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ПРЕПОЛОВИЛЕ РОД ШЉИВЕ

ЛОШИ ПРИНОСИ,
ДОБРА ЦЕНА

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Љ

Произвођаче је мало „спасила“ веома
добра цена за сорту Стенли, која се код нас
највише гаји, од 40 динара по килограму, па
и више, што је незапамћена цена.
Шљива је стандардна воћна врста, врло популарна у
нашим крајевима, обзиром да је колубарски округ највећи
произвођач у Србији. За ову воћку влада уврежено мишљење
да око ње нема много рада, однодно да на земљи са којом не
знате шта ће те, посадите шљиву и чекате род, који је некад
добро, а некад и не тако добро плаћен. Ипак, она рађа сваке
године и доноси обавезно одређени приход.
- У нашем крају су површине под шљивом повећане за 20
одсто, па чак и више, и у Колубарском округу су на преко 12.000
ха, а у убској општини на око 1.000 ха. То се дешава, како због
обезбеђеног пласмана преко озбиљних приватних компанија
које су подигле велике прерадне капацитете, тако и због подршке Министарства пољопривреде и животне средине за набавку регресираног садног материјала- каже за „Глас Тамнаве“
дипл.инжењер Срђан Станојловић, саветодавац за воћарство
и виноградарство у Пољопривредној саветодавној и стручној
служби Ваљево.
Према његовим речима,
површине под шљивом не прати и адекватан рад у засадима,
па имамо велике површине са
јако малим просечним приносима који се на нивоу колубарског округа крећу од 3.500 до
4.500 килограма по хектару.
- То су мали приноси ако
знамо да један добар засад донесе у пуном роду од 25.000 до
30.000 кг./ха. Ако кажемо да је
просечна цена шљиве код нас
око 0,15 евро центи, то би износило од 4.000 до 5.000 евра по
хектару. Ту имамо расходе рада, одржавања, бербе и осталих
трошкова од 500 до 750 евра, па по хектару имамо чисту зараду
у добром засаду од 3.000 евра, па некад и више, уз релативно
скроман рад.
Нажалост, ову годину, наши произвођачи неће памтити као
добру, јер су забележени јако лоши приноси изазвани
неповољним временским условима. Наиме, у већини крајева
колубарског округа позни мраз је „скинуо“ род шљива, а негде
је преостали род докусурио град.
- На убском подручју, шљива се углавном гаји у Памбуковици, Радуши, Новацима, Слатини, Гвозденовићу, Кршној глави, и ту је род веома подбацио, па можемо рећи да је принос на
нивоу од 50 посто у односу на просечне године. Произвођаче је
мало „спасила“ веома добра цена за сорту Стенли, која се код
нас највише гаји, од 40 динара по килограму, па и више, што је
незапамћена цена. Поред Стенлија код нас се гаје и сорте Чачанска Лепотица, Чачанска родна, у задње време Гросе фелиција,
а остале чачанске селекције спорадично- истиче Станојловић.
За подизање добрих и квалитетних засада, и спречавање
„лоших година“, мора се предузети низ мера и поступака.
Показало се да су такви засади и ове године претрпели
најмању штету. Подручје Колубарског округа и општине Уб,
покрива Пољопривредна саветодавна и стручна служба
Ваљево чији стручњаци излазе у сусрет тамнавским воћарима
и помажу им да подигну врхунске засаде, оствае добре
приносе и одличан квалитет својих производа.
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уди налазе задовољства на
разне начине. Али, најгори су
они који уживају у туђој муци.
Заправо, најгоре је кад верујеш да неко
жели да ти помогне, а он те замајава
толико да изгубиш појам о времену, а онда ти
цинично саопшти, са конотацијом као да је то
најлепша вест, да нема ништа од помоћи која ти је
обећана. То је стрес који се уреже у сећање за сва
времена.
Е, сад! Моћни су - моћни. Њима се може. Они,
разуме се, и треба да гледају своје интересе. Многи
су пропали у жељи да помогну другима на своју
штету. Поготову је предимензионирано запошљавање опасно за успешно пословање. Али, не
треба ни повређивати никога обећањима - у
празно...
Како доћи до посла?
Класична конверзација на ту тему је:
- Што се не упишеш?
- Па, уписан сам.
- Ма, не то, што се не упишеш у странку?
- Па, то и кажем, уписан сам.
- ... Значи, ништа?
- Ништа.
- Онда ћеш морати да нађеш неког да ти помогне.
- Па, нашао сам!
- И?
- Све договорено, обећано више пута, позван на
коначан договор...
- И?
- Отишао у заказано време, а они, као Европска
унија, кажу, за сада не може, али, мора да видимо
кад се укаже потреба. До тада буди ‘’пред вратима’’,
чекај. Треба да се испуне услови, прошири посао...
- Значи, мора да се призна Косово?
- Мора! Само, што не разумем шта је у овом случају
Косово.
- Е мој друже, разумећеш... кад се опаметиш.
И тако! Време пролази, а ред оних који чекају
запослење је све дужи. Да се разумемо, човек који
је многима помогао да нађу посао није у овој причи.
Он је, заиста, за свако поштовање. Није могуће да
свакоме реши тај животни проблем. До сада, уз
његову помоћ, до ухлебљења је дошло много,
поготову, младих из убске општине.
Међутим, да би решио проблем требало би да
доведе стварно велику фирму, да се отвори нека
фабрика, да заживи убска индустријска зона. Само
то би могло да буде круна једне велике успешне
каријере. И Србија, само тако, има будућност.
Искрено верујем да се упорно ради на стварању
услова за бољи живот на Убу и у убској општини.
Али, у привреди, морао би да нам дође неко коме ће
бити потребни радници. Не због стимулација које се
добијају од НСЗ-а, него неко коме ће се исплатити
да отвори погоне и да остварује приход. Без тога,
армија незадовољних ће се, само, увећавати.
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НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСТАВЉЕНО АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА

ПОВЕЗАНИ ДОЊИ И ГОРЊИ ЗВИЗДАР
У оквиру друге фазе биће изграђено 16 локалних путева. - Први асфалтни
пут кроз Звиздар (2,1 км) и две краће деонице у Чучугама и Тврдојевцу
Крајем августа настављени су радови на уређењу
локалне путне мреже, који су започети у пролеће, средствима
Јавног предузећа „Путеви Србије“. Подсетимо, од средине
марта, када је почела грађевинска сезона, па до краја јуна
асфалтирана су 22 сеоска путна правца и након паузе,
уследила је и друга фаза, у којој ће бити изграђено још 16
деоница, а три су већ завршене.
Највише разлога за задовољство имају мештани Звиздара, јер су, по први пут, добили асфалтирани пут са банкинама и одводом, као и ивичњацима на узбрдици. Пут, дужине
2,1 километар, пролази кроз село и спаја Горњи и Доњи крај
Звиздара и уједно их повезује са регионалним правцима УбПамбуковица и Уб-Караула.
„Сем игралишта, које је асфалтирано, ми другог асфалта у селу нисмо имали“, предочава Бранимир Живковић,
одборник и председник Месне заједнице Звиздар и додаје:
„Ово је главни пут кроз село и много нам значи, јер обезбеђује квалитетнији живот свима нама. Коначно ћемо и ми моћи
пристојно да одемо од својих кућа и да се вратимо.“
У засеоку Буковица у Чучугама прошле недеље завршено је 500 метара дела пута према Памбуковици, где је до
сада, у неколико фаза, асфалтирано близу два километра.
Остало је још око 600 метара да се целом дужином асфалтом
споји са регионалним путем Памбуковица-Новаци, што ће
највероватније бити урађено на пролеће.
Још једна деоница од 500 метара асфалтирана је и у
Тврдојевцу, на релацији према Трлићу. У питању је наставак
пута, који је рађен пре две године и који се, такође, етапно
асфалтира.
Програм изградње и уређења свих 38 локалних саобраћајница, колико ће их у актуелној грађевинској сезони укупно
бити асфалтирано, реализује се средствима Јавног предузећа „Путеви Србије“. Уз захвалност инвеститору, председник општине Уб Дарко Глишић каже да ће читав септембар и
делимично октобар бити радни.
„До сада смо завршили три, од 16 планираних путева у
оквиру друге фазе, тако да нам предстоји још много посла. Са
оних 22, колико смо асфалтирали у првој фази, ове године
успећемо да завршимо 38 сеоских путних праваца. Мислим
да је то податак који сам по себе говори колико смо се борили у овој години, која није ни изборна, нити се такмичимо са
другима. Само се трудимо да нашим грађанима решимо проблеме које можемо и ту нам је савест потпуно чиста. Мало ли
је за једну годину да се у једној општини уради толико путева?“ запитао је Глишић уз обећање да ће у наредној години
још тридесетак сеоских путева бити стављено под асфалт.

