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3.децембра 2015.

Година XXIV / БРОЈ 153 / 19.НОВЕМБАР 2015. / Излази сваког другог четвртка
ЗАВРШНИ РАДОВИ НА РЕГИОНАЛНОМ
ПУТУ ПАМБУКОВИЦА - НОВАЦИ

NOVO !

PERIONICA
цена: 60 динара

ДОЧЕКАЛИ АСФАЛТ

RESTORAN - MESARA - PRODAVNICA

10 godina sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
014/412-212 ново!

TADING

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

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

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

Vuka Karadžića br.28, Ub 014/414-390
(preko puta Osnovne škole)
RAČUNARI
BELA TEHNIKA
TEPISI
POSUĐE

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

УБ БЕЗ ПРОБЛЕМА
У убској општини нема израженог вишка
запослених у јавном сектору. У очекивању регугативе од
стране владе Србије, којом ће бити утврђено колики је
тачан број оних који су вишак, сазнајемо из поузданих
извора, сви су изгледи да ће бити ’’испраћени’’ они који су
најближи пензији по једном од основа, године живота или
године стажа. Договори око отпремнина још трају, али, за
сада, извесно је да ће исплата бити - зависно од
расположивих средстава.

МУЗЕЈ ФУДБАЛА - ЗА СВЕТСКИ НИВО

ОЗБИЉНИ ПЛАНОВИ
До краја новембра ће бити формиран Иницијативни
одбор за реализацију идеје о подизању Музеја фудбала у
Убу. Организатор првог састанка ће бити Дарко Глишић,
председник општине, а биће позвано више од 20
личности од којих се очекује да помогну, почев од идеја,
до саме реализације. Циљ је да се добије институција и
објекат светског нивоа.
Како сазнајемо, биће размотрена идеја да овај музеј
буде подигнут на падини изнад стадиона, а парк на
Општинском брду ће бити обновљен већ идућег лета.

КРЕЋЕ ’’АГРОПЛАСТ ТИМ’’, БРИКЕТИ, НАМЕШТАЈ...

ОБНАВЉАЊЕ ИНДУСТРИЈЕ
Некадашња индустријска зона Уба (од циглане у
Богдановици до ГП ’’3.октобар’’) опустела је од краја
прошлог и у првој деценији овог века. Нажалост, ниједна
приватизација није успела. Али, у последње две године,
покренута је иницијатива да објекти, на том простору,

На обреновачком путу:“Агропласт тим“- будући погон
за производњу амбалаже и везива за пољопривреду

буду искоришћени. Тако се дошло до чињенице да, осим
циглане, све служи некој намени у области производње.
Отварају се фабрике брикета, намештаја, погон за
производњу амбалаже и везива за потребе пољопривреде... Сазнајемо да је главна машина за фабрику
брикета стигла и да производња креће 1. децембра.
Опширније у следећем броју.

ПРЕД ТРЕЋИМ
СВЕТСКИМ РАТОМ

Т

ужна и тешка тема. Да ли смо пред Трећим ратом
у којем ће учествовати, хтео не хтео, цео свет?!
На друштвеним мрежама је узаврело. Износе се
аргументи, преносе стварне, надуване, па и измишљене, информације... Најављује се апокалипса...
Рекло би се, тога је увек било. Вазда су разни пророци
најављивали смак света, сударе са кометама, распад
сунчевог система... Ништа од тога до сада није било.
Али, за неке, живот је кренуо новим путевима, пало им
је небо на главе, помрачило се све због одласка, у
њиховим животима, важних особа. Физички или,
само, емотивно... За њих, сада, Трећи светски рат би
дошао као нека врста олакшања - да њихову муку, тугу
и несрећу, подели, ирационално, цео свет (?).
Е, сад! Никако није могуће поређење личних губитака,
промашених љубави и живота, сломљених срца и
других драма, са глобалним турбуленцијама које су се
опасно надвиле над светом. Људи су одвајкада
патили због неостварених жеља, неиспуњених
надања, неузвраћених љубави, губитака драгих
особа... Историја каже да су и неки ратови вођени ...
Али, то није та тема...
Ни један светски рат. од досадашња два, није изгледао
ни близу овог који се тако опасно приближио. Има ли
људски род будућност, ако знамо коликим
количинама нуклеарног оружја располажу светске
силе? Кажу да нема. Ланчане реакције изазвале би
уништење свега постојећег. То сви знају, а ипак, неки
поремећени умови, тероризмом и стварањем
неуралгичних тачака на планети, доводе до црвеног
усијања. Живимо у страху. Где ће бити следећа
експлозија, како ће реаговати Кина, како Амери, а како
Руси? Заборављамо да има и других опасних
власника бојевих глава и других сличних чуда.
Ако све ово знамо, ако нам је живот и без свих тих
црних слутњи, узнемирујућих слика и вести са екрана
и деловања околине која нам, због зависти, сујете и ко
зна све чега још, загорчава живот... Ако све то видимо,
зашто упорно настављамо да радимо, говоримо и
мислимо тако ружно...? Зашто се не окренемо себи?
Зашто смо тако мало спремни да опраштамо?
Нема реалног одговора. Сви мисле да се ове реченице
односе на неког другог, да су они увек у праву и да, по
цену свега, морају да остану са својим убеђењима,
инатима, осветама, злопамћењима... Слике које ових
дана гледамо са ратишта (зар и у Паризу није једно од
тих ратишта?) не опомињу нас, него, као да уливају
нову негативну енергију.
Партијске острашћености расту што су нам ближи
пролећни избори. Французи су изазвали наше
саосаћење, иако су последњих деценија били, благо
речено, негативни према Србији. Али, они су,
спонтано или не, кренули са Марсељезом, одмах
после масакра. Ујединили су се против тероризма и то
је био још један разлог за подршку света њима, а осуду
терориста.
Кад ћемо и ми схватити да нас деобе неће нигде одвести? Почев од породичних, па до свих других? Да ли
ћемо разумети, коначно, ону причу о свежњу прутева
и седморици браће? Учили смо је у школи, а нисмо
научили (част изузецима). Волимо ми нашу химну?
Делимо се, делимо... А , кажу, Трећи светски рат је већ
почео. Мислимо ли то да, осим овог живота, имамо још
неколико? Подржимо, бар, оне који желе да нас
уједнине у напорима да изађемо на другу страну
’’тунела’’... Подржимо - макар и погрешили.
Алтернатива је много гора.
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ДОМ ЗДРАВАЉА УБ

НОВИ РЕНДГЕН
Инсталиран дигитални рендген апарат
вредан 62.000 евра, којим ће бити
унапређена дијагностика и
здравствена заштита пацијената.
Донацијом Владе Јапана, у вредности 62.000 еура,
Дом здравља Уб је употпуњен новим дигиталним рендген
апаратом за графију (појединачно снимање). Отварању
савременог апарата, одржаном 4. новембра, којим ће се у
наредном периоду прегледати пацијенти општине Уб,
присуствовали су председник општине Дарко Глишић,
његов заменик Александар Јовановић Џајић и помоћник
Маријана Марјановић. Нови рендген апарат почеће да се
користи после добијене дозволе и спроведених мера о
безбедном деловању јонизујућег зрачења.
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ПРЕМИЈЕР ВУЧИЋ НА УБУ

ДОБРА ВОЉА
Премијер Александар Вучић ће,
према нашем добро обавештеном
извору, бити гост у убској општини
дан после Аранђеловдана, 22.новембра. Председник Вучић ће јутарње
сате провести у Убу, прошетаће улицама, а затим ће, у пратњи руководства општине, посетити Памбуковицу, односно, недавно асфалтирани
регионални пут за Новаке, чија изградња је чекала више од
шест деценија. Сазнајемо да му мештани припремају срдачан
дочек.
Занимљиво да премијер, одмах после посете убској
општини, има заказан лет за Кину, где га чекају разговори о
актуелним светским политичким темама, као и наставак
договора о привредној сарадњи две земље.
Убљани ће имати прилику да дочекају првог човека
владе Србије и први лик српске политичке сцене са значајно
измењеним ликом свог града. Од његове последње посете
доста тога је завршено и пуштено у функцију, али оно што је
још важније, извесно је да ће му, у разговору о даљем развоју,
бити предочене информације о расту производње и отварању
нових радних места. Нарочито о извесним плановима који ће
бити реализовани у наредној години. На Убу је, иначе,
заживела једна крилатица: ‘’Све се може - кад се хоће’’...

ОПШТИНА УБ ЗАПОЧИЊЕ “БОРБУ“
СА ПОРЕСКИМ ДУЖНИЦИМА
Убски Дом здравља један
од најопремљенијих у региону: Дарко Глишић
Лекар специјалиста радиологије и начелник дијагностичке службе и лабораторије др Жељка Јовановић, стручно је објаснила начин на који нови рендген апарат ради,
као и све могућности и предности које пружа, у односу на
апарат застареле технологије који је до сада коришћен.
- Без добре дијагностике нема добре терапије, као ни
превенције наших пацијената. Нови апарат пружа комфорност и за пацијенте и за нас који овде радимо, а што се
тиче перформанси апарата, за пацијенте је битно, да ће
експозиција јонизујућем зрачењу бити мања, нема више
еколошког загађења радне средине, истакла је др Жељка
Јовановић и захвалила се јапанској амбасади на донацији, особљу Дома здравља на доброј реализацији и организацији инсталације апарата, руководству и председнику општине Уб на успостављању квалитетних односа
са донаторима, и директорки др Биљани Николић, која је
предлог докторке Јовановић уврстила као значајан за
унапређење здравствене заштите пацијената.
Снимања новим рендген апаратом заказиваће се,
као и до сада. Служба рендген дијагностике радиће од 7
до 10 часова, после које ће др Жељка Јовановић обављати ултразвучну дијагностику. Хитни случајеви трауматолошке природе, шаљу се у Здравствени центар Ваљево
али, како наводи др Јовановић, суспектни преломи и
повреде, које се догоде после 10 часова, моћи ће да се
дијагностикују и у нашем Дому здравља.
Дарко Глишић, председник општине Уб, задовољан
је улагањем у здравствени систем наше општине:
- Убска здравствена заштита, њен квалитет и улагања у опрему, која је донирана у последње време и која
ће бити донирана у наредном периоду, чини нас репрезентативним у целом региону, а наш Дом здравља сврстава се у један од најопремљенијих и ван региона. Убу
недостаје и апарат за скопије, чиме би се обављали
континуирани рендгенски прегледи, а то изискује и већи
износ донације (преко 62.000 еура).
Д.Капларевић

ИЗРАДА ПЕЧАТА

за 30 минута

064/2180-588
Краља Петра бр.17, Уб
ТЦ "Лазић" (на спрату)

ПРВО ОПОМЕНЕ,
ЗАТИМ И ТУЖБЕ
- Спремни смо и да понудимо одређене
репрограме, али само у висини дуга. Уколико
наша акција не буде имала одговарајући ефекат,
јавно ћемо објавити списак свих дужникапоручује први човек општине Уб Дарко Глишић
Током обраћања локалним медијима претходне недеље,
председник општине Уб Дарко Глишић оштро је критиковао све
пореске дужнике који по разним основама имају дуговања
према локалној самуправи. По његовим речима, укупан износ
који се потражује по основу разних пореза и такси, који се
уплаћују у општинску касу, износи око 35 милиона динара.
- Пореска служба општине Уб покренуће, ових дана, све
законске механизме како би наплатила ова дуговања. Да је у
питању велики безобразлук појединих наших суграђана, говори
податак да има појединица који већ годинама дугују од неколико
стотина хиљада до милион и по динара по основу пореза и
такси. Када би вам рекао који то људи не плаћају своје пореске
обавезе не би сте ми веровали. Ових дана ћемо свима послати
опемене на адресу, а где постоји законски основ блокираћемо
рачуне и слати тужбе. Спремни смо и да понудимо одређене
репрограме, али само у висини дуга. Уколико наша акција не
буде имала одговарајући ефекат, јавно ћемо објавити списак
свих дужника. Једноставно, има људи који већ пет, шест година
никоме ништа не плаћају. Дошло је време да то променимо и,
коначно, подвучемо црту- истакао је Глишић, уз опаску да и
општина мора редовно да измирује своје обевезе и да њу “нико
не милује“ када су дуговања у питању.
М.М.М.

НА ОБАЛАМА РЕКЕ УБ- У ТАЛОВИМА

ОДБРАМБЕНИ ЗИД
На регулисаном току реке Уб, који пролази поред
насеља Талови, ових дана биће започети радови на
постављању одбрамбеног зида. Циљ овог пројекта, који ће
општина Уб спровести у сарадњи са Србијаводама и
Канцеларијом за обнову и развој, је повећање безбедности
приликом обимнијих падавина које су ранијих година плавиле
насеља са обе стране реке. Радови ће се изводити у дужини од
600 метара, од моста у улици Краља Петра Првог до моста на
обилазници, а посао је добило ваљевско предузеће “Ерозија“.
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НАРОДНО ВЕСЕЉЕ У ПАМБУКОВИЦИ

ДОЧЕКАЛИ АСФАЛТ
ПОСЛЕ 63 ГОДИНЕ
- Завршни радови на регионалном путу
Памбуковица-Новаци прослављени уз шатру, музику
и печеног бика на ражњу. - Ових дана деоница дуга
од 5,2 километра ће и званично бити отворена уз
присуство високих званичника из републичке владе.
У знак захвалности за све што је убско општинско
руководство учинило на реализацији реконструкције и
асфалтирању регионалног пута Памбуковица-Новаци, у
дужини од пет километара, мештани ових села организовали
су својеврсно народно весеље са свим пропратним садржајима: бик на ражњу, шатра са музиком, песме и коло на новом
асфалту у Буковици. Како и приличи, председник општине Уб
Дарко Глишић и његов заменик Александар Јовановић Џајић
смештени су у предње чело као најважнији гости. Поред њих,
слављу су присуствовале и многобројне званице, међу
којима су посебно место заузели вредни путари, које су
Памбуковчани желели да почасте неколико дана пред
завршетак коначних радова, који су извођени у две етапе
током прошле и ове године.
- Колико су људи срећни због новог асфалта, најбоље
говори ово весеље које је органзовано десетак дана пред
окончање радова. Нисам поборник великих манифестација,
али некада стварно грађанима морате изаћи у сусрет. У
питању је грандиозан пројекат, вредан 91 милион динара, на
којем смо заједно са Путевима Србије мукотрпно радили
више од две године. На крају, лепо је видети резултате тог
рада и пут пуног профила који испуњава све стандарде регионалних деоница. Ових дана ћемо га и званично отворити уз
присуство високих званица из републичке владе- са задовољством је најавио Глишић.
По речима Драгомира Лукића, председника МЗ Памбуковица, на рекостукцију овог правца мештани засеока
Буковица чекају већ пуне 63 године.
- Изузетно смо захвални председнику општине на
напорима које је учинио како би велики број младих, који овде
живе, добили квалитетније услове за живот и пут који је изузетно значајан јер нас повезује са другим крајем општине. Са
нестрпљењем очекујемо и званично отварање пута када
ћемо, такође, организовати једну малу свечаност - казао је
Лукић.
Играло се и веселило, тога дана у Памбуковици, до дубоко у ноћ. С разлогом, јер некада “заборављени регионални
пут“ сада сија пуним сјајем. Учињен је још један крупан корак
ка остварењу малих снова наших суграђана.
М.М.М.

Слављеничко коло на новом асфалту

Мајстори свог заната:
Бик на ражњу тежио је преко 500 килограма
На регионалном правцу Новаци-Памбуковица, у току
су завршни радови на изградњи друге деонице пута од 3,3
километра. Укупна дужина саобраћајнице је 5,2 километара, од чега је у току прошле године урађено 1,9 километара на новачкој страни. Вредност радова другог дела
деонице је око 50 милиона динара, а инвеститор је Јавно
предузеће „Путеви Србије“.

Функционална и модерна саобраћајница
ширине шест метара

Garancija kvaliteta !

Kruševac

5.760-

820-

1.280-

940-

5.480-

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ, БЕЗ КАМАТЕ И БЕЗ БАНКЕ !

ОКО НАС
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

БЛУЗ
МУТНЕ ВОДЕ
Ко живот води у мутној води
мора све трикове добро да зна...
У мутној води, што многим годи
посебно оним са врха и дна...
Чувена Ђолетова песма написана још давних осамдесетих,
данас је актуелнија него икада. У њој се познати кантаутор обраћа
појединим сомовима, али су ту неминовно умешане и неке друге
рибе. Мутна вода препуна је лукавих мрена, глупавих смуђева,
караша, бандара, штука и гргеча који, свако на свој начин, пливају
живећи “на рачун туђ“. Свака од тих врста чини наше друштво,
односно систем у којем живимо. Од времена када је ова песма
први пут угледала светлост дана до данас, није се много тога
променило. У ствари - јесте. Вода је мутнија и све прљавија, што
доводи до развоја и еволуције нових врста, а све по старом
опробаном принципу “да грабљивци имају власт“.
Знамо како и кроз шта смо прошли свих ових година. Од
самоуправног социјалзма и Титовог комунизма, којег се многи још
радо сећају, до демократије и капитализма у којем би требало
тренутно да се налазимо. Међутим, право је питање да ли смо ми,
уопште, демократска држава или, чак, да ли смо држава, уопште?
Јер, не огледа се демократија у периодичном изласку на биралишта и заокруживању броја на гласачком листићу, а и држава нису
они које је већина заокружила- већ ми, њени грађани и, пре свега,
њене институције система које су јасно подељене на законодавну,
судску и извршну власт. У нашем “модерном“ времену све те
функције преузеле су таблиодне новине и телевизије које износе
оптужбе, хапсе, суде и пресуђују. Уколико добијете пресуду Првог
основног суда у Београду, ништа страшно, мир и спокој можете
наћи у некој од ријалити емисија. Међутим, ако вас осуде у
“живим“ телевизијским емисијама или, не дај Боже, на насловним
странама “жуте штампе“, ту вам је крај.
Да би дошао на телевизију некада си морао да урадиш нешто
корисно и лепо, да напишеш добру књигу или снимиш квалитетну
песму. Сада се на екранима појављују људи са аферама, који нити
мисле, нити раде. Бомбардовани смо програмима и текстовима
сиромашне духовне садржине, који су потпомогнути друштвеним
мрежама и интерент порталима сумњивих позадина. Сви они
обликују нашу свакодневицу, јер данашње време немогуће је
замислити без ТВ-а, мобилних телефона, рачунара и бројних
других апарата на којима преовлађују затупљујуће информисање
и забава. У таквом стању ствари, тешко је резграничити битно од
небитног, истину од неистине и смислено од бесмисленог. Препуштени смо струјама свакодневице, без претераних моралних
критеријума. Битно нам је само да се удомимо у неком јавном
предузећу, да имамо “сигурица“ плату и све што уз тај (не)рад иде.
Једноставно, мутна вода “многима годи“... Све трикове за живот у
њој смо одавно научили.
На крају, предлажем да се узму у разматрање следећи
предлози, по хитном поступку:
- “Блуз мутне воде“ за нашу нову химну (“Боже правде“ не певају
сви спортисти пред међународне утакмице) ,
- Најтиражније дневне новине “Курир“ да преузму власништво над
“Политиком“ (људи од струке, предводници побуне против
цензуре медије) ,
- “Пинк“ за наш јавни сервис (пошто је гледанији од РТС-а, а и
бесплатан је...),
- Драгана Ј. Вучићевића за републичког јавног тужиоца (дугогодишње искуство у изношењу оптужби, али и пресуђивању
неосуђенима),
- “Информер“ уместо “Службеног гласника“ (приватизација јавног
предузећа које би припало еминентној издавачкој кући која је
објавила низ капиталних издања, из стручне и теоријске литературе и публицистике),
- Кристијана Голубовића за заштитника грађана (маса пута
убрзање- доказани фајтер),
- Репризирање првих пет серијала “Фарме“ (да утврдимо градиво),
- Повратак Млађана Динкића на место првог човека српске
економије и привреде (јер очигледно је да недостаје),
- Увођење једнопартијског система (ионако нам опозиција не
служи ничему),
- Повећање пензија и плата просветним и здравственим радницима. Упс, већ учињено.
Добро је... Значи - напредујемо.

