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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

РАЗНОВРСНИ
САДРЖАЈИ
Програм обележавања празника најмлађих
чине филмске пројекције, позоришна
представа, дружење са Недељком Попадићем,
ликовна изложба, маскенбал, модна ревија,
спортске активности,...
Национална манифестација Дечија недеља, која се ове
године одвија под слоганом „Да право свако – дете ужива
лако“, почела је у 7. октобра, а на подручју убске општине
обележава се низом разноврсних садржаја у свим васпитнообразовним установама. Најбројнији су програми за најмлађе
– полазнике Предшколске установе „Уб“, који се овом великом
дечијем празнику највише и радују. Манифестацију су у
понедељак отворили осликавањем Градског трга и улица, где
су демонстрирали своју креативност, док су деца која похађају
припремни програм при сеоским школама тај дан провела у
спотрским надметањима, игри и дружењу. Сутрадан су сви,
заједно са основцима, имали прилику да у сали Дома културе,
у два термина, погледају руске цртане и дечје игране
филмове, а овај програм под називом „Бајке детињства“ био
је поклон Установе за културу и спорт најмлађим суграђанима.
Лепо изненађење приредила им је и Градска библиотека
„Божидар Кнежевић“, која је јуче (среда) уприличила
гостовање Недељка Попадића у Вртићу. После дружења са
једним од најпопуларнијих песника за децу, чији су стихови
лако нашли пут до њихових срца, поподневни сати били су
предвиђени за централни и најпопуларнији догађај недеље
–маскенбал, а потом и журку, уз подршку ди-џеја Марка
Кумбарића.

Убски предшколци на Малом сајму спорта

Осим пројекције руских дечјих филмова, Установа за
културу и спорт обезбедила је још два програма за
овогодишњу Дечју недељу. Најпре, данас, 10. октобра,
гостовање представе „Херкулес“, која ће се играти на великој
сцени Дома културе, док ће сутра, у холу новог Вртића, бити
отворена ликовна изложба са конкурса „Срце у позоришту“.
Стручни жири одабраће најбоље радове, а најуспешнијим
учесницима награде ће уручити Установа за културу и спорт,
која је и расписала конкурс. Модна ревија и журка, које ће
уследити након тога, означиће крај овогодишње Дечје недеље
у Предшколској установи.
Д.Недељковић

К

ИСПОВЕСТ

ада сам, у мају 1992, у лифту зграде
владе Србије, у Немањиној улици,
срео тадашњег министра информисања Миливоја Павловића, нисам
могао ни да претпоставим да ће новине, које сам
дошао да региструјем, потрајати толико, ево већ је
250. број. Мој син, сада власник и уредник, је имао тек
девет година, а ја сам веровао да ћу се вратити, кад
изађемо из ‘’тог тунела’’, ‘’Тамнавским новинама’’,
‘’Напреду’’, Радио Ваљеву, Радио Београду, ‘’Новостима’’, ‘’Политици експрес’’, ‘’НИН’’-у...
Обратио сам се министру са молбом да ми помогне
око формалности приликом регистровања приватног
локалног листа. Био је изненађен, али је љубазно
прихватио и одвео ме у писарницу. Ту ме представио
службеници која ми је, свакако, због његовог
присуства, без ‘’затезања’’, помогла да попуним
обрасце, напишем захтев, упишем број личне карте,
потпишем...
Рашење је стигло после неколико дана. Заведено под
бројем 632-66/92-01 и, у тадашњи регистар средстава
јавних информисања заведено под регистарским
бројем 1.368...
Е, сад! Да је министар Павловић знао да ће, те прве
приватне новине у Србији, бити опозиционе - питање
је да ли би био тако љубазан и да ли бих, уопште,
добио дозволу. Чак и да му је неко дошапнуо да ће тај
‘’Глас Тамнаве’’ да буде прст у око режиму Слободана
Милошевића, мислим - да не би веровао. Па, ко би се
усудио да, године 1992, уложи своју будућност и
будућност своје породице (Милован је имо девет, а
Маја 16 година) у тако неизвестан посао као што је
опозиционо локално гласило?
Имам ли, данас, разлога да будем задовољан или
поносан? Прославио сам пре шест година пола века
бављења новинарством јер сам, први текст, објавио у
својој тринаестој години у ваљевском ‘’Напреду’’,
‘’Моје родно место Уб’’... И - одговор је ту! Када су ме,
те 1963. ‘’узели под своје’’ Брана Николић, Стеван
Ћирић, Зоран Јоксимовић и легенда Радивоје Максић,
ваљевски ‘’прави’’ новинари, новинарство ми је
‘’ушло под кожу’’ (као и ова наша Тамнава), ‘’па сам
постао то за цео живот, а вероватно, и за много дуже...’’
То није нешто за мој понос, то ће оцењивати генерације које долазе - ако буду озбиљно волеле ову варош.
Претрпео сам много бродолома. Имао сам најтеже
губитке које човек може да доживи у стварном и у
емотивном животу: инвалидност од детињства,
смртне случајеве у ужој породици (оде и мој Мика - кад
пре прође више од деценије?), остао сам, те 1992, без
посла којег сам мукотрпно стварао великим личним
напорима и... брачни бродолом, који је приватна
ствар, али то не значи и да је мањи ударац...
Можда ће ми неко замерити на овој исповести у којој
сам покушао да направим кроки свог животног пута.
Знам да то није могуће на малом простору. Ипак,
покушао сам да поменем неке репере који су
одредили моју будућнист (а сада и старост), као и,
вероватно, будућност мог наследника, коме бих све
пожелео, само, не да прође као што сам ја прошао. А
‘’Глас Тамнаве’’? Па, лично министар им је пожелео
дуговечност. Изгледа да је био - таличан.

ОПШТИНА УБ
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ОДРЖАНА ТРЕЋА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УБ

УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Првобитно планирана средства остају иста, само је извршена прерасподела
вишка новца у циљу боље реализације буџета
Након летње паузе, одржана је Трећа седница
Скупштине општине Уб. Одборници су разматрали и изгласали свих 26 тачака дневног реда, а најважнија се односила
на предлог Одлуке о другом ребалансу буџета, до којег је
дошло због остваривања вишка новца уштеђеног приликом
реализације јавних набавки. Како је образложио председник
убске општине Дарко Глишић, средства остају иста у износу
од 1,653 милијарде динара, само је извршена прерасподела у
циљу боље реализације буџета.
- На тендерима смо добијали неупоредиво мање цене,
него што смо стављали у буџет као пројектована средства и
то је добро, јер ту разлику желимо да прерасподелимо и пробамо да утрошимо сав новац до краја. Опште стање буџета је
одлично, јер смо на дан 3.октобра 2019.године приходовали
968.119.000 динара, док је на исти дан, пре годину дана, наш
приход био 692.572,000 . Дакле, разлика од 276.000.000 динара
јасно говори како смо буџет трошили- објаснио је Глишић.

Дарко Глишић, председник општине Уб
Како је истакао председник општине Уб, врло битна
ставка, која доноси додатни новац у буџет ове године је и
порез на зараде запослених, по основу кога је, до 3.октобра
2019.године, приходовано 217.600.000 динара, што је за 40
милиона више у односу на претходну годину. Поред тога,
повећана је и наплата средстава по пројектима који су
уговорени са Електропривредом Србије у износу од 232
милиона динара на дан одржавања седнице СО Уб.
- Очекујем да ће та цифра да пређе 600.000.000 динара,
а имаћемо део који ће бити пренет јер постоје послови који не
могу да се заврше у овој календарској години, као што је
пијац. Део средстава који је био предвиђен за њих, мораћемо
да утрошимо у наредној години, јер је рок за извођење радова април месец- нагласио је Глишић, уз нагласак да су
другим ребалансом увећана средства намењена за пројектовање и планирање у износу од 24 милиона динара, јер се и у
наредној години очекује реализација још неколико важних
инвестиција.
Одборници су на овој седници усвојили и Извештај о
извршењу буџета за период од 1.јануара до 30.јуна
2019.године. За првих шест месеци ове године у убску

општинску касу слило се 675 милиона динара, рачунајући и
пренета средства из 2017. године. Извршење буџета за тај
период износило је 40,85 одсто у односу на укупно планиране
приходе у локалној каси, од милијарду и 652 милиона динара.
Укупни расходи за исти период износе 444 милиона динара,
односно 26,92 посто у односу на укупно планиране расходе
буџета.
Међу осталим тачкама дневног реда усвојени су
Извештаји о раду и пословању за 2018.годину КЈП „Ђунис”,
Установе за културу и спорт „Уб”, Предшколске установе „Уб”,
а прихваћен је и ценовник убског комуналног предузећа који
се неће мењати по питању комуналних услуга према
грађанству, већ су донете одлуке о ценама које се тичу услуга
према локалној самоуправи. У питању су, углавном,
новоуведене услуге зимског одржавања путева и превоза
каменог агрегата, затим одржавања СРЦ „Школарац” и
Градских базена „Уб”, као и одржавaње фонтана у насељеном
месту Уб. Нови ценовник усвојила је и Установа за културу и
спорт, која ће, убудуће, издавати у закуп клуб Дома културе за
потребе презентација и прослава, по цени од 16.000 динара за
дневни закуп, односо 2.000 динара по започетом сату за краће
презентације.
Убски одборници усвојили су и Одлуку о матичним
подручјима на територији општине Уб, која подразумева
припајање матичког подручја Радљево (обухвата села
Радљево, Бргуле, Каленић, Лисо Поље и Шарбане) матичном
подручју Уб. Према речима Драгана Радојичића, секретара
СО-е Уб, након усвајања овог предлога од стране ресорног
министарства, општина Уб ће уместо досадашњих пет имати
четири матична подручја.
Трећу овогодишњу седницу Скупштине општине Уб
обележила је и получасовна расправа одборника из редова
опозиције Драгана Јелића и председника Дарка Глишића на
тему отварања копа Радљево, која се односила на допуну
дневног реда која није прихваћена.
Милован Миловановић

ТРИНАЕСТА „ЛОВАЧКА ГУЛАШИЈАДА” НА УБУ
ЗАКАЗАНА ЗА НЕДЕЉУ, 13.ОКТОБАР

ДОБРОДОШЛИ СУ СВИ
Ловачка гулашијада на Убу ове године, одржаће се
13.октобра, недељу дана пре старта ловне сезоне. У главној
убској улици, од цркве до „Фетине посластичарнице“, по
већ устаљеној пракси, спремање гулаша ће почети у девет
сати, док је проглашење победника заказано за 12,30
часова. Пријављивање екипа вршиће се у канцеларији
Ловачког удружења до петка, 11.октобра. Учешће је
бесплатно, организатор ће обезбедити довољне количине
срнећег меса, а за разлику од претходних година не постоје
никаква ограничења по питању броја екипа и услова који су
прописивали да је учешће резервисано само за ловце.

Редовни учесници Гулашијаде: ЗЗ „Трлић”
Као и до сада, ЗЗ „Трлић” спремаће велике количине
гулаша који ће се делити грађанству. Организатори очекују
повећање броја екипа, а један од услова за то биће и
повољне временске прилике које се, према прогнозама, и
очекују средином октобра.
М.М.М.
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СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ УБ

НА СРЦ „ШКОЛАРАЦ“ ОДРЖАН ПРВИ „МАЛИ САЈАМ СПОРТА”

УБ ЈЕ СПОРТСКИ ГРАД
- На овај начин, у присуству око 1.000 деце, сиболично су отворени реновирани терени на СРЦ
„Школарац”. - Давор Штефанек, олимпијски првак у рвању и председник Спортског савеза Србије,
одушевљен спортском инфраструктуром којом Уб располаже.
На реновираним атрактивним
теренима СРЦ „Школарац“, којима ретко
која општина може да се похвали, у петак
4. октобра, одржан је први „Мали сајам
спорта”, који је окупио око хиљаду деце. У
присуству председника Спортског савеза
Србије Давора Штефанека и челника
општне Уб, Спортског савеза Уба, као и
многобројних представника других спортских удружења, убским предшколцима и
основцима, представили су се сви спортски клубови општине Уб, заједно са својим тренерима и члановима клубова.
После поздравног говора председника општине Уб Дарка Глишића и
Давора Штефанека, који су отворили
Мали сајам спорта, уручене су лопте
председнику Спортског савеза општине
Уб Небојши Живановићу. Присутни
спортски руководиоци, обишли су штандове великог броја клубова који су се
одазвали позиву да учествују: џудо клуб,
новоосновани пливачки клуб, кик бокс
клуб „Соко”, штанд Завода за спорт, рукометни клуб „Уб“, тениски клуб, штанд
Фитнес центра „Spartans Gym”, кошаркашки клуб „Младост 014“, ЖОК „Уб“.
Посећен је терен за одбојку на песку који
је јединствен у Србији као и дечије
игралиште, након чега су још представљени штандови шаховског и атлетског
клуба, као и мушког и женског фудбалског
клуба „Јединство Уб“.
- Ми смо спортско место. Пуно
људи се бави спортом и многи од њих су
направили велике каријере. Фудбал је
бренд убког спорта и читавог региона. Ми
смо се потрудили да направимо услове
да неки нови шампиони, неки нови
велики асови, могу овде да поникну.
Направили смо овај велелепни спортски
центар, уредили све терене на њему,
направили леп фудбалски терен, који ће,
ускоро, понети име по једном од највећих
фудбалских светских имена – истакао је
председник општине Уб Дарко Глишић.
Напоменуто је да су и остали спортски терени направљени тако да деца могу
да безбедно проводе време и баве се
спортом, а доласком олимпијског шампиона Давора Штефанека, који је отворио

Фудбалски клуб „Јединство”

Женски одбојкашки клуб „Уб”
убски Мали сајам спорта, многима је
представљало част.
- Позитивно сам изненађен какву
инфраструктуру има Уб и какви људи
воде спорт и овај град. Председник
општине и људи из Спортског савеза
Уба, много су нам помогли у организацији. Кад имате овакве терене, Сајам
спорта је лако организовати. Тиме може
да се похвали јако мали број градова,
можда чак ниједан град у Србији. Деца
која живе у Убу имају заиста изванредне
услове и - зашто се не би појавио још
н е к и н о в и ш а м п и о н . Ш то с е т и ч е
тренера, али и деце, рад и упорност се
увек исплате – поручио је Давор
Штефанек, олимпијски првак у рвању и
председник Спортског савеза Србије.
Иначе, М али с ајам спорта у
Србији се одржава осму годину за

редом, са циљем да окупи што више
деце и мотивише их да се баве спортом,
како би се посветили здравијем начину
живота, као и промоције спортских
терена. Локалне заједнице би требало
да окупе, бар једном годишње, на овај
начин све спортске клубове у њиховом
месту и наставе ову традицију. Уб је
трећи град у ком је отворен Сајам
спорта, после Кикинде и Лесковца.
Деветог октобра иста манифестација се
сели у Зајечар, па у Прибој. На крају, као
круна свега, сви грански и територијални спортски савези присуствоваће
Великом сајму спорта, који ће бити
одржан од 22. до 24. новембра у Хали 1
Београдског сајма. Иначе, у Србији
активно ради преко 100 гранских савеза.
Д.Капларевић

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ УБ
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Кошаркашки клуб „Младост 014”
Шаховски клуб „Уб”

Рукометни клуб „Уб”

Џудо клуб „13.мај”

Кик-бокс клуб „Соко”

Спортско пливачко удружење „Уб”
Атлетски клуб „Маратонац 02”

Тениски клуб „Уб”

Фитнес центар „Spartans Gym”

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
КАРТИЦАМА „БАНКА ИНТЕСЕ”
ДО 12 РАТА БЕЗ КАМАТЕ

Женски фудбалски клуб „Јединство”

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА
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МАРКЕТИНГ

КАФЕ „ЛОНДОН 21” НА ГРАДСКОМ ТРГУ

ДУХ ЛОНДОНА У ЦЕНТРУ УБА
- Иако је отворен пре само три године, овај популарни кафић је, пратећи модерне трендове,
поново „умивен” ове јесени. - У понуди разноврсна вина реномираних произвођача.
Кафе „Лондон 21” последњих година представља
омиљено место за предах и разоноду Убљана, где се, уз
шољицу кафе, чашицу ракије или пива, препричавају локалне
теме, али и „бистри” домаћа и светска политика. Због
прелепог амбијента на Градском тргу, башта овог кафића
често је попуњена до последње столице током летњих
месеци. На овом месту састају се и стари и млади, и
спортисти и они који су то некада били, и родитељи са својом
децом и они који ће тек за коју годину заснивати своје
породице. Свакодневни гост током лета и за време одмора је
и фудбалер Немања Матић, који је био инспирација за назив
овог кафића (Лондон је град у којем је достигао највеће
фудбалске висине наступајући за Челзи).
Од нових садржаја који су донели сасвим другачији
изглед овом локалу, посебно су интересантни дресови
Немање Матића из Манчестера (са потписима свих играча) и
репрезентације (са чувене утакмице са Албанијом коју је
прекинуо упад дрона), али и дрес Златана Ибрахимовића са
посветом убским кафићу и Убљанима. Поред тога, од
новитета којима желе да се приближе посетиоцима посебно
се издваја понуда квалитетних вина домаћих престижних
винарија Ковачевић и Радовановић.
- Жеља нам је да се, поред разноврсних пића, које нуде
готово сви кафићи, издвојимо понудом квалитетних вина. За
почетак смо увели два популарна бренда, али ћемо и даље
ослушкивати жеље наших гостију и уводити и друге
произвођаче- наглашава Васиљевић.

У смирај летње сезоне, када се баште кафића полако
затварају, кафе „Лондон 21” обучен је у „ново рухо”. Иако је
отворен пре само три године, овај локал је, пратећи модерне
трендове, поново „умивен” ове јесени.
- Желимо да нашим гостима угодимо колико је у нашој
моћи, да се пријатно осећају и уживају и у ентеријеру (унутар
кафића), односно да не заостајемо у амбијенту са баштом која
је, сама по себи, јер се налази на Градском тргу, једно од
најлепших места на којима можете попити кафу на Убу. С тога
смо дошли на идеју да нашем кафићу удахнемо нови живот,
додамо неке нове садржаје и употпунимо понуду по којој
Лондон је можда далеко и није лако до њега доћи, али је
желимо да постанемо препознатљиви- истиче Ђорђе „Лондон 21” ту поред нас, па, уколико желите да осетите дух
Васиљевић, власник кафића.
овог града, свратите до Градског трга.
М.М.М.

