основи безбедности деце“.
У ОШ „Милан Муњас“ предавања је реализовао школски
полицајац Љубодраг Милошевић, који је током презентације
разговарао са децом о појму и облицима насиља, препознавању насиља, коме се обратити и како се понашати, да би се што
успешније избегло насиље. Неке од препорука су да ученици
никако не смишљају освету и да као одговор на насиље, не
одговарају новим насиљем. Најчешће родитељи подстичу своју
децу да узвраћају насилнику, да би се одбранили, а на тај начин
насиље неће престати, већ се само продубљује.

У ОШ „Милан Муњас“ предавања је
реализовао школски полицајац Љубодраг Милошевић
Посебан акценат, у току предавања, стављен је, пред
предстојеће новогодишње празнике, на забрану бацања
петарди и осталих пиротехничких средстава. Казне за њихово
коријешћење су пооштрене, па ће се за неовлашћено бацање
петарди плаћати казна у износу од 50.000 до 100.000 динара.
Бесплатна линија за пријаву насиља у школама је
0800/200-201. Телефон за пријаву нестале деце је 116-000.
Д.К.
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ГЕОПОЛИТИКА

У КАНЏАМА
ХАШКОГ ТРИБУНАЛА
Цинизам са којим је судија
Хашког трибунала (ни име не бих да му
помињем) читао пресуду генералу
Ратку Младићу исти је онај са којим су у
давној прошлости нацистички зличинци осуђивали своје жртве. Очигледно
је било да се, у свакој прилици, помиње
Србија као помагач и консултант... У тој
пресуди се помиње и оружје из Србије,
и зличиначко удруживање (са српским
руководством)... Невероватно!
А кад је Фрањо Туђман, оно
рекао у свом говору хрватским домољубима, када су кретали у ‘’Олују’’, која
је била типичан пример геноцида (!) чињенице јасно указују на то, иста та
Европа је ћутала - као и сада што ћути
на очигледну неправду.
Алија Изетбеговић, то је, такође, била општепозната чињеница, је
био домаћин Ал Каидиним ратницима,
а било је индиција да је и Бин Ладен, у
једном периоду, боравио у Босни,
уживао је висок степен толеранције...
Само је, како смо се ових дана
уверили, Ратко Младић био трн у оку
делиоцима правде у Хагу. Док смо
слушали тај ледени глас суровог нацисте, пролазили су нам трнци низ кичму
јер, ако се логика ове пресуде узме
озбиљно, Срби су, заиста, осуђени на
уништење. Споро и тихо. Неће се то
догодити овој или следећој генерацији,
али, негде у будућности, када се открију
све карте, на овим просторима ће бити
насељен неки други, послушан народ.
Они који данас воде главну реч у
светској политици, ако им се планови
остваре, населиће овде неке ‘’тампон
колоније’’, неке који их неће подсећати
на ратове које су изгубили...
Ако се покаже да је Ратко
Младић последњи Србин који је платио
цену српских победа, верујем да би
своју жртву драговољно поднео. Али,
како се чини, његови гестови, пре него
што су га удаљили из суднице, показали су пркос и гнушање према свима
који су учествовали у овој фарси високе политике. Он пуно зна о свему.
Наташа К. у изјави после пресуде је ликовала као да се ради о њеној
личној победи. А требало би се запитати како би реаговала да се, у та зла
времена, нашла на мест у српске
нејачи? У међувремену Хашки трибунал је ослободио Насера Орића, Тачија,
Харадинаја, хрватске генерале... А
Србима је једина заштита била војска
под командом Ратка Младића.
Може се у недоглед набрајати
ко је за шта крив. Разуме се да је био
грађански рат у којем ништа не пролази
без - злочина. Ко их је наредио? Ко је
држао диригентску палицу? Па видели
смо на свим другим ратиштима у свету.
Американци ‘’закувају’’, наоружају
(углавном, обе стране), арбитрирају
док се не заоштри толико да се не може
назад. Онда их јавност и мировни
покрети који су, такође, под њиховом
контролом, као, зауставе... И ето
прилике за нове трибунале и правду
оног ‘’часног’’ судије чије име не треба
помињати...
Милан Миловановић

„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

Колико су нам важни избори
за савете Месних заједница ?
Бранка Пантелић, службеник из Уба:
- Свакако да су јако важни избори за Савете месних
заједница, а још важније је да председници истих буду прави
људи. То подразумева да буду компетентни за вршење дате
функције, јер имају довољно ингиренција и веома су битни за
решавање многих проблема у средини коју представљају. За Уб је
јако важно што има човека од ауторитета, који максимално
доприноси да град добије други изглед. Некада људи нису били
довољно заинтересовани за месне заједнице, док је сада много
другачије а председници села се залажу да добију што више од
општине.

Милан Ђокић, машинбравар из Рукладе:
- Засигурно знам да председници МЗ имају потребна
овлашћења али ја нисам задовољан њиховим радом, бар не у
месту где ја живим. Код нас је председник исти човек већ дуги низ
година и веома мало шта је урадио за мештане свог села.
Принуђени смо да га поново изгласамо јер је опет на листи која
нам је понуђена, што никако не сматрам реалним. Руклада има
три краја а наш председник ради само за крај у коме живи, ми
други као да не постојимо. Много људи неће изаћи на гласање.

Младен Миливојевић, радник из Совљака:
- Јако је битно да свако село има свог представника у
власти, који ће им помоћи око решавања текућих проблема.
Лично сматрам да сами представници месних заједница треба да
буду мало ажурнији у решавању појединих питања која се тичу
свих мештана тог села. Можда они не могу сами да одлучују, али
зато могу да погурају текући проблем, тамо негде где се може
мало брже решити. Код нас су завршени избори, све је било
регуларно без икаквих намештања и излазност је била солидна,
с обзиром на услове и време у ком живимо.

Радиша Јанић, металостругар из Памбуковице:
- Избор за председника МЗ је јако битан за свако село и
требало би да тај човек буде изабран искључиво вољом народа а
никако да се намеће неко ко је можда битан у врху власти. Сваки
изабрани председник може умногоме да промени слику свог села
само ако се мало потруди, у супротном то је велики промашај и
губитак за мештане који су га бирали. У мом селу то није случај и
немамо неких већих проблема што се тога тиче. Решени су многи
проблеми када су у питању путеви, напајање електичном енергијом и још много тога захваљујући нашем изабраном председнику.

Слободан Арсенић, радник из Докмира:
- Потребни су избори за председника МЗ бар у мом селу,
да се коначно промени досадашњи и на његово место постави
други човек. Конкретно, у засеоу у ком ја живим, последњих 20
година, ништа није урађено, што је брука и срамота за човека који
је до сада обављао ту функцију. Овлашћења имају, само треба да
се потруде и оправдају поверење мештана који су их бирали.
Мени лично се не допада предлог људи који су на листи за избор,
али ко мене пита шта ја желим. Ко год да дође нама ће бити исто,
само празна обећања. Нама треба неко ко ће да уради за сваки
засеок села оно што треба, а не да буде некоме мајка а некоме
маћеха.

Драгутин Симић, пензионер из Гуњевца:
- Мени лично се не допада што председнике Месних
Заједница предлаже неко из врха власти, без обзира да ли тај
човек одговара за поменуту функцију. Зашто то не препустити
мештанима села, да они изаберу човека за кога сматрају да може
ревносно да обавља ту функцију, јер ми најбоље знамо које
проблеме у селу имамо и како их решавати. Ја лично не видим
сврху избора председника МЗ, јер немају слободу у свом раду.
Гуњевац никада до сада није имао председника изабраног гласом
мештана, већ су им увек понуђена имена да заокруже. Надам се
да ће овога пута бити другачије и да ћемо коначно сами одлучивати о судбини свог села.
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Lajkova~ka panorama
Пројекат “Информисање јавности путем часописа Глас Тамнаве
о дешавањима и догађајима у раду локалне самоуправе Лајковац,
као и из других области живота и рада у општини Лајковац“
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ОДРЖАНА 47.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЛАЈКОВАЦ И 19.СЕДНИЦА СО ЛАЈКОВАЦ

НАКОН РЕБАЛАНСА, БУЏЕТ
УВЕЋАН ЗА ДЕСЕТ МИЛИОНА
- Извршење буџета је крајем септембра износило око 50 посто,
односно близу 700 милиона динара, што је, у односу на првих
шест месеци, дупло више. Очекујемо да ће извршење до краја
године достићи 70 осдто.
Прошлонедељна 47. седница
Опшстинског већа општине Лајковац,
са својих 27 тачака дневног реда,
представљала је припрему за задесање локалног парламента, одржаног у
уторак, 28.новембра. Према очекивањима, на оба заседања, усвојене су све
одлуке, међу којима и четврти ребаланс буџета којим је општинска каса
увећана за 10 милиона динара.
- Највећа ставка је додељена за
клизалиште, за које ће и ове године у
Лајковцу бити издвојено је три милиона динара. Пола милиона опредељено је за завршетак свлачионица ФК
Непричава, док је 800.000 динара, које
смо добили од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, издвојено за пројектовање уличног видео надзора- каже
Андрија Живковић, председник општине Лајковац, откривајући даље планове за постављање камера у Лајковцу
које ће регистровати кретање возила и
оним учесницима у саобраћају, који
прекораче дозвољену брзину, Полицијска станица Лајковац ће наплаћивати новчане казне, на начин како то
већ функционише у граду Ваљеву.
Према његовим речима, извршење
буџета за првих девет месеци знатно
веће него за првих шест месеци 2017.
године.
- Извршење буџета је крајем
септембра износило око 50 посто,
односно близу 700 милиона динара,
што је, у односу на првих шест месеци,
дупло више. Очекујемо да ће извршење до краја године достићи 70 осдто.
Оно што сматрам битним за јавност
јесте да су сви послови за 2017.годину

до данашњег дана уговорени. Поједини
пројекти због временских услова сигурно неће бити реализовани у овој години, али ће бити већ наредне годиненаглашава Живковић. - Ових дана смо
расписали тендер за партерно уређење испред зграде општине, а очекују
нас још два пројекта који ће бити
расписана до краја новембра. То је
коначно уређење школе у Ратковцу и
пут за Ивковиће у Бајевцу. Са та два
посла ми смо све оне замишљене планове за ову календарску годину уговорили, а део тих послова биће реализован почетком 2018-те и због тога сам
веома задовољан.
На крају године је уобичајено
усвајање сета одлука везаних за порез
за имовину и комуналне делатности а
оно што ће дефинисати радове у наредном периоду јесте уређење грађевинског земљишта општине Лајковац.
- Тачке везане за пореску делатност остају на нивоу из претходних
година. Значи, неће се мењати ни за
2018.годину, што значи да неће бити
повећања намета за порез грађана, као
и за комуналне делатности. Одлуке које
су донешене остају исте као и за 2017ту. Битно је да смо ми испоштовали
законски рок до 30. новембра, када сет
ових одлука мора да се донесе.
Најбитнија одлука, која се разликује у односу на буџет 2017.године,
односи се на повећање буџета за
пољопривреду од скоро 60 посто.
Наиме, досадашња средства од 10
милиона динара намењених пољопривреди, у 2018.години биће повећана
на 16.500.000 динара.