НА НОВОЈ АДРЕСИ
У питању је привремени смештај на
годину-две, до завршетка изградње
“Зграде солидарности“ на Вашаришту у
којој ће простор делити са КЈП “Ђунис“,
Дирекцијом и инспекцијским службама.
Канцеларије Центра за социјални рад „Уб“, пре
месец и по дана, премештене су из улице 7. јула у
Краља Петра Првог Ослободиоца (број 62). После
прошлогодишње поплаве, која ни њих није заобишла,
Центар је привремено премештен на нову адресу, на
којој ће бити до преласка у нову зграду. До сада је ова
служба радила у тешким условима у мемљивим и влажним канцеларијама.
- Користим прилику
да се захвалим председнику општине Дарку
Глишићу, његовим сарадницима и Штабу за ванредне ситуације, што су
нам уступили просторије.
Ово је привремено решење, али овде имамо много
боље услове за рад, просторије нису плављене,
не осећа се влага, сви
з а п о с л е н и с у о д у ш е - Улаз у Центар за социјални
вљени. На овој адреси
рад Уб у главној улици
остаћемо још годину-две,
док не пређемо у нову зграду која је намењена Центру
за социјални рад. Добијамо цео један улаз, од подрума
до поткровља, а у згради ћемо бити заједно са КЈП
„Ђунис“, Дирекцијом за изградњу и Инспекцијом.
Иначе, овим смештајем задовољни су и корисници који
често долазе на разговор у канцеларије код колегиница
– истиче Снежана Петровић, директорка Центра за
социјални рад „Уб“.

Снежана Петровић
Сви корисници су одмах обавештени, на згради је
постављена табла са натписом, а за оне који не познају
називе улица, просторије су премештене у зграду, у
којој је до скоро била Полицијска станица „Уб“ и у којој
су и даље просторије Штаба за ванредне ситуације
Помоћ у преношењу предмета и документације,
обавили су корисници Центра. Један од корисника,
бесплатно је окречио све просторије, као део радне
обавезе, и то не само Центра за социјални рад, већ и
Штаба, Шах клуба и Фонда за рурални развој.
Д.К.
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У САРАДЊИ СА ВИСОКОМ
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ШКОЛОМ ИЗ ШАПЦА

ЗИМСКА ШКОЛА
ЗА ПОВРТАРЕ
Током јануара и фебруара биће организован циклус
стручних предавања, како би се тамнавски
повртари упознали са најновијим сазнањима у овој
области пољопривредне производње
У посети Убу били су представници Високе пољопривредне школе струковних студија из Шапца и Министарства
државне управе и локалне самоуправе, који су са председником општине Дарком Глишићем и замеником директора
Фонда за рурални развој Жељком Илићем, разговарали о
унапређењу пољопривредне производње у Тамнави. На
састанку је постигнут договор да Висока пољопривредна
школа током јануара и фебруара организује циклус стручних
предавања за овдашње повртаре, како би се упознали са
најновијим сазнањима у овој области пољопривредне
производње и остварили што боље и квалитетније приносе.

Жељко Илић, Иван Бошњак,
др Вера Милошевић и Дарко Глишић
С обзиром на то да је Уб претежно пољопривредна
општина, где две трећине становништва живи на селу,
локална самоуправа жели да предузме конкретне мере у
циљу њихове даље едукације, истакао је Дарко Глишић
након састанка.
- Наш план је да, најпре, у повртарској производњи,
зато што она јесте карактеристика наше општине, а потом и у
другим гранама пољопривреде, покушамо да пратимо нове
трендове и тај вид производње подигнемо на виши ниво, да
људи сазнају шта је то актуелно и да имају бољи приступ
свему ономе што раде, а што је њихов извор егзистенције. У
томе ће нам активно помогати професорка др Вера Милошевић са Високе пољопривредне школе из Шапца и Иван
Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе
и локалне самоуправе, навео је Глишић.
По речима др Вере Милошевић, зимска едукативна
школа за повртаре посебно ће се бавити органском производњом, која је тренутно приоритетна пољопривредна
грана у Србији, али и другим занимљивим и актуелним
темама, док се Иван Бошњак захвалио општинском руководству што је препознало иницијативу једне образовне
институције, каква је Висока пољопривредна школа из
Шапца.
За даљу сарадњу са Високом пољопривредном
школом из Шапца биће задужен Фонд за рурални развој
општине Уб.
Д.Н.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ

ПРОСЛАВЉЕНА
ЛЕКАРСКА
СЛАВА
Дом здравља Уб,
прославио је, у суботу 14.
новембра, крсну славу
Свете Враче, Козму и Дамјана, заштитинике лекарске професије, резањем
славског колача, уз присуство званица: представника локалне самоуправе, Завода за јавно здравље Ваљево, директора јавних
установа, лекара и медицинског особља, пензионера.
Обред сечења славског колача, обавило је свештенство

ОПШТИНА УБ
КОМИСИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ УБ

УНАПРЕЂЕЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ
НА ПУТЕВИМА
Одржан заједнички састанак представника
Агенције за безбедност саобраћаја и
новоизабраних чланова локалног тела
Представници Агенције за безбедност саобраћаја у
понедељак су посетили Комисију за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима општине Уб и одржали
први састанак са новоизбараним члановима овог тела.
Током заједничког скупа разматран је поступак припреме
Стратегије безбедности саобраћаја за општину Уб, потом
Годишњи извештај о безбедности саобраћаја, као и програм
о трошењу средстава прикупљених наплатом од казни за
прекршаје. По речима заменика председника општинске
Комисије Благоја Цонића састанак са представницима
Републичке агенције требало би да допринесе да се послови
безбедности саобраћаја и начин трошења новца од саобраћајних казни поставе на здраве основе.
- У сталном контакту са представницима Агенције за
безбедност саобраћаја, које смо имали у последњих годину
дана, утврдили смо да постоји читав низ активности које су
биле прописане да би се безбедност саобраћаја на нашем
подручју унапредила, а које ми нисмо спроводили, јер нам,
практично, правила игре нису у потпуности била позната.
Унапређење рада Агенције за безбедност саобраћаја на
нашем подручју претпостављамо да ће дати резултате, јер је
у последњих годину дана најмање три састанка одржано, где
је доста тога речено о томе како и шта општине треба да раде
да би поступале у складу са законом и правилником о трошењу средства прикупљених на име казни од саобраћајних
прекршаја. Представници Агенције за безбедност саобраћаја
су нам изложили своје планове и пројекте за општину, али
нам и указали на начине трошења ових наменских средстава.
Жеља нам је да се у наредном периоду покрену све активности које закон предвиђа у вези са радом Комисије, као и да се
наша општина укључи у активности за целу Србију и Колубарски округ које је планирала Агенција, рекао је Цонић.

Детаљ са састанка са представницима
Агенције за безбедност саобраћаја
Помоћник директора Агенције за безбедност саобраћаја Драгослав Кукић је изјавио да заједнички састанак са
члановима Комисије представља део њених редовних
послова везаних за унапређење сарадње са локалним
самоуправама на територији Србије. Крајњи циљ ових
активности је успостављање система безбедности саобраћаја у свим градовима и општинама кроз рад у такозваних
пет стубова, који су предвиђени и националном Стратегојом
безбедности саобраћаја.
Д.Н.
убске парохије, на челу са протојерејем ставрофором
Митром Миловановићем.
Директорка Биљана Николић, осврнула се на протеклу
годину, у којој је унапређење здравствене заштите пацијената, стављено на виши ниво
– Дом здравља је за годину дана много урадио. Медији су
нас пратили све време, видели сте колико је било донација,
колико је оснивач учествовао. Презадовољна сам, мислим
да су наши радници добили много бољи квалитет рада, а и
наше становништво бољу здравствену заштиту.
Д.К.

ПОЉОПРИВРЕДА - СЕЛО
НА ПОДРУЧЈУ ТАМНАВЕ

СЕТВА ВАН
ОПТИМАЛНИХ РОКОВА
Користећи лепо време, већина овдашњих ратара јесењу
сетву обавила током прве половине новембра
Због обилних киша у октобру, које
су зауставиле бербу кукуруза на самом
почетку, јесења сетва пшенице и других
озимих житарица на имањима тамнавских ратара није завршена у оптималном року, до 25. октобра, већ се захуктала тек почетком новембра, а на
многим парцелама трајала је и до средине месеца. Користећи лепо време,
ратари су ужурбано завршавали најважније јесење радове, трудећи се да
надокнаде пропуштено. По речима
агронома Славише Ивановића, директора Земљорадничке задруге „Уб“, без
обзира што је сетва обављена изван
најповољнијег оптималног рока, временске прилике су биле добре.
- До 1. новембра засејано је тек
око 15 посто ораница и на њима су
усеви екстра квалитета, имали су влаге
и те су пшенице никле, бокоре се
полако, што је иделан раст и услов за
зимско мировање. Када се изашло из
оптималног рока, услови су и даље
били добри, с тим што смо почетком
новембра имали ветрове и високе
температуре, тако да недостаје мало
влаге за ницање, али никада се не могу
сви услови подесити. Сваки стручњак
би с аветовао да се половином
новембра не сеју стрна жита, међутим
може да се сеје, ако су овакве временске прилике. Потребна је само једна
мала киша, како би ницање било добро,
а уколико време послужи и даље, па у
децембру температуре не спадну испод
десетак степени, све ће бити у реду са
усевима, јер ће ући у зиму убокорени.
Последње две године смо имали
сличну ситуацију, па ко год је посејао
к а с н и ј е , и ма о ј е б о љ е п р и н ос е у
пролеће, јер су ране сетве доста
вегетирале и одрасле ушле у зимски
период, што им је мало и нашкодило, а

Јесења сетва у Тамнави
остале су ушле касније, баш како треба,
каже Ивановић о временским условима
који су утицали на померање оптималних сетвених рокова.
Осим што је каснила због неубране
летине и честих падавина, које су
зауставиле улазак машина, овогодишња
сетва је на већини пољоприврених
површина каснила и због беспарице.
Род кукуруза и других култура био је
слабији услед суше, а њихова, као и
цене свих других пољопривредних
производа су већ годинама изузетно
ниске, тако да велики број ратара није
имао пара за за скуп репроматеријал. Уз
то, држава им још није исплатила
субвенције.
- Мало је брука за министарство
пољопривреде што субвенције није
исплатило сад када треба доста пара да
се квалитетно уради јесења сетву.
Овако, многи су сејали без ђубрива и са
семеном из амбара, уместо да купе
декларисано сортно семе, што је у старту 30 до 40 посто мање приноса, предочава Славиша Ивановић, директор ЗЗ
„Уб“.
П р ема р ач у н и ц и , о ве год и н е
хектар сетве пшенице кошта око 40.000
динара, колико је потребно издвојити за
куповину стартних ђубрива, декларисано семе и нафту.
Д.Н.

ДОНАЦИЈА БАНКЕ СЕОСКИМ ШКОЛАМА

ТРЛИЋУ КОМПЈУТЕРИ И САДНИЦЕ
У суботу, 14. новембра, издвојеним
одељењима у Трлићу и Гвозденовићу,
„Opportunity bank“ из Новог Сада, донирала је пет комјутера. Три комјутера
предата су школи у Трлићу, а два у Гвозденовићу. Осим комјутера, тридесет
младих радника банке из пословница
Нови Сад, Београд и Ваљево, као леп
поклон, засадили су преко 70 садница
четинара и цвећа и уредили дворишни

Акција сађења четинара
и цвећа у Трлићу
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простор испред трлићке школе. Дародавце су дочекали директорка школе
Живана Баратовић, Милојко Марковић,
учитељице и васпитачица школе у Трлићу Тања Костић, Оливера Петровић и
Маријана Влајковић, заједно са 24 ђака и
шесторо деце узраста од четири до шест
година.
Представник банке, Маријана Вујовић рекла је да је за њих ово убедљиво
најлепши дан у години, када се волонтерски окупе и организују акцију даровања средстава локалној заједници
руралног типа. Жеља им је да малишанима из сеоских средина побољшају
квалитет живота и обезбеде им да се
информатички описмене.
Д.К.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере
- Парадајз
- Краставац
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Зеље
- Спанаћ
- Краст. за туршију
- Плави парадајз
- Тиквице
- Папарика
- Љуте папричице
- Кромпир
- Боранија
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Броколи
- Ротква
- Јабуке домаће
- Крушке
- Грожђе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Шипуре
- Мандарине
- Дуње
- Мушмуле

кг
кг
кг
кг
кг
ком.
ком.
кг
кг
веза
кг
кг
кг
кг
кг
ком.
кг
кг
веза
ком.
кг
кг
ком.
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

цене

70, 80
70, 80
40, 50, 60
400,450,500
40, 50, 60
20
50, 60
50, 60
30, 35, 40
30
100, 120
100, 120
50
100
50,80,100,120
10, 15
40, 50
150, 200
20
20, 30
400, 500
200
13,14,16,20
70, 80, 90
100, 120
50, 60
40, 50, 60
70,100,120
130, 140
120,130,140
500,800,1000
250
60, 100
130
60, 70, 80
50, 60

Приредила: Љ.Симановић, 13.новембра 2015.

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

Мија Ранковић,
Брезовица

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ ПЛАЦ од 12 ари у
улици Милована Глишића на
Убу (попречна са Радничком).
Поседује све неопходне
инфраструктурне прикључке.
064/5505-097

ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ

70 m2

у главној улици на Убу
(преко пута
“Комерцијалне банке“)
064/2180-588
Тел. за мале огласе: 064/2180-588
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ОПШТИНА УБ

АСФАЛТИРАНЕ ЧЕТИРИ ДЕОНИЦЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, А У ТОКУ ЈЕ УРЕЂЕЊЕ И ТРИ АТАРСКА ПУТА

НОВИ КИЛОМЕТРИ
АСФАЛТА
У Калиновцу, Милорцима и
Совљаку биће настављени радови
на истим путним правцима
У четири тамнавска села завршени су радови на изградњи
деоница локалних путева, у укупној дужини преко два километра. Асфалт је коначно стигао у Јовановића крај у Калиновцу, засеоке Тамнава и Грачица у Совљаку, као и у Милорце,
од центра села према мосту. Радове, чија је вредност десет
милиона динара, финансирало је Јавно предузеће „Путеви
Србије“. Изградња ових путних праваца биће настављена у
наредном периоду, обећао је председник општине Уб Дарко
Глишић приликом обиласка новоасфалтираних деоница.

Асфалт у ромском насељу поред Грачице у Совљаку

Глишић и Јовановић Џајић током обиласка радова
на атарском путу од водовода према Тамнави у Совљаку
- Сви започети путни правци су од виталног значаја, јер
спајају засеоке и суседна села, тако да ћемо у годинама, које су
пред нама, полако, етапу по етапу, читавом дужином да их
асфалтирамо, како би мештанима обезбедили што комфорнији
и комотнији живот. Тако смо урадили у Шарбанама, Чучугама и
другим селима, где смо сваке године асфалтирали по неколико
краћих деоница, а када све саставимо, видимо да је то много и
да смо велике ствари скинули са списка проблема. „Путеви
Србије“ су ове године уложили преко 170 милиона динара у
изградњу и реконструкцију путне мреже на територији општине
Уб и то није крај. С обзиром да ће бити још лепих дана, покушаћемо још неке краће путне правце да започнемо, а и општина је
одвојила десетак милиона динара за ову намену, па ћемо током
децембра, уколико време дозволи, кренути са новим радовима,
најавио је Глишић.

Калиновчани задовољни новим асфалтом

Атарски пут ка манастиру Меркшинац у Памбуковици

Са мештанима на новом асфалту
у засеоку Тамнава у Совљаку

Паралелно са локалним, започети су и радови на уређењу
три атарска пута: у Бањанима према Иверићу, од водовода
према Тамнави у Совљаку, као и пут који води до памбуковачког храма и манастира Меркшинац. Иако је првобитно било
најваљено да ће радове, у односу 60:40 одсто, заједнички
финансирати министарство пољопривреде и општина Уб, како
смо сазнали од Глишића, министарство је прихватило стопроцентно финансирање.

NOVOGODI[WA

REKLAMNA
Краља Петра Првог бр.19
(Тржни центар "Лазић", на спрату)
GALANTERIJA

Асфалтиран је и пут у Милорцима

НАШЕ ТЕМЕ
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ОТВАРА СЕ ШКОЛИЦА СПОРТА НА УБУ

“МАЛЦИ ТАМНАВЦИ“
Прве недеље, тренинзи ће бити бесплатни. Школицу
могу похађати деца узраста од три до шест година.
У понедељак, 23. новембра, биће
отворена школa спорта „Малци Тамнавци“, чији су идејни творци Марија Тешић
и Дејан Младеновић, дипломирани професори Факултета спорта и физичког
васпитања, Универзитета у Београду.
Прве недеље, ова школица ће бити бесплатна за све заинтересоване малишане.
Програм ће бити реализован три
пута недељно (понедељком, средом
/четвртком и суботом) у фискултурној
сали Техничке школе, у термину од 18 до
19 часова. Током недеље, са децом узраста од три до шест година, основни програм радиће два или три професора, а
термин суботом предвиђен је као додатни, изборни час, на којем ће се реализовати корективни програм. Групе ће бити
формиране од највише двадесеторо
деце.
Како наводе идејни творци овог
програма, циљ, који школица спорта жели
да постигне, је правилан психо-моторни
развој деце са свим компонентама који га
чине: превенција, рана дијагностика и
корекција деформитета кичменог стуба и
стопала, развој моторичких способности
и откривање и праћење талентоване
деце.
Младим професорима физичког
васпитања, важан показатељ дечјег
здравственог стања пружаће прегледи и
савети физиотерапеута и медицинских
стручњака. Свако дете ће претходно бити
упућено на лекарски преглед, како би
тренери имали увид у евентуално постојање деформитета, које, и ако га нема,
неминовно настаје после ношења тешких
ђачких торби.
Марија Тешић већ три године ради у
сличној школи спорта („Шампионисти“) у
Београду. Завршила је Факултет спорта и

Марија Тешић
и Дејан Младеновић
физичког васпитања, просечном оценом 9,30, а током студирања, на крају
треће и четврте године основних студија, била је студент генерације, са
просечним оценама 9,85 и 9,75. Факултет је уписала као прва, а мастер студије
као друга на листи примљених студената. Била је демонстратор на предмету
спортска гимнастика, волонтер, координатор и организатор многих активности.
Има пет година радног искуства као
физиотерапеут. Успешно, већ 16 година,
тренира модерни балет у ст удију
„Атена“ као помоћни тренер, а била је и
члан “Chirleeading tim FSFV“.
Дејан Младеновић је успешан
помоћни тренер сениорског тима и тренер омладинске школе ФК Брезовица,
персонални тренер у неколико теретана, демонстратор, вођа и координатор припрема за ДИФ, тренира
фудбал већ 16 година.
Њих двоје добили су подршку
Установе за културу и спорт и Предшколске установе „Уб“, да обучавају
будуће убске спортске таленте.
Д.К.