ЈУБИЛЕЈ
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Реч уредника: Милован Миловановић
СВЕДОЧАНСТВО НАШЕГ ВРЕМЕНА

БРОЈ 250
Свако ново издање лакше је радити
када знате да иза вас стоји читалачка
публика која то зна да поштује и цени
Драги пријатељи, читаоци, сарадници и сви ви који у
својим срцима носите Тамнаву, ма где били и ма како нас
читали (у штампаном или интернет издању), пред Вама је 250.
број часописа „Глас Тамнаве”. Јубилеј који је, свакако,
вредан пажње и јединствена прилика да истакнемо неке
податке и чињенице којих, у свакодневној борби за темама,
текстовима и прилозима, готово да нисмо ни свесни.
Оно по чему се сви штампани медији мере је тираж, а он
је управо нешто на шта смо посебно поносни. У једној малој
општини, од свега тридесетак хиљада становника, већ дуги
низ година штампа се и (што је најважније) редовно чита лист
који излази у 3.000 примерака. Лествицу смо постепено
подизали и од почетне цифре од 500 примерака (2006.годинекада је обновљено излажење листа) стигли до одређеног
максмимума (ако он уопше постоји). Развили смо дистибутивну мрежу, ушли у готово сва убска села која имају бар један
продајни објекат и већину продавница и маркета у граду
(имамо их укупно 60). Није нам тешко да дођемо и до
најудаљенијих места, јер само на тај начин можемо да
испунимо сврху нашег постојања- информисање целе
Тамнаве. Број конзумената је огледало вредности сваког
медија, а „Глас Тамнаве” је, по том основу, без премца у
нашем крају. Неретко добијамо поруке подршке са различитих страна света, јер путем интернета смо доступни на
свакој тачки замљине кугле. Логично, људи су жељни
сазнања о новостима из њиховог краја, а „Глас Тамнаве”
представља њихов прозор кроз који виде своје рођаке,
пријатеље, познанике...
Наше заједничко „путовање” кроз тамнавска дешавања
постаје све интересантније и садржајније. Уб се убрзано
развија као средина, готово свакодневно се нешто дешава и
гради, што нам додатно олакшава посао да, из броја у број,
доносимо, углавном, лепе вести. Као хроничари дешавања у
Тамнави, исписујући странице нашег часописа, ми остављамо траг који ће будућим нараштајима говорити о данашњем времену. Институције, ликови и догађаји остају
забележени за „вјек и вјекова”, као и траг да је неко некад
нешто радио под овим нашим тамнавским небом. Нашим
потомцима остављамо сведочанство о томе ко смо и шта смо
били, наше врлине и мане, наша дела, па и недела...
Трудићемо се да, и у наредним годинама, испратимо
готово сва дешавања значајна за тамнавски регион, уз жељу
да их буде што више- јер то ће бити знак да, као средина,
„растемо”. Задржаћемо наш регионални карактер, доносићемо и вести из Лајковца, Мионице и Владимираца, јер смо и
у тим општинама одлично прихваћени. Остајемо доследни и
отворени за сарадњу са свима. Политику не водимо, већ је
коментаришемо. Давно су прошла времена политичке
нетрпељивности и озлојеђености. Управо по томе, „Глас
Тамнаве” и јесте другачији од осталих. Препознатљив по
себи, нема политичку позадину, али свакако подржава све
што је добро и што доноси бољитак у наше животе.
Хвала вам на поверењу које сте нам указали у
претходних 250 бројева, јер свако ново издање лакше је
радити када знате да иза вас стоји „армија” читалаца који то
знају да поштују и цене. У то име - живели !
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У БАЊАНИМА И КАЛИНОВЦУ

АСФАЛТИРАНЕ ДВЕ ДЕОНИЦЕ
- У засеоку Сређ, који повезује ова два села, урађена је деоница у дужини од 1.100 метара.
- Засеок Мала у Бањанима добио асфалт од 450 метара у два краја.
Четрдесети путни правац који је асфалтиран, ове
године у убској општини, је деоница од 450 метара у засоеку
Мала у Бањанима. Мештани овог краја, фамилије
Кусуровића, Јоксимовића, Гајића, Ранковића и Димитријевића, дуго су чекали на асфалт, па, с` тога и не чуди што су се
окупили у великом броју да поздраве председника општине
Уб Дарка Глишића који је, током прошле недеље, обишао
завршне радове.
- Задовољна лица грађана су мотив да се још више
посветим послу и дам све од себе да асфалт дође и до
најудаљенијих мештана наше општине, који нису ни сањали
да се то може десити- истакао је први човек Уба, који је
становницима овог дела Бањана, већ у наредној години,
обећао наставак и завршетак путног правца у преосталом
делу од 500 метара.

По речима Александра Лазића, председника Савета
месне заједнице Бањани, у овом селу преостало је још око петшест километара макадамских путева, који би, кроз пар година,
требало да буду асфалтирани. Како је истакао, у насељу Мала
нема пуно кућа, али пут треба свима јер много људи га користи.

Засеок Сређ у Калиновцу

Засеок Мала у Бањанима

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА УБА

НЕГОВАЊЕ
АНТИФАШИСТИЧКИХ
ВРЕДНОСТИ
У организацији Општинског одбора СУБНОР-а, 3.
октобра обележено је 75 година од ослобођења Уба од
фашистичке окупације у Другом светском рату. Осим
званичника локалне самоуправе и представника убског
СПС-а, ПУПС-а и Црвеног крста, догађају су присуствовале и бројне делегације: секција Прве пролетерске
бригаде, представници Окружног одбора СУБНОР-а за
Колубрски округ, те борачких удружења из Ваљева,
Бајине Баште, Вранића, Мартинаца, Лаћарка, Ердевика,
Лајковца и Лазаревца. Све делегације положиле су венце
и цвеће на бисте бораца и спомен-обележја НОБ-а на
Градском тргу, као и на споменик жртвама у Првом
светском рату.
„То је знак да општина Уб чува и негује традицију
свих ослободилачких ратова и поштује и памти све
Тамнвце који су се борили за оно што је најбитније, а то је
слобода“, истакао је секретар ОО СУБНОР-а Богољуб
Павловић, подсећајући да се 3. октобар уједно обележава
и као Дан општине.
„Уб је ослобођен 1944. године у заједничкој операцији јединица из састава Прве пролетерске и Треће
крајишке бригаде. Током четворгодишње борбе, живот је
изгубило око хиљаду војника и житеља убске општине.
Наша је дужност и обавеза да овај важан дан обележавамо, како бисмо сачували сећање на њих и одали почаст
и пошту херојима који су нашу слободу платили животима“, рекао је Богољуб Павловић.
Након полагања венаца, одржана је свечана седница
СУБНОР-а у проширеном саставу, где је о значају
догађаја од пре 75 година и важности очувања антифашистичких вредности говорио Стаменко Павловић,
потпредседник убског СУБНОР-а.
Д.Н.

Путни правац који повезује два села и у значајној мери
скраћује релацију Бањани - Калиновац, а који води кроз засеок
Сређ, асфалтиран је у дужини од 1.100 метара. Како истиче
Александар Јовановић, председник Савеза МЗ Калиновац, у
питању је деоница којом се из овог села може изаћи код цркве
у Бањанима.
- Значајан је за мештане који овде живе, али исто тако и за
све који гравитирају ка Бањанима. На овај начин повезане су
две изузетно фреквентне деонице Новаци-Бањани и пут који
из Бањана води ка Шапцу. У Месној заједници Калиновац ће се,
поред овог пута, који кроз њену територију пролази у дужини
од 700 метара, до краја године радити још три деонице- према
сеоском гробљу, новој школи у Калиновцу и засеоку Милићевић, који су мало краћи по дужини али ништа мање значајни
него овај данас. Већ смо отпочели радове на ископавању канала, насипају се и обављају други потребни радови, што ће,
када се заврше, значајно побољшати комплетну инфраструктуру села- наглашава Јовановић.
Председник општине Уб Дарко Глишић истиче да ће овај
пут умногоме олакшати живот мештана и са једне и са друге
стране.
- Треба нагласити да деоница нимало није лака за рад, јер
има успона и низбрдица, а људи из ПЗП-а Ваљево се већ
недељу дана баве реализацијом овог пројекта. Асфалт је три и
по метра ширине, а са банкинама то је око 4,5 метара корисног
простора, што је сасвим довољно за интензитет саобраћаја
који се овде одвија- каже Глишић и додаје да ће сезона
асфалтирања трајати све док то буду дозвољавале временске
прилике, као и да се нада да ће се општина Уб у овој години
приближити броју од 70 асфалтираних путева.
М.М.М.

Одавање почасти жртвама
Другог светског рата

ИНФРАСТРУКТУРА
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ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ МИШИЋА

ВРЕДЕЛО ЈЕ ЧЕКАТИ
Деоница на убском кеју, дужине 500 метара, комплетно је опремљена новом
канализационом мрежом и троторима, који су прекривени бехатоном.
Крајем прошле недеље коначно су завршени радови у
улици Војводе Мишића, који су започети овог лета. Након
неколико година борбе са нерешеним имовинско-правним
односима, локална самуоправа успела је да, уз помоћ
Електропривреде Србије, уреди ову саобраћајницу која ће
употпунити лепу слику убског шеталишта поред реке.
Деоница дужине 500 метара комплетно је опремљена новом
канализационом мрежом и троторима, радове је изводило
ваљевско предузеће „Аутотранспорт”, док је вредност ове
инвестиције износила чак 25,5 милиона динара.
Председник општине Уб Дарко Глишић, током обиласка
завршних радова, још једном је истакао сложеност посла на
овој деоници, која се протеже од Јозића имања до Васовића
моста.
- Са једне стране смо имали пуно стамбених објеката,
док смо са друге водили рачуна да се не угрози обала реке.
После пуно проблема које смо имали да пројекат решимо до
краја, коначно смо успели да, људе који овде живе, спасемо
прашине, али и да употпунимо уређење убској кеја. Добили
смо модерну саобраћајницу којом возила скраћују пут ка
обилазници око Уба са једне, али и ка згради општине и
полиције, са друге стране. Тротоар је поплочан бехатоном,
коловоз прописно широк и само можемо рећи: нека је на
понос свима који овде живе, али и онима који га буду
користили- истакао је Глишић.

Комплатиран убски кеј

Задовољни становници улице Војводе Мишића
Задовољство је комплетно када поред лепог изгледа
улице видите срећна лица људи који овде станују. Међу њима је
и популарни музичар Зоран Јагодић Руле, који има само речи
хвале за саобраћајницу, која пролази поред његове куће.
- У овој улици живим пуних 25 година и до сада смо се
овуда јако тешко кретали, поготово у току зимских месеци. Пут
је био пун рупа које смо, с` времена на време, попуњавали
каменом, али је све то имало краткорочан ефекат. Сада смо
добили једну од најлепших улица, која је спојена са постојећим
мостом и обилазницом, тако да смо презадовољни- истиче
Јагодић, уз захвалност општинском руководству, које је имало
слуха за њихове проблеме, али и било истрајно да овај пројекат
доведе до краја.
Према његовим речима, постојећој саобраћајници потребно је додати још само одређене препреке како би се успорио
саобраћај.
- Имајући у виду ширину улице, потребно је поставити два
лежећа полицајца. Овуда се и до сада брзо возило, а могу
мислити како ће то изгледати убудуће по новој асфалтној
подлози. Ова улица је, иначе, јако прометна и њом се крећу и
возила и пешаци, и због тога треба предупредити било какве
нежељене последице- закључује Јагодић.
М.М.М.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДОМА ЗДРАВЉА УБ

РАДОВИ ТЕКУ ПО ПЛАНУ
Очекује се да обнова буде завршена на пролеће, с тим што ће дечје одељење бити отворено раније
Обимни радови на реконструкцији и проширењу Дома
здравља, који су започети крајем јула, напредују планираном динамиком и очекује се да ће бити завршени у марту
наредне године. Реч је о инвестицији вредној 180 милиона
динара, коју финансира Канцеларија за управљање јавним
улагањима Владе Србије. Осим надоградње једног спрата,
спајања хитне службе са главном зградом, проширења
физикалне медицине, дечје и рендген службе и опште праксе, санације крова и увођења грејања на пелет, пројектом је
предвиђена и уградања лифта, замена столарије, обнова
фасаде, као и изградња зграде за хемодијализу на месту постојеће гараже. Овим грађевинским подухватом биће реконструисано 3.500 квадрата и дограђено још 4.500 нових
квадратних метара простора Дома здравља. Иако су бројни
радови у току, прегледи се одвијају несметано, истиче др
Биљана Николић, директорка те здравствене установе.
„Премда у отежаним околностима, све време радимо
нормално, што значи 24 часа дневно. Пошто је све хладније,
приоритет је завршетак новог система грејања, јер са мазута
прелазимо на пелет, као и реновирање дечјег и одељења
физикалне медицине, како би се растеретиле просторије где
су премештене поједине службе. Сада је простор скучен, али
апелујем на пацијенте да буду стрпљиви, јер вреди се помучити за нешто што ће бити много конфорније и боље“.
Обновом Дома здравља значајно ће се унапредити
пружање здравствених услуга пацијентима, створити савремени услови за рад медицинског особља и проширити делатност, због чега је ова велика инвестиција више него опра-

Радови би требало да буду завршени до марта наредне године
вдана, нарочито када се узме у обзир да у тај објекат деценијама није улагано, рекао је председник општине Уб Дарко Глишић приликом обиласка радова.
„Радови ће бити завршени у марту, како је и предвиђено, с
тим што ћемо око нове године отворити један део који буде
уподобљен, а то би тебало да буде дечје одељење. Определили смо око пет милиона динара за нову опрему, јер желимо
да тај амбијент изгледа пријатно и лепо, како би се деца боље
осећала кад дођу у Дом здравља, а да, притом, добију најквалитетнију и најбржу услугу. То је нешто на шта смо посебан акценат ставили, па ће дечје одељење бити мало изнад свега другог
што овде будемо урадили, а и све друго ће бити на једном високом нивоу, пошто ће услуга здравствене заштите бити подигнута за неколико степеника више у односу на пре“, навео је
Глишић и најавио наставак улагања и у сеоске амбуланте. Д.Н.
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РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „КАЛЕНИЋ“

ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА
ЗА ПОЧЕТАК РАДОВА
Идуће године требало би да крене изградња
приступне саобраћајнице и извођење припремних
радова на телу депоније, а за ове намене држава је
определила 560 милиона динара
Општина Коцељева била је 28. септембра домаћин
десете по реду седнице Скупштине Регионалног центра за
управљање отпадом „Еко Тамнава” на којој је, између
о с т а л о г, ус в о ј е н З а к љ у ч а к о п о д н о ш е њ у з а х т е в а
Министарству заштите животне средине за финансирање
трошкова изградње и опремања објеката и постројења
Регионалне депоније комуналног и неопасног отпада
„Каленић“ за период 2020/21. године. Према речима
директора „Еко Тамнаве“ Зорана Петровића, до средине
октобра ће 560 милиона динара, колико је министарство
обезбедило за почетак реализације пројекта, бити на
располагању том предузећу, након чега ће уследити
расписивање јавне набавке за изградњу прист упне
саобраћајнице и припремне радове на телу депоније са свом
инфраструктуром. Наведени радови требало би да започну
2020. године, а њихова крајња вредност, са далеководом
дужине 4,5 километара, од Цветовца према Каленићу, износи
близу 12,5 милиона евра.
„Ми смо поднели захтев министарству за прву траншу
од 560 милиона динара, што треба да добијемо до средине
октобра, а након одлуке Скупштине поднећемо и захтев за
трансфер 665 милиона динара у 2020. години. Трећу траншу
бисмо повукли 2021. године, када планирамо да заокружимо
пројекат. Очекујемо да ће до краја 2021. тело депоније са
инфраструктуром бити у функцији, а паралелно са тим биће
дефинисан и начин како ће се управљати отпадом на нивоу
целог региона, са свих 11 општина и градова укључених у
изградњу Регионалног центра за управљање отпадом“,
рекао је Зоран Петровић, уз напомену да је ово једини
пројекат у сфери комуналног отпада који има сву неопходну
документацију, али и средства за реализацију.

Са заседања Скупштине РЕЦ „Еко Тамнава” у Коцељеви
С обзиром на то да је Скупштина раније усвојила одлуку
да се Лозница, Мали Зворник, Крупањ и Љубовија прикључе
пројекту, са последње седнице је ресорном министарству
упућен захтев за финансирање трошкова израде Студије
оправданости о придруживању ове четири локалне самоуправе Колубарском региону за управљање отпадом.
Д.Н.

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

Ub

064/47-44-865

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

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

ПРЕПОРУКА ЗА ОЗИМУ СЕТВУ

КРМНИ ГРАШАК
И ГРАХОРИЦА
Ове културе прeдстављају јeдан од
најквалитeтнијих и најисплативијих
видова кабастe сточнe хранe
Поред силаже од целе биљке кукуруза и сена
луцерке, које представљају основу кабасте хране у
говедарству, неке друге крмне, као што су озими крмни
грашак или озима грахорица, могу бити од великог значаја
у исхрани преживара. Ове културе, пре свега, прeдстављају јeдан од најјeфтинијих, најквалитeтнијих и најисплативијих видова кабастe сточнe хранe, а значај њиховог
гајења је вишеструк. Сточни грашак и грахорица прeдстављају високо врeдну компонeнту у исхрани свих врста
домаћих животиња, јeр посeдују висок садржај сирових
протeина, калцијума и стимулирајућих матeрија, попут
витамина Ц, док јe удeо сировe цeлулозe врло сличан
луцeрки. Добар су прeдусeв за свe ратарскe биљкe, осим за
осталe јeдногодишњe и вишeгодишњe махунаркe, јер за
собом остављају значајнe количинe азота у зeмљишту за
нарeдни усeв (60–80 килограма по хектару). Послe њихове
косидбe, зeмљиштe остајe у повољном структурном стању
и са довољно врeмeна за обављањe основнe обрадe и
прeдсeтвeнe припрeмe за нарeдни усeв (крмни сирак,
суданска трава или хибриди кукуруза ранијих група зрeња).

Крмни грашак

Грахорица

Сматра сe да су најповољнији прeдусeви озимог грашка и
грахорицe усeви који напуштају њиву током лeта или ранe
јeсeни, попут пшeницe, јeчма и осталих стрнина или
хибрида кукуруза и сунцокрeта краћe вeгeтацијe. На тај
начин остајe довољно врeмeна за квалитeтну обраду
зeмљишта и сeтву у оптималном року. Најбољи рeзултати у
гајeњу постижу сe на плодним и дубоким зeмљиштима,
иако обe врстe добро успeвају и на зeмљиштима нижих
производних својстава. Основну обраду зeмљишта за
грашак и грахорицу трeба обавити на дубину од 20 до 25
центиметара. Прeдсeтвeном припрeмом зeмљиштe сe
додатно уситни, при чeму сe мора обeзбeдити врло добра
поравнатост зeмљишта. На тај начин стварају сe услови за
квалитeтну сeтву, која ћe обeзбeдити благоврeмeно и
ујeдначeно ницањe биљака. Порeд тога, добрим равнањeм
површинe зeмљишта стварају сe услови за лакшу и
квалитeтнијe извeдeну косидбу. Оптималан рок за сeтву јe
послeдња дeкада сeптeмбра и почeтак октобра, чимe сe
обeзбeђујe да биљкe уђу у зимски пeриод добро
припрeмљeнe, висинe око 10 центиметара.
Светлана Јеринић, саветодавац у ПССС „Ваљево“

КОЦЕЉЕВА
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У КОЦЕЉЕВИ ОДРЖАН ЈЕДАНАЕСТИ „ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ”

ПОМЕРАЈУ СЕ ГРАНИЦЕ - ПОСЕТА СВЕ ВЕЋА
Фестивал је, ове године, окупио близу 250 излагача и око 25.000 посетилаца.
Ловачки гулаш припремало чак 280 екипа.
Последњег септембарског викенда, у Коцељеви је
традиционално одржан Фестивал зимнице који је, и ове
године, надмашио све досадашње. Своје производе
заинтересованим купцима понудило око 250 излагача,
углавном прерађивача воћа и поврћа, како локалних,
тако и из разних делова Србије.
Ову традиционалну манифестацију посетило је
око 25.000, а најимпозантије деловали су штандови за
припремање ловачког гулаша, којих је ове године било
чак 280. Фестивал је отворио Младен Шарчевић,
министар просвете у Влади Републике Србије,
најављујући даљу подршку овој манифестацији која је,
поред многобројних излагача и посетилаца, окупила и
неколико културно-уметничких друштава из окружења и
чак 750 малишана који су учестовали у популарном карневалу
под маскама.