Први локални асфалтни
пут у Звиздару

Испуњено обећање: Глишић и Живковић

АСФАЛТ ЗА ПЕТ
УБСКИХ УЛИЦА
Чак пет убских улица биће комплетно уређено и
асфалтирано током 2018.године, најсвежија је вест, коју нам
преноси председник општине Уб Дарко Глишић. Наиме,
средствима Министарства привреде у износу од 70
милиона динара, за наредну календарску годину, планира
се комплетно уређење насеља које се налазе преко насипа
(у близини силоса), а у питању су улице Алексе Мартића,
Немањина, Светог Саве и Алексића имање. Међу асфалтиранима наћи ће се и улица 25.маја, на Ђунису, која већ
неколико година има проблем са фекалном канализацијом.
Током септембра, општину Уб очекује и отварање
тендера за изградњу 110 киловатне трафо-станице, чија је
вредност три и по милиона евра. Ова централа, која ће бити
лоцирана у близини Ватрогасне службе, трабело би да
реши све проблеме са напајањем електричном енергијом
на већем простору територије општине Уб.

ВАШАРИШТЕ УСКОРО У НОВОМ РУХУ

КРЕЋЕ ИЗГРАДЊА
ХОТЕЛА И ДВЕ УЛИЦЕ
Протеклог викенда започети су припремни радови
за изградњу хотела, који ће се налазити на некадашњем
убском вашаришту, у близини Полицијске станице Уб.
Овај простор, који већ деценијама стоји неискоришћен,
током јесени добиће и две нове улице које ће се налазити
уз нови објекат јавних институција „Зграду солидарности“ и будућу зграду општине Уб (у току је тендерска
процедура).

Будући административно-пословни центар Уба

Обилазак радова у Тврдојевцу

Чучуге: Још мало до спајања
два регионална пута
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ФОНТАНА ЗВАНИЧНО ПУШТЕНА У РАД

АТРАКЦИЈА НА ГРАДСКОМ ТРГУ
Једна од ауторки идејног решења фонтане је убска архитектица Мирјана Тодоровић
У четвртак увече, 24. августа, званично је пуштена у рад
фонтана на Градском тргу, вредна 10.450.000 динара. Изграђена је за два месеца средствима из локалног буџета, на
основу решења које су пројектовале архитекте Мирјана
Тодоровић и Милена Мандић, а радови су били поверени
београдској фирми „Унидед”.
Званичном отварању фонтане присуствовао је председник општине Уб Дарко Глишић који је рекао да је у претходна
два месеца уложен велики труд како би се завршио овај
„велелепни објекат“.

Дечије радости:
Ново место окупљања на Градском тргу
Мирјана Тодоровић, пројектант убске фонтане

ЗАСТОЈ У РАДУ
Проблем са вентилима који су се запушили током
извођења радова на новој убској фонтани условили су,
ових дана, паузу у њеном раду, како би овај проблем
коначно био решен.
- У питању су одређене техничке дораде које је
неопходно извршити како би фонтана даље несметано
радила. Извођачи су, према уговору, у обавези да изврше
обуку радника нашег комуналног предузећа који ће надаље
радити на одржавању овог објекта. Ово је за нас нешто
сасвим ново и у старту је потребно прележати неке „дечије
болести“. Мислим да је она, атрактивношћу, већ оправдала
своју изградњу, а ових дана смо имали прилику да видимо
како се око ње већ окупља велики број Убљана и, пре свега,
деце. То је нешто што смо желели да постигнемо- истиче
председник убске општине Дарко Глишић, уз констатацију
да је велики број грађана подржао изградњу фонтане, а да
неколико злурадих коментара путем друштвених мрежа
имају, неку, сасвим „другу позадину“ личне природе.