Општинско веће општине Лајковац

Андрија Живковић
- То је значајно увећње. Надам се да
ћемо тако наставити и у 2019. и 2020.
години, јер је Лајковац у прошлости био
познат као пољопривредно подручје.
Донели смо и неке нове мере, што се те
области тиче, јер желимо да нашу
пољопривреду дигнемо на виши ниво.
Осим РБ Колубара, велики број људи
наше општине се бави сточарском,
ратарством и повртарством.
Поред
тога, буџет за спорт биће увећан за три
милиона, са 20 на 23 милиона динара, а
по први пут смо увели и средства за
одржавање стамбених зграда на нашој
територији, пре свега за фасаде и
кречење, због интересовања управника
зграда који ће кренути у њихову обновуистиче први човек општине Лајковац.
Једна од тачака односила се и на
Програм пословања Јавног предузећа
за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо-Ровни „Колубара”, који се све
више помиње као коначно решење за
проблеме водоснабдевања у Лајковцу.
- Општина Лајковац ће у 2018.години
издвојити новац за пројектну документацију за магистрални цевовод од
Оштриковца до самог Лајковца, те са
том документацијом конкурисати, заједно са општином Уб, код Канцеларије за
јавна улагања, за израдњу тог цевовода.
Надам се да ће тај посао кренути већ
2019. године, а током 2020-те очекујемо
да коначно решимо проблем воде. У
појединим деловима Лајковца, током
летњег периода, воде готово да и нема, а
овим потезом не само да ће је имати
довољно, него ће и цена воде бити
неупоредиво мања, што ће бити велика
олакшица за буџете становника наше
општине. То је једно од главних питања и
приоритат наше општине, поред
запошљавања, који ћемо уз помоћ
Владе Републике Србије коначно
решити- оптимиста је председник
лајковачке општине.
М.Миловановић
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ОДРЖАНА ТАДИЦИОНАЛНА
ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА

СТАЗАМА
КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ
На традиционалној планинарској акцији „Стазама
Колубарске битке”, која је одржана 25.новембра, учешће
су узела укупно 33 друштва, клуба и удружења из Србије
( Ужице, Косјерић, Ваљево, Шабац, Јагодина, Алексинац,
Шид, Горњи Милановац, Београд, Нови Сад, Крупањ,
Суботица, Лазаревац, Вршац), као и три друштва из
Републике Српске (ПЕД Мајевица-Бјељина, ПД ЧичакЧелинац и ПСД Столац- Вишеград). Организатори су,
према пријавама приликом доласка, евиденирали 418
учесника, али је један део учесника дошао самостално,
па је њихов укупан број знатно већи.
Стаза од 16,5 километара, која спада у категорију
лаких стаза, није била проблем учесницима. Показак са
платоа железницке станице Лајковац кренуо је у девет
часова, а старом Ћирином пругом, преко Ћириног моста,
планинари су пешачили до локалитета Анине, чувеног
налазишта из доба Римљана. После краће паузе, и
кратког упознавања са ископавањима, кренуло се ка
Човци, брду које је у чувеној Колубарској битци 14 пута
мењало "власника". По доласку на Човку, планинари су
искористили прилику да се сликају поред споменика
палим јунацима, који је ПСД „Ћира” подигао 2014.године,
на стогодишњицу Колубарске битке.

Стазама Колубарске битке
Санитет прати колону а обезбеђење су редари
планинарског друштва, као и Први Србски спасилацки
тим. Креће се ка манастиру Св.Георгија у селу Ћелије.
Учеснике дочекује кувана ракија и вино, а за најмлађе чај
у организацији „Castrum brodare”, еколошког друштва из
Ћелија. После окрепљења одржан је парастос
страдалима у Колубарској битци, а затим и обраћање
председника ПСД „Ћире” Владана Јаковљевића.
Туристичка организација општине Лајковац
била је партнер у организацији културног дела, код манастира Ћелије, испред које је
директор Милутин Ранковић водио програм.
Радован Бели Марковић, наш познати писац,
који је рођен у Ћелијама,
обратио се учесницима,
а потом и глумац Перо
Бјековић говореци "Плаву гробницу", као и глуВладан Јаковљевић мица Биљана Ђуровић
и Радован Бели Марковић са песмама о Првом
светском рату. Препуни
утисака учесници су кренули ка споненику Димитрију
Туцовићу, који је погинуо у Колубарској битци, а потом ка
хотелу Лајковац. У хотелу је организован заједнички
ручак учесника, уз пригодан програм, живу свирку и
учешће фолклора КЦ "Хаџи Рувим". На самом крају,
уприличена је и подела захвалница и растанак учесника,
уз најаву обавезног доласка следеће године на
стогодишњицу од краја Великог рата.

ЛАЈКОВАЦ ПОВЕЋАВА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ

СТИПЕНДИРАЊЕ
И ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Општина Лајковац повећала је буџет намењен студентским
стипендијама за наредну годину. Издвајања за ову намену
износиће 10 милиона динара, што је за 30 посто више у односу на
носадашњих седам милиона.
- По први пут корисници стипендија неће бити само
студенти, него и ђаци генерација. Такву одлуку донели смо на
сугестију појединих грађана који долазе суботом у општину, када
заменик и ја примамо грађане општине Лајковац. На њихов
предлог, размотрили смо и донели ту одлуку, да ђаци генерације
из наше општине, без обзира где похађају школу, могу да остваре
новчане стипендије. Да би и касније имали право на те стипендије,
они морају имати одличан успех у тој школској години. Након овог
повећања, и све стипендије у 2018.години ће бити веће- с поносом
истиче Андрија Живковић, председник општине Лајковац.
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ПОЛОВИЧАН УЧИНАК ЛАЈКОВАЧКИХ ОДБОЈКАШИЦА

ПОБЕДИЛЕ ЗВЕЗДУ,
ПОРАЗ ОД ВИЗУРЕ
У дербију седмог кола Суперлиге Србије у Руми одбојкашице
„Железничара“ поражене су од „Визуре“ са 3:0 (25:21, 25:21, 25:22).
Разлика у оквиру сваког сета није била велика, али Лајковчанке,
ипак, нису успеле да се одупру „ајкулицама“. Јована Јовичић је била
стандарно добра са 17 поена, а пратиле су је донекле Василева са 8 и
Станимировић са 6. У осталим мечевима црвено-беле су победиле
ТЕНТ са 3:1, „Динамо“ – „Партизан“ 3:2, „Срем“ – „Клек Србије шуме“
3:2 и „Јединство“ - „Спартак“ 3:1.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ЗИМСКА СЛУЖБА
СПРЕМНА
Прошле среде, 15.новембра, одржана је редовна седница Штаба
за ванредне ситуације општине Лајковац, на чијем су дневном реду
биле две битне тачке везане за функционисање зимске службе, која
је и званично почела са радом.
Прва тачка односила се на разматрање и усвајање предлога за
зимско одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева на
територији општине Лајковац, а друга на размарање и усвајање
предлога за постављање повереника и заменика повереника
цивилне заштите.
- Прва тачка је веома битна за
предстојећу зимску сезону јер
званично зимска служба треба да
почне са радом, већ данас, без
обзира да ли има снежних падавина или не. Службе морају да буду
спремне, а главни услов је механизација. На седници су били
присутни и директори јавних установа који су од значаја за функционисање зимске службе. Ово је прва година после гашења Дирекције
за изградњу општине Лајковац, а све обавезе око набавке и посипног
материјала соли, ризле, калцијум-хлорида сада je у ингиренцији
Јавног комуналног предузећа. Што се тиче залиха посипног
материјала, имамо око 12 тона индустријске соли и око 200-250
кубика ризле стоји на лагеру- истиче Бранко Ивановић, координатор
Штаба за ванредне ситуације општине Лајковац..
По изјави Мирослава Лукића, зимска слубжа је апсолутно
спремна, одређени су возачи и особље које ће радити у зимској
служби.
Друга тачка подразумевала је именовање повереника и
заменика повереника цивилне заштите за целу територију општине
Лајковац, укључујући сва насељена места у њој
- Имамо укупно 40 повереника и заменика, који ће нам бити од
велике помоћи и у зимским условима, као и за време поплава и
сличних непогода. Ми стално покушавамо преко средстава јавног
информисањеа да скренемо пажњу грађанима да су у обавези да
одржавају своја дворишта, зграде, прилазе приватним објектимазакључује Бранко Ивановић.
М.М.М.

ИЗЛОЖБА СЛИКА
Самостална изложба слика ваљевца
Миодрага И. Антонића отворена је 20. новембра,
у Галерији лајковачког КЦ “Хаџи Рувим”.
Сликар Миодраг И. Антонић, рођен је 17.
новембра 1962. године у Ваљеву. Члан је УЛУС-а
од 1994. године. До сада је има 21. самосталну
изложбу и 56. важнијих групних изложби, од
тога 7. изложби у инистранству и био је учесник
26. колонија.

Јована Јовичић у акцији
У дербију шестог кола Суперлиге Србије, пред својим
навијачима и камерама РТС-а,
одбојкашице
„Железничара“
савладале су београдску „Црвену звезду“ убедљивим резултатом
3:0 (25:20, 25:23, 25:19). Захваљујући овој победи, „Жеља“ је прошлу
недељу провео на првом месту. У врло важном мечу „Железничар“ је
показао да има искусну екипу састављену од одличних појединаца,
тако да је зрелом и сигурном игром савладао млади и талентовани
састав Звезде. Највише поена, а поготово оне преломне, остварила
је Станимировић (17), док су Јовичић и Василева имале по 12, Гајић 7
и Кутлешић 5. Код Београђанки највише поена забележиле су
Миленковић 14, Стијепић 10 и Тасић 7. Утакмицу су гледали и Зоран
Гајић, председник Одбојкашког савеза Србије и Иван Кнежевић,
генерални секретар ОСС.
После седмог кола, на табели Суперлиге, прво место деле
„Визура“ и „Јединство“ са по 17 бодова, „Црвена звезда“ има 16, а
„Железничар“ бод мање. Лајковачки тим у следећем колу поново
гостује, и то у Клеку.

ПОБЕДА НАД ТЕНТ-ом
У ЧЕТВРТФИНАЛУ КУПА
Одбојкашице Железничара из Лајковца тријумфовале су у
првој утакмици четвртфинала 52. Купа Србије. Железничар је,
прошлог уторка у Лајковцу, савладао ТЕНТ из Обреновца са 3:1, по
сетовима 25:18, 25:17, 22:25 и 25:18, после 93 минута игре. У саставу
домаћих сјајна је била Јована Јовичић са 25 поена, стандардно
добре Станимировић и Василева забележиле су 12 и 11 поена, Гајић
8, Кутлешић 7, Младеновић 5 и Вигњевић 1. То практично говори да
је прва постава „Жеље“ била на висини задатка и захваљујући томе
остварила још једну значајну победу.
Реванш је у среду 29. новембра у Обреновцу.