Током два фестивалска дана,
кроз Коцељеву је прошло око 25.000 људи

НАРАДЕ ЗА НАЈУКУСНИЈЕ ЗИМНИЦЕ
Најбољима су додељене награде организатора општине
Коцељева и бројних спонзора. Најукуснији ајвар, по оцени
стручног жирија, припремило је Домаћинство Данице Марић
из Александровца. Другопласирани је био производ Видосаве
Михаиловић из Каменице, док је трећа награда припала
сеоском домаћинству "Мила" из Манђелоса.
У категорији најбоље припремљеног џема, односно
мармеладе, прво место освојио је џем од кајсије који је
припремила Снежана Живановић из Ваљева. Мармелада од
шипурка, коју је припремила породица Грујичић из Шапца,
завредила је друго место, док се на трећој позицији нашао џем
од шљива из домаћинства Илић из Лопатња.

Један од највеселијих штандова:
Екипа ЗЗ „Трлић” и „Ваљевске пиваре”

Зимница за свачији укус
Припрема за Ловачку гулашијаду:
Награде су додељене и у категорији најбољег воћног
сирупа где је победу однео сируп од вишања, власништво
Убљани у Коцељеви
Драгице Мијаиловић из Крнула. Другопласирана је била
Тачку на овогодишњи Фестивал зимнице ставио је
домаћица из Коцељеве, Марина Дојић, која је припремила
сируп од кајсије, док је сируп од малине породичном концерт Ане Бекуте, који је завршен традицоналним
ватрометом.
газдинству Арсовић из Чачка донео треће место.
Општинска управа општине Владимирци – Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове,
на основу члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење
подносиоцу захтева Зарић Сретену из Белотића, да за пројекат економски објекат - за узгој и тов домаћих
животиња – оваца, капацитета 50 грла оваца, на К.П. број: 288/5 КО Белотић, Општина Владимирци, није
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.
Увид у донето решење може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинарство и
инспекцијске послове, Општинске управе Општине Владимирци, ул. Светог Саве бр. 34, сваким радним
даноом од од 8,00 до 9,30 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Заинтересована јавност може изјавити жалбу Министарству за заштиту животне средине у Београду,
на донето Решење, путем овог Органа у року од 15 дана од дана објављеног огласа.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
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ДРУЖЕЊЕ УЧЕНИЦА ПРВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧИТЕЉКО-ДОМАЋИЧКЕ ШКОЛЕ НА УБУ

ЕВОЦИРАЊЕ УСПОМЕНА ИЗ МЛАДОСТИ
- Школа је била интернатског типа, а интернат се налазио у згради Сиде Марјановић, где су услови за рад
и боравак били јако лоши. Касније смо добили интернат на месту данашње Тодоровића зграде, где је било
далеко боље, а имали смо и дивног управника Живка Манојловића- истиче Драгана Јовановић Крстић.
Прва генерација ученица Учитељско-домаћичке
школе, која је на Убу постојала од 1954. до 1961.године,
традиционално се окупља и дружи крајем септембра сваке
године. И овога пута, десетак жена које су припадале
генерацији 1954/55 - 1958/59.године евоцирало је своје
успомене из младости и сећања на давно прошла времена
у ресторану „Конак” у центру Уба, који се налази у
непосредној близини некадашње школе. Према казивању
учитељице Драгане Јовановић Крстић, у то време, само је
на Убу постојала школа тог типа. Она се налазила на месту
данашње Гимназије, а ученици су долазили из свих
околних места. Прву генерацију је уписало 80 ученица, у
два одељења са по 40 ученика. Директор је био Станимир
Живановић, кога је касније заменио Данило Поповић.
- Школа је била интернатског типа, а интернат се
налазио у згради Сиде Марјановић, где су услови за рад и
боравак били јако лоши. Касније смо добили интернат на
месту данашње Тодоровића зграде, где је било далеко
боље, а имали смо и дивног управника Живка Манојловића- истиче Драгана Јовановић Крстић. - Дисциплина је
била на највишем нивоу, знало се тачно када се шта ради, а
пошто нас је било пуно управник нас је пуштао у порту
цркве да учимо. Сви смо били добри ученици и јако лепо
смо се међусобно слагали, а однос према наставницима је
био пун поштовања. Школу су тада похађале само девојке,
по завршетку смо добијале звање стручне учитељице за
предмете домаћинство, пољопривреда и слично и сви смо
брзо добијали запослења.
Како каже, многе од њих су похађале и преквалификацију, како би добиле звање учитеља. Амбициозније
ученице су завршавале више школе и радиле послове од
ширег значаја, не само у школи. По завршетку тог школовања добијале су звање наставника разредне наставе.

Прва генерација Учитељско-домаћичке школе на Убу
- Карактеристично за нашу прву генерацију је да је већина
девојака остала да живи и удала се баш овде у Тамнави, иако
смо биле из различитих крајева Србије. Ипак, има и оних које
данас живе у другим градовима, а оваква дружења нам и служе
да се поново видимо, попричамо и присетимо лепих успомена
из младости. Атмосфера је била изузетно добра, амбијент
пријатан, а шеф ресторана Љубиша је пуштао музику из нашег
времена. Растале смо се уз најлепше утиске и жеље да се
догодине поново сретнемо у исто време на истом местузакључује учитељица која је већ одавно у пензији.
М.М.М.

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА

УБЉАНИ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
На скупу „Србија за све генерације“ учествовало петнаесторо припадника трећег доба из убске општине
Поводом Међународног дана старијих особа, који се
у свету и код нас обележава 1. октобра, петнаесторо
Убљана посетило је Народну скупштину Републике Србије,
где су их угостили и поздравили Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и
Сузана Пауновић, директорка Владине Канцеларије за
људска и мањинска права. Том приликом Пауновић је
истакла да је брига о људима трећег доба приоритет Владе
Србије, која ће наставити са подршком старијим особама и
побољшањем њиховог материјалног положаја. У прилог
томе говори и најава државног врха да ће ново повећање
пензија уследити најкасније од 1. јануара, а да ће до 1. децембра ове године најсиромашнији пензионери добити једнократну подршку у износу од 5.000 динара, подсетила је она.
Након њиховог обраћања, на скупу под називом
„Србија за све генерације“, Убљани су учествовали и на
панел дискусији, на којој је било речи о значају активног
старења, о потребама за већом друштвеном укљученошћу

Убски пензионери испред Народне скупштине

Убљани са народном посланицом Иваном Николић
старијих у живот локалне заједнице и у одлучивање о стварима
које их се тичу. Разговор се водио и о постојећем јазу између
генерација и како га превазићи, затим о изазовима са којима се
сусрећу старији и њихови сродници, када треба отићи на
смештај у установу социјалне заштите, као и о другим темама
значајним за припаднике трећег доба.
Осим тога, имали су прилику да уз пратњу кустоса обиђу
Дом Народне Скупштине и детаљније се упознају са историјатом
здања на Тргу Николе Пашића, приређено им је и панорамско
разгледање Београда отвореним аутобусом, што је за њих био
прави празник, а на крају и заједнички ручак.
Догађају поводом обележавања Дана старијих особа су,
поред Убљана, присуствовали још и они из старијих генерација
из Новог Пазара, Бора, Крагујевца, Трстеника, Куцуре, Сремске
Митро-вице и Београда. Учешће наших најстаријих суграђана на
скупу у Народној Скупштини Републике Србије и све друге
активности организовало је Удружења грађана „Amity“, у
сарадњи са „Женском иницијативом“, која на територији убске
Д.Н.
општине спроводи пројекат „Помоћ у кући“.

ОКО НАС
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НА РАДНИЧКО-СПОРТСКИМ ИГРАМА У БЕЧИЋИМА

ЕКИПИ „ЂУНИСА“ ТРИ ПЕХАРА
Убљани освојили два прва места из делатности којима се комунално предузеће бави
Са 24. Интернационалних радничко–спортских сусрета
комуналаца, одржаним у Бечићима од 15. до 21. септембра,
представници Комуналног јавног предузећа „Ђунис“
вратили су се са три шампионска пехара. Два прва места
Убљани су изборили у производним дисциплинама: у
монтирању водомера са два вентила и чесмом најбољи су
били Зоран Мијатовић Зоф и Бошко Лесић, док су двојица
Катића, Саша и Славиша, победила у такмичењу „изношење смећа – пражњење посуда“. Поред тога, једногласном
одлуком и жирија и публике, Славиша Катић убедљиво је
понео и титулу првог гласа овогодишњих сусрета у
Бечићима. Сви поменути су и прошле године били подједнако успешни на радничко-спортским играма запослених у
комуналном систему, када су такође освојили три шампионска пехара за „Ђунис“. Ваља рећи и да се у спортским
дисциплинама највише истакао Добривоје Доца Милићевић, који је у појединачној конкуренцији заузео треће место
у риболову.
Овогодишњи интернационални сусрети комуналаца
„РСИК 2019“ окупили су 45 екипа са пеко хиљаду учесника
из Србије, Русије, Грчке, Мађарске, Македоније, Словачке и
Републике Српске, који су се надметали у 17 спортских и
осам радно производних дисциплина. Екипа од петнаестак
Убљана дала је свој максимум где год је могла, али јој није

ИРСКА ДОНАЦИЈА АЗИЛУ

КУЋИЦЕ ЗА ПСЕ
У питању је седам пространих дводомки
са дебелом изолацијом
У Прихватилиште за напуштене животиње достављен је још један контигент кућица за псе из далеке
Ирске, поклон удружења „Animal Support Trust”. Овога
пута стигло је седам дуплих кућица (дводомки), тако да
су све старе и дотрајале замењене овим делукс примерцима са дебелом излоцијом. Захваљујући људима из
Уједињеног Краљевства, за штићенике убског Азила
2018. је набављено десет великих претпрошле десет
малих кућица, а укупна вредност свих набројаних је око
4.500 евра. Као и све претходне донације Ираца и ова је
обезбеђена уз посредовање убског Удружења за заштиту животиња „Пријатељ“. Волонтер у овом изузетно
активном удружењу и у Азилу, Дамјана Ојданић подсећа
да је „Animal Support Trust” највећи и најредовнији
дародавац Прихватилишта, који већ годинама обезбе-

ђује лекове, храну и друге неопходне потрепштине, као и
средства за услугу бесплатне стерилизације власничких
паса, која се и сада спроводи на територији општине.
„Захваљујући Ирцима, пси у Прихватилишту биће
обезбеђени за зиму. Дупле кућице које смо сада добили
су простране, отпорне, комфорне и топле и у њих могу
да се сместе два велика пса или неколико штенаца.
Поставили смо их на бетонске површине и у двориште
Азила, како би куце које, доста бораве напољу, имале где
да се склоне од снега, кише и сунца. Иако азил има
довољно боксова, потребне су и кућице, јер увек имамо
велики број паса напољу“, рекла је о значају ове донације Дамјана Ојданић.
Д.Н.

Мушки део екипе КЈП „Ђунис” у Бечићима
било лако с обзиром на велику конкуренцију, каже председник
синдиката „Ђуниса“ Милан Филиповић.
- Задовољни смо постигнутим успехом, нарочито ако
узмемо у обзир да смо бројчано мала екипа. Иако нисмо имали
никакве шансе у спортским дисциплинама поред младих колега
из земље и иностранства, учествовали смо у многим такмичењима. Конкуренција никад већа није била, па је самим тим и
теже остварити неки резултат. Али, ми се никад и не базирамо
на спорт, јер смо малобројни у односу на екипе из великих
градова, због чега су нам приоритет и овога пута биле радне
дисциплине, где смо освојили два шампионска пехара.
Признања из делатности којима се бави „Ђунис“ представљају
још једну потврду о квалитету услуга које наше предузеће пружа, рекао је Филиповић, додајући да су дани проведени у Бечићима свима много значили, јер су се дружили са својим колегама, нешто ново и научили, а стигли су и да се одморе.
Д.Н.

У СУСРЕТ ОТВАРАЊУ НОВОГ КОПА

„ГЛОДАР 10”
СТИГАО У РАДЉЕВО
Роторни багер „Глодар 10” и бандваген у његовој пратњи
стигли су до локације у Радљеву. Рударска опрема је стигла до
одредишта непосредно уз усек будућег копа Радљево, чиме је
успешно завршен транспорт трасом дужине 24 километара.
На плацу за ремонт је предвиђен сервис роторног багера
и враћање дела опреме која је, пре почетка, ради лакшег транспорта, демонтирана са багера. У току је припрема и монтажа
комплетног производног система за почетак експлоатације на
копу Радљево.

Најкомплекснији и најдужи транспорт производне
опреме у историји Рударског басена „Колубара” и Електропривреде Србије био је предуслов за отварање копа Радљево
на коме ће, како је планирано, од новембра, почети производња
откривке. Експлоатација угља на копу Радљево изузетно је
важна за стабилност производње у колубарском угљеном
басену и сигурност Електроенергетског система Србије.
Д.Н.

14

ТАМНАВСКА ХРОНИКА

10.октобар 2019.г.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ДРАГАНА ЂЕРМАНОВИЋА

ЂЕЛЕ ЗА КОЦЕЉЕВУ
„Опростите миле душе” је роман о судбинама
неких Коцељеваца из прошлости, али онако
како је, у својој машти, њихове животне
приче сажео, а ликове испремештао, популарни
правник и сада, већ, књижевник из „мале вароши’’
У петак, 27.септембра, на
дан отварања традиционалне манифестације у Коцељеви - Фестивала
зимнице, Драган Ђермановић Ђеле
је приредио својим суграђанима
изузетно занимљиву промоцију
свог другог романа ‘’Опростите
миле душе’’ (први је био ‘’Сетидис’’).
Госте је поздравио Веран Матић,
народни посланик у Скупштини
Србије, а уводне напомене и кратак

Посвета за
суграђане

ПОВОДОМ
5.ОКТОБРА

ГОДИНЕ КОЈЕ СУ ПОЈЕЛИ СКАКАВЦИ

СВЕТЛОСТ
НА КРАЈУ ТУНЕЛА

Песник Бранко Миљковић је питао: „Да ли ће
слобода умети да пева, као што су сужњи певали о њој’’.
Заиста, мислили смо да не може да буде горе него што је
било под влашћу Слободана Милошевића. У једном уводнику за „Тамнавске новине”, пред подношење оставке на
функцију главног и одговорног уредника, 1992.године,
аутор ових редова је лансирао метафору „Светлост на
крају тунела’’. Мислили смо да смо ми сужњеви који чекају
ту светлост, а показало се да су се власти докопали „нови
политички бизнисмени’’, нису спровели праву смену
власти, већ само позиције за боље додворавање финансијерима са Запада, а социјалисти су, некако знали, да само
треба да их пусте да напуне џепове... Из народа је кренула

Драган Ђермановић и Милан Миловановић
извод из рецензије дао је Милан Миловановић, публициста
из Уба, који је потписао рецензију и узео учешће у
лекторисању и редиговању овог, по општим оценама,
доброг романа.
- Честитам Коцељевцима на доброј посети овој
промоцији, али и локалној самоуправи, која је имала разумевања за овај издавачки подухват -нагласио је Миловановић. - Роман је, иначе, веома читљив. Оригиналност, али
и једноставност стила, држи пажњу читаоца до краја. Чули
смо да се неки нису одвајали од ове књиге док је нису прочитали до задњих корица. Јунаци су типични за време у којем живе, догађаји се нижу, драмски обрти су у правом тренутку да задрже пуну пажњу заинтересованих читалаца...
Аутор, речит по природи, говорио је о себи,
роману, ликовима а, чини се, највише о Коцељевцима који
су, на свој посебан начин, типични варошани који су увек
држали до свог књижевног и културног нивоа.

Протести на Убу 2000.године, почетак октобра
нова метафора - „Све је исто - само њега нема’’. На слици
„за историју’’ су Ранисав Савић, Љуба Лазић, Милан
Миловановић, Зоран Матић, Зоран Симић Бангеа,
Владислав Крсмановић, Драгивоје Ћирић, Божа Васић и
Душан Милосављевић Хомер. Биле су то, тада, вође
протеста почетком октобра 2000.године, на платоу испред
Робне куће... Координатор ДОС-а био је Миловановић.
Већ неколико месеци касније „Плишана револуција’’ је почела да ‘’једе своју децу’’... Али, то је друга и,
за неке, непријатна тема. Нажалост, међу живима нису
више Савић, Симић, Матић и Милосављевић.

Завидно интересовање Коцељеваца

Београд 1992. - ДЕПОС
- Немојте се трудити да препознате ликове, иако је
и овај роман одраз стварних догађања и ликова који су
живели, а можда су ту и даље међу нама- нагласио је
Ђермановић.- Испремештао сам места догађања, употребио презимена којих нема више у Коцељеви, али их је, у
прошлости било. На насловној страни је лик моје бабе
(само илустративно), икона светог Николаја и парабелум из
којег је само два пута пуцано, када је извршена једна
егзекуција и када је, егзекутор, много година касније,
пресудио сам себи. Али, порука је да Бога има јер се и тај
окорели атеиста, комуниста у души, на крају враћа својој
вери уз молбу за опроштај и искрено покајање.
Промоције у околним општинама ће бити уколико
буде доштампавања, јер је први тираж распродат или
подељен на промоцији,.каже Ђермановић.
М.М.