“ВАЉЕВСКА ПИВАРА“

НОВО ИМЕ
ЗА НОВО ПИВО
“Ваљевска пивара“ позвала је
цењене потрошаче да дају своје
предлоге за избор назива новог пива
које ће ускоро избацити на тржиште.
Ваше идеје и предлоге можете слати
путем Фејсбука, а они најбољи биће
награђени. У позиву који су упутили
преко друштвених мрежа из “Ваљевске пиваре“ поручују:
“Позивамо вас да заједно изаберемо назив нове робне марке пива с
којом ћемо ускоро изаћи на тржиште!
До краја новембра можете давати
своје предлоге у коментарима на
нашој Фејсбук страници, све ћемо
пажљиво бележити и направити ужи
избор од 10 предлога. Тих 10 ће
Ваљевска пивара наградити својим
поклонима, а посебно победника,
онога чији предлог узмемо као име
новог бренда. С обзиром да ће више
људи дати исте предлоге, у ужи
избор узећемо онога ко је први дао
тај предлог. Акцију спроводимо на
обе ФБ странице: Ваљевска пивара и
Ваљевско пиво. Живели!“

ИЗБОРИ У СТРУКОВНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОФС УБА

ЖИВАНОВИЋ И ТАДИЋ
И ДАЉЕ НА ЧЕЛУ
Одржани су избори и у струковним
организацијама ОФС Уба, а Скупштине
Судијске и Тренерске организације
само су потврдиле избор досадашњих
председника.
Једногласним поверењем 25 делегата, Небојша Живановић је заслужио
још један мандат на челу СССО Уб, на
чијем челу се налази још од 2010.
године. Актуелни делегат за судије на
Зони "Дрина" формирао је Извршни
одбор у којем се, осим њега, налазе и
потпредседник Горан Миливојевић,
Остоја Ћургуз, Милутин Кузмановић,

Селимир Адамовић, Немања Јовановић-Џајић, Жељко Ђурић, Марко
Максимовић и Верољуб Миличић. За
секретара организације изабран је
Небојша Мартиновић, такође арбитар
зонског ранга.
Исти исход имала је и Скупштина
тренера Уба, на челу је, такође једногласном одлуком, остао координатор
омладинске школе Јединства Владимир Тадић, накнадно ће бити формиран ИО, а за секретара је изабран
тренер у млађим категоријама Јединства Александар Аћимовић.
Б.М.

Детаљ са седнице Савеза судијске организације Уб
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У ОКВИРУ „УРБАН ФЕСТА“

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ
ГРАДСКОГ ОРКЕСТРА
Уместо улазница, Убљани су донели поклоне за децу са
посебним потребама из Удружења „Живимо заједно“

Градски оркестар
У склопу мини културно-уметничког
фес т и ва л а „ Ур Б а н фес т “ , Гр а дс к и
оркестар је у свечаној сали Гимназије
„Бранислав Петронијевић“ одржао
хуманитарни концерт за децу са посебним потребама из Удружења „Живимо
заједно“. Фестивал организује Убски
омладински клуб (Уб ОК) кроз програм
„Млади су закон“ за моравички, мачвански и колубарски округ, а финансира
министарство омладине и спорта.
Хуманитарни концерт окупио је бројну
публику која је уживала у изванредном
наступу младих музичара и њиховом
репертоару састављеном од дечјих
песама и популарних евергрин нумера.
Уместо улазница, Убљани су, на препоруку организатора, донели поклоне за
децу са сметњама у развију, тако да су
поред пакетића које су им припремили
активисти Убског омладинског клуба,
кућама однели и пуне кесе играчака,
школског прибора, гардеробе и слаткиша.
Након концерта, посетиоци су, на мини
продајној изложби, имали прилику да

ДРУЖЕЊЕ И СЛИКАЊЕ
СА ГЛУМЦИМА ИЗ ФИЛМА

“ПОРЕД МЕНЕ”
Домаћи филм “Поред мене“
изазвао је велику пажњу међу
омладином, а између две пројекције, у
четвртак 5.новембра, многобројну
убску публику у Дому културе поздравили су главни актери филма. Гледаоци нису крили одушевљење филмом, глумце су испратили громоласним аплаузом, након чега је уследило фотографисање, упознавање и
размена утисака о филму. Ни овога
пута нису изостали популарни “селфији“, па и онај највећи самих глумаца са бине (и публике у позадини).
Овај популарни филм, поред
приче о генерацијским разликама и
методама едукације, говори и о
дигитализацији комуникације међу
младима, њеним последицама, насиљу у школама и проблемима дискриминације. По речима Николе Глишића,
једног од главних гумаца, тематика
филма на неки начин представља
“шамар друштву“, па га препоручује и
старијим генерацијама.
М.М.М.

погледају радове чланова Удружења
„Живимо заједно“, настале на креативним радионицама и донирају средства
за опремање новог Дневног центра за
децу и омладину са посебним потребама.
Поред хуманитарног концерта и
почетком октобра одржане манифестације „Креативни дани“, пројектом је
планирано и низ других активности, које
имају за циљ унапређење квалитета
живота младих из Удружења „Живимо
заједно“. У току је конкурс за најбољу
песму и причу, који се реализује у сарадњи са Библиотеком „Божидар Кнежевић“ и одлична је прилика за афирмацију младих аутора. Победници конкурса, за које је библиотека припремила
вредне комплете књига, биће проглашени на мини-сајму књига у децембру. У
наредном периоду биће организована и
ликовна колонија, након које ће уследити и продајна изложба радова у Галерији „Свети Лука“, док ће за тамнавске
основце бити организовано предавање
о безбедности деце на интернету. Д.Н.

НА СПОРТСКИМ ИГРАМА ДЕЦЕ
И МЛАДИХ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

УБЉАНИМА ПЕТ
ЗЛАТНИХ МЕДАЉА
Деца са посебним потребама из
Удружења „Живимо заједно” и ове
године учествовала су на спортским
играма деце и младих са инвалидитетом, које су одржане у СЦ
„Олимп - Звездара” у Београду.
Манифестацију под слоганом „Хоћу
да се играм” пети пут за редом
организовали су Спортски савез
особа с а инвалидитетом града
Београда и невладино удружење
„Пл а ва шкољка ” п од покровитељством Секретаријата за спорт и
омладину. На такмичењу је учествовало тринаесторо убске деце, који су
у конкуренцији 200 вршњака из целе
Србије, освојили златне медаље у
дисциплинама боћање, пикадо,
плочице, убацивање лопте у кош и
савладавање препрека. Осим борбености и спортског духа на терену,
чланови Удружења „Живимо заједно” показали су и предузимљивост
организовањем продајне изложбе
својих креативних радова у СЦ
„Олимп”.

Борбеност и спортски дух
После такмичења и дружења уз
песму и игру, Убљaни су посетили
ЗОО врт и луна парк. Учешће на спортским играма помогла је општина Уб,
која је обезбедила бесплатан превоз,
док је Пекара „Срба” за сву децу и
њихове пратиоце припремила ланч
пакете.
Д.Н.

КУЛТУРА
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ЗАВРШЕН ОСМИ REPASSAGE FEST

НАЈБОЉА ПРЕДСТАВА
“ВЕЛИКА ДРАМА“
Плакета „Александар Поповић“ за
најбољу представу у целини осмог
позоришног фестивала Repassage fest,
одржаном на Убу од 9. до 17. новембра,
по оцени стручног жирија припала је
„Великој драми“ Синише Ковачевића у
извођењу Драмског студија „Луча“ КУДа „Крушчић“ из Крушчића и режији
Дејана Цицмиловића. За најбоље реди-

„Дневник Ане Франк“ Градског казалишта из Белог Манастира. Уметничке
домете ове године оцењивао је жири у
саставу Петар Лалић, професор и родоначелник Репасажа, Убљанин Милан
Босиљчић, професор и песник и Бранко
Лукић, драматург из Ваљева. Свечана
церемонија доделе награда одржана је у
уторак, када су глумци Центра за кул-

“Велика драма“ у извођењу Драмског студија “Луча“ КУД-а “Крушчић“
тељско остварење, Плакетом са ликом
Александра Поповића награђен је Горан
Бјелановић и то за представу „Одјеци“
Центра за дјелатност културе „Војислав
Булатовић Струњо” из Бијелог Поља,
рађеној по мотивима драме „Час“ Ежена
Јонеска. Добитник Плакете „Радомир
Раша Плаовић“ за најбољу мушку улогу
је Нејц Јетерник, који је награду заслужио за своје извођење Мајкла у представи „Блазинец“ Гледалишча „Зарја”
из Цеља, док је најбољом женском улогом проглашена рола Јелистине Вучић у
„Великој драми“ у тумачењу Милице
Минић. И награда за најбољу мушку
епизодну улогу отишла је у Крушчић,
односно у руке Јована Паула, који игра
Цицка у „Великој драми“, а у женској
конкуренцији признање је добила
Селена Томашевић за улогу Анђеле у
„Путујућем позоришту Рикоти“ Позоришта „Јанко Веселиновић“ из Богатића и
А.П. Дома културе из Прњавора. Представа „Велика драма“ имала је и најбољу сценографију, док је награда за
кореографију и костимографију додељена Цветину Аничићу за представу

туру Тиват у част победника одиграли
представу Стевана Копривице „Бетула
у малу валу“ у поставци Милана Караџића.
На осмом издању Репасаж феста,
јединствене такмичарске смотре
најбољих аматерских позоришта са
простора некадашње Југославије,
публика је у званичној конкуренцији
имала прилику да види шест драмских
остварења из Словеније, Хрватске,
БиХ, Црне Горе и Србије, а због отежане
финансијске ситуације учешће је отказао ансамбл из Македоније, па је као
замена наступило Позориште „Јанко
Веселиновић” из Богатића. Већ по
традицији, у ревијалном делу фестивала наступило је убско Позориште
„Раша Плаовић“, које је извело „Урнебесну трагедију“ Душана Ковачевића, у
режији Александра Тадића. И овогодишњи такмичарски сабор најбољих
театарских трупа из региона одржан је
под покровитељством општине Уб, а у
организацији Установе за културу и
спорт.
Д.Недељковић

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

СМОТРА СТВАРАЛАШТВА СРПСКИХ КОМПОЗИТОРА
Пета по реду манифестација одржаће се 27. и 28. новембра
Школа за основно музичко образовање „Петар Стојановић“ ове године
организује пету Смотру стваралаштва
српских композитора, која ће се одржати 27. и 28. новембра. Првог дана
Смотре наступиће ученици музичких
школа и факултета са делима домаћих
аутора и оних композитора који
припадају српској музичкој баштини, а
најбољи извођачи свираће на завршном концерту у Културном центру Београда. Главни програм планиран је у
другом делу манифестације, када ће се

одржати акредитована Трибина са
темом „Национални стил у српској
музици двадесетог века – 30 година од
смрти композитора Драгоја Ђенадера“.
О стваралаштву овог композитора на
скупу ће говориће др Соња Маринковић са београдског Факултета музичке уметности, њен колега са нишке
академије мр Небојша Тодоровић и мр
Бранислава Поповић, хорски диригент
из Тузле. За музичке илустрације задужени су професори и ученици убске
школе и гости из Београда и Чачка.
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ПРАТЕЋИ
ФЕСТИВАЛСКИ ПРОГРАМ

ПОЕТСКО ВЕЧЕ
МИЛАНА БОСИЉЧИЋА
У склопу пратећег фестивалског
програма, 13. новембра уприличено је
поетско вече, на коме су представљене
две последње, у овој години објављене књиге Убљанина Милана Босиљчића: поема „Милешева у сновима“ и
збирка поезије „Воли, не воли – боли“.
Прва је писана у знак и част осам векова постојања једног од наших најпознатијих средњовековних манастира, док
је друга о Тамнави и Тамнавцима. Осим
поменутих, аутор је и песничких збирки
„Деца сунца“, „Бели Анђео“, „Крило
Белог Анђела“, „Слава у Марјановићима“, „Небеска представа“, „Осмех
Белог Анђела“ и „У Тамнави светлост
плови, у светлости песма слови“. Завршио је југословенску књижевност и
српски језик на Филолошком факултету у Београду, као и филмско-продуцентски одсек на ФДУ, где је и магистрирао.
Представљајући аутора и његово
дело, директор Установе за културу и
спорт Радован Пулетић је приметио да
Милан Босиљчић већ 27 година пише
стихове о Белом Анђелу, колико је
прошло од прве до последње објављене књиге посвећене најсјајнијој
милешевској фресци.
Друга књига „Воли, не воли – боли”
је „групни портрет” свих оних Убљана
и Тамнаваца који су, по личном осећају
и доживљају песника, оставили неизбрисив траг у овој вароши својим
знањем, стручношћу и посебношћу,
дали јој шарм, духовну снагу и лични
печат, а Босиљчићу много значили у
животу, јер су му показали пут којим
треба да иде.
Стихове из две последње поетске
збирке Милана Босиљчића, поред
аутора, на промоцији су говориле и
глумице убског позоришта „Раша Плаовић”: Снежана Јовановић, Драгана
Јанковић и Мирјана Симић.

ИЗЛОЖБА
“МАЈОЛИКЕ“
Уочи осмог Репасаж феста, у Галерији „Свети Лука” отворена је изложба
„Мајолике” младе београдске уметнице Драгане Купрешанин (1982). У
циклусу под овим називом ауторка
представља серију дигиталних цртежа и керамике, који за тему имају
орнаментику инспирисану фолклорном архитектуром у Србији, нарочито
Војводини.
Током обраћања присутнима
ауторка је објаснила да је спремавши
поставку, много путовала по војвођанским местима, трагајући за етномотивима и мајоликом која је још понегде
сачувана на зградама.
Драгана Купрешанин дипломирала
је примењену графику и графички
дизајн на Факултету примењених
уметности у Београду, где је тренутно
на докторским студијама. До сада је
имала десет самосталних и преко 200
групних изложби и освојила више
првих награда из области примењене
и ликовне уметности.
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НАШИ АУТОРИ / КРОЗ МИОНИЦУ
НЕМЦИ ПРЕУЗЕЛИ МИОНИЧКИ “ПРЕЦИЗНИ ЛИВ“

НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ЛЕК НА
ДОХВАТ РУКЕ
Смотрио сам на једном електро стубу занимљив, руком
писан и умножен оглас: „Лечим синусе 100% успешно!“.
Очигледно да народна медицина илити самоисцељење у
покушају добија на замаху с' процватом „електронских“
комуникација. Шта год да заболи одговор је на дохват руке, већ
на првој бандери. До душе, код оних напреднијих електронских
савета обично се крене од најгоре могуће предпостављене
бољке, а заврши се на препоруци да се ипак оде код доктора
специјалисте. При томе не мислим на доктора Ивана и
третмане „чупања косе“ успешно усмерених на отклањање
тегоба упале синуса и крајника. За њега се надалеко чуло па се
више и не чудимо кад нас на улици стартују људи без
тамнавског нагласка и питају: „Има ли овде у близини доктор за
синусе?“. Пар мојих рођака и ја лично сведочимо о
делотворности ове помало болне технике. Једини услов за
њено спровођење је да пацијент има косу мада се дешавало да
у ординацију у Караџићевој улици за сваки случај наврате и они
без косе у нади да је у међувремену техника узнапредовала.
Да је Марк Твен жив на све ово би вероватно рекао:
„Излечити синусе? Ништа лакше, то сам учинио бар хиљаду
пута!“. Тако је и у мом случају. Све је почело пре 35 година са
премијером „Повратка отписаних“. Толико ми се свидео
Прлетов стил вожње мотора на уласку у окупирани Београд да
сам одмах по приказивању прве епизоде сео на трицикл и
направио салто преко предњег точка са доскоком на сопствени
нос. То је донело девијацију, она водила на операцију а све
заједно кумовало честим прехладама те сам добар део раног
детињства провео у чекаоницама Дома здравља и дружењу са
„ајншприц“ терапијама. Да је враг однео шалу постало ми је
јасно октобра 1993. кад сам после ванредног техничког
прегледа од стране војне лекарске комисије напрасно скинут са
обуке за возаче и брзопотезно експедован из Краљева у Јаково,
да остатак војног рока часно одслужим у редовима елитног
рода – пешадије. Тата Тика је дао све од себе да реши ствар –
сместа је на Убу пронашао морски краставац, један од оних
народних лекова за синусе после кога тегобе нестају као руком
однешене. Уз кратко упутство о апликацији слузаве твари из
срца краставца у носну шупљину овлаш је упозорио на
„проблемчиће“ који могу настати уколико течност заврши у
ждрелу. Стрпљиво сам сачекао прву суботу, у тренуцима
војничког одмора и доколице неопрезно сручио лек у нос и
започео пројекцију филма: „Ако дочекам сутра“. Првих пола
сата није било реакције. Онда су кренуле жућкасте капи које
сам у почетку брисао марамицом а после препустио да саме
падају у зелени пешкир. На сваких 30 секунди по кап, па тако до
мрака. Онда агонија, крајници к'о у Шварценегера и затворено
ждрело кроз које ни вода није могла да прође, па је уследио
теренски преглед под отвореним небом код доктора Вукотића и
његова легендарна терапија универзалним препаратом под
називом „Бруфен“. Тај је лечио све, грло, леђа, изврнути зглоб.
Понекад мислим да су само бруфен и држали у амбуланти.
Након седмодневних мука некако се повратих у стање редовно
с чврстим уверењем да кад-тад морам упозорити ширу јавност
о штетним последицама неопрезне и неконтролисане употребе
алтернативне и народне медицине.
Ипак, шта да радим ако ме опет стисну синуси? Лек је ту,
на дохват руке, мада на бандери само пише да је 100% успешан
и нема података о произвођачу, могућој преосетљивости,
штетним последицама и контраиндикацијама. Ваљда се
подразумева да се лек узима на сопствени ризик.

“ЕМКА“ ГАРАНТ
ЗА БУДУЋНОСТ
Један од највећих европских произвођача брава и
окова за ауто, електро, машинску и друге области
индустрије, угледна немачка команија “ЕМКА“ постала је
нови већински власник фабрике ''Крушик – Прецизни лив''
из Мионице. ''ЕМКА'' је од словеначке ''ЦИМОС'' Групе и
њеног партнера из Кикинде, уговором, који је склопила
19.октобра, купила око 88 одсто удела у капиталу мионичког привредног друштва, док су остатак власништва
задржали садашњи и бивши запослени.
Немачка фирма која има своје производне центре у
неколико земља Европе и Кини, одлучила се на овај
пословни потез, пре свега, због својих великих потреба за
прецизним ливом. Како сазнајемо, у плану је да Мионица
практично постане главни европски добављач тих
производа.

“ЕМКА ПРЕЦИЗНИ ЛИВ“ Мионица
Очекује се да број запослених буде повећан
(тренутно има 123 радника), јер ће ''Крушик – Прецизни лив''
имати и неке нове технолошке целине као што су термичка
обрада и површинска заштита... А уместо актуелног ускоро
следи и ново име фирме које ће указивати на новог
власника и стару – нову делатност – ''ЕМКА FEINGUSS''
(''ЕМКА ПРЕЦИЗНИ ЛИВ'').
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НА ЈЕДАНАЕСТОЈ СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
Општинско веће општине
Мионица је на својој 11. седници
утврдило предлог Одлуке о постављању монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене,
који је упућен општинском парламенту
на разматрање и усвајање. Предложена
Одлука се односи на прописивање
услова и начина постављања и укла-

В е ћ н и ц и с у у д а љ ем р а д у
донели Правилник о набавкама којим
се ближе уређује поступак набавки у
локалној самоуправи и то Скупштине
општине, Председника општине, Општинског већа и Општинске управе, а
нарочито начин планирања набавки,
одговорност за планирање, начин
извршења обавеза у поступку набавке,

Са једанаесте седнице Општинског већа
њања мањих монтажних објеката
привременог карактера на површинама
јавне намене на територији Општине
као што су киосци, монтажни објекти
сезонског типа, покретни мобилијар,
монтажни огласно-рекламни објекти,
привремени објекти у трговачкоугоститељској делатности, монтажни
објекти за културна збивања, спорт и
забаву.