КК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

УПИС НОВИХ ЧЛАНОВА
Након серије победа и успеха наших сениора и сениорки, као
и резултата у млађим категоријама, позивамо сву заинтересовану
децу, узраста од 4 до 17 година, да нам се придруже и постану део
велике спортске породице Кошаркашког клуба „Железничар“
Лајковац. Млађе категорије нашег клуба учествују у развојним
лигама Западне Србије и за сада показују добре резултате. Буди и
ти део нашег клуба. Тренинзи, утакмице, путовања, припреме –
успомене су које ће вам остати за цео живот. Сви заинтересовани
се могу јавити на бројеве телефона: 064/9333169 Небојша и
064/5768545 Марко.
Спортски поздрав!
Ваш КК Железничар
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Пише: Милутин Ранковић
НАШИ ПРЕЦИ

ВОЈВОДА
ДРАГИ
КАМЕНИЦА
Желео је јединство, а био на мети
Немаца, партизана и равногораца
Пећанчев војвода Љишки Драги Каменица,
родом из Ћелија код Лајковца, у другом светском рату
се залагао за јединство Срба и да четници не пуцају
на партизане, нити партизани четнике, јер сви припадају истом народу. Због тога се замерио Немцима,али и партизанима и равногорцима.
Драгољуб Драги Каменица завршио је Тргавачку
академију у Београду и радио је у Министарству
пошта, где га је запослио отац, тада управник железничке станице на Чукарици. Драги је више од тог
посла волео униформу и из војске је изашао као
поручник, али се убрзо прикључио Четничком
покрету Косте Пећанца, кога је посебно ценио.
По бомбардованју Београда одмах је дошао у
родно село Ћелије и већ првог дана у Лазаревцу,
окупираном Немцима, запретио је среском начелнику
да Немцима не сме да пријављује Србе. Пећанац га је
именовао у Војводу Љишког, а штаб му је био у
манастиру Богавађа, па је премештен у зграду
Црвеног крста у истом селу. Његове јединице покривале су терен Љига, Белановице, Лазаревца и све до
Степојевца на северу, а до Диваца на западу.
Као легалиста имао је право на објаве-аусвајсе,
које је издао и многим партизанима учесницима
"Ужичке републике" који, пре свега, тамо нису били из
идеолошких разлога, већ ради отпора Немцима. Због
тога је процурела вест да је Каменица комуниста, која
је стигла чак и до Драже Михајловића. Међутим, то је
било далеко од истине, готово што су сви знали да му
је кум био Димитрије Љотић.
Када су Родољуб Чолаковић, Милош Минић и
Радивоје Јовановић Брадоња, били на разговору са
Каменицом, ради покушаја помирења са Партизанима
(иста тројка која је и са Дражом Михајловићем преговарала), Чолаковић је о Војводи прокоментарисао:
"Добар човек, само се не разуме у политику." Војвода
Каменица је говорио да Немце не вреди нападати јер
су сувише јаки, а да ће за то страдати невини Срби.
Када је дражин капетан Нинковић дошао на
преговоре са Каменицом у Боговађу, иако се најавио
само са пратиоцем, у шуми је имао скривену војску.
Драги Каменица је прозрео скривене намере и
разговори су пропали. После свега, Војвода је био на
мети Немаца, равногораца и партизана.
Иако је Пећанац имао споразум са Немцима,
Гестапо је Каменицу ухапсио и у затвору држао 72
дана, док није ослобођен на интервенцију Димитрија
Љотића.
Још једна лажна вест, пуштена је међу Равногорце, да Војвода Каменица има намеру да уђе у ту
организацију и згодном приликом ликвидира мајора
Палошевића и Дражу Михајловића. По писању
Б.Димитријевића, потпуковник Недељковић га је зато
намамамио на лажни позив у главни штаб, извео из
Лазаревца, те га је у Ивановцима код Љига сачекала
Недељковићева тројка и заједно са млађим братом
Божом, ликвидирала. Војвода је тада имао 27 година.
По другим подацима, атентат на војводу догодио се у селу Козељу, а Божа је тада рањен, али му се
губи траг после боравка у Болници у Београду, одакле
га је Гестапо извео, највероватније, на стрељаљање.
Такође, по тим подацима, војводу из Лазаревца није
извео пуковник Недељковић, већ извесни човек из
Шопића.
Познати певач и публициста Тома Бајић,
прошле године, издао је књигу која детаљније описује
и расветљава живот и погибију вијводе Каменице.
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ЛОША ЈЕСЕН ОКОНЧАНА ПОРАЗИМА

КОВАЧЕВИЋ
ПРОДУБИО АГОНИЈУ
Испуштен бод у самом финишу
последњег меча ове јесени
Истицала је надокнада дербија доњег дела са Полетом,
Лајковчани су имали корнер код резултата 1:1 и прилику да још
једном угрозе искусног Чабаркапу. Непотребно су петљали
Милисављевић и Ђукетић, пресекли су гости лопту и
избацили је ка центру. Без преке потребе, голман Танасијевић
је напустио казнени простор, Ковачевић пре њега стигао до
лопте и прецизним ударцем заокружио тмурну јесен
лајковачког српсколигаша.
Није деловало да ће се последњи меч јесени завршити
фијаском, Гајић је погодио пречку на старту, а предност је
стигла у режији Милисављевића. Мајсторски је "заљуљао"
Ћирковића, а потом прецизним ударцем искоса са десне
стране погодио "малу мрежу". Добру прилику да дуплира
предност имао је Милановић после продора Милисављевић, а
изједначење је уследило након изуетне акције гостију из
Љубића коју је прецизним ударцем окончао Ковачевић. Дигли
су се Лајковчани након примљеног гола, ударци главом
Милановића и Вујичића ни су донели промену, а одличан шут
Гавриловића у корнер је послао Чабаркапа. На крају, шок за
домаће навијаче и болан пораз који Лајковчане оставља испод
спасоносне црте на зимској паузи:
- Направили смо невероватну глупост у последњим
секундама меча, а посебно боли што је у питању ривал у борби
за опстанак. Преузео сам клуб на половини јесени, имали смо
добру серију, али смо себи загорчали живот са два пораза на
крају. Немогуће је да у последењем колу играмо утакмицу за
голи живот, а да не добијемо ниједан картон!Много тога мора
да се промени из корена, сретао сам се са неким стварима које
су за мене непојмљиве, не може Српска лига да се игра са
десеторицом на тренингу. Не знам да ли настављам започети
посао, тренутно сам психички исцрпљен и није време да
доносим крупне одлуке. Очекујем разговор са управом,
Железничару треба боља селекција играча и квалитетнији рад,
у том случају опстанак није немогућа мисија- још увек не зна
своју судбину тренер Железничара Зоран Вујичић.
Б.М.

ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
У СЕЛУ ЈАЛОВИК

НОВА ТРАФОСТАНИЦА
У селу Јаловик пуштена је у рад нова трафостаница, снаге 160 киловат ампера. У овај пројекат
уложено је преко 3,5 милиона динара. Новом високонапонском мрежом обухваћено је 60-так домаћинстава, а
ова трафостаница ће обезбедити боље и квалитетније
напајање. Трафостаница се простире према дому у
Јаловику, обухвата делове породица Живковића,
Нинковића, Исаиловића… Такође, у плану је ускоро да се
уради нова трафостаница у Гајићима, село Јаловик.
Захваљујући пројектима локалне самоуправе,
последњих месеци постављено је преко 150 бетонских
стубова и у плану је наставак на замени дотрајалих
дрвених стубова и постављању нових бетонских стубова.
Ако временски услови дозволе и у зимском периоду се
наставља са побољшањем електромреже у општини
Владимирци.

ЛАЈКОВАЦ
Српска лига "Запад", 17. коло

Железничар - Полет (Љубић)
1:2 (1:0)
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија: Никола
Вујовић (Краљево). Стрелци: Милисављевић у 36. за
Железничар, а Ковачевић у 67. и 90+2. минуту за Полет.
Жути картони: Ћирковић, Петровић (П).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6, Милутиновић 6, Шакић 6,
Томић 6,5, Ђукетић 6, Матић 6,5 (Вујчић -), Гавриловић 6,
Обрадовић 6 (Радивојевић -), Гајић 6, милисављевић 6,5,
Милановић 6 (Мустафи -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Ковачевић (Полет)
Српска лига "Запад", 16. коло

Лозница- Железничар (Лајковац)
1:0 (1:0)
Стадион "Лагатор" у Лозници. Гледалаца: 200. Судија:
Милош Петровић (Смедеревска Паланка). Стрелац:
Мартиновић у 10. минуту. Жути картони: Аврамовић,
Тинтор (Л), Гавриловић, Марјановић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6,5, Милутиновић 7, Ђукетић
7, Радивојевић 6,5 (Шакић -), Томић 6,5, Марјановић 7,
Обрадовић 7 (Мустафи -), Гавриловић 7 (Вујчић -),
Милисављевић 7,5, Милановић 6,5, Гајић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Драган Јевтић (Лозница)

ЗАДРУГАР ЗИМУЈЕ НА СРЕДИНИ ТАБЕЛЕ

БУЂЕЊЕ
У ФИНИШУ
Лајковачки зонаш је половичним скором завршио јесењи
део дринског каравана. У дуелу са комшијама из Мионице,
Рибници је припао први део меча, добрим одбранама истакао
се голман Богдан Новаковић, а у наставку се променила слика
на терену. Мићић је изборио једанаестерац, а Митровић са
"беле тачке" био сигуран. Расположени Мићић је иницирао
акцију и код другог гола, оштро је центрирао на "петерац", а
Бојић неспретно матирао свог голмана.
У Сјеници је домаћин потврдио епитет фаворита, стигао
до високе предности, али су Лајковчано озбиљно запретили у
финишу. Спасојевић је дао леп гол главом, Јеринић
демонстрирао снагу свог шута, али времена за преокрет није
било:
- Поправили смо утисак у финишу јесени, имали серију
од три узастопне победе, али не могу да се отмем утиску да
смо требали да имамо бар 5-6 бодова више. Ниједног тренутка
нисмо имали кризу игре, али због силних пехова са играчким
кадром нисмо међу првих пет где сматрам да нам је место.
Имао сам договор са управом да помогнем клубу до зиме, у
овом тренутку сам слободан тренер, али је логично да прво
седнем за сто са људима из садашњег клуба. Понуда већ има,
али нема разлога да журим са одлуком- на тренерској
раскрсници налази се Александар Пакић, у више наврата
тренер лајковачког зонаша.
Б.М.

Зона "Дрина", 15. коло

Слога (Сјеница)- Задругар
3:2 (1:0)
Стадион у Сјеници. Гледалаца: 200. Судија: Ђорђе
Мирковић (Ваљево). Стрелци: Џановић у 10., Симић у 48. и
Хамзић у 60. за Слогу, а Спасојевић у 63. и Јеринић у 75.
минуту за Задругар. Није било картона.
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7, Васиљевић 6,5 (Спасић 6,5),
С.Новаковић 6,5, Спасојевић 7, Ашковић 7, Б.Симеуновић
6,5, Ивановић 6,5 (Павловић -), Бранковић 7, Јеринић 7,
Мићић 6,5, Гајић - (Бојичић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Емир Хамзић (Слога)
Зона "Дрина", 14. коло

Задругар- Рибница
2:0 (0:0)

Квалитетније електроснабдевање
у селу Јаковик

Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 100. Судија:
Ђорђе Мирковић (Ваљево). Стрелци: Митровић у 48. из
пенала и Бојић (аг.) у 57. минуту. Жути картони: Митровић,
Ивановић (З).
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7,5, Симеуновић 7,5, С.Новаковић
7,5, Спасић 7,5, Ашковић 7,5, Марковић 7,5, Митровић 8,
Спасојевић 7,5, Јеринић 7,5 (Мићић 7,5), Ивановић 7,5
(Павловић 7,5), Гајић 7,5 (Васиљевић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Митровић (Задругар)

МИОНИЦА
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МИНИСТАР УДОВИЧИЋ ПРИСУСТВОВАО ЈАВНОЈ АКЦИЈИ ''ИСКОРАЧИ И ТИ! – СПОРТСКИ. ЗДРАВО. БЕЗБЕДНО.''