Године 1992, осам година раније, смо водили
ДЕПОС, веровали Вуку Драшковићу, издржали претходни
9.март и мислили да се „назире светлост на крају тунела’’.
Нажалост, уверили смо се да та слобода о којој смо
маштали и за коју смо се борили није „умела да пева’’ за
оне који су искрено веровали у лидере који су се
заклињали у демократију и коначан обрачун са корупцијом
и другим негативностима Милошевићевог режима.
Неки од ондашњих лидера и даље понављају ону
исту причу коју су нам причали и у оно време. Али, на
срећу, већина народа им неће поверовати - упркос
чињеници да има тога у чему су - у праву... Ипак, они су
отишли у историју. На слици горе: Милан Миловановић,
први с` лева и Живорад Суботић, први с` десна.
М.М.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
ЦРВЕНИ КРСТ УБ - УСПЕШНЕ АКЦИЈЕ

ДРАГОЦЕНА ТЕЧНОСТ
Акције добровољног давања крви су, већ дуго,
традиција на Убу, а сада су се усталиле сваког
првог петка у месецу. Ове године, са процентом
2,8, убски добровољни даваоци крви ће бити
други у округу, иза Ваљева.
Црвени аутобус Института за трансфузију крви
Србије, сваког првог петка у месецу (то је договорени
термин), паркиран је на убском градском тргу, уз главну
улицу. Традиционално, ту Убљани показују своју хуманост,
ту долазе не да се покажу, него да помогну у племенитој
акцији давања најдрагоценије течности - своје крви.
Пред аутобусом су Миле
Мишљеновић, стручни сарадник
за организацију и мотивацију
Института за трансфузију крви
Србије и Слободан Моловић
Френки, секретар убског Црвеног крста. Он истиче да ће акције
у Трлићу и Бањанима бити одржане током овог месеца. Очекује

Светлана
Васиљевић
успех јер то су места која се увек истичу хуманошћу. Екипу,
која данас ради са инструментима сачињавају Горан
Градојевић, Ђорђе Мирковић, Марија Живковић и возач
Мирко Стаматовић. У аутобусу, стрпљење и ред. Светлана
Васиљевић је управо дала крв. У пролазу, рече:
- Други пут сам узела учешће у овој акцији. Редовно
ћу, убудуће, бити давалац крви јер то је један од најбољих
начина да покажемо своју племенитост.
Ту је и Слободан Пјанић (дао је крв 25 пута, али му
рекоше, овог пута, да је, због година, достигао максимум),
затим Љиљана Вељић, која је дошла по четврти пут, а каже
да, поред хуманих, постоје и здравствени разлози јер је

Горан Стевановић, Слободан Пјанић,
Драган Перић и Слободан Моловић
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IN MEMORIAM

РАНИСАВ
РАНСА
САВИЋ
(1957 - 2019)
После дуге и тешке болести, 28.септембра,
преминуо је Ранисав М. Савић Ранса, некадашњи
инжењер у ‘’Енергопројекту’’, потоњи пензионер, узоран
син, супруг и отац. Активан у православној црквеној
заједници, председник Црквеног одбора на Убу у једном
мандату и неколико година председник Црквеног одбора
у Врелу. Три пута је биран за одборника у свом селу, у два
мандата је био председник Месне заједнице, а у демократским променама 2000.године, био је, у крњем мандату, потпредеседник општине Уб. Заправо, до Принудне
управе, коју је завео ДОС склонивши праве борце за
демократију, а поставивши на чело Принудног општинског већа, управо оне који су довели до лошег стања...
Једна од жртава потоњег политичког прогона, са тешким
последицама, био је и Ранисав Савић.
Био је један од оснивача Српског покрета обнове
на Убу, а запамћен је, широм Србије, по великој фотографији, објављеној у ‘’Новостима’’, током деветомартовских демонстрација у Београду. Снимљен је на
крову воденог топа са великом заставом своје странке у
рукама - како пркоси тадашњем режиму.
Ранса ће остати запамћен по благој нарави,
ауторитативном ставу и дубокој искреној вери у Бога, уз
поштовање Божијих заповести.
У петооктобарској Плишаној револуцији узео је
учешће, иако његова странка није припадала ДОС-у. Као
искусан учесник демонстрација са почетка деведесетих
година, помогао је Убљанима, пред Савезном скупштином, да се изборе са сузавцем који је, у масу, бацан из
хеликоптера.
Последњих година, опрхрван болешћу, није се
појављивао у јавности, а омиљено место некада му је
била кафана ‘’Ловац’’, недељом, после службе.
Иза себе је оставио супругу Драгану, сина Бошка
(дипломирао на Теолошком факултету - ради као професор у Богословској школи у Београду) и ћерку Бојану
(стручњак за телекомуникације), са породицама. Сви
они ће чувати, са пијететом, успомену на њега.
Врељани, Убљани и Тамнавци ће се сећати
Ранисава Савића као човека који је заслужио да оде у
легенду спокојан и са вером у Бога - онако како је и
проживео свој живот.

МАЛИ ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА РАДНИЦА
продавац-аранжер за рад у продавници
расвете на Убу. Услови одлични.
Инфо тел. 063/364-955
ово и својеврсна провера здравстнеог стања, а само
давање крви доприноси да се она обнавља у организму.
Горан Стевановић је дошао други пут, али зато је ту Драган
Перић, који је, као и Рајко Близањац, стигао до 111 пута.
Бележимо и име Гордане Балиновац из Памбуковице, која
поручује да би свако, ко може, требало да се одазове
позиву Црвеног крста јер је то хуман чин, који, уз то, доноси
и здравствену корист.
Црвени крст на Убу постоји од 1876.године и једна је
од најстаријих хуманитарних организација у Србији.
-Истакнути чланови Црвеног крста били су Убљани
Бранислав Петронијевић и Светомир Николајевић- истиче
Моловић.- Иначе, данас, председник убске организавције
је Љубиша Ранисављевић, адвокат, који је и члан
Скупштине Црвеног крста Србије.
М.М.

ПРОДАЈЕМ КУЋУ У ЦЕНТРУ УБА
ул. Милоша Селаковића бр. 14,
површине 150м2 и четири ара плаца.
Тел: 060/32-64-199
ПРОДАЈЕ СЕ ПЛАЦ у Мургашу
(3 км од Уба,код „Убског замка”), 38 ари,
уз регионални пут, струја, вода, телефон,
недовршен објекат од 120 метара
квадратих и 200 садница лешника.
Тел. 064/862-70-88
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ДОНАЦИЈА ТЕЛЕКОМА У ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ОПРЕМЉЕН ИНФОРМАТИЧКИ КАБИНЕТ
Укупна вредност додељене опреме, коју чини 27 лаптоп рачунара, износи милион динара
Компанија Телеком Србије опремила је информатички
кабинет у ОШ „Милан Муњас” са 27 лаптоп рачунара, чија је
вредност милион динара. Савремену компјутерску и пратећу
опрему крајем септембра свечано су уручили генерални
директор Телекома Предраг Ћулибрк и министар просвете,
науке и технолошког развоја Младен Шарчевић.
Рачунаре за информатички кабинет убска школа добила
је гласањем путем интернета. Од укупно 40 предложених
школа, двадесет са највећим бројем гласова, међу којима је и
убска, као награду добило је средства за опремање информатичких кабинета. Директорка ОШ „Милан Муњас” Живана
Баратовић указала је на значај ангажовања локалне заједнице
током интернет гласања и избора школе.
- Та опрема је за нас изузетно важна и знамо да ће у високом степену подићи квалитет, не само наставе информатике,
већ и укупне наставе и ваннаставних активности које можемо
да понудимо ученицима. Овакви пројекти показују колико је
важно да се око заједничког циља, а у овом случају то је
добробит ученика, уједине сви актери образовног процеса у
школама, локална заједница, надлежно министарство и
друштвено одговорне фирме, рекла је Баратовић.

а

Директорка школа Живана Баратовић захвалила се
донаторима на вредној рачунарској опреми

НАУКА У ШКОЛАМА ПО ДРУГИ ПУТ НА УБУ

ЕВРОПСКА НОЋ
ИТРАЖИВАЧА
Ноћ истраживача представља програм
Европске уније за јачање истраживачке каријере.
Презентовано десетак занимљивих програма.

Убски основци у разговору
са министаром Шарчевићем
Први човек Телекома, Предраг Ћулибрк подсетио је да та
компанија већ три године опрема информатичке кабинете
основних школа у оквиру пројекта „Стварамо знање“.
- Наш циљ је да ученицима и наставницима у Србији
обезбедимо савремене услове за рад, како би дигиталну
писме-ност подигли на још виши ниво. Мислимо да је дигитално описменити младе генерције велика залога за будућност,
а у тој будућности побеђиваће само она друштва која овладају
модерним технологијама и која буду знала да те модерне
технологије ставе у функцију сопственог развоја, изјавио је
Ћулибрк, уз најаву да ће и следеће године, у сарадњи са
Министарством просвете науке и технолошког развоја, наставити са спровођењем акције „Стварамо знање”.
Имајући у виду да је информатика и рачунарство обавезан предмет у вишим разредима основних школа, донације
Телекома су од изузетног значаја, истакао је министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић. Према
његовим речима, и држава ће обезбедити значајна средства да
се у школама где су рачунари већ застарели купе нови, пошто
ИТ сектор постаје водећа грана у српској привреди.
Д.Н.

TMD Install

065/65-11-533

Европска ноћ истраживача, која се у Србији организује
десети пут под слоганом „Десета ноћ, кроз знање даје моћ“,
на Убу је одржана по други пут и окупила је ученике старијих
разреда, свих основних школа, у холу ОШ “Милан Муњас“, у
петак и суботу, 27. и 28. септембра. Ове године, Европска ноћ
истраживача била је већа него икада. Чак двадесет девет
градова широм земље, међу којима је и Уб, придружило се
''научној авантури'', коју су организовали студенти и
асистенти са многих природних факултета.

Презентације младих научника
у ОШ „Милан Муњас”
Радознали ученици присуствовали су презентацијама
младих научника, који су, путем Ноћи истраживача, подржани од стране Европске комисије, у оквиру акције ''Марија
Склодовска-Кири'', што је и програм Европске уније за
јачање истраживачке каријере. Ученици су, уз помоћ тимова
научника са Института за молекуларну генетику и генетичко
ижењерство и Факултета за физичку хемију, пролазили кроз
чудесан свет бактерија, користећи могућност да завире у
ћелије - уз сазнање како функционишу.
Од програма презентовани су: „Резистенција на
антибиотике код бактерија у храни“, предавање „Наука
свакодневног живота“, експерименти „Наука јесењег
лишћа“, „Флуоресценција – све боје мрака“, „Лимун батерија
– енергијом воћа до тачног времена“, „Направи свог
љигавца“, „Изолација ДНК“, „ЕУ ћоше“ и „Лична карта
бактерија“.
Д.К.
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН СРЦА ПОД СЛОГАНОМ

БУДИ ХЕРОЈ СВОГА СРЦА
- Прегледано око 60 Убљана. - Јести здраве оброке и престати са лошим навикама.
Дом здравља „Уб“ прикључио се обележавању
Светског дана срца (29. септембар), који је, акцијом мерења
крвног притиска и шећера у крви, одржан у понедељак, 30.
септембра, испред Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“.
О во год и шњ и с ло га н “ Буд и хе р о ј с во га с р ц а “ ,
осмишљен је са жељом да се створи глобална заједница
„Хероји наших срца“. То су људи из свих сфера живота
широм света, који утичу да се промени свест о начину живота,
уз обевезу да ће припремати здраве оброке и правилно се
хранити, да ће својим примером показати деци како да буду
физички активнија, да ће забранити пушење у својој кући и
помоћи другима да престану са овом лошом навиком.
У складу са поруком овогодишњег слогана,
здравствени радници Патронажне службе убског Дома
здравља, коју су представљале главна сестра Слађана
Марјановић, Зорица Симић, Сања Тауз, Снежана Ђуричић и
Жаклина Милинковић, уз стручну подршку др Марије
Срећковић, прегледали су преко 60 пацијената. Урађено им је
мерење крвног притика и гликемије у крви, а уколико су код
пацијената установљене повишене вредности, сугерисано им
је да се јаве у Дом здравља и да ураде потребне прегледе код
изабраног лекара и кардиолога.
- С обзиром да су водећи узрок смртности у нашој
земљи кардиоваскуларне болести, ово је један од начина на
који можемо да их превенирамо и да пацијентима сугеришемо
да уведу терапију која им је потребна. Овогодишњи слоган се
односи на то да грађани треба да брину о свом срцу и да су
они ти који треба да се обрате лекару, кад год осете неке
тегобе – рекла др Марија Срећковић.
Мале промене у животу могу утцати на здравље срца.
Тридесет минута физичке активности дневно, брзог хода или
вежби, могу побољшати здравље целокупног организма, као
и болести срца и крвних судова.
Д.Капларевић

Акција ДЗ Уб

ФОНТАНЕ „АС ЈОВАНОВИЋ“

ПРЕДСТАВЉЕНИ
НА ДОДЕЛИ НАГРАДА
Оригинална фонтана за шампањац браће Александра и
Саше Јовановића, чији је креатор лично млади Александар
(24), успешно је представљена на свечаности доделе годишњих награда за Најуспешнију жену у Србији, одржаној у
„Falkensteiner Hotel Belgrade“, 9. септембра. На манифестацији, на којој се добијају награде из свих области у држави и
иностранству, фонтана за шампањац од 72 чаше била је веома
запажена.

ГОСТОВАЊЕ ЈАГОДИНСКОГ ПОЗОРИШТА

ПИЏАМА ЗА ШЕСТОРО
Урнебесна комедија са врхунским
заплетима и љубавним заврзламама
пред Убљанима 23. октобра
Градско позориште Јагодине гостује на Убу у среду, 23.
октобра, када ће на сцени Дома културе извести урнебесни
водвиљ „Пиџама за шесторо“ Марка Камелотија, у режији
Велимира Митровића. Најпознатија сценска прича о брачним и ванбрачним заврзламама овог „оца булеварске
комедије новог доба“ почива на низу забуна насталим због
замршених љубавничких односа. Све почиње када председнички кандидат Бернар Лижије покушава да отпреми своју
супругу Жаклин из викендице надомак Париза, јер му долази љубавница Сузан, а осим ње и врхунска куварица
Сузет, коју је ангажовао да направи вечеру. Уз то, позива и
кума Робера, као покриће пред очима гласача. Можда би све
било у реду да Робер није љубавник Бернарове жене
Жаклин, која одлучује да остане у викендици, а ситуација ће
се додатно закувати када дође и куваричин муж Жорж. Како
би прикрили љубавне афере и своје мале гадости, сви
ликови заиграће комичне игре забуне, скривања, заташкавања, подмићивања и лажног представљања.

Представа почиње у 19,30 сати, а цена улазнице износи
200 динара.

Браћа Саша и Алекданар Јовановић
поред јединствене фонтане за шампањац
Фирма „АС Јовановић“, у току манифестације више пута
је промовисана, уз снимање четрнаест великих телевизијских
екипа, које су заинтересовано пратиле њихову промоцију, а
неколико дана касније појавио се и краћи снимак у емисији
„Ексклузив“, као и прича у београдским бесплатним дневним
новинама „24 часа“ о занимљивој Александровој креацији у
виду чаша које су повезане системом спојених судова.
- Наша фонтана била је постављена на бини, прилазиле
су многе познате личности, као што је Сузана Манчић и други,
који су загледали како она изгледа и функционише. На крају
манифестације сипали смо шампањац и суви лед, па је димни
ефекат допринео потпуном утиску. Многобројне званице биле
су послужене шампањцем из наше фонтане. Многи су се
касније распитивали одакле смо и како је настала моја креација – испричао је Александар Јовановић, након манифестације, почетком септембра.
После промоције велике фонтане у „Гласу Тамнаве“ и
РТВ „City“ Уб, о овој својеврсној иновацији прилог је направила и обреновачка телевизија РТВ „Маг“, па је фонтана
убрзо постала тражена, чак и за неколико месеци унапред, од
венчања, преко пунолетстава и крштења.
Александар и Саша, излазе захтевима тржишта, па су додали суви лед, светлеће послужавнике, а није реткост да
корисници траже ружине латице или чоколадиране декорације.
Д.Капларевић
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ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

ГЛАС ТАМНАВЕ (1992) - ПРВЕ ПРИВАТНЕ НОВИНЕ У СРБИЈИ - ПОВОДОМ 250. БРОЈА

ОСВАЈАЊЕ ИСТИНЕ И ЛОНДОНСКИ ПАКЕТ
Године 1992, уз помоћ убских
предузетника, изашао је из штампе први
послератни број ‘’Гласа Тамнаве’’, а
случај је хтео да то буду и прве приватне
новине у новијој историји Србије.
Гост на промоцији је био
и глумац Љуба Тадић
Сада већ давне 1992.године, у Министарству за
информисање, регистроване су прве приватне новине у
Србији - ‘’Глас Тамнаве’’. У поднаслову је стајало: ‘’Новине за
демократију и народну традицију’’. Седиште редакције је
било у Радничкој број 2 (Црквени дом), а у импресуму је,
даље, писало да је Оснивач, издавач, власник и главни и
одговорни уреднии Милан Миловановић (до пре неки месец
на функцији гл. и одг. уредника ‘’Тамнавских новина’’, а после
оставке, због сукоба са тадашњим председником општине,
без запослења). У уређивачком колегијуму су били Светислав Јовановић, Радован Петронијевић Ракац и Митар
Миловановић, свешетеник. Графички, тај први број, је
опремио Тоде Рапајић, док је графички уредник био Владимир Ашковић. Први број је штампало Графичко-издавачко
предузеће ‘’Слободан Јовић’’ из Београда, да би се, месец
дана касније, прешло у Штампарију ‘’Космос’’ на београдској
Славији.
Спонзори за трошкове штампања у првом броју били су
‘’Нискоградња’’Уб (приватник Живорад Суботић), Самостална занатска водoинсталатерска радња Милана Леонтијевића, Прва приватна лекарска ординација доктора Ненада
Јанића, Трговина ‘’Максимовић’’, Мини-маркет Ваљево,
‘’Упит ОЈ’’ Уб, ПП ‘’Рад’’ Мургаш, ПП ‘’Агротехна’’, Терапеутскодијагностички центар ‘’Теди’’ доктора Драгољуба Мандића у
Мургашу, ‘’Колорекспрес - Фото Мија’’ Уб, ‘’Све за спорт Маркони’’ Уб, Приватна трговина ‘’Маркет’’ Заге и Леке
Дамњановића и Комисион ‘’Краљ’’ Милорада Миловановића.
Поред уводника ‘’Освајање истине’’ и актуелног
аналитичког текста о политичким збивањима, на насловној
страни, била је и карикатура Аце Тадића са вечито актуелном
темом о телевизијској заступљености политичких странака.
На другој страни су били ауторски текстови Радована
Петронијевића и Владислава Крсмановића, док су се на
трећој нашли српски афирмисани опозиционари Др Владета
Јанковић и Др Коста Чавошки са прилозима специјално
написаним за први број ‘’Гласа Тамнаве’’. Душан Зечевић
Зека, истакнути еконимиста из ТЕ ТО ‘’Колубара Б’’,
приврженик Убљана и новог убског гласила, написао је
запажен зекст ‘’Пашића нигде нема’’ у којем оштро критикује
владајући режим, али и јасно упозорава опозицију да не
треба олако давати предизборна обећања.
На четвртој страни су и текстови ‘’Како председник
каже’’ (о чекању горива на бензинској пумпи, које се користи и
за политичку промоцију власти), ‘’Сигнализација стопирала
возачке испите’’ у којем се упозорава да су ауто-школе пред
гашењем и ‘’Чистоћа’’ у којем је дао изјаву новопостављени
комунални инспектор Веселин Бојић.
Даље се нижу текстови са актуелним темама из свих
области до текста Љубисава Ковачевића, убског свештеника, који апелује да се сакупљају прилози за обнову
манастира Светог Ваведења у Докмиру. И, последњи текст,
пре спортске стране, било је сећање Милутина Ђоке Јовановића на Димитрија Дишу Миловановића за кога Јовановић
истиче да је био ‘’један од најсимпатичнијих људи који су
живели на Убу’’.
Спортска страна доноси вест да се ‘’Јединство’’ још
једном нашло у вишем рангу, али и питање Рада Ђунисијевића, потоњег редовног спортског сарадника, о томе ‘’да ли
ће још једна генерација убских фудбалера играти само једно лето’’, као и текст Милована Веселиновића, такође,
редовног извештача са рукометних терена, о успонима и
падовима рукометног клуба.
Промоција првог броја је одржана у кафеу ‘’Мајдан’’, а
међу гостима је био и легендарни глумац Љуба Тадић, који је
уреднику топло препоручио да се не предаје, али да буде
спреман на ‘’свакаква подметања’’. Разуме се, из власти није
дошао нико, али су, зато, ту били Љиљана Лучић, потпредседница ДС-а, као и високи функционери других странака.
Показало се да су жеље гостију на промоцији, за сада,
биле таличне . ‘’Глас Тамнаве’’ и даље излази.