начин обезбеђивања конкуренције,
спровођење и контрола набавки и
начин праћења извршења уговора о
набавци. Такође, на овој седници је
донета Одлука којом се налаже ЈП
''Дирекција за уређење и изградњу
о п ш т и н е М и о н и ц а ' ' д а п р и п р ем и
Програм зимске службе за период 15.
новембар 2015 -15. март 2016. године и
разматрани су захтеви грађана.
A.K.
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ЦРВЕНИ КРСТ МИОНИЦЕ НАСТАВЉА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

“ПРОМОЦИЈА
ХУМАНИХ
ВРЕДНОСТИ“
Радионице за ученике
трећег разреда
Црвени крст Мионице и у
школској 2015/16 години наставља са
реализацијом програма ''Промоција
хуманих вредности''. Циљ програма
који ова хуманитарна организација у
континуитету спроводи још од 2012.
године је смањење насиља међу
младима кроз поштовање и уважавање култ уролошких ра злика.
Програм је намењен ученицима трећег
разреда основних школа и реализује
се путем радионица које се организују
у њиховим учионицама. Пројекат
о бу х ва т а с е д а м а к т уе л н и х т ема
данашњице, а теме су толеранција,
културални идентитет и поштовање
разлика, ненасилно решавање конфликта, дискриминација и сигматизација, родна равноправност, дечија
права и превенција насиља путем
електронских медија.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ

СТАРТОВАО КУРС
ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА

Канцеларија за младе општине
Мионица је у сарадњи са Библиотеком
''Милован Глишић'' организовала почетни курс италијанског језика. Часови се
одржавају два пута недељно у просторијама мионичке библиотеке, а курс
ће трајати до краја јануара 2016. године.
- Од зив је прева зишао наша
очекивања јер се пријавило тридесетак

полазника, па је настава организована у
четири групе. Због великог интересовања намеравамо да по завршетку
првог организујемо најмање још један
почетни курс, а у зависности од интересовања и више нивое учења италијанског, као и курсеве других језика- истиче
координатор Канцеларије за младе општине Мионица Жељко Радосављевић.

Часови се одржавају у Библиотеци
- Реализатори програма су млади волонтери Црвеног крста Мионице
старости од 16 до 25 година, који су
обучени за спровођење радионица
вршњачке едукације. У току школске
2015/2016. године ''Промоцију хуманих
вредности'' спроводићемо у Основној
школи ''Милан Ракић'' и то у матичној
школи у Мионици и издвојеном одељењу у Доњој Топлици. Програмом су
обухваћена три одељења трећег
разреда са укупно 62 ученика -каже
стручни сарадник Црвеног крста
Мионице Сандра Рангелов и додаје да
реализацију програма ''Промоција
хуманих вредности'' помажу Црвени
крст Србије и Швајцарска агенција за
развој.
A.K.

www.glastamnave.com

ИЗ СРЕДСТАВА ОД НАПЛАЋЕНИХ НОВЧАНИХ КАЗНИ У САОБРАЋАЈУ

ОФАРБАНЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ
Средствима из буџета општине
Мионица за текућу годину и према
Програму коришћења средстава од
наплаћених новчаних казни за прекршаје у саобраћају, обављени су радови на фарбању 950 метара заштитне ограде за пешаке на делу регионалног пута Љиг-Мионица-Дивци од
расрснице са Улицом Марића сокак,

на левој страни ове саобраћајнице у
правцу Ваљева. Из истих буџетских
извора су финансиране и активности
на фарбању заштитне ограде моста на
реци Рибници на мионичкој обилазници. Поменуте радове на ваљевском путу и на рибничком мосту на
обилазници извело је ЈКП ''Чистоћа
Мионица''.
A.K.

Фарбање заштитне ограде за пешаке
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КОЦЕЉЕВА

ДРУГИ КРАЉЕВСКИ ТУРНИР
Организована је и успешна акција добровољног
давања крви и потписивања донаторских картица
U sali оsnovne {kole u organizaciji Op{tinskog odbora
Udru`ewa Kraqevina Srbija, a pod patronatom Wegovog
kraqevskog veli~anstva princa Petra odr`an je Drugi
kraqevski turnir u malom fudbalу. У~estvovalo је deset
ekipa: Четири iz Koceqeve (Sredwa {kola Koceqeva, Rauh,
Gril Pekarac i KS Srbija) i шест gostuju}ih (KS Vaqevo, KS
Ariqe, KS Kraqevo, Vojvoda Stepa - Dragiwe, Vla{i} D.Crniqevo i Europrint- Vaqevo).
U finalu je Gril Pekarac deklasirao ekipu iz Ariqa sa 13:2
i zaslu`eno osvojio ovogodi{wi turnir. Progla{ewu
pobednika i dodeli pehara prisustvovali su ~lan Krunskog
saveta Predrag Markovi}, narodni poslanik Veroqub Mati} i
predsednik op{tine Koceqeva Du{an Ilin~i}.
Pored fudbalskog turnira u maloj sali je odr`ana i akcija
dobrovoqnog davawa krvi koju je po prvi put u Koceqevi ( zbog
prezauzetosti transfuzija iz [apca i Instituta za transfuziju iz Beograda) izveо Instituta za transfuziologiju i
hemobiologiju Vojnomedicinske akадемије.
Istoga dana odr`ana je akcija potpisivawa donorskih kartica u okviru kampawe Produ`i `ivot. Promoter ove akcije
Marija Kne`evi}, biolog u {aba~koj transfuziji ka`e:

КРОЗ КОЦЕЉЕВУ И ВЛАДИМИРЦЕ
ВЛАДИМИРЦИ

БРЗА ИЗГРАДЊА
ПУТНА МРЕЖА ЗА ЦЕЛУ ОПШТИНУ
Ова година је, у владимирачкој општини, протекла у знаку
изградње локалне путне мреже. Прошле године утрошено је
тек око 1.000 тона камена, а ове
године чак 16 пута више. Урађено је преко 700 километара
локалних и некатегорисаних
путева (чак и неки прилази
њивама).
Коришћен је, углавном,
камен прве класе (плави гранит из Шешевице) и нешто
белог камена из Јазовника.
Одобрена су средства у
износу од око 35 милиона ди- Милорад
нара за изградњу пута у Јало- Милинковић
вику, Банића раскршће до
Велике Баре у дужини од
четири километра. Средства су обезбеђена из фондова за помоћ општинама угоженим поплавним таласом
у мају 2014.године.
- Успели смо, накнадно, да уђемо у планове и да нам
средства буду одобрена, а у томе су нам помогли,
поред нашег народног посланика Владана Милошевића, још и Дарко Глишић, председник општине Убкаже Милорад Милинковић, председник општине
Владимирци

**************************

НАЈВЕЋЕ СЕЛО - ПРОВО
Краљевски турнир у Коцељеви
-Kampawa "Produ`i `ivot" jе kampawa Ministarstva
zdravqa Republike Srbije koja je zapo~eta 2009.godine u
Beogradu. Op{ta bolnica [abac se 2010.godine pridru`ila
projektu, kada je koordinatorka kampawe bila moja majka, vi{a
med. sestra Spasenija Iski}, ali nakon wene iznenadne smrti
2012.godine, uz podr{ku Uprave za biomedicinu i O.B. [abac
kampawu sam preuzela ja. Trenutno u [apcu imамo blizu 3.000
potpisanih donorskih kartica {to nas i daqe svrstava me|u
vode}e gradove po broju potpisanih donorskih kartica u
odnosu na broj stanovnika.
- Akcija promocije kampawe "Produ`i `ivot" odr`ana je 7.
новембра. Zahvaqujући podr{ci ~lanova Op{tinskog odbora
udru`ewa Kraqevina Srbija, posebno |akona Save @dere, kao
i sekretara CK Koceqeva Milana Glumca, odziv je bio dobar.
-Potpisano je 33 donorske kartice {to je samo po~etak
uspe{ne promocije na ovoj teritoriji, podvla~i gospo|a
Kne`evi}. -Donorska kartica se mo`e potpisati svakim
radnim danom u transfuziji, ali i kod svog izabranog lekara u
op{tinama [abac, Koceqeva, Vladimirci i Bogati}.

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА
ПЕШАЧКОГ МОСТА
Почела изградња још једног моста, пешачког, чији ће распон
бити око 21 метар док ће ширина износити два метра, сем на
средини где ће достићи ширину од 3,3. По речима помоћника
председника општине Бранислава Мићића на средини моста, и
са једне и са друге стране, постоји проширење.
–Прво се раде темељне стопе, а у међувремену, мост се ради у
радионици и биће састављен из три дела. Након постављања
позабавићемо се степеништем. Рок за завршетак радова је два
месеца а средства у износу од пет милиона динара донирао је
Фонд за дијаспору.
–Фонд је донирао средства, која, ипак, нису довољна за све
наше жеље. Занимљиво је да ће, уместо уобичајених рампи,
овде бити постављене косо подизне склопиве платформе,
односно електричне рампе за инвалиде. Предвиђене су и
приступне стазе, расвету, предвиђа партерно уређење. Само
изградња моста са оним што се ради у првој фази кошта пет
милиона динара плус ПДВ.
- У индустријску зону је убачено милион евра, а почели смо
тако што смо радили фазно, мало канализација, мало струја,
саобраћајнице, миц по миц и ево, данас она живи, ничу нови
погони- подсећа Бранислав Мићић.
Пешачки мост ће олакшати свакодневни живот великог броја
мештана седишта општине.

Највеће село у општини Владимирци до ове године
је имало, чинило се, нерешиве проблеме са водоснабдевањем. Током лета, избушена су три бунара,
средствима које је обезбедила општина, па је, на тај
начин, проблем знатно ублажен. Средствима од
преко два милиона динара, обезбеђене су и пумпе
преко којих се пуне цистерне потрошача, а они, затим,
пуне своје бунаре у домаћинствима.
-Ово је, за сада, једини начин да да помогнемо
Провљанима, а трајно решење, верујем, да ћемо наћи
већ идуће године - каже председник Милинковић.

НАСИП
У делу села Прова, крај
Саве, Орлачи - ојачан је насип,
који има велики значај у
заштити овог краја од поплава. За ојачавање насипа и
изградњу локалних путева
утрошено је око 2.500 тона
камена. Од посебног је значаја
изградња пута поред Орлаче,
којим је обезнеђен прилаз
обрадивом земљишту површине око 2.000 хектара.
У општини посебну захвалност за сарадњу изразили су
Владан
према Горану Пузовићу, генералном директору “СрбијаМилошевић
вода“ из Београда и Драгану
Топаловићу директору Србијавода из Шапца.

**************************

УЧЕНИЧКИ ДОМ - ПРЕД ЗАВРШЕТКОМ
Владимирачки Скадар на Бојани, како се, понекад,
не без горчине, каже за изузетну, скупу, савремену и
комфорну зграду Дома ученика, започетог у првим
годинама овог века, биће, коначно, завршен на
пролеће следеће године. Већ ових дана, из средстава
општинског буџета, биће саниран кров (у међувремену почео да прокишњава). За дренажу, унутрашње
завршне радове, канализациони и прикључак за воду, грејање, димњак и друге ситније радове, средства
ће обезбеди Министарство просвете, према договору, који је ових дана постигнут, док ће решавање
проблема трафостанице бити један од приоритета у
наредном периоду јер се, тако, решава и горуће
питање електро мреже у Владимирцима.
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СКОБАЉ - СЕЛО КОЈЕ СЕ БОРИ ЗА ОСНОВНЕ УСЛОВЕ ЖИВОТА

НА ПРАГУ ДОБРИХ РЕШЕЊА
Лајковачко село Скобаљ до скоро је било слепо црево ове општине.
Доласком Снежане Јовичић у Савет МЗ и уз помоћ Андрије Живковића,
заменика председника општине, ствари су кренуле са мртве тачке

Пресавила је
табак, као се то каже,
и кренула са захтевима, молбама, отИ црква чека пресељење
вореним писмима...
-Највише разумевања је имао Андрија Живковић,
заменик председника општине Лајковац,- наглашава
Снежана, приликом посете нашег репортера домаћинству у којем живи са мужем Слабољубом и ћеркама
Јеленом и Иваном. - Кренули смо са мртве тачке, а ових
дана сам добила уверавања да машине неће изаћи из
Скобаља док не заврше радове на свим локалним путним
правцима и другим неуралгичним тачкама.
Половина села је већ, како то кажу, пописана и
исплаћена за исељавање. Идуће године биће, по свим
стандардима, премештено сеоско гробље, а затим ће
доћи на ред црква и други објекти који ће се наћи на путу
експлоатације лигнита.
На једном од локалних израубованих путева
Снежана је електротехничар у Колубари, свакодневно путује на посао у Лазаревац, обавља све послове
које је већ дубоко загазио Коп Источно поље. домаћице у домаћинству, али, како каже, увек мора да се
Имају они документа у којима је све лепо нађе времена за контакте који су неопходни да би и у овом
набројано шта је чија обавеза, ко мора да поправи, делу лајковачке општине били обезбеђени нормални
да обезбеди прилазе, склони
услови за нормалан живот...
обале, измести сеоско гробИз Скобаља, према Јабучју,
Снежана Јовичић и
ље и... све друго. Али, људи
испраћа нас Милорад Николић,
Милорад Николић
који су, у ранијем периоду
Застајемо код једног чудног острва
водили ову месну заједници,
у мору земљаних радова за будућу
како се чини, нису баш довооткривку угља. То је кућа и мали
љно мислили на интересе
воћњак Томислава Милосављесела. Разуме се, како то бива
вића. Каже, 60 ари му је исплаћено,
код нас, свако је гледао како
али, ових 17 није (?). Није ушло у
да заврши свој посао.
план за исељење. Зашто? Не зна.
-Кренула сам у ову
Неки разлог постоји, али, о томе
борбу избором на ову функнеки следећи пут.
цију, али нисам очекивала да
С обзиром на све што смо
ће овако споро све да се
видели, ипак верујем, у Скобаљу
одвија, каже Снежана.
нико неће бити ’’искобљен’’...
М. Миловановић
Тешко се сналазим у брду докумената,
записника, дописа, захтева... Све то ми стављају
на увид Снежана Јовичић, председница Месног
савета МЗ Скобаљ и Милорад Николић, члан.
Подуже траје њихова борба, заједно са осталим
члановима Савета, за услове живота у овом селу у

16

КРОЗ ЛАЈКОВАЦ

19.новембар 2015.г.

Lajkova~ka panorama

ПАРАСТОС ДИМИТРИЈУ ТУЦОВИЋУ
Представници Удружења Ужичана у Београду, његовог родног места Гостиље и руководство општине
Лајковац, одали су дужну пошту истакнутом вођи и теоретичару социјалистичког покрета, који је погинуо
20.новембра 2014.године током Колубарске битке на западном делу Враче брда, у реону села Ћелије.

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

ГОСТОВАЊЕ ПРОФЕСОРА
И ДЕМОГРАФА БИЉАНЕ СПАСИЋ

КУДА ИДЕ НАША
ОМЛАДИНА ?
Градска библиотека Лајковац организовала је, у петак 13. новембра, у великој сали
Градске куће, трибину и промоцију књиге „Куда
иде наша омладина“ мр Биљане Спасић.
Књига је настала као плод неизмерне љубави
ауторке према омладини којој је посветила свој
живот и радни век, радећи на образовању
људског лика и васпитању младих. Како сама
каже, управо из жарке жеље да помогне омладини, у књизи нуди обрасце за излазак омладине на пут „културе живота“, односно култа
брака, породице, материнства, рађања,
очинства…
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ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ ПОМАЖЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

101.ГОДИШЊИЦА КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ

Код спомен обележја Димитрију Туцовићу на
Враче брду обележена је 101. годишњица од
погибије истакнутог револуционара, Колубарске
битке и почетка Првог светског рата. Обележавање
су организовали Општина Лајковац и Удружење
Ужичана у Београду, чије су делегације положиле
венце и цвеће на споменик Димитрију Туцовићу, на
месту где је изгубио живот у Колубарској бици.
Представници Удружења Ужичана у Београду,
његовог родног места Гостиље и руководство
општине Лајковац, одали су му дужну пошту и
присетили се његовог лика и дела.
- Био је један од првих социјалиста и
пацифиста, човек који је био против рата. Али, као
подофицир и патриота одазвао се позиву Војне
команде, ступио у борбу и убрзо погинуо на Враче
брду. Све ово говори о једном стварно великом
човеку – рекао је председник Живорад Бојичић.
Председник Удружења Ужичана у Београду и
директан потомак Димитрија Туцовића, др Милош
Туцовић, са поносом се сећа свог претка, вође
социјалдемократског покрета у Србији.
- Димитрије Туцовић није имао деце, усред
ратног вихора и родољубља које је гајио у себи.
Фамилија смо преко стричева, мој отац носи име по
њему и мој син, дакле четврта генерација. Када смо
на овом месту преплаве нас част, емоције, љубав,
родољубље, без обзира на вероисповест или
политичке опције. Сви у себи носимо лик и дело
великог човека. Рођен је у селу Гостиљу на
Златибору 1881. године. Борио се против рата,
против буржоазије, против сиромаштва, желео је да
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Полагање венаца на спомен обележје
истакнутом револуционару
радници и студенти имају боље услове за рад и
живот, да не буде таквих класних подела. Међутим,
напустио је докторске студије у Берлину и дошао да
брани границе своје земље и Србију од агресора,
поклањајући овој земљи живот.
Директор ТОО Лајковац Милутин Ранковић
одржао је кратку трибину код Спомен костурнице у
Ћелијама, где су сахрањени посмртни остаци
српских и аустроугарских војника. Димитрије Туцовић, погинуо је као командир Моравске дивизије
првог позива 1914. године у борби против аустроугарске војске у Колубарској бици у Првом светском
рату на западном делу Враче Брда, у реону села
Ћелије. Године 1949. његови посмртни остаци су
пренесени са лазаревачког војног гробља и сахрањени на трг Славија, који је тада преименован у Трг
Димитрија Туцовића. На тргу му је постављен
споменик.

ТРИ МИЛИОНА
ЗА СЕДАМ ГАЗДИНСТАВА
Једнократну помоћ добијају само регистрована пољопривредна газдинства чији
носиоци и чланови не остварују приходе или пензије из радног односа или од
самосталне делатности и у складу је са Локалним акционим планом запошљавања.
Улагање у пољопривреду дугорочно је
опредељење општине Лајковац и од изузетног је
значаја за локални развој, рекли су општински
функционери приликом потписивања уговоре о
додели једнократне помоћи регистрованим
пољопривредним газдинствима. Значајне суме,
од 176 хиљада до 704 хиљаде динара, добило је
седам домаћинстава, а укупно је Општина
Лајковац за ову сврху издвојила три милиона
динара. Једнократну помоћ добијају само
регистрована пољопривредна газдинства чији
носиоци и чланови не остварују приходе или
пензије из радног односа или од самосталне
делатности, односно баве се искључиво
пољопривредом.
Уговоре је потписао председник општине
Лајковац Живорад Бојичић, који је и прочитао
појединачне новчане износе, који зависе од
обрадиве површине и броја чланова домаћинстава. Новац ће бити уплаћен на текуће рачуне
газдинстава. Александар Јеврић из Јабучја

Потписивање уговора: Значајан подстицај
пољопривредној производњи

СРУШЕНА СТАРА КУЋА ПОРЕД УЛАЗА У ЗГРАДУ ОПШТИНЕ

УСКОРО РЕПРЕЗЕНТАТИВАН ПРИЛАЗ
- До краја године биће урађено архитектонско решење. Са првим пролећним месецима
уредићемо простор и коначно решити дугогодишњи проблем- најављује председник
општине Лајковац Живорад Бојичић.