СПОРТ ДА БУДЕ НАЧИН РАЗМИШЉАЊА
Министар омладине и спорта у Влади Републике Србије
Вања Удовичић је 17. новембра посетио Мионицу, где је са
председником Привременог органа општине Мионица
Бобаном Јанковићем присуствовао јавној акцији програма
''ИСКОРАЧИ И ТИ! – Спортски. Здраво. Безбедно.'' одржаној у
фискултурној сали ОШ ''Милан Ракић''. Догађају су присуствовали и директор Завода за спорт и медицину спорта
Горан Бојовић, директорка Антидопинг агенције Милица
Вукашиновић-Весић, као и помоћница министра за спорт и
омладину Снежана Клашња.
- Овим програмом желимо да младима и деци омогућимо квалитетно провођење слободног времена, што бољу
искоришћеност постојеће спортске инфраструктуре, али и
стварање развијене мреже младих едукатора који промовишу здраве стилове живота. Данас одавде шаљемо сјајну
слику са поруком да спорт треба да буде начин размишљања, културе и васпитања- рекао је министар Удовичић.
Председник Привременог органа општине Мионица
Бобан Јанковић се захвалио Влади Републике Србије и
Министарству омладине и спорта на подршци и нагласио:

- Мионичка деца ће изградњом спортске хале и
реновирањем фискултурне сале имати прилику да тренирају у
најбољим могућим условима, јер заиста то и заслужују. Од
фебруара 2018. године, када спортска хала буде завршена,
Мионица ће бити на располагању држави у организовању
домаћих и међународних такмичења.
Министар Удовичић и председник Привременог органа
мионичке општине Бобан Јанковић су овом приликом обишли
радове на спортској хали која је започета још пре две и по
деценије. Укупна вредност радова на на спортској хали је 113,7
милиона динара, од чега је Министарство омладине и спорта
определило 44 милиона динара, а остатак финансијских
средстава је обезбеђен из буџета општине Мионица.
Током јавне акције у мионичкој фискултурној сали су
промовисани кошарка, фудбал, одбојка и карате, уз учешће
великог броја овдашњих основаца и средњошколаца.
А.К.

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОТВОРЕНА
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА

„МИОНИЦА
НЕКАД И САД”

Учесници акције са министром Удовичићем

''Мионица некад и сад'' назив је изложбе фотографија
која је недавно отворена у Културном центру. Изложене
фотографије су настале у периоду од проглашења Мионице за варош крајем 19. века до данашњих дана, а након
отварања изложбе програм је настављен разговором о
прошлости и будућности Мионице. У разговору су учествовали председник Привременог органа општине Мионица
Бобан Јанковић, публициста Милорад Радојчић који је
објавио већи број публикација и књига о мионичком крају и
познатим Мионичанима, позоришни редитељ Мирослав
Трифуновић и у улози модератора новинар и уредник
ваљевског Дописништва РТС-а Радован Лазаревић, док су
у пригодном музичком програму наступили доајени тамбурашког оркестра ''Абрашевић'' из Ваљева.

НА СЕДНИЦИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ПРОГЛАШЕНА
ИЗБОРНА ЛИСТА СНС
Изборна комисија општине Мионица је на седници
одржаној 17. новембра прогласила прву изборну листу за
предстојеће локалне изборе у мионичкој општини, који ће
бити одржани 24. децембра. Листа носи назив
''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'', а
Изборна комисија је утврдила да поменута изборна листа,
која ће на гласачком листићу бити под редним бројем 1,
испуњава услове за одређивање једног опуномоћеног
представника и заменика у проширени састав Изборне
комисије и бирачких одбора.

Предавање изборне листе:
Дарко Глишић и Бобан Јанковић

Милорад Радојчић, Бобан Јанковић,
Радован Лазаревић и Мирослав Трифуновић
Саговорници су се дотакли неколико тема разговарајући о прошлости и будућности, од историјског контекста
где је било речи о знаменитим личностима које су обележиле поједине епохе и од којих је без дилеме најзначајнија
војвода Мишић, преко приче о природним и другим ресурсима овог краја, све до питања демографије и друштвеног
живота.
- Стратегија будућности треба да буде заснована на
историјском наслеђу, искуствима наших претходника,
базним ресурсима као што су термалне воде, камен и
потенцијали у области пољопривреде, а ношена енергијом
младих. Ништа се не дешава преко ноћи и морамо разумети
да ће се резултати онога што данас радимо видети тек у
деценијама које долазе. Наш је задатак да обезбедимо
услове да Мионица постане дестинација у коју ће људи
долазити да остану.Чињеница је да без јаке привреде нема
јаке локалне самоуправе и због тога смо недавно успели да
доведемо страног инвеститора који ће почетком наредне
године овде покренути погон у области конфекцијске
производње- рекао је између осталог Бобан Јанковић, који
је отворио изложбу фотографија од којих је већина
објављена у фото-монографији ''Мионица-завичај војводе
Мишића''.
А.Ковачевић
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
7. 12.2017. г. навршава се пет
година од како није са нама
наш вољени

НИКОЛА ИЛИЋ
(1985 – 2012)
- кошаркаш –

РАДЕ СИМИЋ
МРКИ
(1951 .2017)
Остаћеш у лепом сећању
Удружење пензионера Уб
ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

СЛОБОДАН БЕКЧИЋ
(1947 - 2017)
Памтићемо твој ведри лик
и по добру те помињати.
Удружење пензионера Уб

„Дођеш ти нама у снове,
па се испричамо ко некад.
Ко некад се смејеш и опет
одеш,и дуго још одзвања тај
смех...Знамо да смо будни
тек кад нам суза из ока
крене...“И тако пет тешких
година без тебе...
Отац Миленко, мајка Надежда,
сестра Јована
и сестричина Елена

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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СЕЋАЊЕ

26.новембра 2017.г.
навршиле су се две године
од смрти наше мајке

ЦВЕТКО
ТАНАСИЈЕВИЋ –
ЛАКА
(11.10.1962 – 27.11.2013)
Четири године смо без тебе.
Горка судбина прерано те
одвоји од нас. Нема суза које
те могу оплакати, нити
времена у коме те можемо
прежалити...

МИЛКЕ ГРУБОР
Вечно ти хвала,
за сву љубав и доброту
коју си нам пружила...

Твоји најмилији: мајка
Милица, синови Милорад и
Милан, супруга Марина,
унуци Никола и Лазар,
унуке Милица и Невена,
снахе Ивана и Биљана

Твоје ћерке
са породицама

СЕЋАЊЕ

4.12.2017. г. навршиће се две
године од смрти наше драге

ДЕЈАН ЛАЗИЋ
- ШИФРА
(1976 – 2011)
И ако је прошло већ шест
година од твога одласка од
нас, ја живим у нади да ћеш се
некада вратити нама. Некад
осећам у својој души, да си ту
негде близу мене, да си у кући.
Чујем твој глас, а ја те не
видим, не могу да дођем до
тебе, да те помазим, да те
пољубим и да ти кажем само
три речи:„много те волим“.
Недостајеш нам свима
али мајци, тужној, највише...

ВЕРЕ МИЈАТОВИЋ
(1957 – 2015)
Отишла си прерано од нас,
тихо без иједне речи. Великим
срцем, племенитом душом,
часним животом, заслужила си
вечно сећање у дубини вечног
мира. Почивај, надамо се у рају,
јер си то и заслужила
Супруг Раша, ћерке
Тања и Маја
26.11.2017.г. навршило се
18 година од када није са нама
наш драги

Воле те твоји најмилији
13.11.2017.г. преминуо је наш драги

ДУШАН
РАДИВОЈЕВИЋ
(1953 - 2017)

МОМЧИЛО ЂОРЂЕВИЋ
Време пролази, а љубав
и сећање трајаће вечно.
Супруга и кћерке
са породицама

Нисмо те могли сачувати
од смрти, али Те чувамо
од заборава. У срцима остаје
празнина која никада
неће бити испуњена.
Супруга Љиљана, ћерке Јелена,
и Ивана, унук Вељко и зет Милош
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
КОНТАКТ
тел. школе: 015/348-829
тел: 015/349-392
моб: 065/69-57-196
Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин

Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 13 до 19 h
од 10 до 14 h

ДРУГА ЕКОНОМСКА
ШКОЛА У ШАПЦУ
ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
V степен

Техничар обезбеђења
IV степен
НОВО !!! (од 1.септембра 2017.г.одине)

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. Туристички организатор
3. Пословни секретар
4. Проценитељ штете у осигурању
5. Трговински менаџер
6. Посластичар – специјалиста
7. Конобар – специјалиста
8. Кувар – специјалиста
Услов уписа. Средња школа и 2 год.радног искуства

Школа је основана
решењем Министарства
просвете Србије

www.sepsab.edu.rs
e-mail: sepsab@mts.rs
- 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
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.
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ШАБАЦ
Основана решењем Министарства просвете Србије објављује посебан
конкурс за преквалификацију и доквалификацију лица која већ
поседују неку диплому трећег или четвртог степена за стицање нове
дипломе која омогућава запошљавање у Србији и иностранству.

ДРУГА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
III степен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Грађевина

IV степен

зидар – фасадер
армирач – бетонирац
тесар
керамичар – терацер – пећар
декоратер зидних површина
сртаклорезац
хидрограђевинар
руковалац грађевинском механизацијом
монтер суве градње

1. грађевински техничар за високоградњу
2. грађевински техничар за нискоградњу
3. грађевински техничар за хидроградњу
4. образовни профил извођач инсталатерских и
завршних грађевинских радова

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ (V СТЕПЕН) ГРАЂЕВИНА
услов уписа одговарајућа средња школа и 2 године пословног искуства
ГРУПА МАЈСТОРИ
ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
1. зидар мајстор
2. тесар мајстор
3. армирач мајстор
4. бетонирац мајстор
5. изолатер мајстор
6. грађевински керамичар мајстор
7. молер – фарбар мајстор
8. грађевински гипсар мајстор
9. мајстор за кућне водоводне и
канализационе инсталације
10. мајстор за грађевинску механизацију

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ
1. пословођа за високоградњу
2. пословођа за нискоградњу и хидроградњу
3. пословођа за грађевинску механизацију
пословођа за грађевинска постројења

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧАРЕ
1. грађевински техничар специјалиста за
префабриковано грађење
2. грађевински техничар калкулант
3. грађевински техничар специјалиста за водовод
и канализацију
4. грађевински техничар специјалиста за
архитектонске и просторне планове

СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ
У РУСИЈИ, НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
(IV СТЕПЕН)
- за рад у производњи и осталим делатностима
Машински техничар
Машински техничар за компјутерско конструисање
- за рад у сервисима, техничким прегледима
Машински техничар моторних возила
- за рад у електранама и топланама
Техничар машинске енергетике
Машински техничар мерне и регулационе опреме