УБ УГОСТИО ФУНКЦИОНЕРЕ
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

СМАЊЕН БРОЈ КЛУБОВА
У ОМЛАДИНСКИМ ЛИГАМА

Општина Уб била је, 30.септембра, домаћин седнице
Извршног одбора Фудбалског савеза Западне Србије на
којој је, поред одлука које се тичу редовног функционисања такмичарских лига по окриљем овог савеза,
изгласана и тачка дневог реда која се тиче попуњавања још
једног члана овог тела.
- Поред формирања комисија за базични фудбал и
футсал, данас смо донели одлуку о смањивању броја
клубова у лигама млађих категорија које су под окриљем
нашег савеза. Тако ће, од идуће сезоне, Прва омладинска и
Прва кадетска лига бројати по 16 клубова, док ће
пионирска лига имати 14 клубова. С обзиром на тренутни
пад квали-тета у зонским такмичењима за сениоре, донели
смо одлу-ку о ограничавању броја клубова у овом рангу на
16, или евентуално и мање екипа по лиги- истакао је Бранко
Стојаковић, председник ФСРЗС.

ЛАЈКОВАЦ

10.октобар 2019.г.

ГТ-1

Lajkova~ka
panorama
Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

38.ИЗЛОЖБА ПРИПЛОДНИХ ГОВЕДА СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ У ЛАЈКОВЦА

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
И МИЛАН МИЛАКОВИЋ ЛАУРЕАТИ
- На одлично организованој изложби 30 сточара колубарског краја представило је 106 грла. - Посебно
признање додељено је Александру Јеврићу из Јабучја, као најбољем сточару у општини Лајковац.
Крава Ида, власништво Пољопривредне школе
Ваљево, проглашена је за апсолутну шампионку 38. изложбе
приплодних говеда сименталске расе у Лајковцу. Ида је у
трећој лактацији за 305 дана дала 6.554 литара млека са
просечно 3,95 процената млечне масти. Највише награда и
ове године освојио је Милан Милаковић из Мратишића,
права звезда 38. колубарске изложбе сименталаца.
Проглашен је за апсолутног шампиона изложбе јер је
представио највише квалитетних грла у све три категорије.
Његово грло Лара је шампионка у категорији крава, грло
Габи најбоља јуница, а добио је награде и за пратиље. За
најквалитетнију првотелку жири је изабрао грло Зорицу,
власнице Милене Димитријевић из Горњег Мушића,
општина Мионица.

Милан Милаковић из Мратишића

Пољопривредна школа Ваљево
Шампионску колекцију крава извео је Живомир
Марковић из Стрмова, општина Лајковац. Најбољу колекцију
првотелки приказао је Милан Милаковић из Мратишића, док
је шампионски пехар за најбољу колекцију јуница припао
Војину Јеротићу из Врховина. Посебно признање додељено
је Александру Јеврићу из Јабучја, као најбољем сточару у
општини Лајковац. Новчане награде износиле су од 15.000 до
35.000 динара (за апсолутну шампионку изложбе). На
одлично организованој изложби 30 сточара колубарског
краја представило је 106 приплодних грла сименталске расе.
Да пољопривреда има перспективу у колубарској долини и
брдима, организатор је показао и тако што је најмлађим
члановима породица фармера доделио мале статуе
говечета.

Изложбу је отворио председник Општине Лајковац
Андрија Живковић, који је истакао да нас овакво окупљање
подсећа да су сеоска газдинства, која воде угледни сеоски
домаћини, прави ослонац привредног и друштвеног развоја
наше земље и општине Лајковац. Председник Организационог одбора Живорад Бојичић поносно је рекао да оно што је
виђено јуче у Лајковцу представља национално благо Србије.
Милан Гајић, директор Пољопривредне школе Ваљево
истакао је да награда за шампионку изложбе доказује да
ученици школе, уз подршку професора и наставника, умеју да
знање примене и у пракси.
Председник жирија др Влада Пантелић из Института за
сточарство Земун поље рекао је да је лајковачка изложба
сименталских говеда последњих година, и по квантитету и по
квалитету, једна од водећих у Србији. Комисију за оцењивање грла чинили су још др Радивоје Ђурђевић из Сточарсковетеринарског центра Велика Плана и др Радосав Вујић из
Пољопривредно-саветодавне стручне службе Ваљево.

Александар Јеврић из Јабучја,
најбољи сточар лајковачке општине

Пехари за најмлађе сточаре

Центар за пољопривреду Лајковац, предвођен директором и
угледним агрономом Николом Радуловићем, још једном се
показао као врстан организатор. Општина Лајковац је
генерални покровитељ, а организатори изложбе били су
Општинска управа Лајковац, Центар за пољопривреду
Лајковац, Централно удружење одгајивача говеда сименталске расе, Удружење одгајивача говеда сименталске расе
„Колубара“ Лајковац и Удружење одгајивача говеда сименталске расе „Колубарски сименталац“ Ваљево. Б.Петровић
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СТАРО СЕЛО У ЈАБУЧЈУ

У СУСРЕТ ПОЧЕТКУ ПРОЈЕКТА

АСФАЛТИРАН
ПУТ ЗА ВУЈИЋЕ
Крајем септембра завршено је асфалтирање пута за
Вујиће и крака за Смиљаниће у Јабучју, чиме је
ревитализован још један значајан пут средствима ЈП
„Путеви Србије“, односно улагањем Републике Србије.
Асфалтирана је деоница од два километра, а укупна
вредност радова је 20 милиона динара. Општинско
руководство, предвођено председником Андријом
Живковићем, присуствовао је завршним радовима у
Старом селу, како називају овај део Јабучја:
- Овим приводимо крају реализацију овогодишњег
уговора са Путевима Србије, по коме је општина Лајковац
добила импозантних 370 милиона динара. Остала су још три
пута из тог уговора: актуелни радови на путу Лајковац –
Скобаљ у дужини од 9 километара, пут у Бајевцу и пут у
Стрмову . Општина Лајковац је од Путева Србије добила
овим уговором више него све остале општине Колубарског
округа заједно. Зато изражавам велику захвалност
директору Дробњаку на издвојеним средствима за путну
привреду у лајковачкој општини.
Члан Општинског већа и мештанин Старог села
Миломир Негић каже да је деоница Негићи–Вујићи јако
битна за свакодневни живот мештана, као и да овим путем
иду ка њивама, посебно ка пољопривредном атару
“кућерине”. Како је посебно истакао, радове на овој
деоници обележила су два проблема:
- Први проблем биле су запуштене обале и то је знатно
успорило радове, посебно на изградњи канала. Други
проблем биле су дивље депоније поред пута. Преко 20
камиона смећа отерано је одавде.

Општина Лајковац и Женско удружење
Колубарског округа потписници су Меморандума
о сарадњи на имплементацији пројекта „Економско оснаживање жена у пољопривреди“, а прошле
седмице одржана је прва инфо сесија у Лајковцу,
којој се одазвало око 20 жена са подручја ове
општине. Лајковац је препознао заједнички
интерес у процесу економског оснаживања жена,
посебно у давању подршке, знања и потребних
ресурса женама, носиоцима регистрованих
пољопривредних газдинстава, али и свим
осталим заинтересованим женама, које би кроз
размену искустава, умрежавање и едукацију
унапредиле своја пољопривредна газдинства.

Инфо сесија у Лајковцу

ЈАБУЧЈЕ

РАДОВИ НА КАПЕЛИ
И СТАРОЈ ЦРКВИ

Општинско руководство у обиласку радова
Негић је истакао да су на подручју Јабучја ове године
урађене бројне деонице, као што је пут кроз центар села који
спаја две општине – Уб и Лајковац, пут за Томиће, сада пут за
Вујиће и још једна деоница у центру села, подсетио је Негић.
Седамдесетогодишњи Милован Вујић из Јабучја
коначно је дочекао асфалт до своје куће
-За све нас овде, овај асфалт много значи. Ово је наш
живот. Газили смо рупе и баре и можете само да замислите
како је то изгледало, пут је био у катастрофалном стању.
Овим путем идемо и у наше њиве, које су удаљене некоме и
по више километара. Задовољни смо квалитетом изведених радова, а посебно чињеницом да је Јабучје, само ове
године, добило неколико веома важних асфалтних путева.

ЛАЈКОВЧАНИ НА МЕЂУНАРОДНОМ
САЛОНУ СТРУПА
У конкуренцији 445 учесника из 26 земаља радови два
лајковачка основца била су изложена на 17. Међународном
салону стрипа у Београду. У питању су рад “Турбо” Јоване
Поповић и “Кића и Мића” Владимира Радовановића,
ученика VIII/4 ОШ “Миле Дубљевић” у Лајковцу, под
менторством наставника ликовне културе Милоја
Митровића, коме је Срећна галерија одала признање за
редовно учешће његових ученика на салону стрипа.
Лајковачки основци, полазници овдашње Школе стрипа,
традиционално бележе успехе на свим домаћим и
међународним конкурсима.

Објекат капеле у Јабучју, који је стајао
недовршен скоро читаву деценију, ускоро ће
добити своју намену. Локална самоуправа је за
завршетак радова на капели издвојила милион
динара, а паралелно се изводе се и радови на
реконструкцији старе цркве у Јабучју, за које је
издвојено четири милиона динара. Стара црква у
Јабучју један је од најстаријих објеката у
општини Лајковац, подигнута је 1844. године и
одише невероватном лепотом и једноставношћу.
Због оштећења била је неопходна њена
реконструкција.

Капела у Јабучју
Председник општине Лајковац Андрија
Живковић истиче да локална самоуправа
настоји да заврши све раније започете пројекте, а
посебно оне који, због разних фактора, већ
деценијама стоје у месту.
- Коначни завршетак капеле и њено
стављање у функцију мештанима ће много
значити. Гробље и капелу у Јабучју ћемо дати на
управљање лајковачком комуналном предузећу,
а до краја године очекујемо и завршетак
реконструкције старе цркве Светог архангела
Михаила- рекао је председник Живковић.
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ЈУБИЛЕЈ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У ЛАЈКОВЦУ

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА
НА ИСТОЈ АДРЕСИ

Колектив Градске бибилотеке Лајковац
Градска библиотека Лајковац
обележила је, 26. септембра, две
деценије рада у згради која се налази у
улици Владике Николаја 6. Пригодан
програм обележавања јубилеја уприличен је у присуству бројних гостију,
пријатеља и сарадника. Након уводног
обраћања директорке Биљане Богдановић, уследио је приказ историјата
библиотеке, кроз наративни део и
пројекцију пратећих слајдова, где су се
присутни подсетили на све значајне
моменте везане за настанак и рад ове
установе.
Градска библиотека Лајковац
баштини традицију колубарског библиотекарства која се, уз разумљиве падове и
успоне, може пратити од 1847. године
када је библиотека манастира Св. Ђорђа
у Боговађи, заслугом настојатеља

Грегорија (Илића), почела са издавањем
књига ”мирским лицима”. После другог
светског рата, лајковачка библиотека је,
као књижница и читаоница, деловала у
окриљу других установа културе (Народни
универзитет, културни центар), да би
коначно 14. децембра 1995.године постала
независна установа културе и потом се
усталила у адаптираном простору (Трг
Владике Николаја 6), развијајући своју
културну и просветну делатност.
Поводом обележавања јубилеја,
колектив библиотеке приредио је и један
дирљив моменат изненађења, у знак
сећања на своју преминулу колегиницу
Јелицу Пакић, прву школовану библиотекарку у Лајковцу. Портрет Јелице Пакић,
рад сликарке Стамене Живковић из Лајковца, који ће стајати у библиотеци, открили
су њени синови Игор и Саша Пакић.

ПРИЧЕ И ПЕСМЕ О ОБИЧНИМ ЉУДИМА ПИСЦА СА СЕЛА

НОВЕ ПРИЧЕ РАДА ДОБРИВОЈЕВИЋА
- Ко ће данас да исприча да је човек дао три хектара земље да би
одржао реч, како је је некада и било, а ја бележим да се не заборави
- каже Раде Добривојевић,песник и писац из села Словац, код Лајковца
Раде Добривојевић је рођен у
Словцу, 1957.године, док је у Швајцарској
живео 29 година и у себи је носио приче и
стихове које је пре две године решио да
овековечи у својој првој књизи. Тако је,
2017.године, светлост дана угледала
његова збирка прича "Тањир чорбе", а
годину дана касније и збирка песама
"Зрно песка". Ових дана припрема нову
књигу и размишља о њеном наслову.
- За моје приче кажу да имају готово
филмски сценарио, а говоре о некадашњем животу Колубараца. Бележим да
се не заборави оно што је до мене стигло
преношењенм са колена на колено, јер ко
ће данас да исприча како је човек дао три
хектара земље да би одржао реч, а то се у
нашем крају дешавало - каже Раде
Добривојевић и не крије да је песме
почео да пише због носталгије, јер три
деценије проведене у Швајцарској где је
радио као металски радник, биле су
Раде Добривојевић
довољне да пробуде емоције према
са
својом првом књигом
родној груди.
Посебно се поноси коренима и ако
његови преци у Словцу живе дуже од два није ни чудна његова склоност ка нарацији
века, не заборавња да они порекло воде и сакупњању народних мудрости.
- И репа се за корен веже, а како не би
од Косорића из племена Дробњака под
Дурмитором, одакле је и Вук Караџић, те човек- закључује Добривојевић.
А.К.
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ЗАДРУГАР ПРЕКИНУО МИНИ-СЕРИЈУ НЕУСПЕХА

ДИВЦИ СРУШЕНИ
У НАСТАВКУ
Задругар је после одличног старта упао у малу кризу
(три меча без победе), па је меч са Дивцима сачекан са
великим императивом победе. Прво полувреме је било
фудбалска успаванка, али је у наставку лајковачки тим
напокон дошао до брзе и ефикасне игре. Голгетер Владимир
Јеринић је у свом стилу донео предност, али Драган Томић је
после лепог дуплог паса са Милошевићем прецизним
ударцем већ тада решио победника. Убедљив тријумф
донео је главом Милош Павловић, а асистенцију је уписао
Томић.
Колубарско-мачванска зона, 7. коло

Задругар- Дивци 3:0 (0:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 100. Судија:
Александар Стајић (Шабац). Стрелци: Јеринић у 61, Томић у
63. и М.Павловић у 75. минуту. Жути картони: Рафаиловић,
Н.Павловић, Томић (З), Влајковић (Д).
ЗАДРУГАР: Рафаиловић -, Симеуновић 7,5, Марковић 7
(Милошевић 7,5), Новаковић 7,5, Ашковић 7,5, М.Павловић
7,5, Симић 7 (Ж.Павловић 7,5), Н.Павловић 7,5, Јеринић 8,
Ристић 7,5 (Мићић 7,5), Томић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Јеринић (Задругар)
У току наредне седмице дошло је до смене на клупи
Задругара, управа клуба и млади тренер Дејан Спасић су се
пријатељски растали, а трећи пут је на клупу лајковачког
зонаша сео Александар Пакић. Повратак неће памтити по
добром, домаћин из Богосавца дошао је до минималне
победе, а у лепој успомени Лајковчанима неће остати ни
судија Тодоровић. Одлукама је иритирао госте, "сасекао"
велики број акција Задругара, па ће Лајковчани против
комшија из Љига тражити пету првенствену победу.
Колубарско-мачванска зона, 8. коло

Слога (Богосовац)- Задругар 1:0 (1:0)
Стадион у Богосавцу. Гледалаца: 150. Судија: Лазар
Тодоровић (Лозница). Стрелац: Миражић у 25. минуту.
ЗАДРУГАР: Рафаиловић 7,5, Јовановић 6,5 (Петровић -),
Новаковић 7, Томић 7, Марковић 7, Симеуновић 7, Мићић 6,5,
Ристић 6,5, В.Јеринић 6,5 (Милошевић -), У.Јеринић 7,
Павловић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Јанковић (Слога)

ЛАЈКОВАЦ
"ДИЗЕЛКА" ПЕТ БОДОВА ИЗА ЛИДЕРА

НАСТВАЉА СЕ
ПОТЕРА ЗА РАЂЕВЦЕМ
Лајковчани су нису прославили у комшијском дербију,
Рибница је била нешто бољи ривал у утакмици која се неће
дуго памтити, а најзрелију прилику за Железничар имао је
Стејанић. Гајић је убацио лопту са десног бока, а искусни
нападач је у пресудном тренутку промашио лопту. Одлука је
пала у финишу, повратна лопта стигла је на ногу Урошевића
који је са 17 метара матирао иначе врло сигурног Бојана
Петровића.
Колубарско-мачванска зона, 7. коло

Рибница- Железничар 1:0 (0:0)
Стадион у Мионици. Гледалаца: 250. Судија: Вељко
Давидовић (Ваљево). Стрелац: Урошевић у 85. минуту.
Жути картони: Стјеља, Тешић (Р), Вуковић, Радивојевић,
Станојевић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Петровић 8, Вуковић 7,5, Живковић 7, Рудић
7, Илић 7,5, Радивојевић 7, Стејанић 7 (Андрић 7), Спасојевић - (Гајић 7), Софронић 7, Прокић 7,5, Станојевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Урошевић (Рибница)
Ништа добро није обећавало ни првих 45 минута са
Клупчанима, Раднички је био бољи ривал у полувремену
без правих шанси. Све се променило у наставку, Земан је уз
доста среће "начео" госте, а Софронић је лепим лобударцем савладао Манојловића. Андрић је у првом
контакту са лоптом силовитим ударцем "оверио" тријумф
домаћих, па је пред наредно коло заостатак за лидером из
Крупња 5 бодова.
Колубарско-мачванска зона, 8. коло

Железничар- Раднички Стобекс 3:0 (0:0)
Стадион Железничара у Лајковцу. Гледалаца: 100. Судија:
Александар Јаковљевић (Шабац). Стрелци: Земан у 46.,
Софронић у 72. и Андрић у 89. минуту. Жути картони: Земан,
Вуковић, Прокић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Петровић 7,5, Вуковић 7, Земан 7,5, Илић 7,
Живковић 7, Рудић 7, Јеремић 6,5 (Гајић 7), Прокић 7,
Софронић 7,5, Станојевић 7,5 (Андрић 7), Стејанић 7,5
(Јосиповић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Страхиња Софронић (Железничар)
Екипа Срђана Јовановића у наредном колу гостује на
Крушиковом стадиону, Младост из Драчића биће им
домаћин у недељу од 14.30 часова.