Мр Биљана Спасић
Биљана сугерише да је последњи
тренутак да све снаге ставимо у службу
оздрављења породице и њеног јачања, јер без
здраве породице нема здраве личности, а
самим тим ни здраве Србије.
“Само је један пут животни на који човек
може ступити идући ка своме циљу. Ако то није
пут живота, онда то, свакако, мора бити пут
смрти. На један или други пут човек ступа од
детињства а почетна станица на том путу јесте
породица. Видимо и знамо у каквом свету
живимо, али, куда идемо?“
Биљана Спасић, професорка из Крагујевца, демографским истраживањима бави се
последњих 15 година и аутор је познате књиге
„Зашто Срби нестају“.

Петак, 20.новембар 2015, сала биоскопа
КЦ “Хаџи Рувим“- 20.00 часова

КОНЦЕРТ
“ЕВРОПА ИГРА“
Поред дечјег ансамбла КЦ „Хаџи
Рувим" Лајковац наступиће и гости.

Руководство општине Лајковац је решило још
један деценијски проблем. Након вишегодишњих
преговора, општина Лајковац је откупила приватни
стамбени објекат, који се налази у непосредној
близини Градске куће. Након примопредаје, радници
Градске чистоће Лајковац су ефикасно срушили кућу
и рашчистили простор. До краја године биће
завршен пројекат архитектонског и урбанистичког
уређења овог дела градског шеталишта у Лајковцу, а
већ почетком грађевинске сезоне очекује се почетак
радова.
- Убудуће ћемо овде имати репрезентативан
прилаз тако да, на пример, младенци за венчање
неће морати да иду на задњи улаз зграде Општине
јер нису желели да пролазе поред руинираног објекта. Кућа је била у приватној својини, ми смо испоштовали комплетну процедуру која је започета утврђивањем општег интереса 2010. године, било је више
промена надлежности судова. Пред само окончање
поступка умрла је бака која је овде живела, па смо
морали да спроведемо оставину иза њене кћерке у
Швајцарској, па да, онда, завршимо поступак овде.
На тај начин, све је то дуго трајало. Исплатили смо
експроприсану вредност, срушили објекат, а до краја
године биће урађено архитектонско решење. Са првим пролећним месецима уредићемо просторнајављује председник општине Живорад Бојичић.
Сувласница куће, која није ту живела, жалила
се на свој део пресуде, односно на износ који треба
да добије. Очекује се решење Вишег суда у Ваљеву
по њеној жалби, након чега ће и њој бити исплаћена
надокнада, па ће на цео случај, коначно, бити
стављена тачка, а Лајковчани ће добити уређен и
овај део пешачке зоне.

На пролеће у новом руху

ОДЛОЖЕНА ПРЕДСТАВА
“ХИПЕРТЕНЗИЈА“
Представа "Хипертензија" Бранислава
Басаре, која је требало да буде одиграна
3.новембра у Културном центру „Хаџи Рувим“,
одложена је за 26. новембар због заузетости
глумца Бранислава Трифуновића. Наиме,
Браниславу Трифуновићу је претходног дана у
Зајечару, претпоследње вечери фестивала „Дани
Зорана Радмиловића, уручена награда „Зоранов
брк“. Признање је добио за улогу Војводе у
представи "Струјосек" Атељеа 212.

Добитници једнократне помоћи намењене пољопривредним газдинствима
добио је 704 хиљаде, Небојша Молеровић из
Степања, Живомир Марковић из Стрмова и
Зоран Милићевић из Бајевца по 528.000 динара,
Милета Тришић из Врачевића 352.000, а Зоран
Стефановић из Степања и Спасоје Радовановић
из Доњег Лајковца по 176 хиљада динара.
Александар Јеврић из Јабучја каже да је
задовољан средствима која јесу висока, али
каже да их у кући има осморо, од чега четворо
уплаћује пензијско и инвалидско осигурање.
Живомир Марковић из Стрмова новинарима је
рекао:
- Помоћ општине нам значи много. Захваљујући овим средствима, као и Центру за
пољопривреду Лајковац и „Имлеку“, који су сви
тачни у исплатама и можемо се поуздати у њих,
ретко улазим у минус, а ако и уђем, знам да ће
стићи новац од млека или помоћ од општине и
да ћу поклопити расходе.
Улагање у пољопривреду дугорочно је
опредељење Општине Лајковац и од изузетног је
значаја за локални развој, али и за укупан развој
Србије, нагласио је начелник Општинске управе
Живота Молеровић, такође пољопривредник:
- Наши људи морају да схвате да није сва
срећа у „Колубари“ и да не треба оставити десет
хектара земље да зараста у коров. Перспектива
општине Лајковац и Србије је пољопривредна
производња, можемо само да се надамо да ће то
републичко министарство схватити и мало више
пажње посветити пољопривреди у централној
Србији -закључио је Молеровић.

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА

“ХАЈДУЧКИ
РАСТАНАК“
Традиционални хајдучки растанак који се
вековима одржавао на Митровдан, 8.
новембра, сценским програмом обележен је у
кафеу "Ермитаж“ у Лајковцу, а затим у конаку
цркве Светог Димитрија у Марковој Цркви, која
тога дана слави. Аутор програма, као и ранијих
година, био је Милутин Ранковић, а организатор Туристичка организација општине
Лајковац, уз подршку Удружења музичких
стваралаца „Златна нота“ из Ваљева, Задужбинског друштва „Вожд Карађорђе“ из
Мишара, Удружења уметника „Колубара“,
народног гуслара Милорада Шаровића,
фрулашице Биљане Пауновић и других. На
овај начин чува се традиција хајдучког
растанка јер су се по предању (и у збиљи) на
Митровдан хајдучке дружине растајале да
презиме код својих јатака па поново састајале
на Ђурђевдан.

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Јавите нам на: 064/2180-588 и 064/484-20-50
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ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА ЗИМНИЦЕ У ОШ “МИЛАН МУЊАС“

НАЈМЛАЂИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ
- ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ
Учествовало 14 издвојених одељења.
Зарађеним новцем набавиће се потребна наставна средства.
Издвојена одељења ОШ „Милан
Муњас“, организовали су прву манифестацију „Чувари традиције“, која је
одржана у четвртак, 5. новембра, од 10 до
13 часова у фискултурној сали матичне
школе. Продајном изложбом зимнице
прикупљена су новчана средства, којима
ће бити купљена нова наставна средства
и дидактички материјал.
Ово је била ретка прилика у којој су
се на једном месту нашли учитељи, ђаци
и њихови родитељи свих 14 издвојених
одељења. Посета продајној изложби је
била велика, па је већ после сат од
отварања зимница распродата. Излагала
су деца и учитељи издвојених одељења
Црвена Јабука, Совљак, Тврдојевац,
Руклада, Стубленица, Јошева, Новаци,
Трлић, Паљуви, Звиздар, Мургаш, Гвозденовић, Лончаник и Врховине који, у
својим разредима, укупно имају 200 деце.
Иницијатор и главни организатор
ове манифестације Милица Пушоња
објаснила је ток реализације:
- Идеја се родила, па смо сели и
договорили се. Све колеге, између себе,
имају лепу сарадњу, тако да није било
тешко све ово организовати. Циљ нам је
био да децу из издвојених одељења
истакнемо, да покажу шта знају и умеју,
колико могу, и данас то потврђујемо.
Захваљујем се родитељима који су нам у
свему овоме били велика подршка.
Директорка Живана Баратовић
нагласила је значај изложбе „Чувари
традиције“:
- Ово је лепа прилика да се покажу,
на једној манифестацији, у матичној
школи, ученици свих наших издвојених
одељења. Пошто су издвојена одељења
наша специфичност, нешто што нас
разликује од других школа, ово је уједно
прилика да реализујемо дивну идеју
учитеља, ученика и родитеља и да се
виде та деца која похађају наставу у ИО,
са оним што село може да понуди. То су
зимница и традиционални производи.
Надам се да је ово прва у низу таквих
традиционалних изложби.
Деца су се на овај начин успешно
ангажовала, развијајући предузетнички
дух. Учествовали су у организацији,
продаји и излагању традиционалних

домаћих производа: ајвара, киселих
краставчића, сока од парадајза,
џемова и мармеладе од шипурака,
слатког од шљива и дуња, па чак и
домаће ракије. На штандовима издвојених одељења нашла су се и српска
јела и намирнице као што су погача,
пројара, сир, кајмак, штрудла са маком
и орасима, сланина и пршута.
Д.К.

ИО Врховине

ИО Совљак

ИО Трлић

ИО Јошева

ИО Црвена Јабука
ИО Паљуви

Захваљујемо се Фото студију “Гама“ на уступљеним фотографијама !

НАШЕ ТЕМЕ
УБЉАНИ ПИШУ

19.новембар 2015.г.

19

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ПОСТОЈИ ЛИ У СРБИЈИ СЛОБОДА МЕДИЈА И
ЗА ПРИЈЕМ УБА
КАКО КОМЕНТАРИШЕТЕ АКТУЕЛНИ “МЕДИЈСКИ РАТ“ ?
У УНЕСКО
Александар Живановић, водоинсталатер- Стубленица:

Извршни савет УНЕСКА, већином
гласова, препоручио је да Косово буде
примљено у ту организацију, а коначну
одлуку је требала да донесе Генерална
конференција, која заседала од 3. до 18.
новембра. Генерална конференција о
томе одлучује двотрећинском већином
између 195 држава чланица, од којих је
111 признало Косово, а 84 није. Резултат
гласања знамо, али, ипак, да се, мало,
позабавимо аналитичким сагледавањем.
У Резолуцији 1244 управу над територијом Косова и Метохије имају УН, али се,
такође, по тој резолуцији гарантује суверенитет и територијални интегритет СР
Југославије чији је Република Србија
легитимни наследник!
Пријемом Косова у УНЕСКО и општина Уб имала би легитимно право да буде
примљена у чланство УНЕСКА. Питам се,
због чега би Косово, као део Републике
Србије, било у повлашћенијем положају
од наше општине, а имамо толико сличности- вишенациналног смо састава.
Наиме, у нашој општини живе Срби, Роми
и Горанци, има и Кинеза, у Убу и на Косову
живе косовски Срби, угаљ се експлоатише на површинским коповима и Уба,
али и Косова, пандам заједници Српских
општина би била заједница Месних заједница Источне Тамнаве, са посебним
освртом на МЗ Каленић, која је мултиетничког састава и коју морамо поделити
на четири дела; старо село као српски
део, Млака - ромски део, ЕПС Косово српски део и исељенички део, који би
обухватио све Калинце, које је КОП селио
више пута и које ће опет селити!? Када
смо код заједнице месних заједница
Источне Тамнаве ваља нагласити снажну
потребу за пријем овог дела општине Уб
и дела Републике Србије у чланство
ФИФА. Ово се јавља као насушна потреба
овог краја јер свако село у источној Тамнави (Паљуви, Стубленица, Радљево,
Шарбане, Каленић, Бргуле и Лисо Поље)
има свој фудбалски клуб, дискриминисани су од стране фудбалских клубова
из Западне Тамнаве, а зарад регуларности такмичења и што бољег репрезентовања и опстанка клубова из овог
дела државе, видимо као приоритет за
пријем прво у УЕФА, а затим и у ФИФА!
Зли језици ће рећи, ово је сатира …
Не, није сатира, ово је „јава“. Сигуран сам
да у многим деловима Србије има мојих
истомишљеника који би, сигурно, проширили захтеве за пријеме у светске организације. Приоритет мора да буде пријем у
Европску унију, колико год нам било мука
од тога. Самим отварањем поглавља
долазимо до примене европских стандарда и норми односно европских закона, а
то, опет, значи сузбијање корупције, праћење токова новца, контрола политичара, уређени односи у привреди и
пољопривреди…
Уколико Косово, икад, буде примљено у УНЕСКО, то треба да нас учини
поносним што је део Србије добио чланство у светској оранизацији и, тада, треба
да наставимо да се залажемо да сви
делови државе Србије буду примљени у
УНЕСКО. Не смемо се зауставити докле
год сваки грађанин Србије не добије
столицу у Уједињеним нацијама!

Горан Јанковић, Лисо Поље

- Лично, јако мало времена проводим поред ТВ-а, па и овај
медијски рат који се тренутно води код нас у многоме је заслужан
за то. Заиста, мислим да се нормалним људима смучило да гледају
пласиране лажи. Кога још брига за то? Обе зараћене стране су
исте, а мислим да новинари претерују у изношењу неких ствари
које никоме нису занимљиве. Овај Родић не зна шта хоће. Запао је
у сопствену замку, из које се неће лако извући. Ко год се много
правда, крив је. Не заостају много ни политичари, живот нам се
смучио од њих. Медијска слобода у сваком случају постоји. Вучић
засигурно не врши притисак на медије, јер је више него очигледно
да човек хоће нешто да промени на боље, али тешко ће успети. Око
њега су све сами лопови.

Драган Младеновић, шеф Катастра непокретности Уб:
- Ја сматрам да су итекако заступљене медијске слободе у
Србији, из једног простог разлога што постоје разна гласила и
новине које су доста контрадикторне. То значи, да свако може да
изнесе оно што мисли и жели без цензуре. Медијски рат који се
тренутно води код нас, не пратим пуно, али сам сигуран да се ту
ради о личним сукобима и интересима, тако да за мене, то не представља неки проблем од ширег друштвеног значаја. Притисак
власти на медије сигурно не постоји. Можда неких појединаца или
кругова, али то је безначајно, јер чим се у новинама износе
информације које директно компромитују државу, то значи да нема
цензуре, тј. притиска власти.

Драгослав Гавриловић, сликар из Уба:
- У Србији постоји и то превише медијске слободе, али само
наизглед. У преводу то се зове „тандрљање“, кад нема никакве
одговорности за оно што кажеш или напишеш, али уједно поменуто, ништа и не значи. То је класична замена теза, да ми обични
смртници читајући пласиране лажи, мислимо да постоји слобода
медија. За то је неко задужен, да буквално баца прашину у очи
обичном човеку. Овај медијски рат који се тренутно води је обична
подвала. Дозвољено је да се пише свашта. Ви имате привидно
утисак да се ту ради о неким причама од значаја за државу, а са
друге стране одушевљени сте што се неко усудио да то напише и
да је слобода медија загарантована. Далеко је то од слободе, јадно
је и тужно где смо, а нисмо нигде... Ето, то је суштина.

Милојко Алимпић, пекар из Трлића:
- У Србији слобода медија не постоји сигурно. Ваљда је свима
јасно да Вучић диктира све што има везе са интересима државе, а
то је донекле и нормално. Ко год је до сада био на власти, имао је
исти сценарио. Медијски рат који се води унапред је исцениран од
неких кругова са врха. Ја лично мислим да нико од њих није у
праву, јер изношење њиховог прљавог веша у јавност има неку
сасвим другу позадину. Истина је негде на средини. Све је лаж,
ништа није урађено у интересу грађана. Једно је сигурно: ми пропадамо полако али сигурно...

Мирко Нинковић, професор у пензији из Уба:
- Искрено, мислим да је код нас слобода медија јако изражена,
а доказ за то је да свако може да пише шта му падне на памет, или
на било ком јавном сервису говори шта хоће. Најпре се напише
нека тешка оптужба на нечији рачун, а онда поменути има деманти,
па тако у круг. Уосталом, није никаква новост да неко ко је на власти
има удела на то шта се пласира у јавност, да не говорим о неким
ситним “лезилебовићима“ који ничу свакодневно. То је одувек
било и биће. Жељко Митровић има националну фреквенцију и он
буквално износи у јавност, шта хоће. Где је истина, то обичан
грађанин не може да зна.

Ненад Рогић, геод. техничар из Уба:
- Свакако постоји притисак власти на медије и то се најбоље
види на примеру задњег сукоба Митровић – Родић. Обе зараћене
стране имају неку своју позадину, јер да је другачије, садржај датих
оптужби никако не би доспео у јавност. Помиње се велика сума
новца, коју ће на крају сукоба међусобно поделити а народ помно
прати исход догађаја. Да није тужно, било би смешно! Обични
грађани ту највише испаштају, и све те њихове полемике нас
највише коштају. Слобода медија у Србији иако постоји, веома је
дискутабилна. Ретки су примери где је има, и то су нека одступања
од правила. Кесић критикује власт на свој начин, износи неке
чињенице истините или не, али ипак ради свој посао. С друге
стране, јавна је тајна чији су Блиц, Курир или Информер.

Радован Милић, радник из Уба:
- Ја мислим да у Србији слобода медија не постоји. Све се
диктира из једног центра, боље речено Вучић држи све конце у
својим рукама, што је донекле уобичајена ствар. Тренутни сукоб је
унапред режиран како би се скренула пажња са много већих
проблема које имају грађани ове земље. У свему томе, штету има
само обичан грађанин који треба да прати њихове исцениране
свађе и размишља ко је у праву. Све пуца по раднику и сељаку.
Свака слобода медија је угушена, објављује се само оно што се
диктира са врха власти.
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4.новембра.2015. године преминуо је наш драги

ДРАГОСЛАВ
ЈЕЛИЧИЋ
(1945 - 2015)

НЕДОСТАЈЕШ НАМ ...
ТЕШКО НАМ ЈЕ ...
Твоји:
Рајко, Лекица, Лола, Макица
Натија, Јеленче и Влајко

П О С Л Е Д Њ И

П О З Д Р А В

ДРАГАНУ
ЈЕЛИЧИЋУ

Од Јеленића из Америке:
Наташа, Влада, Тера, Мила,
Лела, Драгица и Света

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

19.новембар 2015.г.

21

БОРИВОЈ
ТОМИЋ
БОРА
(09.07.1989. –
20.11.2014)

20. новембра 2015.
године
навршава се година
дана
од трагичне
смрти
нашег Боре ...

сека Бојана
и отац Станислав
29.11.2015. г. навршава се шест
месеци од смрти моје драге мајке

25.11.2015.г. навршавају се две
године од смрти сина, брата,
стрица, девера

7.12.2015.г. навршава се 41 година
од смрти супруга, оца, деде и
свекра

ЗОРИЦЕ НИНКОВИЋ
из Памбуковице
ДРАГАНА ЋУРГУЗА
(1933 - 2015)
Такви су путеви господњи.Ти на
једном, ја на другом крају,Ти као
Анђео у небеском рају. Анђели
се виђају са Богом, а ја ћу се,
мајко, вечно поносити тобом.
Ћерка Снежана са породицом

(1954 - 2013)

ОСТОЈЕ ЋУРГУЗА

из Уба

(1924 - 1974)

Наши много вољени! Време пролази,
а нама остаје бол и туга. Никада Вас нећемо заборавити.
Ваши најмилији...
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2.11.2007 - 2.11.2015.