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ (V СТЕПЕН)
(у једногодишњем трајању)
Аутомеханичар – специјалиста
Бравар - специјалиста
Металостругар - специјалиста
Металоглодач – специјалиста
Услов уписа: Одговарајућа средња
школа и 2 године радног искуства
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.
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OP[TINSKA LIGA
“UB”

Последње 13.коло (19.11.2017):
Звиздар 2012 - Докмир
3:4
Вукона - Јединство (М)
2:1
ОФК Таково - Колубара (ЛП) 3:2
Слога (В) - Мургаш 2012
0:3
Бргуле - Стрелац (К)
3:0
Шарбане - Омладинац
1:3
Слободна: Памбуковица

СОВЉАК ЗИМУЈЕ НА ДНУ
ДРИНСКОГ КАРАВАНА

ЗОНА
ПРЕВЕЛИК
ЗАЛОГАЈ
Прва зонска полусезона у
историји клуба није донела много
осмеха у Совљаку, нема сумње да су
по приказаном заслужили бар једну
победу ове јесени, али табела је
сурова и не даје велику наду у
опстанак. Совљачани чврсто држе
"фењер" у рукама, три "ремија" у 15
мечева су далеко од жељеног учинка,
али се потврдило да зонски ранг не
трпи импровизацију и екипу која не
тренира.
Посебно може да се жали за
пропуштеним у последњих 90 минута
јесени- Совљак је добро играо
против фаворизованих Ваљеваца,
али је промашени пенал Блажића у
87. минуту симболички заокружио
муке које су претрпели у овој
полусезони. Додуше, пропустио је
Курлагић да свира много очигледнији
пенал код резултата 1:1, имао је и
млади Поповић идеалну прилику да
донесе предност домаћину, на крају
је Стаменковић казнио успаваност
одбране и донео победу Радничком
који је скоро цело друго полувреме
играо са фудбалером мање.
Имали су и у Клупцима Совљчани добре периоде игре, утисак је да
су и судије допринеле да "дављеник
не дође до ваздуха", тако да управу
Совљака чека тежак посао у паузи:
- Извесно је да ћемо у пролеће
ући са новим тренером, надамо се и
играчким кадром који ће имати мање
играча са стране. Нисмо били толико
лоши као што табела говори, али смо
платили цех неуиграности и
недостатку тренинга. Ипак, рано је за
предају, верујем да ћемо се боље
спремити за пролеће и извући поуке
из грешака које смо правили ове
јесени- каже секретар Совљака
Драгивоје Даничић.
Б.Матић

Општинска лига Уба, 13. коло

ОФК Таково - Колубара
(Лисо Поље) 3:2 (2:1)
Стадион у Такову. Гледалаца: 50.
Судија: Срђан Михајловић (Уб). Стрелци: Максимовић у 25. и 36. и
Милићевић у 75. за Таково, а Милановић у 20. и Ранковић у 71. минуту.
Жути картони: Ранковић, Танасић (Т),
Дамњановић (К). Црвени картон:
Милићевић (ОФК Таково) у 75. минуту.
ОФК ТАКОВО: М.Илић 6,5, Ранковић 6,5,
Јеремић 7 (Марић -), Тодоровић 6,5,
Николић 6, Танасић 7, Глишић 7, С.Илић
6,5 (Живановић -), Максимовић 7,5,
Милићевић 7, Петковић 7
КОЛУБАРА: Перић 6, Петровић 7,
Пауновић 6,5 (Марјановић 6,5), Дамњановић 6 (Станаревић -), Којић 6,5
(Станковић -), Милутиновић 6,5,
Милановић 7, Д.Јанковић 7, Ранковић
7, Марко Јанковић 6,5 (Петронијевић
6,5), Милан Јанковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Максимовић (ОФК Таково)
Узбудљива утакмица на затварању
јесени у Такову, гости су боље почели,
па је Милановић казнио грешку
Николића за предност Колубаре. Брзо
је Таковчане у игру вратио Немања
Максимовић прецизним ударцем са
ивице шеснаестерца, а исти играч је
главом казнио лошу реакцију голмана
гостију за потпун прокрет.
Након карамбола у шеснаестерцу
Таковчана, најбоље се снашао
Ранковић и погодио са 5 метара, али је
поравнање кратко трајало. Петљао је
Дамњановић, Петковић "украо" лопту
и погодио стативу, а "отпадак" је
сачекао Милићевић и погодио мрежу.
Претерао је стрелац победносног гола
у радости, па је његов тим победу
бранио са играчем мање у последњих
15-ак минута.
Зона "Дрина", 15. коло

Совљак- Раднички Горење
(Ваљево) 1:2 (1:1)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 100.
Судија: Милан Курлагић (Ужице).
Стрелци: Милош Матић у 35. за Совљак,
а Стевановић у 19. и Стаменковић у 80.
минуту за Раднички Горење. Жути
картони: Ђорђевић, Миловановић,
Јанузи-Милошевић (С), Стевановић,
Ђурић (Р). Црвени картон: Лукић
(Раднички Горење) у 53. минуту.
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 6,5,
Павловић 7, Белак 7, Ђорђевић 6,5
(Н.Матић -), Милојевић 6,5, Миловановић
7, Поповић 6,5, Блажић 6,5, М.Матић 7
(Ерић -), Рамадани 7, Станисављевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Небојша Стевановић (Раднички Горење)
Зона "Дрина", 14. коло

Раднички Стобекс- Совљак
4:0 (1:0)
Стадион у Клупцима. Гледалаца: 100.
Судија: Алекса Шаренац (Ужице).
Стрелци: М.Марковић у 4., Ковачевић у
58., Павловић у 70. и Матић у 79. минуту.
Жути картони: Костић, Павловић (Р),
Блажић (С).
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 6,5,
Стефановић 6, Шеговић 6,5, Павловић (Н.Матић 6,5), Милојевић 7, Ђорђевић 6
(Јајић -), М.Матић 7, Блажић 6,5, Ерић 6
(Поповић -), Рамадани 6, Станисављевић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
М.Марковић (Р)
Б.Матић

Општинска лига Уба, 13. коло

Вукона- Јединство (Милорци)
2:1 (1:1)
Стадион у Вукони. Гледалаца: 50. Судија:
Јован Мијаиловић (Уб). Стрелци: Јечменица у 4. и М.Антонић у 63. за Вукону, а
Станојевић у 16. минуту за Јединство.
Жути картони: Д.Лукић, Јечменица,
Марковић, М.Антонић, З.Димитријевић,
М.Лукић (В), Косијер, Јокић (Ј).
ВУКОНА: М.Лукић 7,5, М.Димитријевић 7,
З.Димитријевић 7, Г.Димитријевић 7,
Јечменица 7,5, Ђ.Антонић 7, Марковић 7,
Д.Лукић 8 (Јовановић -), Гајић 7 (Стефановић -), М.Антонић 7,5, Срећковић 7
ЈЕДИНСТВО: Јеремић 7, Шаровић 6,5,
Симић 6,5 (Карапанџић -), Алеков 6,5,
Петровић 6,5, Ђорђевић 6,5, Косијер 6,5,
Станојeвић 7, Трајковски 6,5 (Чарапић -),
Јокић 7, Павићевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Драган Лукић (Вукона)
Милорчани као да су се уплашили
јесење титуле, одиграли су бледо против
мотивисаног домаћина који је вешто
искористио своје шансе. Оба гола су пала
по истој матрици, а као асистент се
истакао "плејмејкер" Вуконе Драган
Лукић. Најпре је у "трепавицу" погодио
штопера Јечменицу, а на сличан начин у
наставку употребљиву лопту искористио
је Милош Антонић. Могао је и Гајић до гола
у 46. минуту, његов ударац завршио је
поред стативе.
Једину праву акцију гости су извели у
режији Јокића, лепу повратну лопту
Станојевић је искористио за поравнање.
Имао је Јојић још један покушај до краја,
премало да би се узео и бод на
последњем јесењем гостовању...
Општинска лига Уба, 13. коло

Звиздар - Докмир
3:4 (2:1)
СЦ "Рудник" у Звиздару. Гледалаца: 30.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
Лекић у 21. и Урошевић у 40. и 55. за
Звиздар, а Поповић у 41., Спасојевић у 58.
и Несторовић у 64. из пенала и 82. минуту
за Докмир. Жути картони: Живковић (З),
Јеремић, Пауновић, Несторовић (Д).
ЗВИЗДАР: Симић 6, Перић 6, Лекић 7,
Лукић 6,5, Игњатовић 6, Живковић 6,5,
Радовановић 6 (Давидовић -), Ђурђевић
6,5, Васиљевић 6, Ракић 6,5, Урошевић 7,5
ДОКМИР: Ковачевић 6, Пауновић 7,
Јеремић 7, З.Јовић 6,5, Манојловић 7,
Нешковић 6,5, Поповић 8, Спасојевић 7,5,
М.Јовић 6,5, Несторовић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Несторовић (Докмир)
Необична утакмица у Звиздару,
домаћин је имао чак три играча више на
старту, али су се од 10. минута
прикључили Несторовић и Поповић, на
крају најзаслужнији за тријумф гостију.
Звиздар је на крилима Лекића и
Урошевића стигао до капиталне предности- 3:1, али се Докмир враћа у игру
након индиректа из срца казненог простора. Руком је након тога играо Игњатовић, па је Несторовић поравнао са
"беле тачке", да би исти играч после лепе
акције са Поповићем донео победу
гостујућој екипи.

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

ФУДБАЛ

30.новембар 2017.г.
Међуопштинска лига Колубаре, 13. коло

Чучуге- Врело
2:0 (2:0)
Последње 13.коло (18/19.11.2017):
Гуњевац - Дим.Туцовић
2:1
Чучуге - Врело
2:0
ОФК Паљуви - Јошева
3:1
Полет (ДЛ) - Рубрибреза
4:3
Каленић - ОФК Стубленица 3:0
Црвена Јабука - Полет (Т)
1:3
Слободан: Рудар (Радљево)

Стадион у Чучугама. Гледалаца: 50.
Судија: Немања Ћећез (Боговађа).
Стрелац: Симеуновић у 30. и 45.
минуту. Жути картони: Јокић, Јанковић
(Врело).
ЧУЧУГЕ: Митрић 7, Тимотић 7,
Веселиновић 7, Драговић 7 (Ранковић ), Јовић 7,5, Ковачевић 7,5, Ђуричић 7
(Ашковић -), Симеуновић 7,5
(Степановић -), Марковић 7, Станојевић
7, Ристић 7
ВРЕЛО: Радовановић 7, Младеновић 6
(Мијатовић 6), М.Илић 6, Јанковић 6,
Новаковић 7, Грујић 6,5, Н.Илић 6,
Мирковић 6,5, Радојичић 6 (Матић -),
Јокић 6,5, Панић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Симеуновић (Чучуге)
Домаћин није блистао, али је био
бољи ривал и захваљујући вештом
Симеуновићу дошао до рутинске
победе. Најпре се бивши нападач
Радника добро снашао у гужви након
корнера, а потом одлично затворио
другу стативу и волејом натерао
Радовановића на другу капитулацију.