ПОЧИЊЕ ОБНОВА ЈЕДАНАЕСТ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ СТАНИЦА

У ПЛАНУ И ЛАЈКОВАЦ
Реконструкција железничких станица на прузи између
Београда и Ваљева почеће следеће недеље, а до краја
месеца ће бити уређено 11 објеката, најављују из
Инфраструктура железнице Србије. До краја октобра биће
уређене станичне зграде у Белој Реци, Барајеву, БарајевоЦентру, Великом Борку, Степојевцу, Вреоцима, Лазаревцу,
Лајковцу, Словцу, Дивцима и Ваљеву.
Реч је о прузи која је модернизована 2017. године
захваљујући средствима из руског кредита и којом возови
саобраћају брзином од 100 километара на сат. Инфраструктура железнице Србије тај посао реализоваће у сарадњи са
друштвено одговорним компанијама које учествују у
пројекту модернизације српских железница: Рај Швелен,
АЖД, Миленијум, Сигналинг, Прогрес, Слога, Институт
Михајло Пупин и Галеб.
Време путовања возова на овој релацији је конкурентно, превоз поуздан, а цене повољније, па број путника
расте, што све ову железничку деоницу чини изузетно
значајном, наводи се у саопштењу.
Пројекат уређења железничких станица, започет је
прошле године. Укупно је током ове и прошле године

SUPERLIGA SRBIJE ZA ODBOJKA[ICE, 3.kolo
Subota, 19.oktobar 2019- 19 h (prenos RTS-a)
Sportska hala Ub

Железничка станица у Лајковцу
уређено око 70 станичних објеката широм Србије, од којих
неки и по неколико деценија нису били реконструисани. Само
у 2019. години већ је урађено, или ће до краја године бити
реконструисано, око 90 станичних зграда, а вредност
изведених радова биће око 200 милиона динара.

@OK UB
OK @ELEZNI^AR (Lajkovac)
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МИОНИЦА У УЖЕМ ИЗБОРУ ЗА НАГРАДУ
„ИЗУЗЕТНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ ЕВРОПЕ 2019“

ОБУКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ
И АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

МЕЂУ ПЕТ
НАЈБОЉИХ

О БЕЗБЕДНОЈ ВОЖЊИ
МОПЕДА И СКУТЕРА

Локална самоуправа и овдашња туристичка организација се могу похвалити изузетним резултатом, пошто је
Мионица ушла у ужи избор за престижно признање Изузетнe
дестинацијe Европе у Србији за 2019. годину. Овогодишњу
награду добила је Куршумлија, за пратеће су изабрани
Пећинци и Крушевац, а поред Мионице у ужем избору је била
и Ивањица.

Признања „Изузетне дестинације Европе-ЕДЕН Србија
2019“ су додељена на свечаности коју је 28. септембра у
Старом двору у Београду организовала Туристичка организација Србије поводом Светског дана туризма. Треба
истаћи да награђене дестинације добијају могућност за
повећану међународну промоцију, као и учешће у раду
националне и европске ЕДЕН мреже. Присутним званицама у
Старом двору су се обратили министар трговине, туризма и
телекомуникација у Влади Републике Србије Расим Љајић,
представник делегације Европске уније у Србији Штефен
Худолин и директорка Туристичке организације Србије
Марија Лабовић.
А.Кочачевић

ОБЕЛЕЖЕНА ЕВРОПСКА НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ

ПЕШАЧИТЕ СА НАМА
Локална самоуправа и Црвени крст Мионице су у
сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина
организовали низ активности под називом „Пешачите са
нама“ и на тај начин се прикључили обележавању Европске
недеље мобилности. Једна од спроведених активности било
је и предавање о безбедном кретању у саобраћају које је
одржано у мионичкој Основној школи "Милан Ракић".

Европска недеља мобилности у Мионици

Предавање је било намењено ђацима првацима, који су
својим активним учесшћем утврдили стечено знање о
безбедном учешћу деце у саобраћају. Предавање је одржао
саобраћајац који је објаснио начин прелажења улице и
подсетио на опрезност. Након теоријског дела наставе,
колона ученика предвођена саобраћајцем је изашла на улицу
и на пешачком прелазу је оно што је научено у учионици
демонстрирано и у пракси. На Тргу војводе Мишића првачиће
је дочекао председник општине Мионица Бобан Јанковић,
А.К.
који им је уручио поклон ранчеве.

О п ш т и н а М и о н и ц а и А г е н ц и ј а за б е зб е д н ос т
саобраћаја Републике Србије су крајем септембра
организовале теоријско и практично предавање о безбедној
вожњи мопеда и скутера. Обуци која је одржана у
скупштинској сали мионичке општине и на полигону
присуствовали су ученици четврте године Средње школе
„Мионица“, од којих су многи возачи мотора и скутера.

Обука за возаче мопеда и скутера
Сурова статистика о саобраћајним незгодама са фаталним
исходима указује да је неопходно едуковати све учеснике у
саобраћају. Нужно и правилно ношење кацига и заштитног
одела, прилагођавање брзине и поштовање прописа у
саобраћају биле су теме обуке. Након теоријског дела
инструктори су са полазницима обуке прешли на полигон,
где је уследила демонстрација безбедне вожње. Полазници
су по завршетку обуке у разговору са инструкторима истакли
да су пуно тога новог научили и да ће им то помоћи да у
саобраћају сачувају себе и друге.
А.К.

ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА НА ФЕСТИВАЛУ
ПОЗОРИШНИХ ПРЕДСТАВА У УЖИЦУ

ОСВОЈЕНА
ДРУГА НАГРАДА
Глумци подмлатка Црвеног крста Мионице су
освојили друго место на шестом по реду Фестивалу
позоришних представа који је у оквиру програма
„Промоција хуманих вредности“ недавно одржан у Ужицу.
Поред Мионичана, на фестивалу су учествовали и мали
глумци из подмладака Црвеног крста из Шапца Краљева,
Ивањице, Сјенице, Тутина и Ужица. Прва награда је
припала Краљевчанима, трећа Ивњичанима, док је
мионичка представа била специфична по томе што су је
осмислила деца која су и глумила у њој.
А.К.

Глумци подмлатка Црвеног крста Мионице
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14.10.2019. г. навршиће се
40 тужних дана од када није
са нама наш

СЕЋАЊЕ

ДЕСПОТ
ДАМЊАНОВИЋ
(1937 – 2008)
МАРГИТА
ДАМЊАНОВИЋ
(1939 – 2010)

ЗОРАН ЈЕВРИЋ
(1953 – 2019)
Нема те међу нама,
али си у нашим срцима...
Твоји најмилији

Ваша доброта и велико срце,
заслужују да вас вечно
памтимо и чувамо од
заборава.
Заувек ваши: син Милан и
ћерка Милка са породицама
Прошла је година од када
нас је напустила наша драга

БОСА РАНКОВИЋ
(1950 – 2018)

ЗОРАН ЈЕВРИЋ

Била си и заувек ћеш остати
у нашим срцима...

(1953 – 2019)
Отишао си изненада,
пребрзо и тихо.
Почивај у миру.
Драган

Твоји најмилији: супруг Брана,
једини син Саша, најбоља снаха
на свету Драгица и унучад Каћа,
Јована, Јана, Аца и нико више!
17.10.2019.г. навршиће се
година од смрти нашег драгог
супруга и тате

СРБЕ МАРКОВИЋА
(1951 – 2018)
из Врховина
Време је веома споро за оне
који чекају, веома брзо за оне
који журе, веома дуго за оне
који пате, веома кратко за оне
који славе... Али за оне који воле,
време је вечност...

Супруга Драгица, ћерке
Јасна и Сања са породицама

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

10.октобар 2019.г.

8.10.2019.г. навршиће се седам
година од смрти нашег драгог
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9.10.2019.г. навршило се 40
тужних дана од смрти нашег
драгог супруга, оца и деде

МИЛОРАДА
МИЛИВОЈЕВИЋА
КЛИЊЕ
(1951 – 2019)
Прерано си отишао! Био си део
нас, имао си велико срце препуно
доброте. Хвала твојим рукама за
све што су урадиле. Остао је
неизбрисив траг и вечно сећање
на тебе. Бол и туга није само
у речима, нити у сузама,
већ у нашим срцима...

МИЛИВОЈА
БЕРАНОВИЋА
(1953 – 2012)
Сећање и љубав према теби,
живеће заувек у нашим срцима

Твоји: супруга Зорица, син Раде,
ћерка Гордана,
унуке Елена, Диана и Сања

Супруга Милка и ћерка
Славица са породицом
9.10.2019.г. навршава се 16
тужних година од како није са
нама наш вољени супруг, отац,
деда и свекар

МИЛОЈЕ ПЕТКОВИЋ
(1938 – 2003)
Остаћеш заувек део нас...
Твоји: Вера, Миша,
Саша, Сања, Мира,
Аца, Бојан и Маја
Шест година је прошло
од када није са нама

7.10.2019.г. навршило се три
године од смрти нашег драгог

Дана 27.09.2019.г. навршава се
две године од како није са нама

СЛОБОДАНА
БОБАНА
ПАВЛОВИЋА

РАДЕ АЛЕКСИЋ

(1963 – 2016)
Време које пролази не доноси
заборав, већ љубав и сећање
на тебе. Заувек у нашим
мислима и срцима...
Твоји: Маргита,
Данијела и Дарко
22.10.2019.год навршиће се
година дана од смрти
наше драге

(1947 – 2017)
Живот нестаје у трену,
а сећање остаје заувек.
Време, које пролази,
никада неће донети заборав…
Захвална породица
18.септембра 2019. г. навршило
се пет година од смрти нашег
драгог тате и супруга

СТАНЕ НИКОЛИЋ
ЖИВОТА СИТАРИЦА
(1967 – 2013)
Године пролазе,
а сећање на тебе не бледи...
Бриса, Манда, Деки и Неца

из Уба
Време пролази,
успомене остају...
С поштовањем и љубављу
син Верко, снајка Драгица
и унуци Маја и Аца

ЗОРАНА ЛУКИЋА
(1963 – 2014)
Воле те, тугују
и не заборављају
Твоје Даца и Мица
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21.10.2019. г. навршиће се шест
месеци од смрти нашег најдражег
и вољеног

21.10.2019. г. навршиће се шест
месеци од смрти нашег најдражег
и вољеног

ЗОРАНА ЈЕРЕМИЋА ЗОРАНА ЈЕРЕМИЋА
(1950 – 2019)
Био си диван родитељ и дека,
великог срца и широке душе
у којој је било места за све нас.
Твоји: ћерка Марица и син Марко
са Теодором, Вуканом и Иваном

21.10.2019.г. навршиће се шест
месеци од смрти нашег најдражег
и вољеног

ЗОРАНА ЈЕРЕМИЋА

(1950 – 2019)

(1950 – 2019)

... А живот иде даље.
Пуно нам недостајеш,
брате и Профо!

Пуно нам недостајеш Профи!

Брат Славко са породицом

Снаха Гара са породицом

СЕЋАЊЕ НА НАШЕГ ДРАГОГ

РАДОМИРА
МАРЈАНОВИЋА
(1945 – 2014)
Нашег драгог
Рају нисмо заборавили
Синовци Драган и Зоран,
синовица Зорица, снаха Продана,
унуци Никола и Стефан
и сестра Радмила са породицом

15.10.2019.г. навршила се
година од смрти мог брата

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА

ЖИВОРАДА
МИЛИЋЕВИЋА
(1949 - 2018)
У срцу чувам успомену на Тебе

Сестра Вида

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”

МАРКЕТИНГ
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
тел. школе: 015/348-829
моб: 065/69-57-196

ДРУГА ЕКОНОМСКА
ШКОЛА У ШАПЦУ

www.sepsab.edu.rs

ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
IV степен

Техничар обезбеђења

IV степен

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

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

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

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

ОГЛАС

ПРОДАЈУ СЕ ЊИВА И ЛИВАДА У ВРЕЛУ
Продаје се некретнина кат. парцела бр. 2816/2 потес „Ждраловица“ њива 2. класе у
површини од 0.71,00 ха и ливада 2. класе у површини од 0.06,00 ха уписано у лист
непокретности бр.648 КО Врело, чија процењена тржишна вредност износи 638.683,00
динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 319.341,50 динара.
Јавна продаја одржаће се дана 18.10.2019. године са почетком у 11,00 часова у
канцеларији јавног извршитеља Снежана Петровић, Карађорђева 123, Ваљево.
Заинтересовани понуђачи су обавезни да најкасније до дана одржавања јавне
продаје уплате на име јемства 10% износа процењене вредности ствари за коју ће се
надметати, на наменски рачун јавног извршитеља Снежана Петровић број: 2050000000211847-91 који се води код КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, са позивом
на број И.И.191/2018 и да јавном извршитељу доставе доказ о уплаћеном јемству, а
лица која претходно нису положила јемство не могу учествовати на јавном надметању.
Понудиоцима чија понуда није прихваћена вратиће се јемство одмах по закључењу
јавног надметања.

24

ФУДБАЛ

10.октобар 2019.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 8. коло

7.коло (28/29.09.2019):
Јошева - Стрмово 1968
Полет (ДЛ) - Чучуге
Шарбане - Колубара (Ј)
Црвена Јабука - Каленић
Младост (В) - Памбуковица
ОФК Паљуви - Звиздар 2012
Полет (Т) - Рудар (Р)

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

8.коло (05/06.10.2019):
Стрмово 1968 - Рудар (Р)
Звиздар 2012 - Полет (Т)
Памбуковица - ОФК Паљуви
Каленић - Младост (В)
Колубара (Ј) - Црвена Јабука
Чучуге - Шарбане
Јошева - Полет (ДЛ)

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

1.^u~uge -1
7
2.Pambukovica 6
3.[arbane
5
4.Polet (T)
5
5.Polet (DL) 5
6.Strmovo
5
7.Mladost(V) 4
8.Jo{eva
4
9.OFK Paquvi 2
10.Zvizdar
3
11.C.Jabuka
1
12.Kolybara (J) 1
13.Rudar (R)
1
14.Kaleni}
0

0
1
2
0
0
0
1
0
4
0
2
1
1
2

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

18 : 3
10 : 2
13 : 7
20 :11
19 :10
20 :13
13 :11
11 :12
10 :11
10 :17
10 :15
3 :12
9 :27
4 :19

20
19
17
15
15
15
13
12
10
9
5
4
4
2

9.коло (12/13.10.2019- 14:30ч):
Полет (ДЛ) - Стрмово 1968
Шарбане - Јошева
Црвена Јабука - Чучуге
Младост (В) - Колубара (Ј)
ОФК Паљуви - Каленић
Полет (Т) - Памбуковица
Рудар 1945 - Звиздар 2012

1.Vrelo
2.Omladinac
3.Guwevac
4.KolubaraLP
5.Murga{
6.Budu}nost S
7.Brgule
8.Stubelnica
9.Sloga (V)
10.Dokmir
11.OFK Takovo
12.Vukona
13.Jedinstvo M

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

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

0
0
2
1
3
3
3
2
3
3
3
4
7

Стадион у Чучугама. Гледалаца: 70.
Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелци:
Нумановић у 15. и Алексић у 55. за Чучуге, а Рашић у 32. минуту за Шарбане.
Жути картони: Нумановић, Станојевић,
Димитријевић (Ч), Новаковић, В.Илић,
Н.Миловановић, Ж.Илић, Јовић (Ш).
ЧУЧУГЕ: Арсеновић 7, Михаило Јовић
7,5, Марковић 7 (Јовановић -), Алексић
7,5 (Ђуричић -), Филиповић 7,5, Нумановић 7, Петровић 7 (Димитријевић -),
Младеновић 7,5, Караичић 7, Станојевић 7, Мирослав Јовић 8
ШАРБАНЕ: Ранковић 7, Јанковић 6,5,
С.Миловановић 6,5 (Стевић 7), Ж.Илић
7, В.Илић 7, Мирковић 7, Н.Миловановић 7, Гајић 7, Рашић 7,5, Јовић 7,5,
Новаковић 7 (Аврамовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Мирослав Јовић (Чучуге)
Очекивано тврда утакмица у дербију
где су ривали вешто користили указане
шансе. Домаћин је стигао до предности
после корнера, Нумановић је сачекао
"отпадак" на 18 метара и "левицом"
послао лопту од стативе у мрежу. Гости
су изједначили након одличног продора
Јовића, Рашић се вештим "лажњаком"
ослободио чувара и са 10 метара
погодио мрежу.
Одлука је пала након центаршута
Станојевића са десне стране, Алексић је
надскочио Јанковића и донео вредне
бодове. Меч је обележио неуморни
Мирослав Јовић из домаће екипе, без
грешке је одиграо 90 минута, уз велики
број одузетих и тачно подељених
лопти...

Стадион у Памбуковици. Гледалаца: 50.
Судија: Петар Нешковић (Уб). Није било
картона.
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 8, Глишић
6,5 (Мијаиловић 6,5), Ђукић 6,5, И.Балиновац 7,5, Марковић 7, Митровић 6,5,
Јовановић 6,5, Р.Балиновац 6,5 (Ненадовић 6,5), Башовић 6,5, Василић 6,5,
Миливојевић 6,5 (Д.Балиновац 6,5)
ПАЉУВИ: Ћургуз 7, Веселиновић 7,
Милутиновић 7, Пантелић 7,5, Рашић 7,5
(Милошевић -), Ђорђевић 7 (Петровић
7), Миловановић 6,5, Јовић 7, Лекић 6,5,
Ђурђевић 7, Каличанин 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Ђурђевић (Памбуковица)
Паљуви су били ближи победи, али је
домаћин имао на голу расположеног
Ивана Ђурђевића. Зауставио је Миловановића у ситуацији "један на један",
као и Лекића који је шутирао главом из
близине. Могао је Лекић и раније до
гола, а спетљао се и Јовић у повољној
позицији.
Домаћи су два пута опасно запретили
Ћургузу- шут Митровића са 30 метара
одбио је у поље, а исти исход имао је и
покушај Василића са 16 метара.

Омладинац (Калионовац)Стубленица 3:2 (1:1)

6.коло (28/29.септембар 2019):
Мургаш 2012 - Омладинац (К)
0:1
ОФК Стубленица - Слога (В) одложено
Гуњевац - Јединство (М)
4:0
Будућност (С) - Докмир
2:3
Врело - Вукона
2:0
ОФК Таково - Бргуле
1:3
слободна Колубара (ЛП)
7.коло (5/6.октобар 2019):
Вукона - ОФК Таково
Докмир - Врело
Јединство (М) - Будућност (С)
Слога (В) - Гуњевац
Омладинац (К) - Стубленица
Колубара (ЛП) - Мургаш 2012
слободне Бргуле

Памбуковица- Паљуви
0:0

Општинска лига Уба, 7. коло

OP[TINSKA LIGA
“UB”

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

12 : 3
11 : 3
15 : 8
9 :4
13 : 8
16 :10
12 :10
8:7
7 :9
4:8
6 :10
4 :15
3 :25

16
16
13
13
12
9
9
8
6
6
5
3
-1

МОФЛ Колубара "Исток", 8. коло

Чучуге- Шарбане
2:1 (1:1)

Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 50.
Судија: Срђан Михајловић (Уб). Стрелци: Саша Стефановић у 33. и Ивановић
у 52. и 83. за Омладинац, а Бабић у 25. и
59. минуту за Стубленицу. Жути картон:
С.Стефановић (Омладинац).
ОМЛАДИНАЦ: Д.Стефановић 7, Павловић 7, С.Стефановић 7,5, Ашковић 7,5,
Чолић 7, Савић 7, И.Тимотић 8, М.Тимотић 7, Ковачевић 6,5 (Максимовић -),
Ивановић 8, Чобић 7
СТУБЛЕНИЦА: Новаковић 7, Ивановић
7, С.Лекић 7, С.Рафаиловић 7, Негић 7,
Митровић 7,5, Д.Рафаиловић 7 (Стојчић
-, Поповић), Перишић 7,5, Станковић 7,
Д.Лекић 7, Бабић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Ивановић (Омладинац)
Одлична утакмица у Калиновцу, а
боље су је отворили гости. Митровић је
прошао по левој страни и шутирао,
Дарко Стефановић одбио лопт у
крајњим напором, али је на месту био
Бабић и из близине погодио. Иван
Ти м от и ћ ј е б и о р а с п ол о ж е н з а
асистенције, прву је искористио Саша
Стефановић и изједначио са "петерца".
Милош Ивановић је донео преокрет
главом после корнера Иван Тимотића,
али је изједначио Бабић сјајним волејударцем након корнера Перишића.
И победоносни гол пао је после
ударца из угла- трећу асистенцију
забележио је Иван Тимотић, а Милош
Ивановић на идентичан начин оставио
Омладинац на деоби првог места са
Врелом.