МИЛОРАД
МИЛОВАНОВИЋ
МИКА КРАЉ

Дана 14.11.2015. навршило се
осам година од како није са нама
наша драга

(1953 - 2007)
Ти си отишао у легенду,
а ми смо остали са својим
сновима, оствареним
и неоствареним жељама,
судбинама и непредвидим
животним путевима...
Трајемо још,
а ти си то заслужио више
од свих нас...
И - то је оно
што највише
боли...
Мишко са
породицом, синовцима
и њиховим породицама

МИЛЕНА КОСТИЋ
(1953 - 2007)

6.новембра 2015. године навршило се пет година од
смрти наше драге

ГРОЗДАНЕ
ПРОДАНЕ
ЖИВАНОВИЋ
из Бајевца
(1931 - 2010)

Чувамо успомену
на њен драги лик
Син Живота
са породицом
Пре 16 година, 26.новембра,
напустио нас је наш драги

МОМЧИЛО Д.
ЂОРЂЕВИЋ
Увек си међу нама
у мислима срима
и сећањима
Твоја супруга и деца

СПОРТ
УБСКИ РУКОМЕТАШИ ОСВОЈИЛИ ДВА БОДА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

НЕИЗБЕЖНЕ ДРАМЕ
- УСПЕХ ПОЛОВИЧАН
- Феноменални голман Димитријевић стопирао Убљане
на путу ка трећој узастопној победи. - Минималан
тријумф против БАСК-а, одличан учинак бекова.
- Следи окршај на Бањици са Партизаном 2.
Екипа Томе Марковића је на крилима прве победе одиграла одличан
меч и у балону на Царевој ћуприји. Од
првог минута играло се гол за гол, а
резултат на паузи сугерише да су
одбране биле испод нивоа. У наставку
су Убљани појачали дефанзиву, бекови
су наставили да "решетају" мрежу
домаћих, па су гости стигли и до прве
победе на страни. Последњих 30
секунди сачували су лопту од пресинга
домаћих, а тријумф добија на значају јер
је остварен без Шкорића и Ранковића.

Драма у убској хали
припала Петровчанима
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Растућу форму и победничку серију,
"плави" су требали да потврде и против
увек неугодне Слоге. И почело је
обећавајуће- распуцани Петровић и
Ђокић, константна предност и до +3,
пристојна одбрана..., али је и у тим
тренуцима један играч наговештавао да
је изузетно инспирисан. На жалост
домаћих, стајао је између статива екипе
из Петровца. Дарко Димитријевић,
голман Слоге, чинио је чуда, потпуно
"хипнотисао" најбољег стрелца лиге
Рогића и водио екипу ка преокрету.
Гости су први пут повели у 40. минуту, а
на руку им је ишло и треће искључење
Косте Петровића у 49. минуту.
Уследила је шокантна завршница,
тако уобичајена за убске рукометаше.
Последњи пут домаћи су повели са
25:24, ипак смиренији гости преокрећу и
требали су да последњих десетак
секунди само сачувају лопту са играчем
више. Пала је и њима концентрација,
стигла је лопта у руке Саше Јовичића,
али је непрецизан пас за контру Ђокића
срушио и последњу наду да се може до
бода...
Наредног викенда, убске рукометаше
чека још један јак ривал- друга екипа
Партизана биће им домаћин на Бањици
у суботу.
Б.М.

Прва лига "Центар", 7.коло

УБ - СЛОГА (Петровац)
26:27 (15:13)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 200.
Судије: Ђорђе и Милош Јевтић (Лазаревац). Седмерци: Уб 5(4), Слога 4(3). Искључења: Уб 14, Слога 6 минута.
УБ: Илић (12 одбрана), Стокић, Зарин 6 (2),
Петровић 9 (2), Драгишић, Текић, Ђокић 8,
Марковић (1 седмерац), Рогић 2, Стојановић, Шкорић, Ранковић, Јовичић 1.
Прва лига "Центар", 6.коло

БАСК СОКО - УБ
29:30 (19:17)
Хала ПОСЦО на Царевој ћуприји. Гледалаца: 30. Судије: Цветићанин, Пурић (Београд). Искључења: БАСК 4, Уб 6 минута.
Седмерци: БАСК 3(3), Уб 2(1).
УБ: Илић, Стокић 2, Вукосављевић, Зарин
3(1), Петровић 8, Драгишић, Текић 4, Ђокић
6, Марковић, Рогић 4, Стојановић, Ранковић
1, Милекић, Јовичић 3

1. Loznica
2. Sin|eli}
3. Sloga (PM)
4. Rekreativo
5. SC Vo`dovac
6. Novi Beograd
7. Ma~va (B)
8. Partizan 2
9. Studen. grad
10. Ub
11. PKB
12. BASK

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

1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1

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

+28
+13
+5
+6
+20
+6
+1
-5
-15
-15
-32
-12

11
11
10
9
8
7
7
5
5
4
4
3

8.коло (21.новембар 2015):
Партизан 2 - Уб
9.коло (28.новембар 2015- 20ч):
Уб - Студентски град

УБСКА ФУТСАЛ-ЕКИПА НЕУМОЉИВА
НА ДОМАЋЕМ ПАРКЕТУ

ПОБЕДНИЧКА СЕРИЈА
- Максимално искоришћени мечеви на домаћем
терену. - Срђан Ристић идеолог две победе.
- Александар Аћимовић преузео тренерску палицу.
Претходни период обележиле су две везане победе
Карелија и рокада на клупи- досадашњи тренер-играч
Милан Богићевић посветиће се само играчким обавезама, а екипу је у мечу 4. кола против Флеша први пут
предводио доскорашњи голман и председник клуба
Александар Аћимовић.
Иако су гости из Ужица на убски паркет изашли без
иједне измене, пут до тријумфа није био лак. Којић је рано
"начео" госте, Ристић и Исаиловић потом погодили оквир
гола, а Ћургуз је пред паузу лепим ударцем донео два
гола предности. Ипак, гости кажањавају опуштање
"белих", посебно расположен је био неухватљиви Грбић,
али су домаћи имали одговор у лику бившег капитена
Јединства Срђана Ристића. Најпре је крунисао леп дупли
пас са Ивковићем, голман Пузовић му је затим одбранио
казнени ударац, али је из другог покушаја Ристић био
прецизнији. За крај, када су Ужичани опасно претили да
дођу до бода, соло-акцијом је решио све дилеме и
"оверио" другу првенствену победу Карелија.
Дуел против Ваљеваца био је још "тврђи", мада су
Ћургуз и Којић пропустили прилику да домаћима донесу
предност до паузе. У наставку је поново Срђан Ристић
преузео одговорност, два "пројектила" из његове
"деснице" су били неухватљиви за Максимовића, али се
гости нису предавали. Јанковић је после лепе акције
ублажио пораз, а Ћургуз у финишу није искористио
казнени ударац због нагомилавања прекршаја.
Наредног викенда Убљане очекује дерби-меч у
Косјерићу, победом би Карели истакао озбиљну кандидатуру за сам врх.
Б.М.

КМФ Карели
Регионална лига "Дрина", 4.коло

КМФ КАРЕЛИ - ФЛЕШ (Ваљево) 2:1 (0:0)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 50. Судије: Остоја Ћургуз,
Марко Поповић (Уб). Стрелци: Ристић у 23. и 26. за Карели, а
Јанковић у 30. минуту за Флеш. Нагомилавање прекршаја:
Карели (3+2), Флеш (2+6).
КАРЕЛИ: Симић, Петровић, Ристић,Ћургуз, Катанић, Ивковић,
Јечменица, Стефановић, Којић, Исаиловић, Стојковић,
Богићевић.
Регионална лига "Дрина", 3.коло

КМФ КАРЕЛИ- 92 (Ужице) 5:3 (2:0)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100. Судије: Остоја Ћургуз,
Марко Поповић (Уб). Стрелци: Којић у 4., Ћургуз у 23. и Ристић у
38, 43. и 50. за Карели, а Шкодрић у 31., Грбић у 40. и Ристић (аг.)
у 47. минуту за 92. Нагомилавање прекршаја: Карели (5+4), 92
(2+2)
КАРЕЛИ: Симић, Богићевић, Катанић, Ивковић, Јечеменица,
Стефановић, Којић, Петровић, Исаиловић, Ристић, Стојковић,
Ћургуз.
Табела после 4.кола: Белаторес (Ш) 10, Карели (Уб) 9,
Бајина Башта 8, Косјерић 5, 92 (Ужице) 1 и Флеш (Ваљево) 0.
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ПЕРФЕКТНА ЈЕСЕН НОВООСНОВАНОГ КЛУБА ИЗ ВРЕЛА

ДОМИНАЦИЈА ВРЕЛО СПОРТА
- Клуб чији је власник српски репрезентативац Немања Матић, убедљиво први са максималним
учинком на полусезони. - Ивица Матић најбољи стрелац, тренер Жарко Анђић користио 21-ог играча
у јесењем делу. - Убедљиви на "вештаку", неизвесне утакмице у Врелу, Лончанику и Калиновцу.
Први део општинског "Запада" донео је очекиван
епилог- у дебитантској сезони, екипа Врело Спорта је
забележила 9 победа и са великом предношћу дошла до
јесење титуле. Поглед на играчки кадар клуба чији је оснивач
најславнији Врељанин Немања Матић, потврђује да је тешко
могло бити другачије, велики број играча српсколигашког
педигреа доминирао је најнижим рангом такмичења уз
импресивну гол-разлику 49:3.
Задатак да предводи екипу са клупе добио је
перспективни тренер Жарко Анђић, велика предност
Врељана били су редовни тренинзи и пријатељске утакмице,
а посебно доминантни били су на вештачком терену СЦ
"Матић"- 28:0 у 4 утакмице. На снажан отпор наишли су у
Врелу, Лончанику и Калиновцу где су и примили сва три гола
у првом делу сезоне:
- Имали смо јак припремни период, одмерили снаге и са
Јединством и Рибницом, па је на два-три кола до краја дошло
и до малог засићења. С обзиром да смо већ једном ногом у
Међуопштинској лиги, од фебруара следеће године
спремаћемо се за теже изазове и тражити јаке ривале пред
наставак првенства. Задовољство ми је било сарађивати са
момцима који су у каријери радили и по професионалном
режиму, од играча које нисам познавао истакао бих учинак
везисте Драгана Новаковића чији је учинак и однос према
обавезама био на изузетном нивоу- задовољан је Жарко
Анђић након дебитантске јесени на кормилу сениорског
тима.
Тројица Матића- власник Немања, спортски директор
Урош и председник Дарко (који је и командовао одбраном),
побринули су се да клуб располаже врхунском опремом и
условима за рад, а одлична атмосфера додатно је грађена на
окупљањима кад год је везиста Челсија имао репрезентативне обавезе (три пута ове јесени). Бригу о администрацији
преузео је убски судија Иван Даниловић, а нове свлачионице

ФК Врело Спорт
са тушевима учиниле су да се играчи Врело Спорта осећају
привилегованим што су чланови клуба велике перспективе.
Имена Дарка Матића, Ђорђевића, Леонтијевића,
Александра Љубичића, Маринковића, Обрадовића...имају
велику тежину у фудбалским круговима много ширим од убске
општине, а част да предводи такве величине са траком на руци
добио је голман Владимир-Гаша Ђурђевић. Ивица Матић је са
6 погодака најбољи клупски голгетер, са 4 га прате Новаковић
и Арамбашић, а сваким минутом на терену ове јесене може се
похвалити штопер Горан Ђорђевић. Уз њега су све наступе
забележили и Маринковић, Александар Љубичић и Новаковић, а укупно је тренер Анђић користио 21-ог играча у првом
делу сезоне. Праву снагу Врељана осетила је Колубара (9:0),
вероватно ће у наставку сезоне будући првак неког ривала
"почастити" и двоцифреном разликом...
Б.Матић

ФК ПАЉУВИ ПРВИ НА ПОЛА ТРКЕ НА УБСКОМ ОПШТИНСКОМ "ИСТОКУ”

МИЛОВАНОВИЋ ВОДИ КА ВИШЕМ РАНГУ
- Екипа тренера Драгана Николића презимиће са четири бода више од Чучуга. - Ђорђе
Миловановић први "снајпериста" са девет голова. - Чучуге једина "мрља" у полусезони,
Станојловић само на тој утакмици вадио лопту из мреже.
Вероватно се нико као Паљуви није обрадовао
информацији да ове сезоне прваци општинских лига
директно путују у Међуопштинску лигу Колубаре. Два пута
узастопно "језерџије" су застајале у баражу- једне године
Црвена Јабука, а прошле сезоне Врело, зауставили су
"зелено-беле" у полуфиналу доигравања, мада су Паљувчани летос били већ виђени у финалу са Радником после
минималног тријумфа у Врелу. Ипак, није то деморалисало
клуб на чијем је челу председник Ратко Илић, готово са
непромењеним снагама кренули су у још један поход на
виши ранг.
На крају ове јесени, делује да Паљуви имају велики
капитал пред наставак сезоне. Екипа тренера Драгана
Николића забележила је седам победа без примљеног гола, а
једини пораз доживела је на домаћем терену од главног
ривала Чучуга (0:3). Ипак, киксеви највећег противника
утицали су да "језерџије" имају сасвим пристојну залиху од 4
бода, а посебно вредни тријумфи направљени су у Каленићу
голом Миловановића, као и против Шарбана крај језера- 2:0,
стрелци Ђорђевић и Стојић.
Екипу је ка првом месту предводио голгетер Ђорђе
Миловановић са 9 погодака, док се у листу стрелаца 4 пута
уписао везиста Радовановић. Средином терена командовали су капитен Ђурић и Јовић, голман Станојловић је само
против Чучуга био савладан, а све наступе у јесењем делу
забележили су и Видоје Веселиновић и Марко Илић.
Појачање из Шарбана Љубиша Павловић показао се као
захвалан на више позиција, уз срчане Грујића и Вукићевића,
као и непредвидивог нападача Стојића- била је то чета која је
освојила јесење почасти. Наравно посебно поглавље је

ФК Паљуви
искусни Иван Ђорђевић који је из више аспеката лидер екипе
из Паљува, два наступа ове јесени украсио је и са два поготка.
Бригу о наизглед детаљима, али јако битним за организацију
клуба водио је неуморни економ Зоран Илић.
Не спавају на ловорикама у редовима јесењег првака,
најављују једно екстра-појачање за пролеће, а не заборављају
да се захвале предузећима Декор-Лукс, Вучијак, А+М и
Лесковчанка, и те како заслужнима што фудбалски клуб из
Паљува добро функционише.
Б.Матић
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РАДНИК И У ВИШЕМ РАНГУ ГЛЕДА СА ВРХА

Резултати 11.кола (07/08.11.2015):
Полет (Т) - Црвена Јабука
6:0
Полет (ДЛ) - Рудар (Р)
2:0
Рубрибреза - Стубленица
1:0
Пролетер (Б) - Степање
3:2
Гуњевац - Дим.Туцовић
1:0
Радник - Лајковац
п.ф.
3:0
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2015/16.
1.Radnik(Ub)
2.Rubribreza
3.Guwevac
4.Polet (DL)
5.Polet (T)
6.Stepawe
7.D.Tucovi}
8.Rudar (R)
9.Stublenica
10.C.Jabuka
11.Proleter(B)
12.Lajkovac

2
2
2
3
2
0
4
5
3
3
2
2

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

1
1
2
2
4
6
4
4
6
6
7
8

29 : 10
25 : 8
34 : 21
19 : 8
22 : 13
21 : 22
9 : 12
12 : 16
11 : 13
14 : 35
12 : 29
6 : 27

26
26
23
21
17
15
13
11
9
9
7
5

OP[TINSKA LIGA
LAJKOVAC
Резултати 10.кола (7/8.11.2015):
Младост (В) - Непричава
5:1
Ратковац - Слога (Б)
1:1
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2015/16.

ВРАЧЕВИЋ
ШАМПИОН
1.Mladost(V) 7
4
2.Strmovo
3.Nepri~ava 3
1
4.Ratkovac
5.Sloga(B) -1 1

1
2
0
2
1

0
2
4
4
6

21 : 4
25 : 17
16 : 15
8 : 15
10 : 29

ПРВИ ПО НАВИЦИ
- Убљани деле прво место са Рубрибрезом, једини пораз доживљен у
првом колу у Ћелијама. - Стевић и Симеуновић најбољи стрелци, чак
23 играча носило "наранџасто-црни" дрес у јесењем делу. - Породична
атмосфера и добар тренинг главни адути екипе са Школарца.
Улазак у Међуопштинску лигу
Колубаре није задовољио апетите
Радника, најављивао је председник
Милићевић да ће Убљани напасти врх
и у вишем рангу, а потврда је стигла
већ на половини трке. Екипа тренера
Чеде Мартића се поносно шепури са
врха, Рубрибреза са истим бројем
бодова и Гуњевац са три мање делују
као главни ривали у борби за округ,
али председник Милован Милићевић
не жури са оптимистичким прогнозама:
- Све смо радили корак по корак,
систематично и поступно, тако да
препуштамо другима да се баве
прогнозама. Ми се уздамо и даље у
наше адуте- квалитетан тренинг, права
атмосфера и добра организација довели су нас ту где јесмо, а ја бих јавно
одао признање тренеру Чедомиру
Мартићу и играчима на феноменалним
резултатима у претходне две сезонепоносан је председник клуба са
Школарца.
Убљани су у Ћелијама на старту
сезоне доживели први пораз од
априла 2014. (3:0 за Црвену Јабуку), а
потом су само Рудар из Радљева и
Гуњевац у последњим секундама

22
14
9
5
3

11.коло

ГУЊЕВАЦ - ДИМИТРИЈЕ
ТУЦОВИЋ (Ћелије) 1:0 (1:0)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Јован Лончаревић (Лајковац).
Стрелац: С.Симић у 3. минуту. Није било
картона.
ГУЊЕВАЦ: Даниловић 7, М.Симић 7,
Берановић 7, Митровић 7, В.Милошевић 7, Ивковић 7, Марковић 7, С.Милошевић 7, Илић 7,5, С.Симић 7,5, Бакић 7
(Јанићевић 7)
ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ: В.Јевтић 7,
Р.Јевтић 6,5, С.Мићић 7, Црнчевић 6,5,
Трифуновић 7, Клипа 7, Сандић 6,5
(З.Мићић -), Марковић 7, Јевтовић 6,5,
З.Мићић 7,5, Н.Мићић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Саша Симић (Г)
Вредна победа екипе Игора
Стаменковића која им је сачувала
прикључак за водећим двојцем. Био је
то дуел две технички дотеране екипе, а
одлука је пала већ на старту- Срба
Милошевић је центрирао, а Саша Симић
у маниру расног стрелца главом
матирао голмана. Саша Симић и
Вукашин Милошевић су имали одличне
прилике да дуплирају предност до
паузе, али су Гуњевчани поново
испољили стару бољку- неефикасност.
У наставку су гости преузели
иницијативу, али је Гуњевац без већих
проблема сачувао предност.

Породична атмосфера на Школарцу
11.коло

ПОЛЕТ (Таково) - Црвена
Јабука 6:0 (3:0)
Стадион у Такову. Гледалаца: 50.
Судија: Марко Ивковић (Рубрибреза). Стрелци: Јеремић у 5. и 31.,
Павловић у 19. и 62., Ивановић у 70. и
В.Стефановић у 90. минуту.
ПОЛЕТ: Миливојевић -, Павловић 8,
Радовановић 7, Ашковић 7, Гојаковић 7, М.Стефановић 6,5, Давидовић
7, Ивановић 7,5 (М.Јеремић -),
В.Стефановић 7, Јеремић 8, Крстић
6,5
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Вукић 6, Теодосић
5, Вишић 5, Матић 6, Мирковић 5,
Марјановић 5, Радојичић 5, Тешић 6,
Дамњановић 5, Јовићевић 6, Стефанов 5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Павловић (Полет)
Игра мачке и миша у Такову, од 1.
минута било је питање само са
колико ће голова у мрежи бити
испраћени гости. Додуше, велики
хендикеп им је био и одсуство
голмана Станчића, па је међу стативе
морао играч Лазар Вукић. У домаћој
екипи расположенији од осталих био
је Горан-Роки Павловић, два гола и
асистенција промовисала су га у
најбољег актера победе Полета.