МОФЛ Колубаре "Исток", 13. коло

Гуњевац- Димитрије Туцовић (Ћелије) 2:1 (0:1)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 50. Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Марковић у 70. и 75. за Гуњевац, а Павловић у 19. минуту за Д.Туцовић. Жути
картони: М.Симић, Милошевић, Ивковић (Г), Ибрахимовић, Н.Марковић, Сандић (Д)
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 7,5, Јоксимовић 7, Д.Симић 8, М.Симић 7,5, Вујковић 7
(Ивковић 6,5), Марковић 8, Кузмановић 7, Илић 7,5, Спасојевић 7,5, Милошевић 7,5,
Билић 7
Д.ТУЦОВИЋ: Ковачевић 7, Ибрахимовић 6,5, Новаковић 6,5, И.Марковић 7,
Аврамовић 7, Мићић 6,5, Н.Марковић 6,5, Грујичић 7, Сандић 6,5 (Р.Јевтић 6,5),
Павловић 7,5, Обрадовић 6,5 (В.Јевтић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Душко Симић (Гуњевац)
Најбоља јесења игра екипе Игора Стаменковића чиме је заокружена одлична
полусезона и обезбеђена богата залиха за пролеће. Иако је домаћин боље почео,
повели су гости- лопта је сплетом околности погодила у руку Душана Марковића, а
сигуран са 11 метара био је Дарко Павловић.
Добре прилике за поравнање имали су Душко Симић и Билић, али су голови
стигли у наставку. Најпре је Душко Симић пробио по левој страни и идеално
упослио Душана Марковића на "петерцу", а победоносни гол пао је по истој шеми
са другог бока. Овога пута асистент је био Милош Симић, а Марковић је прецизним
ударцем у даљи угао крунисао одлично издање домаћина. Да победа има мало
горког укуса, десила се непријатна повреда Вујковића коме су страдали лигаменти
колена.

ФК Гуњевац
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МОФЛ Колубаре "Исток", 13. коло

Црвена Јабука- Полет
(Таково) 1:3 (0:1)
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
50. Судија: Владимир Благојевић (Уб).
Стрелци: Максимовић у 86. за Црвену
Јабуку, а С.Илић у 44. и Јеремић у 80. и
84. минуту за Полет. Жути картони:
Н.Петровић, Т.Петровић, Јеремић (П).
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Милутиновић 6,5,
Бошковић 6,5, Стефановић 6,
Мирковић 6 (Илић -), Малешевић 6,
Берановић 6, Ранковић 7, Максимовић
7, Марковић 6,5, Јовићевић 7, Вукић 6,5
(Кузмановић -)
ПОЛЕТ: Михајловић 9, Н.Петровић 6,5
(Максимовић 7), Т.Петровић 7, Гојаковић 7,5, Граховац 7, М.Илић 7, С.Илић
7,5, Јеремић 9, Пантић 8, Ненадовић
6,5, Радовановић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Срђан Михајловић
(Полет)
Утакмица у Црвеној Јабуци остаће
упамћена по три оправдано досуђена
пенала од којих ниједан није
реализован! Највећи "кривац" за то је
бивши голман Јединства Срђан
Михајловић, најпре је укротио шут
Дарка Максимовића са 11 метара, а
потом и Јовићевића! На другој страни,
Ненад Јеремић је са "креча" пребацио
пречку, али се искупио са две
мајсторске реакције у наставку
сусрета. Најпре је центаршут Пантића у
енглеском стилу послао главом под
пречку, а потом минијатуром на
"петерцу" демонстрирао и бразилску
школу фудбала.
Јеремић је у првом делу и асистирао
Срећку Илићу за вођство Полета, а за
част фрустрираног домаћина погодио
је у финишу Максимовић након
центаршута Ранковића.
МОФЛ Колубаре "Исток", 13. коло

Паљуви- Јошева
3:1 (1:0)
Стадион СЦ "Матић". Гледалаца: 30.
Стрелци: Новаковић у 43., Јовић у 75. и
Милутиновић у 90. за Јошеву, а Костић
у 49. минуту за Јошеву. Жути картони:
Ђурић, Веселиновић, Рашић (П),
Станојевић, Мијаиловић, Николић,
М.Вујић, Петровић (Ј).
ПАЉУВИ: Ћургуз 7, Станојловић 7
(Милутиновић 7), Павловић 7, Веселиновић 7, Рашић 7,5, Ђурић 7, Филиповић 7, Јовић 8, Мијатовић 7, Пантелић 7, Новаковић 7,5 (Гајић 7)
ЈОШЕВА: Поповић 7, Станојевић 6,5,
М.Вујић 6,5, Васиљевић 6,5, З.Вујић 6,5,
Мијаиловић 7,5, Тешић 7, Д.Николић
6,5, Костић 7,5, Петровић 6,5, Г.Николић
6,5 (Милановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Јовић (П)
Гости су посустили у финишу првог
полувремена, Милан Новаковић је
искористио употребљиву лопту Веселиновића, а лопта је после његовог
шута погодила обе стативе и одбила се
у гол!
Јошева је изједначила мајсторском
реакцијом Костића у дуелу са
Ћургузом, а резервни играч домаћих
Гајић је пропустио чак три идеалне
шансе да врати предност домаћима.
Ипак, добром асистенцијом омогућио
је Јовићу да погоди на другој стативи,
а жестоко су протестовали у гости у
финишу сматрајући да је Веселиновић
руком спречио изједначење. Док су се
гости свађали са судијом, севнула је
контра Паљува коју је лепим ударцем
главом окончао Милутиновић.
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ФУДБАЛ

30.новембар 2017.г.
Окружна лига Колубаре, 15. коло

Последње 15.коло (18/19.11.2017):
Тешњар - Младост
1:4
Пепељевац - Брезовица
1:7
Тулари - Врело Спорт
1:3
ОФК Јабучје - Искра
1:1
Тврдојевац - Качер
3:1
Бањани - Трлић
4:1
Јуниор НН - Рибникар
4:1
ЗСК - Радник
4:2

МАЛИ ОГЛАСИ

НА ПРОДАЈУ повољно
2 једноипособна стана
површине од по 45,29
квадрата (на другом и трећем
спрату) у новој згради преко
пута „Уникредит банке”.
Комплетна инфраструктура,
храстов паркет, ПВЦ
столарија, сигурносна врата,
интерфон... Одмах усељиви.
Власништво 1/1.

Тел. 069/24-34-666

КУПУЈЕМ
ХЕКТАР И ВИШЕ
ШУМЕ У ОКОЛИНИ
ЛАЈКОВЦА
063/1048-842

Окружна лига Колубаре, 15. коло

Бањани- Трлић
4:1 (3:0)

Тулари- Врело Спорт
1:3 (0:1)

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 50.
Судија: Ђорђе Андрић (Ваљево).
Стрелци: Гајић у 5., 7., 9. и 55. за
Бањане, а Савић у 48. минуту за Трлић.
Жути картони: Софранић, Љ.Димитријевић (Б), Новаковић (Т).
БАЊАНИ: Даниловић 7, М.Нешовановић 7, Ненадовић 7, М.Димитријевић
8, Софранић 8, Симић 7, А.Нешовановић 7 (Илић 7), Ранитовић 8, Бабић 7,
Љ.Димитријевић 7 (Симић 7), Гајић 9
ТРЛИЋ: Милосављевић 6, Лазић 6,
Марковић 6, Танасијевић 6, Иконић 6
(Живановић 6), Ђурић 6,5, Савић 6,
Поповић 6, Грујић 6, Обрадовић 6
(Давидовић 6), Новаковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Шоу Милана Гајића за крај јесени, са
новим дугачким рафалом најбољи
стрелац округа стигао је до импресивне цифре од 27 погодака у јесењем
делу! Вероватно је податак за спортске
анале да је постигао хет-трик за непуна
четири минута, сваки по истој матрици.
Смењивали су се Ранитовић, Софранић и Љуба Димитријевић као асистенти, употребљиве дубинске лопте
биле су посластица за Гајића и
нерешива загонетка за одбрану
Трлића.
У наставку је Гајић свој импресиван
учинак заокружио волеј-ударцем на
пас Алексе Нешовановића, а све што је
тим Трлића успео да уради, био је
почасан погодак Жељка Савића из
слободног ударца.

Стадион у Туларима. Гледалаца: 50.
Судија: Петар Нешковић (Уб). Стрелци:
Сарић у 69. за Туларе, а Ристовски у 35.,
Новаковић у 77. и Љубичић у 90. минуту
за Врело Спорт. Жути картон: Ђорђевић
(Т), Милошевић, Јолачић, Леонтијевић,
Новаковић, Шаиновић (В). Црвени
картон: Адамовић (Тулари) у 71. минуту
ТУЛАРИ: Мрчић 7, Шимшић 7, Зујаловић
7, Марјановић 7, Брдаревић 7, Живковић
6,5 (Младеновић 6), Мехинагић 6,5
(Стожинић -), Ђорђевић 6, Николић 7,5,
Адамовић 6,5, Сарић 7,5
ВРЕЛО СПОРТ: Јовановић 6,5, Симић 7,
Јолачић 7,5, Ристовски 7,5 (Арамбашић ), Матић 6,5 (Јевтић -), Новаковић 8,
Милошевић 6,5, Леонтијевић 7, Јанковић 7,5, Љубичић 7,5, Анђић 7 (Шаиновић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Новаковић (Врело Спорт)
Врељани су успешно закључили
берићетну јесен, али и домаћини
заслужују похвале за најбољи меч
јесени код куће. Прилике Мехинагића и
Живковића најавиле су жесток отпор
Тулараца, али су гости мајсторском
акцијом на "петопарцу" дошли до
предности. Ристовског је пречка омела
да се и по други пут упише у стрелце, а
поравнање је стигло након срећног
сплета околности за Туларе- голман
Јовановић је погодио у леђа Сарића, а
лопта се од његових леђа одбила у
мрежу!
Када је Новаковић демонстрирао
снагу своје "левице" и Адамовић
зарадио пут у свлачионицу, деловало је
да је меч преломљен. Ипак, борбени
домаћин је имао пречку Марјановића и
прилику Мехинагића за сензационалан
бод, на крају је Љубичић казнио
неозбиљност Младеновића за тешко
остварени тријумф лидера.