Општинска лига Уба, 7. коло

Докмир- Врело 0:2
(0:1)
Стадион у Докмиру. Гледалаца: 50.
Судија: Зоран Поповић (Совљак).
Стрелац: Златко Матић у 22. и 90.
минуту. Жути картон: Вићентић (В).
ДОКМИР: Манојловић 7,5, Урошевић 6,5,
Мојсиловић 6,5 (Лазић -), Мијаиловић
6,5, Спасојевић 7, Влајковић 6,5, Вишић
6, Тодоровић 7, Нешковић 6,5, Ненадовић 6, Јовић 6
ВРЕЛО: Цветановић 7, Љубомировић (Миловановић 7), Јанковић 7, Милић 7,
Арамбашић 7,5, Илић 7,5, Радојичић 7,
Вићентић 7 (Николић 7), Матић 8,
Мирковић 7, Марковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Златко Матић (Врело)
Врело је сигурном игром прошло кроз
Докмир и наставило борбу за 1. место.
Домаћи су имали пех да је стандардни
голман Мојсиловић због повреде руке
морао у играчки дрес, а млади Манојловић га је добро одменио на голу. Ипак,
није могао ништа средином првог дела,
Мирковић је извео корнер, а Матић
силовитим волејом погодио мрежу.
Ређале су се шансе Врељана, али је
меч преломљен тек у финишу- Златко
Матић је био у силовитом продору,
Манојловић направио вероватно једину
грешку на мечу, а искусни голгетер није
пропустио то да казни.

Услужно бушење
и чишћење бунара
014/463-213
064/160-71-60
Мија Ранковић,
Брезовица

ФУДБАЛ
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Окружна лига Колубаре, 8. коло

Радник- Осечина
0:0

7.коло (28/29.09.2019):
Искра - ЗСК
Трлић - Совљак
Брђанац - Дим.Туцовић
Бањани - Тврдојевац
Колубара 2 - Пепељевац
Јуниор Н.Насеље - Тулари
ОФК Јабучје - Радник (Уб)
ОФК Осечина - Рубрибреза

6:2
1:0
1:2
2:0
2:1
1:1
2:2
0:2

8.коло (05/06.10.2019):
ЗСК - Рубрибреза
Радник (Уб) - ОФК Осечина
Тулари - ОФК Јабучје
Пепељевац - Јуниор Н.Н.
Тврдојевац - Колубара 2
Дим.Туцовић - Бањани
Совљак - ОФК Брђанац
Искра - Трлић

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

1.Rubribreza
2.Radnik (Ub)
3.D.Tucovi}
4.Tulari
5.Bawani
6.Tvrdojevac
7.Kolubara 2
8.Pepeqevac
9.Br|anac
10.Iskra
11.OFK Jabu~je
12.Ose~ina
13.Trli}
14.Junior NN
15.ZSK
16.Sovqak

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

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

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

16 : 5
16 : 4
12 : 4
11 : 7
9: 7
20 : 17
12 : 12
17 : 12
12 : 16
17 : 22
9 : 14
7: 7
11 : 16
8 : 12
7 : 17
9 : 21

19
18
17
15
14
13
13
12
10
10
9
8
8
7
4
3

9.коло (12/13.10.2019- 14:30ч):
Трлић - ЗСК
ОФК Брђанац - Искра
Бањани - Совљак
Колубара 2 - Дим.Туцовић
Јуниор НН - Тврдојевац
ОФК Јабучје - Пепељевац
ОФК Осечина - Тулари
Рубрибреза - Радник (Уб)
10.коло (19/20.10.2019 -14:30ч):
ЗСК - Радник (Уб)
Тулари - Рубрибреза
Пепељевац - ОФК Осечина
Тврдојевац - ОФК Јабучје
Дим.Туцовић - Јуниор НН
Совљак - Колубара 2
Искра - Бањани
Трлић - ОФК Брђанац

www.glastamnave.com
ЖЕНСКИ ФУДБАЛ
ДРУГА ЛИГА ЗА ЖЕНЕ -ЗАПАД
3.коло, 28.9.2019.г:

Стадион СРЦ "Школарац". Гледалаца:
200. Судија: Горан Миловановић
(Лајковац). Жути картони: М.Луковић
(Р), Марковић, Деспотовић (О).
РАДНИК: Боројевић 7, Јовић 7,
Милановић 7, Брадоњић 7,5, Јоцић 7,
Илић 7, М.Луковић 7 (Симић 7),
Пурешевић 7, Панић 7, Бабић 6
(Ф.Луковић 7), Ракић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Брадоњић (Радник)
Радник је нападао током читавог
меча, али није успео да сломи отпор
чврсте и дисциплиноване екипе
Осечине. Убљани су играли у добром
ритму, али је "реми" без голова
омогућио Рубрибрези да преузме
лидерску позицију. Имаће "наранџасто-црни" врло брзо прилику да се
врате на трон, већ у суботу чека нас
дерби на терену тренутно водеће
екипе.
Имао је Радник добрих шанси, али и
мука да погоди оквир гола. Није то
пошло за руком Милошу Луковићу,
Бабићу и Панићу, а када су домаћи то
успевали да ураде- сигуран на голу
бившег зонаша био је Ђорђе Савић.
Окружна лига Колубаре, 7. коло

Бањани- Тврдојевац
2:0 (1:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 50.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелац: Гајић у 18. и 68. минуту. Жути
картони: Димитријевић (Б), Маринковић, Драговић, Видојевић (Т).
БАЊАНИ: Тимотић 8, Миличић 7,
Лукић 7, Димитријевић 7, Младеновић
7, Милојевић 7, Лесић 7, Ранитовић 7
(Костадиновић -), Ненадовић 7 (Петковић -), Леонтијевић 7, Гајић 8 (Нешовановић -)
ТВРДОЈЕВАЦ: Мишић 5, Ракић 6,5,
Салашки 6, Савкић 6,5, Мирковић 6
(Коваљ -), Драговић 6,5, Илић 7,
Митровић 6,5 (Јовичић 6), Маринковић
6,5, Видојевић 6 (Јовановић 6,5),
Живаљевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Бањанци су потврдили да су у
успону форме и везали трећу победу.
Велики удео у тријумфу имао је голман
домаћих, сјајно је скинуо ударце Илића
и Живаљевића, а у два наврата имао је
и помоћ оквира гола.
По ко зна који пут, Милан-Мића Гајић
је потврдио да је икона бањанског
тима. У првом делу, вешто је
искористио лоше постављен "живи
зид" и из слободног ударца "начео"
госте, да би у наставку казнио лошу
процену Мишића и решио питање
победника.

РАЗВОЈНА ЛИГА ЗА ЖЕНЕЗАПАД (пионирке)
6.коло, 6.10.2019.г:

ЖФК ЈЕДИНСТВО - СЛАТКЕ
МАЛЕ(Буровац) 1:1 (0:1)

ЖФК ПОЖЕГА - ЖФК
ЈЕДИНСТВО 0:5 (0:2)

Јединство: Ђорђевић 7, Радојичић М
7, Павловић К 7, Радовановић 7,5,
Радојичић Љ 7, Чанич 7.5, Тадић 8,
Новаковић 7, Урошевић 7, Павловић
М 7.5, Петровић 7.
Стрелкиња за ЖФК Јединство:
Марина Павловић.

Јединство: Ранковић 8, Јеремић Анђ.
7, Јуришић 7, Јеремић Анд. 7,
Радовановић 8, Глишић 9, Тадић 8,
Грујић 7.5, Антонић 7, Ђаковић 7.5,
Кузмановић 7.5, Крстић 7.5, Матић
7.5.
Стрелкиња: Невена Глишић 5 голова
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Окружна лига Колубаре, 8. коло

Тулари- Јабучје
2:0 (1:0)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 50.
Судија: Ђорђе Андрић (Ваљево).
Стрелци: Крстић у 43. и Адамовић у 84.
минуту. Жути картони: Петровић,
Адамовић (Т), Мијатовић, Филиповић
(Ј). Црвени картон: Ђукић (Јабучје) у
80. минуту.
ТУЛАРИ: Бојић 7, Брдаревић 8,
Митровић 7 (Николић 7), Петровић 8,
Јеремић 6 (Дабижљевић 7), Крстић 8,
Адамовић 7, Марјановић 7 (Живковић
7), Зујаловић 8, Вићентић 7,5, Пантић 8
ЈАБУЧЈЕ: Давидовић 7, Радивојевић
6,5, Јанковић 6 (Петровић 6,5),
Ашковић - (Ђукић 6), Ђорђевић 7,
Филиповић 6,5, Б.Павловић 7, Алексић
7,5, Радовановић 6,5 (Теодосић 6,5),
Н.Павловић 6,5, Мијатовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Крстић (Тулари)
Тулари су наставили да богате
јесењу залиху, потпуно заслужено.
Могли су домаћи и раније до предности, Вићентић је после сарадње са
Пантићем изнудио пенал, али је са 11
метара погодио пречку. Ипак, до
вођства су стигли у финишу првог
дела, Брдаревић је лепо упослио
Крстића, а везиста домаћих послао
лопту под саму пречку.
У наставку је опасно из даљине
запретио Алексић, али се истакао
голман Бојић. У финишу су гости
остали са играчем мање, а Тулари су то
искористили да из контре реше меч
када је Адамовић, уз доста среће,
погодио мрежу Јабучанаца.
Окружна лига Колубаре, 7. коло

Трлић- Совљак
1:0 (0:0)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100.
Судија: Лука Андрић (Ваљево). Стрелац:
Савић у 48. минуту. Жути картони:
Јовановић, Кандић (Т), Савић (С).
ТРЛИЋ: Видаковић 7, Шимшић 6,5,
Лазић 6,5 (Новаковић -), Марјановић 7,
Раичевић 7, Кандић 6 (Маринковић 6,5),
Савић 7,5 (Живановић -), Поповић 7,
Ђурић 7, Јовановић 6,5, Радојичић 7
СОВЉАК: Савковић 7, Зечевић 6,5,
Будимир 6,5, Живановић 6,5, Јаћовић 7,
Булатовић 6,5, Поповић 6,5, Танасковић
6,5, Савић 6,5, Пипер 7 (Обрадовић 6,5),
Нешић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Савић (Трлић)
Ни једнима ни другима "не цветају
руже" ове јесени, а почетак меча припао
је гостима. Танасковић је после лепе
акције траљаво шутирао, да би Пипер
потом погодио стативу из слободног
ударца. Пробудио се и домаћин после
15-ак минута, али је одличан био на голу
Совљака Савковић након добрих
покушаја Савића и Радојичића.
Одлука је пала почетком другог делаЖељко Савић је прихватио лопту на
левој страни и урадио оно што најбоље
зна- унео је лопту у шеснаестерац и
одмереним ударцем погодио даљи угао
немоћног Савковића.

facebook/
glastamnave
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ФУДБАЛ

10.октобар 2019.г.

БЕЗ ДРАМЕ У ДУЕЛУ ВРЕЉАНА И БРЕЗОВЧАНА

ВРЕЛО СПОРТ СИЛНО
У КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ
Пето одмеравање снага у
последње три сезоне, Врело спорт и
Брезовица дочекали су у доњем делу
табеле. У претходна четири, Врељани
су једном славили, три пута је меч
завршен "ремијем", а утисак је да овај
меч није испратила уобичајена
тензија карактеристична за претходне
дуеле.
После прве победе у претходном
колу, пулени Жарка Анђића ушли су у
комшијски дерби боље расположени,
али се ситуација брзо окренула. Којић
је идеално центрирао са десне
стране, а заборављени Дарко Матић
волејом о земљу донео рану предност
домаћину. Вођство је дало крила
домаћину, па се мрежа Радовановића
убрзо још једном затресла- Ђурђевић
је пронашао Леонтијевића на левом
боку, а његов центаршут одлично је
искористио Урош Ракић и дуплирао
предност са пет метара.
Чупао је косу тренер Анђић због
наивности своје одбране, а још више
када је Стефан Бојић пропустио
идеалну прилику да врати госте у
игру. Сјајно је тада реаговао у
дефанзиви Симић, а врло брзо је,
готово по истом рецепту, Врело спорт
славило и трећи гол- корнер Којића и
висок скок Блажића већ тада су
наговестили да неће бити неизвесности. У наставку је Анђић покушао
променом формације, донело је то
бољитак у игри Брезовице, али није
било много посла за Љубишу Ракића.
Са друге стране, Гаврић је опомињао
своје играче да се не опуштају, а
најбољу прилику пропустио је Блажић након проигравања Шајиновића.
Утисак је да је Брезовица за труд
заслужила барем почасни гол, највише се трудио Кањевац који је добио
офанзивнију улогу у наставку, али је у
два наврата Љубиша Ракић био
сконцентрисан.
У следећем колу Врељане чека
дуг пут у Љубовију, док ће Брезовчани другу победу тражити на домаћем
терену против Рибнице (недеља,
14.30 часова).
Б.Матић
Колубарско-мачванска зона, 7. коло

Брезовица- Спартак 1924 (Љиг)
2:1 (0:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 150. Судија: Александар Јаковљевић
(Шабац). Стрелци: Кањевац у 67. и Илић у 80. за Брезовицу, а Дејановић у 88.
минуту за Спартак 1924. Жути картони: М.Бојић, Поповић, Ђурђевић, Антонић,
тренер Анђић (Б), Тадић, Максимовић (С).
БРЕЗОВИЦА: Радовановић 7,5, Живковић 7 (од 75. Вуканић -), М.Бојић 7,5,
Кањевац 8, Павић 8, Ивковић 7, Антонић 8, Ђурђевић 7,5, С.Бојић 7 (од 62. Илић
7,5), Радосављевић 7,5, Руменић 7 (од 60. Поповић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Лазар Антонић (Брезовица)
Окончан је брезовачки пост, одличном игром пулени Жарка Анђића стигли
су до прве јесење радости и најавили бег из доњег дела табеле. Иако без
првог голгетера Гошића, домаћи су од првог минута диктирали темпо, а
најзрелију шансу у првом делу пропустио је Стефан Бојић.
Нису домаћи клонули духом, заслужено вођство стигло је у режији
Радосављевића, а најспретнији у гужви био је Кањевац. Нису се задовољили
Брезовчани, нападали су у таласимна, а расположени Лазар Антонић као на
тацни послужио је Николу Илића који је прославио "првенац" у дресу нове
екипе. Потпуно непотребно, судија Јаковљевић је поклонио гостима
"слободњак" којим је Дејановић вратио у игру Спартак, срећом голман
Радовановић и одбрана домаћих су сачували концентрацију и успешно
одбили налет Љижана у последњим секундама меча...

Колубарско-мачванска зона, 8. коло

Врело спорт- Брезовица
3:0 (3:0)
Стадион СЦ "Матић" са вештачком
подлогом. Гледалаца: 150. Стрелци:
Дарко Матић у 6., Урош Ракић у 13. и Блажић у 35. мин. Жути картони: Ђорђевић,
Којић, Љ.Ракић, Милошевић (Врело
спорт), Л.Антонић, М.Бојић (Брезовица).
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 7, Симић 8,
Леонтијевић 7,5, И.Матић 7,5, Ђорђевић
7 (од 46. Бранковић 7), Д.Матић 8,
Блажић 8, У.Ракић 8 (од 73. Шајиновић
7,5), Ђурђевић 8 (од 88. Јевтић -), Којић
8, Милошевић 7
БРЕЗОВИЦА: Радовановић 6,5, Вуканић
6, М.Бојић 6, Кањевац 6,5, Павић 6,5,
Ивковић 5,5, Л.Антонић 7, Радосављевић 6,5, С.Бојић 6 (од 68. Илић 6),
Руменић 6,5 (од 80. Н.Антонић -),
Мијатовић 6 (од 58. Поповић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дарко Матић (ВС)

ZONA
KOLUBARSKO-MA^VANSKA
7.коло (28/29.09.2019):
Рибница - Железничар (Л)
Младост (Д) - Врело спорт
Брезовица - Спартак (Љ)
Дрина - Слога (Б)
Задругар (Л) - ОФК Дивци
Младост (П) - Борац (Л)
Раднички (В) - Рађевац
Раднички Шаб. - Раднички Ст.

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

8.коло (05/06.10.2019):
Железничар (Л) - Раднички Ст.
Рађевац - Раднички Шабачки
Борац (Л) - Раднички (В)
ОФК Дивци - Младост (П)
Слога (Б) - Задругар
Спартак (Љ) - Дрина
Врело Спорт - Брезовица
Рибница - Младост (Д)

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

1.Ra|evac
2.Borac (L)
3.Sloga (B)
4.Ribnica
5.@elezni~ar
6.Zadrugar
7.Drina (Q)
8.Vrelo sport
9.Spartak(Q)
10.Radni~ki S.
11.Radni~ki(V)
12.OFK Divci
13.Radni~ki [.
14.Brezovica
15.Mladost (D)
16.Mladost (P)

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

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

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

24 : 10
14 : 6
9: 3
10 : 8
17 : 9
13 : 8
11 : 11
9: 5
9: 9
7: 7
14 : 9
6: 7
10 : 25
6 : 15
2 13
4 20

9.коло (12/13.10.2019- 14:30ч):
Младост (Д) - Железничар (Л)
Брезовица - Рибница (М)
Дрина - Врело Спорт
Задругар - Спартак (Љ)
Младост (П) - Слога (Б)
Раднички (В) - ОФК Дивци
Раднички Шаб. - Борац (Л)
Раднички Стоб. - Рађевац
10.коло (19/20.10.2019- 14:30ч):
Железничар (Л) - Рађевац
Борац (Л) - Раднички Стобекс
ОФК Дивци - Раднички Шаб.
Слога (Б) - Раднички (В)
Спартак (Љ) - Младост (П)
Врело Спорт - Задругар (Л)
Рибница - Дрина
Младост (Д) - Брезовица

19
17
15
15
14
13
12
11
11
11
10
10
8
6
5
1

АКТУЕЛНО

10.октобар 2019.г.