- Веома сам захвалан свима који су учествовали у овом
послу, пре свега Мирјани Тодоровић која је, заједно са својом
колегиницом, испројектовала јединствену фонтану, каква не
постоји нигде другде у Србији. Поготово ми је драго што је
Мирјана Убљанка и што смо наше знање и памет успели да на
прави начин искористимо и да нешто лепо и уникатно добијемо. Број суграђана који је дошао да испрати свечано пуштање фонтане у рад говори о томе колико Убљани воле да
имају нешто лепо у свом граду, нешто по чему ћемо бити
препознатљиви. Деца су јој се највише обрадовала, стално
јој прилазе, сликају се и играју ту, и зато сматрам да је дала
један посебан тон Убу, да је, рекао бих, права атракција. Са
њом и недавно уређеним излетиштем Општинско брдо, као и
са још много ствари које ћемо садржајно да решимо у
времену пред нама, а уз помоћ идеја наших људи,
реализоваћемо још пројеката који ће наш град додатно
улепшати, оплеменити и допринети да репрезентативно
изгледа. Драго ми је да, као средина, растемо и развијамо се,
а наставићемо и даље да радимо, те сам сигуран да нас
очекује још пуно овако лепих догађаја, изјавио је Глишић.
Својим елегантним и модерним изгледом, фонтана
представља прави украс у центру Уба, а архитекта Мирјана
Тодоровић објашњава да се приликом њеног пројектовања
водила идејом формирања другачијег простора у оквиру
целине Градског трга.
„Почетна идеја била је да то не буде класична фонтана,
на какве су људи навикли, већ да буде микроамбијент у оквиру Градског трга, где човек не само да може да се диви
погледу, већ и да учествује - може да се сакрије, да седне и да
ужива у жубору воде, који подсећа на водопад”, рекла је
Мирјана Тодоровић, једна од ауторки идејног решења
фонтане на Градском тргу. Према уговору са извођачем
радова, фирма „Унидед” је у обавези да у наредних годину
дана одржава и чисти фонтану, а након тог периода ове
послове преузеће Комунално јавно предузеће „Ђунис”. Д.Н.

УБСКЕ ТЕМЕ
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ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ- НЕОЧЕКИВАНО ДОБИЛИ СИНА

СТРАХИЊА ИЗНЕНАДИО МАМУ И ТАТУ
- Родитељи Марија и Влада очекивали бебу тек за неколико месеци.
- Порођај су извршили лекари убског Дома здравља, на челу са др Зораном Вуковићем.
- На свет дошао здрав и леп дечак, којем ће у крштеници заувек писати да је рођен на Убу.
Живот пише романе, каже стара изрека... Оно што се
десило Марији Димитријевић (23) из Вуконе и Влади Ђурићу
(32) из Совљака, слободно се може подвести под рубрику
"веровали или не". Наиме, млади љубавни пар је, 22.августа,
добио принову- дечака тешког 3,250 килограма и високог 51
сантиметар. Ништа у овој причи не би било чудно да долазак
на свет малог Страхиње није све изненадио, посебно његове
родитеље, ближу и даљу родбину. Приче о трудничким
вишемесечним мукама, као да су заобишле двадесеттроВеренички прстен
годишњу Марију, јер она није ни сањала да ће се сада
у породилишту
породити.
- Баш смо се ових дана спремали да посетимо
гинеколога, како би обавили преглед и дефинитивно почели
да водимо трудноћу. Знали смо да је Марија у блаженом
стању, али ни сањали нисмо да је трудноћа толико одмакла.
Једноставно, мислили смо да је негде у четвртом-петом
месецу трудноће и да има још времена. Недавно смо се
вратили са мора, а у последње време стигли смо, чак, и да
учествујемо на Дринској регати, посетимо Гучу и Бир-фест, не
знајући да је Марија већ у деветом месецу и да ће се ускоро
породити - започиње разговор за "Глас Тамнаве" поносни
отац Влада Ђурић, иначе угледни повртар из Совљака.
- Те вечери смо се растали око пола један, након
Влада Ђурић
повратка са кванташке пијаце, где свакодневно допремамо
робу. Успут смо разговарали о посети гинекологу и веридби
и Марија Димитријевић
коју смо планирали наредног месеца. Телефон ме је
пробудио нешто пре три сата и када ми је саопштила да сам добио сина, нисам могао да верујем. Мислио сам да сањам.
Брзо сам се запутио ка убском Дому здравља, где ме је чекала
Марија са дететом у наручју. Био је то за мене велики шок, али
Славље у Совљаку, за памћење
када сам схватио да је са њима све у реду, мојој радости није
било краја- истиче Ђурић, уз посебну захвалност лекарима и
особљу Дома Здравља Уб који су, како каже, били на врхунцу
професионалног задатка.
На свет је дошао прави-правцати Убљанин, којем ће у
крштеници заувек писати да је рођен у граду са два слова.
Марију је породио дежурни лекар Хитне служне убског Дома
здравља др Зоран Вуковић, а порођај је трајао свега пет
минута. Нешто касније, у ваљевској болници порођај је
оцењен највишом оценом- десет.
Истог дана, Марија и Влада су се верили у породилишту,
а за неколико месеци их очекује свадба и крштење. Ненадани
долазак на свет малог Страхиње био је повод за велико
славље у Совљаку и Вукони, уз велики број званица.
- Надамо се да је ово тек почетак и да ћемо имати, бар,
још двоје деце- поручује новопечени тата, журећи по пелене за
новог члана породице Ђурић.
Милован Миловановић