Окружна лига Колубаре, 15. коло

Пепељевац- Брезовица
1:7 (0:5)
Стадион у Ћелијама. Гледалаца: 50.
Судија: Дејан Ранисављевић (Бабина
Лука). Стрелци: Теофиловић у 84. за
Пепељевац, а Јанковић у 3. и Гошић у
8., 34., 38., 43., 81. и 87. минуту за Брезовицу. Жути картони: Радосављевић,
Тојчић (Б).
ПЕПЕЉЕВАЦ: Савић 5, Радивојевић 5,
Лукић 5, Перић 5,5, Ђукић - (Радојичић
5), Молеровић 5, Милићевић 5,
Ковачевић 5, Марковић 5 (Матић 5),
Јевтић 5 (Брдарић 5), Теофиловић 6
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7, Вуканић
7,5 (Марковић 7), Јанковић 8, Тојчић 7,5,
А.Николић 7, Радосављевић 7, Тешић
7,5 (Анђелић 7), Ђурђевић 8 (Руменић
7), Гошић 9, Ашковић 7,5, И.Николић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Гошић (Брезовица)

Окружна лига Колубаре, 15. коло

Тврдојевац- Качер
3:1 (0:1)
Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 70.
Судија: Дарко Весић (Дивци). Стрелци:
Лазић у 65., Јовановић у 72. и Јовић у 80.
за Тврдојевац, а Средојевић у 26.
минуту за Качер. Жути картони:
Јовановић, Ракић (Т), Ђорић (Качер).
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 7,5, Милић
7,5, И.Ранковић 7,5, Миловановић 7,
Лазић 6,5, Ћесаревић 6,5 (Јовичић 7),
Јелић 6,5, Јовић 6,5, Јовановић 7,5,
Васић 7, Ракић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ивко Ранковић (Тврдојевац)

ФУДБАЛ

30.новембар 2017.г.
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ОДЛИЧНЕ ИГРЕ ЈЕДИНСТВА У ФИНИШУ ЈЕСЕНИ

БОГАТА ЗАЛИХА ЗА МИРАН ЗИМСКИ САН
- Убљани нису поражени у последњих седам мечева, пролеће дочекују на петој позицији.
- Сајић срушио Слогу из Пожеге. - Голман Пешић спасао Шумадију у последњем мечу полусезоне.
Јединство је први део сезоне окончало на високом петом месту, са
освојеним тридесет и једним бодом што је залиха која је задовољила и
највеће оптимисте. Остаје да се жали што су црвено-бели кикснули
против "дављеника"- Полета, Железничара и посебно ФАП-а на домаћем
терену, али као повратници у српсколигашки ранг- убски фудбалери су
апсолутно оправдали поверење Немање Матића, човека чији је
несебични гест претпрошлог лета спасао клуб вероватно тешке агоније са
врло песимистичном перспективом.
Убски фудбалери су се у великом стилу опростили од својих
навијача- у мечу жестоког темпа од првог до последњег секунда, узели су
"скалп" старом ривалу из Пожеге и потврдили да одлични јесењи
резултати нису случајност. Иако је меч са кандидатом за Прву лигу почео
пехом (Брадоњић на загревању обновио повреду), Јединство се
испрсило пред изузетно јаком Слогом и ставило "шлаг на торту" успешне
јесени у српсколигашком рангу.
Већ после неколико минута било је јасно да су копља укрстила две
јаке и дисциплиноване екипе, Никитовић је покушао да изненади колегу
Дуканца са Плазинићем у везном реду, али сем неколико добрих покушаја
из даљине- Пожежани нису успели да угрозе најбољу одбрану и голмана
лиге. На другој страни, црвено-бели су сачекали своју шансу из прекида.
Знао је Дуканац да ће изостанак капитена Николића учинити госте
рањивијим код набачених лопти, Којић је мајсторски "заврнуо" лопту ка
"петерцу", а Сајић минималним контактом главом послао лопту ван
домашаја голмана Слоге.
У првих 15 минута наставка
деловало је да ће Јединство преломити
меч, покушаје Бељића и Дејана Јовановића успео је да укроти Радојичић. Гости
су тешко долазили до прилике, ударци
Ристића и Грујичића нису били проблем
за Ивана Јовановића, а снажан "ветар у
леђа" стизао је и са трибина Џајиног
стадиона. Последњи звиждук Михаиловића био је сигнал за велику радост
убских момака, неки су једва стајали на
ногама после жестоке битке, али је труд
награђен највреднијом победом у
сезони.
На крагујевачком Бубњу црвенобели су наступили без Бељића, Дејана
Јовановића, Зорана Радојичића и
Брадоњића, па је, осим голмана Ракића,
Доминантан у скоку:
Дуканац на клупи имао 4 јуниора и
реконвалесценте Панића и Гавриловића.
Немања Сајић
И у таквим околностима, Јединство је
било на прагу победе и створило неколико идеалних прилика за победу.
Штета је што млади Радивојевић није био боље сконцентрисан у трећем
минуту када је голман Пешић спречио у мат-позицији, а младом голману
Шумадије апсолутно припада епитет јунака меча. У два наврата је
фноменално зауставио Крстића када је деловало да је погодак
неминован, а одбране Ситарици у последњем минуту меча не би се
постидели ни најбољи европски голмани. Могао је и Панић боље да
шутира након паса Крстића, а умало да на другој страни Арсенијевић
главом казни промашаје гостију. Ипак, тренер Верољуб Дуканац нема
разлога за незадовољство на крају јесени:
- Све честитке момцима, имам пуно разлога да будем поносан, чак смо и
на Бубњу у десеткованом саставу показали да можемо без сваког
појединца. Остаје жал за два бода која смо заслужили игром, али "реми" у
гостима у оваквој лиги никад не може бити неуспех. Имали смо сјајну
серију од 10. кола без пораза која нам даје право да уздигнутог чела одемо
на паузу, а људи који воде клуб треба да буду поносни на резултат
остварен доминантно са домаћим играчким кадром. Састаћемо ћемо се
још једном у току ове недеље, урадити анализу урађеног и задовољни
отићи на одмор који смо, признајем, једва чекали након исцрпљујуће
јесени- каже лазаревачки тренер на клупи Јединства.
Б.Матић

Против Шумадије први пут у протоколу:
Омладинци Никола Головић
и Александар Грујичић
Српска лига "Запад", 17. коло

Шумадија 1903 - Јединство (Уб)
0:0
Стадион "Бубањ" у Крагујевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Љубиша Борисављевић (Ивањица).
Није било картона.
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Којић 7 (од 90+2.
Гавриловић -), Андрић 7, Радовановић 6,5 (од
60. Мочић -), Стаменковић 7, Сајић 7,5, Крстић 7,
Радојичић 7, Лукић 7,5, Ситарица 6,5,
Радивојевић 6,5 (од 62. Панић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Алекса Пешић (Шумадија)
Српска лига "Запад", 16. коло

Јединство (Уб) - Слога (Пожега)
1:0 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 400.
Судија: Марко Михаиловић (Аранђеловац).
Стрелац: Сајић у 14. минуту. Жути картони:
Бељић, Д.Јовановић, Стаменковић, Ситарица
(Ј), Глишовић, Јањић (С).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7,5, Којић 7 (од 46.
Ситарица 7), Андрић 7, Панић 7, Стаменковић 7,
Сајић 8, Крстић 7, Н.Радојичић 7,5, Лукић 8,
Бељић 7 (од 88. Радовановић -), Радивојевић 7
(од 46. Д.Јовановић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Сајић (Јединство)

28

ФУДБАЛ

30.новембар 2017.г.

ПАМБУКОВИЦА ПОНЕЛА ЕПИТЕТ ЈЕСЕЊЕГ ПРВАКА ОФС УБ

СЛАБ ФИНИШ ИСТОПИО ПРЕДНОСТ
Још летос се у табору Памбуковице
говорило о највишим амбицијама, под
тренерском палицом Марка-Ћеле Максимовића екипа је силовито стартовала са четири
везане победе, па је на половини јесени
предност у односу на најближе ривале
износила великих 5 бодова. Ипак, први
пораз у Шарбанама показао је да Памбуковица није нерањива, а три везана "ремија" у
финишу потпуно су истопили предност.
Ипак, остварена је вредна победа у претпоследњем колу у Докмиру, у последњем је
лидер био слободан и ослушкивао вести из
Вуконе где су се Милорчани борили за
јесењу титулу. Ипак, победа домаћина оставила је јесење почасти у Џајином завичају,
мада су се Таковчани победом против
Колубаре поравнали на врху са Памбуковицом. Тако ћемо тек на пролеће добити одговор могу ли
"зелено-бели" у Међуопштинску лигу после 12 година паузе,
секретар и много више од тога у клубу Жељко Балиновац
сматра да клуб има снаге да на прави начин заврши започет
посао:
- Сигурно је да смо требали да направимо већу зимску
залиху, али нема сврхе освртати се за пропуштеним. Већ
смо направили прве кораке ка јачању тима, враћа се
ветеран Исић, а на прагу су и два појачања из Окружне лиге
Колубаре. Марко Максимовић је завршио мисију у
Памбуковици, пријатељски смо се растали, тако да ћемо
имати новог тренера у наставку сезоне. Стручни штаб
појачаће бивши атлетски шампион и наш земљак Зоран
Моловић, он ће бити задужен за кондицију играча- прича
Балиновац о плановима клуба.
Екипу је ка првом месту предводио капитен Милош
Ђукић са 11 погодака, а пратио га је летошње појачање
Душан Ненадовић са 7 голова. Све наступе забележили су
Глишић, Никола Митровић и Јовановић, а по једном су

ФК Памбуковица
одсуствовали Душан Ненадовић, Ђукић и Раша Балиновац.
Терет између статива су подједнако расподелили Ђурђевић,
Ваљевац Маринковић и искусни Пошарац, а вреди истаћи и
дебитанстке сениорске минуте Луке Ненадовића (рођен 2001.
године). Успевали су Памбуковчани и да организују тренинг у
првој половини јесени, врло необично и похвално за овај ранг, а
формирањем пионирске селекције потврђено је да управа
клуба на челу са председником Пантелићем не води клуб од
данас до сутра...
Б.Матић
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ОДИГРАН ПРВИ ГРАДСКИ КОШАРКАШКИ ДЕРБИ У ИСТОРИЈИ УБА

МЛАДОСТ ФУРИОЗНИМ ФИНИШОМ ДО ПОБЕДЕ
- У више нервозном него квалитетном сусрету, млађи убски клуб славио бољом игром у последњој
четвртини. - Амбијент за памћење уз спортско навијање и понашање актера. - Иван Поповић са 30
поена најбољи стрелац дербија, титулу јунака меча, ипак, преузео Димитрије Мрђа, "плеј" Младости.

КК Младост 014

КК Уб

Препуна убска Хала спортова била је поприште убског
кошаркашког дербија, првог у историји "баскета" на овим
просторима. Амбијент је био такав да га се не би постидели ни
суперлигаши- на једној страни трибина вијориле су се заставе
у знак подршке према старијем клубу, на другој много гласнија
и бројнија публика Младости у којој су предњачили најмлађи
полазници школе. И поред напетости и тензије која се јасно
осећала у ваздуху- актери меча су се углавом господски
понашали, кошаркаши Уба су на крају спортски честитали
својим колегама из Младости на заслуженој победи.
Почело је стегнуто и нервозно на обе стране, готово три
минута требало је да Ђорђе Васиљевић, капитен Младости,
постигне прве поене на дербију. Први је окове са својих руку
скинуо "плејмејкер" формалних гостију Димитрије Мрђа,
везао је пет поена за предност Младости од 14:11 и први тајмаут домаћих. Код Уба је дерби одлично отворио Ћирковић са
офанзивним скоковима и поенима на табли, а "тројка" Ивана
Поповића за крај првог периода најавила је да улази у
шутерски ритам. Средином другог дела комплетиран је
гостујући тим доласком Марка Љубојевића, али је уследио
врло брзо велики хендикеп за Младост. Нервоза је надвладала Јадранина, после техничке за "флопинг" уследила је и
друга за протест, па се искусни центар преселио на трибине.
Пропустио је тада Уб да се значајније одлепи, чак и тако расан
шутер као Иван Поповић је промашио три бацања, па се на
велику паузу отишло са вођством домаћих од 30:29.