Победничка серија настављена
и у овој полусезони
одолели Мартићевој екипи. Лидерска
позиција је уграбљена блиставом
победом у Рубрибрези 4:1, од великог
значаја је био и тријумф у Такову- 3:2, а
меч Гуњевца и Радника је по квалитету и
драматици далеко премашио овај ранг
такмичења:
- Поносимо се чињеницом да су чак
23 играча наступали за Радник ове
јесени, имали смо три тренинга недељно
што је мисаона именица и за неке
зонаше, а драго ми је што је велики број
бивших јуниора Јединства показало
квалитет у наранџастом дресу. Сатисфакција ми је све већа посета на Школарцу,
дружењима после сваке утакмице
вратили смо препознатљиви дух који је
Радник гајио, једину замерку имам на
локалне медије, јер сматрам да смо као
други градски клуб и здрава спортска
прича заслужили мало бољи третманконстатује Милићевић.
Реч-две и о извођачима главних
радова- Стевић (7 голова у 6 утакмица) и
Симеуновић (6 голова) показали су се
као права појачања, а искусни везиста
Граховац је апсолутно оправдао част да
носи капитенску траку. Огромну помоћ у
везном реду имао је и од препорођеног
Станојевића, а Хаџић и Луковић су
наставили да обогаћују игру Радника
вицом и мајсторством. Кандић и
Ранковић су били последњи бедем пред
голом на ком се мењало три голманаНешић, Михајловић и Јокић, а а не сме се
заборавити ни одлични крилни нападач
Марко Новаковић који је одиграо свих 11
утакмица. Од младих играча Јединства
највише је показао вредни бек Владимир
Живковић, а на зимској пијаци Убљани
ће тражити три појачања- по једно у
свакој линији тима.
Све је то испраћено сигурном
тренерском руком Чеде Мартића,
популарни Кимба је вешто мешао карте и
проналазио победничку тактику. На челу
агилне администрације клуба био је
секретар Никола Сајић, а управа ће
ускоро бити ојачана и новим спортским
директором, бившим капитеном Милошем Дубљевићем. Беспарица је хронична и на Школарцу, али се и са њом
излази на крај- великим трудом и свакодневним жртвовањем за клуб...
Б.М.
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13.коло

Резултати 12.колa (07/08.11.2015):
Колубара (Ј) - Трлић
1:2
Тулари - Јуниор НН
3:0
Тврдојевац - ОФК Дивци
1:5
Полет (П) - ЗСК
2:2
Младост (Д) - Качер
6:0
Совљак - Тешњар
2:1
Јошева - ОФК Јабучје
1:1
Пепељевац - Бањани
3:0
Резултати 13.кола (14/15.11.2015):
Бањани - Колубара (Ј)
5:0
ОФК Јабучје - Пепељевац
2:1
Тешњар - Јошева
2:2
Качер - Совљак
1:9
ЗСК - Младост (Д)
1:2
ОФК Дивци - Полет (П)
7:4
Јуниор НН - Тврдојевац
0:2
Трлић - Тулари
0:3
1.OFK Divci
2.Tulari
3.OFK Jabu~je
4.Mladost(D)
5.Pepeqevac
6.Trli}
7.Sovqak
8.Bawani
9.Tvrdojevac
10.Te{war
11.ZSK
12.Junior NN
13.Jo{eva
14.Kolubara(J)
15.Polet (P)
16.Ka~er

9
9
9
9
7
7
5
4
5
4
5
3
3
2
1
2

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

1 36 : 10
1 25 : 7
2 28 : 12
3 27 : 16
4 35 : 20
4 15 : 13
5 19 : 16
4 23 : 16
6 23 : 22
5 15 : 12
7 16 : 17
6 15 : 23
7 20 : 23
9 12 : 27
9 15 : 46
11 15 : 59

14.коло (21/22.11.2015- 13.30ч):
Колубара (Ј) - Тулари
Тврдојевац - Трлић
Полет (П) - Јуниор Ново Насеље
Младост (Д) - ОФК Дивци
Совљак - ЗСК
Јошева - Качер
Пепељевац - Тешњар
Бањани - ОФК Јабучје
15.коло (28/29.11.2015- 13.30ч):
ОФК Јабучје - Колубара (Ј)
Тешњар - Бањани
Качер - Пепељевац
ЗСК - Јошева
ОФК Дивци - Совљак
Јуниор Ново Насеље - Младост (Д)
Трлић - Полет (П)
Тулари - Тврдојевац

30
30
29
28
23
23
18
17
17
16
16
13
12
8
6
6

БАЊАНИ- КОЛУБАРА Гај
(Јабучје) 5:0 (2:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 50.
Судија: Милош Бошковић (Уб).
Стрелци: Гајић у 25., 60., 75. и 80. и Илић
у 45. минуту. Жути картон: Софранић
(Б)
БАЊАНИ: У.Ненадовић -, Симић 7,
Марковић 7, Ђорђевић 7,5, Софранић
7, Костадиновић 7 (Миловановић 7),
Милојевић 7 (Милановић 7), Ранитовић
7 (Б.Ненадовић 7), Илић 7, Леонтијевић
7, Гајић 8,5
КОЛУБАРА ГАЈ: Блажић 6, Јевремовић
6, Миловановић 6, Пантелић 6,
Радивојевић 6, Павловић 6, Грчевић 6,
Томић 6, Цвитковац 6,5, Милошевић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Сигуран тријумф "зелених", посао је
олакшан чињеницом да су гости дошли
са само 10 играча. По први пут ове
јесени тренер Лештарић је рачунао на
све играче, поново је инспирисан био
голгетер Милан Гајић, а да су домаћи
били мало озбиљнији- могло је и бити
двоцифрени број лопти иза леђа
Блажића.
12.коло

ЈУНИОР Ново Насеље ТВРДОЈЕВАЦ 0:2 (0:1)
Терен у Грабовици. Гледалаца: 30.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелци: Тешић у 6. и Симић у 71.
минуту. Жути картони: Стојанац (Ј),
Ранковић, Јовић (Т). Црвени картон:
Лукић (Јуниор) у75. минуту.
ТВРДОЈЕВАЦ: Теодосић 7, Јовановић
7,5, Ранковић 7, Милић 7, Поповић 7,5,
Симић 8, Тешић 8, Јелић 8, Васић 7,5,
Јовић 7,5, Мирковић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Јелић (Т)
Без измене и и из разних разлога
одсутних Танасијевића, Благојевића,
Марковића, Ракића, Ђурђевића...,
Твдојевчани су остварили злата
вредан тријумф. Пут ка победи утабао
је у свом стилу Марјан Тешић, напао је
са десног бока средину одбране
домаћих и левом ногом мајсторски
погодио под пречку. Меч је решио
Душан Симић после одличног дуплог
паса са Јовићем, а гости су до краја
промашили још два "зицера". Поред
голгетера, похвале иду и на рачун
неуморног Марка Јелића, прекинуо је
десетине акција Јуниора и одиграо у
високом ритму свих 90 минута.

11.коло

ЈОШЕВА - ЈАБУЧЈЕ 1:1 (1:0)
Стадион у Јошеви. Гледалаца: 100. Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Б.Тешић у 39. из пенала за Јошеву, а Марковић у 57. минуту за Јабучје. Жути
картони: Лесић, Б.тешић, Софронић (Јш), Страхинић, Јеленић (Јб). Црвени
картон: Јеленић (Јабучје) у 88. минуту.
ЈОШЕВА: Поповић 7,5, Васиљевић 7, Б.Тешић 7, Шипетић 7, Рашић 8, В.Тешић
7,5, Шаиновић 7, Софронић 7, Лесић 7, Г.Вукић 7, С.Вукић 7
ЈАБУЧЈЕ: Томић 7,5, Јоргић 7, Адамовић 7, Радовановић 7, Ђенисић 7,
Страхинић 6,5 (Трајковић -), Јеленић 6, Радовић 7,5, Марковић 7, Ракић 7,5
(Павловић -), Савковић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Рашић (Јошева)
Одличан дуел у Јошеви, вероватно и најквалитетнији ове јесени. Домаћин,
иако без иједне измене на клупи, кренуо је жестоко против фаворита и за храбар
приступ награђен је вођством на паузи. Стефан Вукић је оборен у продору, а
Бојан Тешић сигурно реализовао најстрожу казну.
Ипак, да гости нису случајно у врху табеле, показали су у наставку. Жесток
притисак донео је поравнање, Поповић је одлично интервенисао, али се лопта
од пречке вратила на главу Марковићу који је лако погодио. До краја меча,
голман домаћих се истакао са неколико одличних интервенција, па је екипа
Драгана Ђокића стигла до вредног бода.

13.коло

ТРЛИЋ - ТУЛАРИ
0:3 (0:1)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 150.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Пантелић у 40., Дробњак у 54. и
Вићентић у 59. минуту. Жути картон:
Шимшић (Тулари)
ТРЛИЋ: Ракић 6, Стевановић 6, Гаврић (Миросављевић 6), Поповић 6,5, Кандић
6, Близањац 6, Савић 6,5, Новаковић 6,5,
Весић 7, Иконић 6, Баратовић 6
ТУЛАРИ: Лазић 7, Шимшић 7,5, Шкорић
7, Марјановић 7, Брдаревић 7, Дробњак
8, Ракић 7 (Зујаловић 7), Ђорђевић 8,
Николић 7, Вићентић 8, Пантелић 7,5
(Сарић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Срђан Вићентић (Тулари)
Екипа тренера Срђана Ристића је
везала шесту победу и у последња два
меча бориће се за јесењу титулу. Посао
им је олакшао десетковани домаћин, на
све недаће надовезала се повреда
Гаврића, па је отпор трајао само до
првог гола.
Гости су играли за нијансу слабије
него у ранијим мечевима, али је и то
било довољно за убедљив тријумф.
Најпре је Пантелић рутински погодио на
пас Ђорђевића, да би затим Дробњак
ухватио Ракића "на спавању" са 25
метара. Срђан Вићентић је крунисао
лепу акцију Ђорђевића и Дробњака,
уследило је опуштање Тулара, што
Близањац и Весић нису казнили барем
почасним поготком.

Срђан Вићентић (Тулари)
12.коло

СОВЉАК - ТЕШЊАР
2:1 (0:1)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Мијаиловић (Љиг).
Стрелци: Новаковић у 65. и Маринковић
у 73. за Совљак, а Ликнић у 35. минуту
из пенала за Тешњар. Жути картон:
Арсенић (С).
СОВЉАК. Апостоловић 7, Јовановић 7,
Мрчић 6 (Новаковић 7), А.Јанковић 7,
Ђокић 7,5, Стефановић 7,5, Арсенић 6
(Поповић -), Стојковић 7, Грбић 6 (Рамић
7,5), Маринковић 7, Обрадовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Момчило Рамић (С)
Ваљевци са новим тренером
одиграли су одлично прво полувреме и
своју надмоћ материјализовали са
"беле тачке". Арсенић је оборио Ликнића, исти играч је преузео одговорност и
послао лопту под пречку.
Преокрет у наставку је стигао са
клупе домаћих- Рамић је одлично
упослио Новаковића који у првом
контакту са лоптом погађа искоса са
леве стране. Меч је решен након
"скраћеног корнера" са леве странеМаринковић је послао оштру лопту коју
нико није закачио, збунило је то голмана
Радојевића, па је матиран и други пут.
До краја, одличне прилике су пропустили Маринковић и Обрадовић.

ФУДБАЛ
БРЕЗОВИЦА КРЕНУЛА СА “МРТВЕ ТАЧКЕ“

БОДОВИ НАДЕ ПРОТИВ СТОБЕКСА
- Зујаловићева екипа у најбољем мечу јесени надвисила
Клупчане. - Ариљци бољи у дербију зачеља, Брезовица
само повела преко Мирчете. - Тежак испит за крај- стиже
Слога (ББ), кандидат за виши ранг.
Обасјало је јесење сунце и зонаша из Брезовице- фудбалски
ватромет са Раднички Стобексом донео је одличан фудбал и други
тријумф екипе Бранка Зујаловића. Већ после 14 минута, оба голмана су по
два пута вадила лопту из мреже, а јак темпо и борба спуштених гардова
трајала је до самог финиша меча. Урош Руменић је испалио "пројектил" са
25 метара, лопта се од пречке одбила иза леђа Арнаутовића за велику
радост момака у црвеним дресовима.
Домаћи тим је, као и у већини јесењих
мечева, наступио десеткован, а Брезовчани заслужују комплименте за
висок морал и срчаност у тренуцима
када су их већ сви преселили у нижи
ранг такмичења.
Велика је штета што позитивно
расположење није остало после меча
у Ариљу, посебно зато што је Мирчета
са 30 метара сјајно отворио дерби
доњег дела табеле. Ипак, домаћин је у
својим редовима имао искусног
Драшкића и неухватљивог Јовановића, управо ова два играча иницирали су преокрет већ до паузе. Остаје
жал за стативом Вијоглавина, посебно
што наредни ривал у Брезовицу
Филип Илић (Брезовица)
долази као велики фаворит. Реч је о
другопласираној Слоги из Бајине
Баште, навијачи брезовачког зонаша гледаће своје љубимце у
последњем јесењем мечу у недељу од 13 часова.
Б.М.
Зона "Дрина", 14.коло

БУДУЋНОСТ (Ариље)- БРЕЗОВИЦА 2:1 (2:1)
Стадион у Ариљу. Гледалаца: 100. Судија: Немања Сепи (Ужице).
Стрелци: Драшкић у 19. из пенала и Јовановић у 43. за Будућност, а
Мирчета у 7. минуту за Брезовицу. Жути картони: Вистаћ, Зучковић
(Бд), Митревски, Д.Младеновић, Мијатовић (Бз)
БРЕЗОВИЦА: Бајовић 7, Јовић 6,5 (Богићевић -), Б.Младеновић 6,
Митревски 7, Д.Младеновић 7, Симић 7, Мијатовић 6,5, Илић 6
(Симеуновић 6), Вијоглавин 6,5, Бојић 6 (Руменић -), Мирчета 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Драган Јовановић (Будућност)
Зона "Дрина", 13.коло

БРЕЗОВИЦА - РАДНИЧКИ Стобекс 3:2 (2:2)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 200. Судија: Мирко Стефановић
(Ваљево). Стрелци: Мирчета у 6., Вијоглавин у 11. и Руменић у 85. за
Брезовицу, а Стојановић у 3. и 14. минуту за Раднички Стобекс. Жути
картон: Тадић (Р).
БРЕЗОВИЦА: Бајовић 6,5, Руменић 7,5, Б.Младеновић 7, Митревски 7,
Д.Младеновић 7, Симић 7, Мијатовић 7, Илић 6,5 (Вуканић -), Вијоглавин 7,5, Радовановић 7,5, Мирчета 7,5 (Богићевић -)
Зона “Дрина“, 14.коло

ПОЛИМЉЕ (Пријепоље) – ЗАДРУГАР
(Лајковац) 1:0 (0:0)
Пријепоље – Стадион градски. Гледалаца: 500. Судија: Ненад Јевтић
(Богатић) 6. Стрелац: Балија у 73. минуту.
ПОЛИМЉЕ: Коч -, Пришуњак 7,5, Мемовић 7,5, Шиљак 7,5, Јоновић
7,5, Страњаковић 7,5, Шљукић 7,5, Пјановић 7, Балија 7, Ризовски 7,
Ровчанин 7.
ЗАДРУГАР (Лајковац): Стефан Марковић 7,5, Јеремић 6, Новаковић 6,
Никола Марковић 6,5, Ашковић 6,5, Митровић 6, Гајић 6, Спасић 6,
Спасојевић 6,5 (Јеринић 6), Ђурић 6 (Небојша Марковић -), Немања
Марковић 7.
Играч утакмице: Шљукић (Полимље)
Полимље је пропустило неколико добрих прилика да реши сусрет.
Адис Балија је био неспретан у 10. и 15. минуту, а Страњаковић у 46, 55 и
68. Ризовски је имао зицер, али је Стефан Марковић одбранио. У казненом
простору гостију оборен је Адис Балија, а пет минута касније и Ризовски,
али пиштаљка солидног арбитра Јевтића није се чула. Кад се најмање
очекивало, после центаршута Шљукића, Балија је левицом траљаво
шутирао, али је лопта ношена ефеом преварила голмана Марковића и у
полувисоком луку запарала мрежу. Прилику да потврди победу имао је
Пјановић, зицер је одбранио Марковић у 93. минуту. Гости осим прилике у
5. минуту за свих 90 и кусур, нису упутили лопту у оквир гола.

19.новембар 2015.г.

27

ZONA"DRINA"
Резултати 13.кола (07/08.11.2015):
Будућност (А) - Слога 1940 (ББ)
Брезовица - Раднички Стобеx
Прово - Златибор (Ч)
Рађевац - Слога (С)
Раднички (В) - Полимље
Задругар (Л) - Рибница (М)
Јединство (В) - Златар (НВ)
ОФК Осечина - Спартак (Љ)

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

Резултати 14.кола (14/15.11.2015):
Слога 1940 (ББ) - Спартак 1924 (Љ)
Златар (НВ) - ОФК Осечина
Рибница (М) - Јединство (В)
Полимље - Задругар (Л)
Слога (С) - Раднички (В)
Златибор (Ч) - Рађевац
Раднички Стобеx - Прово
Будућност (А) - Брезовица

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

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

12
9
7
7
6
6
6
5
5
4
5
5
4
3
3
2

2 0
4 1
4 3
1 6
3 5
3 5
2 6
3 5
3 5
4 6
1 8
0 9
3 7
5 6
4 7
2 10

28 : 6
20 : 12
21 : 15
17 : 12
25 : 19
14 : 12
17 : 17
25 : 20
15 : 14
12 : 16
13 : 23
14 : 19
13 : 18
12 : 22
16 : 21
11 : 27

38
31
25
22
21
21
20
18
18
16
16
15
15
14
13
8

Најава 15.колa (21/22.11.2015- 13ч):
Брезовица - Слога 1940 (ББ)
Прово - Будућност (А)
Рађевац - Раднички Стобеx
Раднички (В) - Златибор
Задругар - Слога (С)
Јединство 1945 - Полимље (П)
ОФК Осечина - Рибница (М)
Спартак (Љ) - Златар (НВ)
Зона “Дрина“, 14.коло

РИБНИЦА (Мионица) – Јединство
1945 (Владимирци) 1:2 (0:0)
Мионица – Гледалаца: 200. Судија: Милош
Пиштало (Ужице) 7. Стрелци: Миљковић у 79.
минуту за Рибницу, Ђокић у 61. и Лукић у 75. за
Јединство. Црвени картон: Тешић (Рибница).
РИБНИЦА: Ранковић 5, М. Максимовић 6,5,
Јовановић 6, Тешић 7, Јевтић 7, Ж. Максимовић 6, Шумарчевић 7, Миљковић 7,5, Ковачевић 6, Рајковић 6 (Ђурђевић 6), С. Марковић
5.
ЈЕДИНСТВО: Ристић 6. Мијаиловић 6,
Лазаревић 6, Цветић 6,5, Ђокић 7, Ђурђевић 6
(Белановић 6), Антић 7,5, Панић 6,5, Карић 6,
Лукић 8, Маринковић 7.
Играч утакмице: Лукић (Јединство)
Пар полуприлика на обе стране у првом
полувремену, да би у наставку из слободног
ударца са 25 метара Ђокић довео госте у вођство. Лукић је после соло продора дуплирао
предност, а Миљковић из слободног ударца
постигао гол за Рибницу. У финишу, домаћин је
пропустио неколико прилика (Марковић, Ђурђевић, Тешић), у надокнади времена Ђурђевић
је погодио стативу, а Миљковић пречку.
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СПОРТ - ЛАЈКОВАЦ

19.новембар 2015.г.