УБЉАНИ ПОКЛЕКЛИ ПРОТИВ ЛИДЕРА

ЧАЧАНИ У НАСТАВКУ
УТИШАЛИ „ЏАЈИН” СТАДИОН
- Црвено- бели блистали у првом делу, необјашњив пад
у другом полувремену. - Ране из дербија делимично
залечене у Аранђеловцу, Јолачић стрелац победоносног
гола. - На Тутин (субота, 14.30) без "пожутелог" Сајића.
У првих 45 минута дербија са лидером из Чачка, Јединство је
изгледало као тим који далеко премашује квалитет српсколигашког ранга.
Јак ритам и агресивност од првог минута паралисали су игру Борца, а
добар проток лопте донео је пуно узбуђења у казненом простору голмана
Масларевића. Заслужено вођство стигло је из убитачне контре- Гавровић
је дубинском лоптом отворио простор Николи Радојичићу, убски везиста
није паничио и лепим "лажњаком" пребацио лопту на јачу леву ногу, а
милиметарски прецизан ударац завршио је у углу гола Чачана. Вероватно
су у том периоду игре домаћи испустили победу, с обзиром да је након
шанси Томића (2 пута), Милановића и Ђокића резултат морао да буде
убедљивији од минималног.
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Српска лига "Запад", 11. коло

Шумадија- Јединство (Уб)
0:1 (0:1)
Стадион у Аранђеловцу. Гледалаца: 200.
Судија: Предраг Симић (Ужице). Стрелац:
Јолачић у 44. минуту. Жути картони: Ђокић,
Сајић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7,5, Бошковић 7,
Рајовић 7,5, Сајић 8, Андрић 7,5, Радивојевић 7,
Гавровић 7 (од 90. Филиповић -), Јолачић 7,5
(од 82. З.Радојичић -), Милановић 7 (од 82.
Јовичић -), Н.Радојичић 7,5, Ђокић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Сајић (Јединство)
Српска лига "Запад", 10. коло

Јединство (Уб) - Борац 1926
(Чачак) 1:3 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 600.
Судија: Бојан Николић (Крагујевац). Стрелци:
Никола Радојичић у 27. минуту за Јединство, а
Кијевчанин у 65. и Богићевић у 71. и 84. минуту
за Борац 1926. Жути картони: Н.Радојичић,
Сајић (Ј), Кијевчанин, Ћулум, Кувељић (Б).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 6,5, Бошковић 6,5,
Рајовић 7, Томић 7, Андрић 7, Радивојевић 6,5,
Гавровић 6,5, Ђокић 6,5 (од 77. Јовичић -),
Милановић 6,5, Н.Радојичић 7,5 (од 84. Сајић -),
Петровић 6,5 (од 46. З.Радојичић 6,5)
ИГРАЧ УТАКИЦЕ: Вељко Богићевић (Борац)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*

Борац после преокрета
однео бодове са Уба
Све је наопако кренуло по Убљане средином другог дела- центаршут
Лукића стигао је на главу Кијевчанина, а лопта је завршила у малој мрежи,
ван домашаја Ивана Јовановића. Као да су се угасили црвено-бели,
чачанске "зебре" су загосподариле тереном, а врло брзо је дошло и до
потпуног преокрета. Лепо су комбиновали Кијевчанин и Богићевић, а
капитен Борца је разорном "левицом" најавио славље гостију. Још једна
соло-партитура Богићевића угасила је сваку наду домаћих да могу до
позитивног резултата, мада је утисак да су и пре ње пулени Милоша
Обрадовића потписали капитулацију:
- Били смо тактички беспрекорни у првом делу, пропустили
неколико прилика да преломимо меч, а Борац је показао свој квалитет у
наставку и сурово кажњавао наше грешке. Тешко смо поднели
изједначујући гол, очигледно је да морамо много да радимо на
психолошкој стабилности, с обзиром да је реч о младој екипи. Честитке
ривалу и колеги Станисављевићу на победи, а нама остаје да утврдимо
узроке пада у другом полувремену- рекао је после меча тренер црвенобелих Милош Обрадовић.
Дуел "рањених лавова" у Аранђеловцу почео је пречком
Арсенијевића, али су се узбуђења брзо преселила у шеснаестерац
домаћих. Милиметри су делили Рајовића од гола, чини се да је судија
Симић мирне душе могао да покаже на "креч" после старта над Николом
Радојичићем, да би бољу игру Убљани ипак крунисали голом у финишу
првог дела. Шутирали су редом Јолачић, Ђокић и Никола Радојичић,
одбрана Шумадије није могла да рашчисти ситуацију, па је уследила
"левица" Јолачића који је прецизним ударцем себи дао најлепши поклон
за напуњених 18 година.
Иван Јовановић је био сконцентрисан код прилике Јухика у 48.
минуту, а врло брзо је Никола Радојичић ставио на муке Нићифоровића.
Уследила је шанса утакмице у 76. минуту- Никола Радојичић је оставио
Милановића "очи у очи" са голманом домаћих, али је високи нападач
показао да још није превазишао голгетерску кризу. У самом финишу меча,
велику шансу имао је Арсенијевић да казни промашаје гостију, али је "из
земље" изникао Сајић и бриљантном интервенцијом сачувао ипак
заслужене бодове бољој екипи.
Б.Матић

11.коло (субота, 12.октобар - 14.30ч)

ЈЕДИНСТВО (Уб)
- ТУТИН

12.коло (субота, 19.октобар - 14.30ч)

МОКРА ГОРА
- ЈЕДИНСТВО (Уб)

1.Borac 1926 (^)
2.Sloga 33 (PM)
3.Budu}nost Kru{.
4.Jedinstvo (Ub)
5.Loznica
6.Tutin
7.Jo{anica
8.Sloga (P)
9.Trep~a (KM)
10.Su{ica
11.Takovo
12.[umadija (A)
13.Mokra Gora
14.Proleter Mihaj.
15.RSK
16.Mladi radnik
17.Sloga (K)
18.Ma~va (B)

9
7
5
6
5
5
5
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2

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

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

28 : 4 27
17 : 10 21
14 : 7 19
13 : 9 19
16 : 11 18
22 : 13 17
11 : 6 17
16 : 11 15
12 : 9 15
17 : 18 14
8 : 10 13
8 : 17 9
7 : 20 9
10 : 18 8
12 : 22 8
6 : 16 8
9 17 7
9 17 7
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ ЗАБЕЛЕЖИЛИ ПРВУ ПОБЕДУ

ПРВО СЛАВЉЕ НА БАЊИЦИ ПРОТИВ ПАРТИЗАНА !
Пред сусрет са црно-белима, РК Уб добио два велика појaчања- доскорашњи играчи Колубаре из
Лазаревца Петар Петровић (лево крило, по потреби бек) и Милош Тривић (све три бековске позиције).
"Премијера" рукометне сезоне на Убу донела је пораз
домаће екипе, али и пуно позитивних вибрација за
љубитеље рукомета. Слога је у прошлој сезони била на прагу
вишег ранга, предвођена Борком Ђорђевићем и бившим
играчем Уба Текићем оправдала је епитет фаворита на
убском паркету, али далеко од тога да су се "прошетали" до
победе. Млади Убљани су у финишу првог дела стигли до
обећавајућих -1, средином другог полувремена преокренули
резултат у своју корист, али је тим са Млаве око 50. минута
преломио меч и отишао на недостижних 24:30.
Тим Дејана Лукића у недељи пред почетак првенства
добио је појачање у виду искусног Александра Ненадовића, а
високи бек је деби обележио са импозантних 14 голова! И
поред пораза (31:36), централна фигура меча био је чудесни
Александар Милекић, голман Убљана је феноменалним
одбранама држао своју екипу у игри, ипак на крају морао је да
се задовљи избором за играча утакмице од стране тренера
домаћих Лукића и гостију Јошића.

СТИГЛА ПОЈАЧАЊА
Пред сусрет са црно-белима, управа РК Уба на челу са
председником Иваном Милошевићем, побринула се да
"ростер" екипе буде проширен са два звучна појчањадоскорашњи играчи Колубаре из Лазаревца Петар Петровић
(лево крило, по потреби бек) и Милош Тривић (све три
бековске позиције) задужили су дрес убског клуба, чиме су
потврђене речи Милошевића да клуб нема амбицију да
тавори у овом рангу:
- Велику захвалност дугујемо председнику општине
Дарку Глишићу уз чије су посредство реализовани ови
трансфери, а не либим се да кажем да су ово најзвучнија
имена која је овај клуб довео са стране. Не заустављамо се на
овом, већ су спремни потези за јануар који ће обрадовати
наше навијаче, а верујем да ћемо већ против Партизана
отворити победничку серију.

Милош Тривић и Петар Петровић
са тренером Лукићем и председником Милошевићем
ДРМЛ "Центар", 2. коло

Партизан 2- Уб 29:30 (15:16)
СЦ "Вождовац" у Београду. Гледалаца: 50. Судије: Бердић,
Шорак (Београд). Искључења: Партизан 10, Уб 8 минута.
Седмерци: Партизан 4 (4), Уб 3 (3).
УБ: Тривић 1, Петровић 8 (3), Старчевић, Настић,
Богићевић, Ненадовић 6, Мандић, Јовановић 2, Стокић 3,
Миловановић, Јовић, Рогић 5, Радовановић 5, Милекић,
Ранковић, Пајовић
Оно што је председник пожелео- играчи су испунили на
паркету! Петровић је одмах показао класу и заслужио епитет
играча утакмице, а Тривић је, и поред болести, пружио велики
допринос на оба краја терена. Убљанима се супротставила
изузетно спремна екипа са неколицином момака који играју
Суперлигу, а утисак је да је тим Дејана Лукића морао много
мирније да приведе утакмицу крају. Чврстом одбраном на
старту другог дела, Уб је почео да гради предност која је стигла
и до +6, а резултат 30:26 у 59. минуту није наговештавао
неизвесност. Ипак, неколико техничких грешака, промашен
"седмерац" и несвиран фаул над Рогићем "закували" су меч,
али победа није била угрожена иако су црно-бели стигли до
минималног пораза.
У недељу од 20 часова чека нас рукометна посластица,
Убљани дочекују најискуснију екипу лиге Рекреативо са
звучним именима попут Растка Стојковића, Зурнића, Дреновца..., тако да ће, по свим најавама, прштати на убском паркету! Пре тога, Уб ће имати "загревање" у Куп-дуелу са Мачвом
из Богатића, сусрет се игра у среду од 20.30 часова у убској
хали.
Б.Матић

СПОРТ
СЈАЈНИ РЕЗУЛТАТИ ОМИЦЕ
ИЗ ШТАЛЕ "МАТОРЧИЋ"

КРАСИВА НАДОМАК
ТИТУЛЕ "КОЊ ГОДИНЕ"!
Феноменална сезона за Красиву, добила је своју
кулминацију у Карађорђеву. Четворогодишња омица која је
потомак Главалкура и Калифорније, била је најбоља у трци
дана "Трка Војске Србије"- ГРУП 1 и освојила награду од
800.000 динара! Пехар власнику Животи Марковићу уручио је
министар одбране Александар Вулин, а још битније је да је
Красива овом победом истакла најозбиљнију кандидатуру да
буде коњ године! Наиме, омица из штале "Маторчић" је у овој
сезони зарадила 1.573.500 динара и тренутно само Фрст Оут
теоретски може да угрози њену доминацију. Красива ће,
уколико буде потребе, трчати 27. октобра "Трку ослобођења
Шапца", а ако њен главни ривал не буде успешан на
београдском "Сент Леџеру"- штала "Маторчић" ће већ тада
прославити свој највећи успех.
Јуначки је Красива стигла до вредне победе, посебно
што је на 1.200 метара до циља имала блиски контакт са
грлом Александар који ју је бацио на последње место.
Међутим, маестрални џокеј Кристијан Њези је на правцу
излетео као на ракетни погон и за две дужине оставио
одличну Примадону Лејди која је у тренингу код Славице
Вујковић. Била је то трећа победа у сезони, уз једно друго,
два трећа и једно четврто место за грло које је некад
тренирао Тика Вујковић, а тренутно се о њеној форми брине
тренер Слободан Петровић.

Победа Красиве у Карађорђеву:
Министар Вулин уручује пехар штали „Маторчић”
Остала домаћа грла су остала у сенци феноменалне
Красиве, Огон је стигао до 5. места у Карађорђеву и 6. у
Зобнатици, сличне резултате остварили су Гордон, Орао
Трлић и Калина Лејди, а до краја сезоне чекају нас још два
викенда- 20. октобра у Београду и 27. октобра у Шапцу. У
Београду ћемо сигурно гледати Калимеро БАС-а и Рамбо
Трлића, а вероватно ће се пријавити и још неко домаће грло.
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КБК СОКО ОКОНЧАО ЛЕТЊУ ПАУЗУ

ИГОР ПАВЛОВИЋ
БОРАЦ У УСПОНУ
Вредни су били убски борци током летње паузе,
тренирало се жестоко за нову сезону која је званично
отворена 28. септембра у Обреновцу. Убљани су
учествовали на традиционалној ревији борилачких вештина
"Combat Fight Night", а пред 1.200 гледалаца у обреновачкој
хали, 6 убских бораца имало је половичан учинак. Победе су
славили кик-боксери Дејан Ивановић (кадет, категорија до 54
кг.), Кристијан Ђаковић (јуниор, до 71 кг.) и боксер
Александар Мацакања који је у борби вечери по профиправилима техничким нокаутом савладао Пантовића из
Косовске Митровице. Мацакања је иначе Обреновчанин који
брани боје КБК Соко и тренутно једини такмичар сениорског
узраста у клубу.
Прошле суботе, Убљани
су се представили на Првенству Београда, одржаном
такође у Обреновцу, а свој
велики потенцијал још једном
је демонстрирао 18-огодишњи
Игор Павловић. Момак који је
тренутно међу најбољим
јуниорима Србије, "почистио"
је конкуренцију у категорији
до 60 кг. и са три убедљиве
победе донео нову златну
медаљу убском клубу. Сребрним медаљама морали су да
се задовоље Урош Ненадовић
(15) и Јовица Симић (18
година), а у полуфиналу су
з а ус т а в љ е н и К р и с т и ј а н
Ђаковић, Немања Милићевић
(одлично одрадио четвртфинале, али зарадио подлив због
ког тренер Кандић није желео
да ризикује и предао полуфиналну борбу) и 12-о годишњи
Вук Мијатовић у дисциплини
Игор Павловић
кик-лајт, још један дечак који
најављује велике домете.
Наредна два такмичења за убске борце очекују нас у
новембру, најпре Првенство Србије у Сенти, а потом и
Балканско првенство у Нишу. Клуб је имао и лепу промоцију
на Сајму спорта одржаном на Школарцу, 20 бораца демонстрирало је своје вештине под будним оком председника СС
Србије и прослављеног рвача Давора Штефанека. Б.Матић

ПОЧИЊЕ И КОШАРКАШКА СЕЗОНА

"МЛАДОСТАШИ"
КРЕЋУ ИЗ ВАЉЕВА
Ове сезоне, љубитељи кошарке бодриће само
екипу Младости 014, с обзиром да старији убски клуб није
превазишао велике организационе проблеме. Тренер
"младосташа" Владимир Урошевић спремио је за
наредно првенство производ из "домаће кухиње", с тим
што ће на утакмицама код куће имати помоћ прекаљеног
ветерана Марка Љубојевића.
Вољом жреба, Убљани ће први меч сезоне играти у
Ваљеву (19. октобра) против Радничког и, барем на
папиру, припада им епитет апсолутног аутсајдера.
"Дивља телад" са Петог пука су повратници у ДРМЛ
"Запад", али су сачували састав који је спојио две сезоне
у вишем рангу. Ипак, да голобради "младосташи" могу да
се носе са њима, показала је пријатељска утакмица на
Убу коју је Раднички добио са 84:72, али где су домаћи
послали пуно позитивних вибрација својим навијачима.
Предњачили су добром игром Ашковић и Урош
Васиљевић, уз искусније Јагодића, Ђорђа Васиљевића,
придошлицу Марковића..., требао би то да буде састав
који ће играти брзу и атрактивну кошарку.
Сезона на убском паркету отвара се 26. или 27.
октобра, а гост ће бити екипа М-015 из Шапца.
Б.Матић
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ОДБОЈКА

УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ УСПЕШНЕ НА ПРЕМИЈЕРИ

ПАРТИЗАН ПАО У ЧЕТИРИ СЕТА
Следи гостовање Црвеној звезди, па дерби са лајковачким
Жељом на Убу уз пренос РТС-а (субота, 19.октобар- 19h)
Убске одбојкашице оправдале су
улогу фаворита на старту Суперлиге
Србије, млади тим Партизана "показао
је зубе" искуснијем ривалу и одличном
игром освојио трећи сет, али праве
драме, срећом, није било.
Меч је почео по жељама Маријане
Боричић- предношћу 8:4 за Уб, али су
црно-беле натерале селектора јуниорске репрезентације да тражи тајм-аут на
12:11. Уследило је и прво изједначење
на 13:13, али је на крилима Јелене
Вулин и Александре Глигорић, домаћи
тим стигао до безбедне предности и
рутински привео сет крају. Одлично је
функционисао блок у првом сету, чак 5
поена освојиле су Убљанке на тај начин.

Слично се развијао и други сет, с
тим што предност Уба није долазила у
питање ниједног тренутка. Сјајно су
сервирале домаће, три аса Милице
Безаревић и два Анице Кутлешић
разоружале су пријем Београђанки, па је
деловале да су домаће на путу ка
сигурној победи. Ипак, нису тако мислиле
црно-беле и на почетку трећег сета, после
2:0 за Уб, везале су 12 узастопних поена!
Играле су гошће као у трансу и оставиле
ривала на само 12 поена...
Свесне да је враг однео шалу,
домаће су се брзо одлепиле на 14:5 у
четвртом сету, бриљирале су Јелена
Глигорић доминатна на мрежи
Вулин и Милица Безаревић чији су
сервиси били нерешиве енигма за младе
примаче Партизана, а Суперлига Србије за одбојкашице, 1.
опуштање у финишу сета коло
није се озбиљније одраУб- Партизан 3:1 (25:19,
зило на резултат:
25:19, 12:25, 25:17)
- Битно је да смо
забележили победу, иако Хала спортова на Убу. Гледалаца:
нисмо пружили задово- 300. Судије: Поповић (Сремски
љавајућу партију. Припре- Карловци), Цветковић (Београд).
мни мечеви су сугерисали УБ: Глигорић 10 (3 блока), Кутлешић
да бисмо могли да имамо 10 (3 блока, 2 аса), Лукић 5 (2 аса),
проблема на пријему, то Вулин 20 (1 блок), Биберовић 9 (1
није био случај, али смо блок), Безаревић 15 (7 асова),
зато направили превише Тривуновић 2, Стојковић 1, Бјелић,
грешака- 17 у пољу и 13 на Ђурђевић (либеро 1). Нису играле:
сервису, што је недопу- Јаковљевић (либеро 2), Иванковић,
стиво. Имали смо проблем Јелић, Митровић.
у ротацији када нам је
техничар на позицији 1, могу бити превише строга, с обзиром да
тада је и била она дугачка је први меч у сезони- рекла је после меча
Победа на старту сезоне
серија Партизана, али не тренер Уба Маријана Боричић. Б.Матић
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