Искуснија екипа однела победу
Трећа четвртина је донела жестоку офанзиву Младости,
одлични Стевановић и Мрђа су "тројкама" донели +5 својој
екипи, али је одмах узвратио далекометним хицем Иван
Поповић. Није било лако судијама, код резултата 40:42
искључили су са клупе гостију Зорана Ђорђевића, претерао је
у протестима након неспортске за Ђорђа Васиљевића. Ипак,
како је одмицао меч, деловало је да је Урошевић нашао прави
рецепт за одбрану- Стевановић је јурио Ивана Поповића по
целом терену, остала четворица су се бранила зонски. Коцкао
се Урошевић са шутем Лазара Поповића и Драксимовића ипогодио. Изузев Живковића који је одиграо одличан меч,
ниједан играч Уба није могао ништа да убаци, а вероватно

ДРМЛ "Запад", 8. коло

Уб- Младост 014 55:66
(14:17, 16:12, 15:14, 10:23)
Убска Хала спортова. Гледалаца: 500. Судије: Дуловић,
Синђелић (Чачак).
УБ: Живковић 13, Јагодић, Л.Поповић 4 (6 ск.), И.Поповић 30
(9 ск.), Ћирковић 8 (5 ск.), Пећинар, Драксимовић,
Миливојевић, Гагић, Обрадовић, Јагодић, Пуљезевић (6 ск.),
Марковић
МЛАДОСТ: Мрђа 17 (5 ск.), Стевановић 12 (4 ск.), Марјановић,
Васиљевић 2, Ивковић, Ђорђић 15 (5 ск., 3 ас.), Раденовић 2
(4 ск.), Лазаревић, Јевтић, Јадранин 8, Танасковић 2 (7 ск.),
Љубојевић 8 (8 ск.)

Навијање какво се не памти на Убу
кључни детаљ меча десио се код резултата 51:53. Мрђа је
трошио последње секунде напада, деловало је да нема решење,
а онда "одапео" "тројку" са 9 метара за поново великих пет
поена предности.
Убрзо је и Живковић због друге техничке морао у
свлачионицу, када је Љубојевић асистирао Танасковићу за кош
иза леђа било је јасно ко је победник у историјском мечу. Након
меча који улази у анале убске кошарке, тренер победника
Владимир Урошевић је сијао од среће:
- Много је било нервозе на паркету, тешких судијских
одлука, али бих волео да се први дерби запамти по сјајној
атмосфери и фер-понашању играча обе екипе. Знали смо да
морамо да зауставимо Ивана Поповића, да га бар натерамо на
тешке шутеве, а за остале сам очекивао да под оволиким
притиском немају високе проценте шута. Промашили смо
превише слободних бацања, сигурно петнаестак, али нисмо
паничили. Желео сам да водим овај дерби иако је мој искуснији
колега Ђорђевић тренер првог тима и да терет резултата, било
позитивног, било негативног, буде на мојим леђима. Испало је
најбоље, хвала играчима и нашој феноменалној публици, ово су
тренуци за које се живи и који се вечно памте.
Један од најбољих убских кошаркаша у историји Иван
Поповић разлоге пораза нашао је у "дужој клупи" и већем
искуству Младости:
- Честитам ривалу на заслуженој победи, боље су се
снашли у неуобичајеној атмосфери за већину играча и
искористили то што смо промашили превише отворених шутева.
Сматрао сам да не треба да форсирам превише у наставку,
пробао саиграчима да створим простор, али није нам то донело
резултат. Похвалио бих изузетан амбијент и коректно надметање
на паркету, надам се да ћемо у наставку сезоне остварити боље
резултате.
Б.Матић
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ИГРАЛЕ ТАЈ-БРЕК СА КРАЉЕВЧАНКАМА

Прва лига Србије, 7. коло

Уб- Гимназијалац 3:2 (25:11,
20:25, 25:22, 21:25, 15:13)

ОСЦИЛАЦИЈЕ КОШТАЛЕ БОДА

Хала спортова на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Милошевић (Београд),
Тодоровић (Косјерић)
УБ: Лазић (либеро), Драшковић 6,
Иванковић, Петровић 11, Николић 6,
Мартиновић 19, Киселчић, Јелић 4,
Митровић 11, Вуловић 10, Јаблан 2,
Глишић 6

- Убљанке се "коцкале" против Гимназијалца и у петом сету
"ишчупале" победу. - Бриљантна партија у Ваљеву, домаћину
ни грам наде. - Следи дерби са непораженим Београдом.
Два различита лица показале су
убске одбојкашице у претходна два
кола. Против старог ривала из нижег
ранга одиграле су најбољу партију у
сезони, Ваљевске су углавном биле
неме посматрачице брзих и прецизних
акција Уба, па је комшијски дерби то био
само на папиру. У сва три сета, Убљанке
су брзо правиле предност, играле
сконцентрисано од првог до последњег
поена, па тренер Дејан Стојковић није
имао потребе ниједном да реагује за
нешто више од сат времена меча у
Студентовој хали.
Ни први сет против Гимназијалца
на убском паркету није наговештавао
било какву неизвесност. Миа Вуловић
је на сервису покренула дугачку серију
за вођство од 10:2, брзо се то претворило и у двоцифрену предност, а деби у
дресу Уба имала је техничар Анђелија
Драшковић из Старе Пазове. Девојка
рођена 2000. године била је на списку
кадетске репрезентације и очекује се да
буде велико појачање, уз напомену да
је први дизач Ана Поповић била
одсутна због болести. Због лакших
повреда меч су пропустиле Соња
Каришик и Ирена Дробњак, деловало је
по првом сету да се то неће осетити на
паркету...

Наредне утакмице ЖОК Уб:
8.коло (2.децембар):
БЕОГРАД - УБ
9.коло (10.децембар- 18ч):
УБ - ФУТОГ

Прва лига Србије, 6. коло

Ваљево- Уб 0:3
(17:25, 17:25, 13:25)
Дејан Станковић,
тренер ЖОК Уб
На почетку другог сета, гошће су
стигле до прве предности- 7:5, па 11:7, а
било је видно да попушта пријем Убљанки. Домаће су само једном повеле15:14, Гимназијалац је направио серију
од 5:0 и релативно лако привео сет крају.
Изгубљен сет је наљутио Стојковићеву
екипу, повеле су у трећем периоду чак са
15:1 на сервис Анђелије Драшковић.
Ипак, све борбеније Краљевчанке су се
вратиле у игру, вратиле самопоуздање и
стигле до тај-брека...
У одлучујућем сету играло се поен
за поен до 10:10, онда је Јелена Јелић
два пута прошла из контре, а Бојана
Мартиновић, уз помоћ сајле, направила
ас за 13:10. Јована Николић је донела три
меч-лопте, гошће поново запретиле на
14:13, па је Стојковић тражио тајм-аут.
Пореметило је то сервера, лопта је
отишла метар у аут, али победа није
могла да сакрије незадовољство тренера Дејана Стојковића:
- Сигурно наше најлошије издање у
сезони, очекивали смо три сета и лаган
посао, овако смо изгубили један битан
бод у борби за врх. Честитке гошћама
које су знале да искористе наш лошији

Хала "Студент" у Ваљеву. Гледалаца:
200. Судије: Зотовић (Београд), Прица
(Суботица)
УБ: Лазић (либеро), Дробњак 7,
Петровић 1, Николић, Мартиновић 14,
Јелић, Митровић 17, Каришик 14,
Поповић 2, Вуловић, Јаблан, Глишић 3
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приступ. Пријем нам је био катастрофалан, показало се да нам је пуно
недостајала Ирена Дробњак, а требаће
времена да се нови техничар уигра са
остатком екипе. У наредном колу играмо
дерби против непораженог Београда,
надам се да ћемо комплетирати редове и
одиграти много боље него против
Гимназијалца- рекао је тренер Убљанки
Дејан Стојковић.
Б.Матић

УБСКИ РУКОМЕТАШИ ОСТАВИЛИ ОДЛИЧАН УТИСАК У ПРВОМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ

НА ПРАВОМ ПУТУ
Изузетно подмлађена убска екипа
се без комплекса ове јесени ухватила у
коштац са много искуснијим ривалима
и остварила резултат за похвалупобеђени су Лазаревац, Лозница и
Гучево, нерешено је било против
Барича, а очекивани порази су
претрпљени од најбољих екипа лигеРаковице и Дорћола. Можда се у дуелу
са Првом искром могло више с обзиром
да су Убљани до 58. минута имали
активан резултат, али је комплетан
утисак која је оставила убска "млађарија" са "разредним старешинама"
Рогићем, Стокићем и Љубом Марковићем- више него позитиван.
У последњи меч првог дела, пулени
Дејана Лукића су први пут изашли на
паркет као фаворити. Две "живе"
голмана Матића и гол Рогића са своје
половине ставили су одмах гостима из
Бање Ковиљаче до знања да им шансе
нису велике, а предност се константно
кретала између три до пет голова.
Поново су своје минуте вредно
користили дечаци попут Вилотијевића,
Ранковића, Миловановића, Богићевића..., а и поред повремених осцила-

ција- победа ниједног тренутка није
долазила у питање:
- Вероватно смо могли и до
убедљивијег тријумфа, али смо и
овако на прави начин окончали
полусезону која нам даје разлоге за
задовољство. Побеђивали су нас
искуснији и првенствено снажнији
тимови, наша екипа и поред
одличне техничке обучености- још
увек нема физичку моћ за рукомет
јаког интензитета. Доста нас је
омела повреда првог стрелца
Лачковића која нас је натерала да
Рогића користимо више него што је
планирано, а од дечака из наше
школе за нијансу су одскочили
Вилотијевић, Миловановић и Пајовић кога су противнички тренери
два пута бирали за играча утакмице. Већина првотимаца наставља да игра у Лиги млађих
категорија, у другом делу сезоне
играћемо један меч више на
домаћем паркету- очекујем да
наставимо узлазном линијом и у
наставку првенства- резимира
урађено тренер Уба Дејан Лукић.

ДРМЛ "Центар" група Београд, 7. коло

Уб- Гучево (Бања Ковиљача)
28:23 (14:9)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Елезовић, Аћимовић (Београд).
Искључења: Уб 12, Гучево 4 минута.
Седмерци: Уб 4(3), Гучево 4(2).
УБ: Старчевић, Вукосављевић, Пајовић,
Лачковић 3(1), Богићевић 1, Вилотијевић 7,
Петрић, Стокић 1, Марковић (3 одбране, 1
седмерац), Рогић 8, Ранковић 4(2), Миловановић 1, Матић (9 одбрана, 1 седмерац),
Максимовић 3

ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА "ЦЕНТАР"
ГРУПА - БЕОГРАД
1. Rakovica
2. Dor}ol
3. Prva Iskra
4. Lazarevac
5. Ub
6. Gu~evo
7. Bari~
8. Loznica 2
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PRODAJA POLOVNIH VOZILA IZ UVOZA - IZ PONUDE IZDVAJAMO

N
O
V
O

2006 Renault Laguna
3.000 €

2007 Opel Corsa
3.400 €

2007 Fiat Croma
3.700 €

limuzina, 1.9 DCI, 226.000 km

hečbek, 1.4i benzin, 113.400 km

karavan, 1.8 benz+TNG, 205.523 km

2004 VW Golf 5
4.950 €

2006 VW Touareg
10.200 €

2005 Renault Modus
2.550 €

2007 Fiat Doblo
3.500 €

hečbek, 2.0 TDI, 191.558 km

Džip/SUV, 3.0 TDI, 216.000 km

hečbek, 1.2 benzin, 188.000 km

pickup, 1.3 MJTD, 135.000 km

KOMPLETNA
PONUDA
NA SAJTU