“ДИЗЕЛКА“ ВЕЋ ПУНО ЗАОСТАЛА ЗА ЛИДЕРОМ

ДВА РЕМИЈА ГОРКОГ УКУСА
- Мрежа као да је зачарана за Лазаревићеву
екипу, већ четири меча без постигнутог гола.
- Последњи меч јесени у Пожеги.
Железничар из Лајковца је везао три нерешена меча без голова, па је
заостатак за јесењим прваком Смедеревом већ двоцифрен. Екипа
Александра Лазаревића полусезону завршава у Пожеги где су прошле
јесени у одличној игри славили са 3:1.

Српска лига "Запад", 14.коло

ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац)Јединство Путеви 0:0
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 300. Судија:
Иван Илић (Петровац). Жути картони: Ристић,
Цветковић, Н.Симић (Ж), Јовановић, Станић,
Јоксимовић (Ј)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Јовановић 7, Н.Симић 6,5,
Спасеновић 6,5, Митровић 7, Спасојевић 6
(Радивојевић 6,5), Ристић 7, В.Симић 7, Дринић
6,5, Цветковић 6,5, З.Матић 6,5 (Радојичић 6,5),
Радојевић 6,5 (Г.Матић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Вукашиновић (Јединство Путеви)
Српска лига "Запад", 13.коло

МАЧВА (Шабац) - ЖЕЛЕЗНИЧАР
(Лајковац) 0:0

Три пута по 0:0
У дербију против Мачве, Лајковчани нису ниједног тренутка били
подређен ривал. Једину праву прилику домаћин је имао у 68. минуту када
је Јовановић маестрално зауставио шут Јошића, а много више узбуђења
било је пред голом Митра Пејовића. Његов презимењак Филип је избио
лопту са гол-линије после шута Дринића, а голман Шапчана је сјајно
реаговао и након шута Владе Симића. Концентрисан је био и после
одличног покушаја Ристића, а последњу трећину меча "дизелка" је
играла без два пута опоменутог Кувељића.
А како су мреже остале нетакнуте у дуелу са захукталим Јединство
Путевима- право је чудо. Ређале су се шансе Владе и Небојше Симића,
Зорана Матића, Спасеновића..., умало да Јанковић казни све те
промашаје, али је још једном Иван Јовановић потврдио класу.
У наставку још жешћи атаци домаћина, али се разбранио чудесни
Вукашиновић. Затресла се и његова пречка у 82. минуту после шута
Владе Симића, Горан Матић је имао ситуацију "један на један", а велику
помоћ голман Ужичана имао је и од капитена Јоксимовића који је у два
наврата спречио већ виђене поготке. Гостима је поништен гол због
офсајда, ситуација је била јако сумњива, али је и на другој страни
Радојичић заустављен због недозвољене позиције, такође су центиметри
били у питању...

МЛАДОСТ 014 БЕЗ ПОБЕДЕ НА ДВА ТЕШКА ГОСТОВАЊА

САЗРЕВАЊЕ И У ПОРАЗИМА
- И поред сјајног шута (17 "тројки"), тесан пораз у Крупњу од
Рађевца. - Искусни тим Лознице крупан залогај за Убљане.
- Стиже непоражени Раднички из Ваљева (недеља, 16 часова)
Кошаркаши убске Младости 014 претрпели су два пораза у гостима,
мање-више очекивана. Многло ближи тријумфу, пулени Владимира
Уроше-вића били су у Крупњу где је виђен прави шутерски обрачун. Иако
су убацили 17 тројки, од чега феноменални Ћирковић чак 9, Убљани су
претрпели први пораз у сезони.
У Лозници је преискусни домаћин (седам
играча преко 30 година) направио велику
разлику на старту, али је пресинг по целом
терену уродио плодом. Стигли су гости чак до -6,
при том се и доста потрошили, па је разлика до
краја нарасла на нереалних +33 за Лозницу. И
поред пораза, тренер Урошевић је похвалио
младог Андрију Пантелића који са 16 година
врло зрело организује игру Младости, а на овом
мечу је дебитовао и бивши "плеј" Уба Ђорђе
Кувекаловић. Партије Ђорђа Васиљевића сугеришу да је безболно прешао из јуниорског у
сениорски узраст, учинак капитена Убљана је
постао константа, без обзира на име ривала.
У недељу од 16 часова у убској хали
очекује нас врло интересантан меч- непоражени
Андрија Пантелић Раднички из Ваљева са бившим играчима Уба-

Градски стадион у Шапцу. Гледалаца: 400.
Судија: Иван Никитовић (Чачак). Жути картони: Ристивојевић (М), Спасеновић, Дринић
(Ж). Црвени картон: Кувељић (Железничар) у
68. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Јовановић 7, Спасеновић 7,
Младеновић 6,5, Кувељић 6, В.Симић 7
(Радиво-жјевић 6,5), Дринић 7, З.Матић 6
(Г.Матић 6), Н.Симић 7, Ристић 6,5, Радојевић 7,
Цветковић 7 (Радојичић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Митар Пејовић (Мачава)

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

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

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

20 : 5
22 : 12
14 : 9
16 : 11
12 : 10
18 : 14
14 : 11
10 : 10
10 : 13
10 : 19
15 : 17
17 : 17
14 : 19
15 : 26
13 : 20
9 : 16

33
28
27
23
23
20
18
17
16
16
15
14
14
13
12
12

15.коло (21.новембар- 13.00 ч):
Јединство (Уб) - ФАП (Прибој)
Слога (Пожега) - Железничар (Л)
Друга лига "Запад", 4.коло

ЛОЗНИЦА - МЛАДОСТ 014 89:56
(26:10, 14:11, 18:21, 31:14)
Хала "Л агатор" у Лозници. Судије:
Миловановић, Панић (Ваљево)
МЛАДОСТ 014: Кекић 6, Кувекаловић 6,
Васиљевић 20, Миливојевић, Петровић 4,
Јагодић, Драксимовић 6, Ћирковић 5, Ивковић 4, Ж.Јевтић, Пантелић 5
Друга лига "Запад", 3.коло

РАЂЕВАЦ - МЛАДОСТ 014 105:102
(22:26, 30:24, 27:20, 26:32)
Хала у Крупњу. Гледалаца: 200. Судије: Станић,
Вуковић (Ваљево).
МЛАДОСТ 014: Кекић 12, Миливојевић, Луковић
3, Пантелић 2, Ћирковић 37, Васиљевић 24,
Јанковић 11, Јагодић 9, Милуровић, Ж.Јевтић 4
Јаковљевићем, Ракићем и Јанковићем долази као
фаворит, али са опорављеним Милошем Јевтићем домаћи не размишљају о "белој застави". У
тим се враћају Смиљковић и Јанковић, Драксимовић и Кувекаловић ће пуно значити у организацији игре, а меч у Лозници је био први за
Ваљевца Николу Петровића после паузе због
повреде колена.
Б.М.

ФУДБАЛ
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ЈЕДИНСТВО НА КРАЈУ СУМОРНЕ ЈЕСЕНИ

ЧАСТ И ФЕЊЕР
- УЛОГ ПРОТИВ ФАП-а
- Илић и Стојановић пропустили да казне
промашаје Шумадије под Шепковцем. - Лидер
прејак у Ђурђевом граду. - Са ФАП-ом дерби
зачеља, субота у 13 часова.
Нема више дилеме- Јединство игра једну од најлошијих
јесени у новијој историји, готово једнаку оној кобној 2011. када
су црвено-бели освојили само 12 бодова и на пролеће
склизнули у зонски ранг. Да ипак премаше ту малерозну цифру
екипе коју је предводио Драган Вујовић, Убљани ће имати
шансу у последњих 90 минута полусезоне. Дуел са
"камионџијама" из Прибоја имаће, на жалост, епитет дербија
зачеља, а врло је могуће да ће поражени пролеће чекати са
"фењером" у рукама.
Излизана је и много пута поновљена прича да Јединство
има одличан тим. Играче можда, али екипу- никако! Црвенобели су ове јесени били дружина без карактера и срца, више
су убски фудбалери ратовали међу собом него са ривалима, а
када нема праве атмосфере- онда тешко може бити и
резултата. Нису успели ни Срђан ни Жарко Јовановић да
пронађу хемију која би најпре изнедрила тимски дух, а потом и
несумњив квалитет, па је доњи део много уједначенијег
"Запада" ове сезоне- реалност.
О објективним разлозима неуспеха може се такође пуно
причати. Стоји да су слабији тренинг (одсуства са истих),
пословне обавезе играча, бројне повреде, беспарица,
недостатак спортске спортске среће...- имали огроман утицај,
али би била преопасна замка у тим изговорима наћи узроке
сивила. Посебно што има још пуно да се игра и што је поштена
и стручна анализа јесени први корак ка, сви се надају, много
успешнијем пролећу Јединства.

Голгетерски пост од скоро 450 минута
У претходна два меча, црвено-бели су продужили
голгетерски пост који сада траје скоро 450 минута. Шумадија
се испромашивала под Шепковцем, а потом Стојановић и
Илић пропустили прилике које су некад реализовали везаних
очију. Смедерево није било место за вађење, а слаба је утеха
што су сви видели да лидер није много боља екипа од
Убљана. Остаје последњи меч да победа донесе бар
стидљиве осмехе, јер ликовања и задовољства сигурно неће
бити...
Б.Матић
Српска лига "Запад", 14.коло

СМЕДЕРЕВО 1924 - ЈЕДИНСТВО (Уб)
2:0 (1:0)
Градски стадион у Смедереву. Гледалаца: 200. Судија:
Милош Витић (Ужице). Стрелци: Бастајић у 10. и Сочанац у
90+2. минуту. Жути картони: Милојевић (С), Марјановић,
Ћесаровић (Ј). Црвени картони: Стевановић (Смедерево
1924) и Рашић (Јединство) у 87. минуту.
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7, Пурешевић 6,5 (од 46. Илић 6), Томић
6,5, Марјановић 6,5, Гавриловић 7 (од 68. Ранковић -),
Ћесаровић 6, Рашић 6, Блажић 6, Ситарица 7, Јовановић 6,
Тадић 7 (од 49. Стојановић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Василије Продановић (Смедерево)
Српска лига "Запад", 13.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) - ШУМАДИЈА
(Аранђеловац) 0:0
Стадион Јединства. Гледалаца: 150. Судија: Милош
Петровић (Смедеревска Паланка). Жути картони: Сајић,
Марјановић (Ј), Матијашевић, Божовић (Ш)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 6,5, Пурешевић 6,5 (од 46. Стојановић
6,5), Сајић 7, Марјановић 6,5, Гавриловић 6,5, Ћесаровић 6,
Ситарица 6,5, Блажић 6,5, Ранковић 6, Јовановић 6,5, Илић
6 (од 83. Петрашевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ђорђе Михаиловић (Шумадија)

NOVE KOLEKCIJE ZA DECU I ODRASLE

PLA]ANJE ^EKOVIMA NA 12 MESE^NIH RATA
Belgijski tepisi
Novo !

Specijalna ponuda
na termoizolaciju
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ДВЕ СИГУРНЕ ПОБЕДЕ У СЕНЦИ НОВОГ ПЕХА

ТЕШКА ПОВРЕДА
ЈОВАНЕ ЦВЕТКОВИЋ
- Примачу Убљанки страдала Ахилова тетива. - Успон форме
потврђен у дуелима са Србијанком и Стеријом. - Ванредни
термин за Заслон- петак од 19 часова у убској хали.
И поред све бољих игара и максималних победа, најбитнија вест из
табора убских одбојкашица је повреда
Јоване Цветковић која ће је дуго
одвојити од паркета. Примачу ЖОК Уба
је пукла Ахилова тетива у финишу
првог сета против Стерије и у току ове
недеље је очекује операција, а потом и
вишемесечно одсуство. Биће то тежак
ударац за екипу Марине Петровић, њен
изостанак биће скоро ненадокнадив,
будући да је реч о играчици која је
носила игру Убљанки у претходним
сезонама и за коју тренер нема праву
замену.

Јована Цветковић
У дуелу са Београђанкама, решење
за пријем је нађено у лику Јелене
Јелић чија је природна позиција
коректор. Иако у шоку због повреде
саиграча, убска екипа је сачувала

концентрацију и после неизвесног
првог сета лако меч привела крају.
Повреда Јоване Цветковић донеће
велику главобољу, не крије то тренер
Марина Петровић:
- Екипа је почела да диже форму,
посебно се то видело у Ваљеву где
смо одиграле изузетан меч. Више пута
сам рекла да ривалке могу да нас
угрозе само ако им ми то дозволимо,
овога пута домаћину нисмо дали грам
наде. Јованина повреда је велики шок
за екипу, видећемо у току недеље како
ћемо се искомбиновати. Изгледа да
смо осуђене на малере, подсетићу да
је млада Анђела Марковић једини
техничар у ротацији, будући да чекамо
опоравак Иване Јаковљевић. Надам се
да нећу морати да је оптерећујем
против Заслона и у Пожаревцу, како би
дерби са Родом дочекала потпуно
опорављена- на мукама је средњи
блокер-тренер убске екипе.
Шесту узастопну победу, Убљанке
ће тражити против старог ривала
Заслона у неуобичајеном терминупетак у 19 часова у убској хали. Термин
је померен због Аранђеловдана, према
последњим информацијама Шапчанке
су се појачале у току сезоне, тако да
љубитеље одбојке чека изузетно
занимљив сусрет.
Б.М.

Друга лига "Центар", 5.коло

УБ - СТЕРИЈА (Београд) 3:0
(25:22, 25:13, 25:20)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Јаковљевић, Петровић (Ваљево).
УБ: Илић, Лазић, Марковић, Јаковљевић,
Петровић, Цветковић, Милијановић, Киселчић, Јелић, Вуловић, Јаблан, Глишић.
Друга лига "Центар", 4.коло

СРБИЈАНКА 014 - УБ 0:3
(12:25, 18:25, 10:25)
Спортска хала у Ваљеву. Гледалаца: 100.
Судије: Грбић, Илић (Београд).
УБ: Илић, Лазић, Марковић, Радовановић,
Петровић, Цветковић, Милијановић, Киселчић, Јелић, Вуловић, Јаблан, Глишић.

ДРУГА ЛИГА - ЦЕНТАР
1. Roda
2. Ub
3. Lazarevac -1
4. Zaslon ([)
5. Spartak (Q)-1
6. [umadija (A)
7. Sterija
8. Srbijanka
9. Mali Zvornik
10. Mladi radnik

5
5
3
3
2
2
2
1
1
0

0
0
1
2
2
3
3
4
4
5

15:2
15:3
9:5
10:11
9:6
8:10
7:10
7:12
6:13
1:15

Наредне утакмице ЖОК Уб:
5.коло (21.новембар 2015- 17ч):
ЖОК Уб - Заслон (Шабац)
6.коло (28.новембар 2015):
Млади радник (Пожаревац) - ЖОК Уб
7.коло (5.децембар 2015- 17ч):
ЖОК Уб - Рода

15
14
9
7
7
6
6
4
4
0

СПОРТ
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КК УБ У ГОРЊЕМ ДЕЛУ ТАБЕЛЕ- ПЕТ ПОБЕДА ЗА РЕДОМ

ПОБЕДЕ И СА СКРАЋЕНОМ РОТАЦИЈОМ
- Сигурна игра и тријумф у Краљеву, Даниловић суспендован
због напада на судију. - Поповић бриљирао у победи над
Златаром. - Следи гостовање у Свилајнцу, највероватније у петак.
Кошаркаши Уба су у тријумфалном
налету, иако кадровска ситуација није
идеална. Екипа тренера Ружичића била је
врло сигурна у Краљеву, Поповић,
Веселиновић и Хускић су одржали
"шутерску клинику", али је укус победе
покварио капитен Никола Даниловић.
Попустили су живци крилног центра,
физички је насрнуо на судију Ћировића, а
о његовом одсуству са паркета одлучиће
органи РКС Централне Србије.
Против Златара недостајао је и
млади "плеј" Лука Милосављевић због
школских обавеза, Мојсиловић и Пећинар
због пословних, па је Ружичић на
располагању имао само 8 играча, од тога
једног јуниора Јагодића и једног
повратника на паркет Марковића. Након
уједначене прве четвртине, уследила је
серија домаћих од 17:0, али су се жилави
Варошани вратили у трећој четвртини.
Пресудан печат тријумфу дао је сјајни
Иван Поповић, иако се у стрелце уписао
почетком друге четвртине, то му није
засметало да затрпа кош гостију до краја
меча. Успео је Златар још једном минисеријом од 6:0 колико-толико да врати
неизвесност, али је маестрални Поповић
одбио налет, уз неколико атрактивних
асистенција Боричића и лаганих контриприча је била завршена:
- Ниједном колеги не бих пожелео
овакву ситуацију, невероватан је напор
играти практично са седам играча у
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Прва лига "Запад", 7.коло

УБ - ЗЛАТАР (НВ) 78:67
(16:17, 25:9, 13:22, 24:19)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Јаковљевић, Дуловић (Чачак)
УБ: Павић 2, Јагодић, Јадранин 8 (12
ск.), Поповић 26 (10 ск.), Марковић,
Веселиновић 16, Боричић 11 (10 ск.),
Хускић 15.
Прва лига "Запад", 6.коло

ПОЛЕТ (Ратина) - УБ 71:93
(17:28, 18:17, 18:24, 18:24)
Хала у Краљеву. Гледалаца: 50.
Судије: Јаковљевић, Ћировић
(Чачак).
УБ: Јадранин 13, Милосављевић 5,
Поповић 25, Мојсиловић 2, Марковић
4, Веселиновић 25, Хускић 12, Даниловић 7, Павић.

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD
Уб- Златар(НВ)
ротацији, с обзиром да је млади Јагодић
играо само последња два минута.
Међутим, момци показују да имају јак
вољни моменат, а надам се да ће се
поправити кадровска ситуација већ у
Свилајнцу. Имали смо осцилације, али
потпуно очекиване. Млади Павић је
изгубио неколико лопти, али то је
неизбежно у процесу сазревања. Шта рећи
за Ивана Поповића? Сезона играчке и
људке зрелости, на сјајан нападачки
учинак додао је велики допринос у
одбрани и наметнуо се као лидер екипе.
Тешко је проценити могућности десетковане екипе, али ако тријумфујемо у
Свилајнцу- ето нас у озбиљној игри за сам
врх- најаваљује наредни меч Ружичић који
ће се највероватније играти у петак.
Б.М.

6
1. Radni~ki (K)
1
2. Novi Pazar
6
1
3. Priboj
6
1
4. Ub
5
2
5. Crnokosa (K)
5
2
6. @elezni~ar (^)
5
2
7. Klik (Ariqe)
4
3
8. Prva Petoletka
3
4
9. Zekas 75 (Ra~a)
3
4
10. Zlatar (NV)
2
5
11. Polet(Ratina)
1
6
12. Student (BB)
1
5
13. Svilajnac
1
5
14. [abac
0
7
Наредне утакмице КК Уб:
8.коло (20.новембар 2015):
Свилајнац - Уб
9.коло (29.новембар 2015- 19ч):
Уб - Шабац

13
13
13
12
12
12
11
10
10
9
8
7
7
7