Novo !

Ub
d.o.o.

Casa Furniture
izrada name{taja po meri
Svete Popovi}a br.113, Ub
063/859-22-33
- IVERICA
- MEDIJAPAN
- RADNE PLOČE
- KANT TRAKA
- ŠRAFOVSKA ROBA
- OKOV ZA NAMEŠTAJ

Uslužno sečenje i kantovanje
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ИО Бргуле и Каленић

ИО Брезовица

ОШ „Душан Даниловић“ Радљево

СРЕЋАН ПОЛАЗАК У ШКОЛУ !

ОШ „Свети Сава“ Памбуковица

Одељење: I-2 (учитељица Жељка Атлић)

Одељење: I-4 (учитељица Весна Драгићевић)

ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани

Одељење: I-3 (учитељ Милан Чубра)

Одељење: I-1 (учитељица Мирјана Лучић)

Одељење: I-5 (учитељица Љиљана Заклан)

ОБРАЗОВАЊЕ
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ПРВОГ ШКОЛСКОГ ДАНА

ДОБРОДОШЛИЦА И ПОКЛОНИ ЗА ПРВАКЕ
У ђачке клупе први пут село 250 ученика. – Локална самоуправа и ове године обезбедила
пригодне поклоне за све прваке
У четири тамнавске основне школе 1. септембра у
ђачке клупе је први пут село 250 ученика, што је за 14 мање
него лане.
Највише ђака првака има убска ОШ „Милан Муњас” 170, док је прошле јесени ова образовна установа била
приновљена за 177 нових ученика. У матичну школу
уписано је 133 првака, распоређених у пет одељења, а у
десет Издвојених одељења осталих 37. ОШ „Милан
Муњас” укупно има 14 издвојених одељења, али у сеоским
школама у Мургашу, Паљувима, Стубленици и Тврдојевцу
није уписан ни један ученик првог разреда. Осим најмлађих
основаца, школа у Мургашу нема ни других ученика, тако
да ће школске 2017/18. године бити затворена. С друге
стране, убска школа се проширила за једно одељење,
пошто је од ове године у њеном саставу и ИО за образовање деце са сметњама у развоју, које је до сада било у
саставу обреновачке школе „Љубомир Аћимовић“.
Друга по величини школа у убској општини, „Рајко Михаиловић” Бањани, једина може да се похвали са већим бројем
првака. У први разред је кренуло 44 малишана, шесторо више
него прошле године, од чега 11 у матичну школу, десеторо у
Врело, деветоро у Туларе, седморо у Кожуар, троје у Калиновац, по двоје у Вукону и Брезовицу, док Таково нема ни једног
првачића.

Издвојено одељење у Црвеној Јабуци
И у ОШ „Душан Даниловић” Радљево смањен је број
првака, и то са прошлогодишњих 29 на 21. Издвојено
одељење у Каленићу има највише првачића – осморо, Бргуле
шесторо, матична школа у Радљеву четворо, Шарбане троје,
а Горње Радљево ни ове, као ни прошле јесени, нема
најмлађих основаца. Школа у Горњем Рдаљеву суочена је са
истим проблемом као и Мургаш, односно нема ни једног
ученика, тако да годину дана неће радити.
Најмање деце стасале за полазак у први разред
је у Памбуковици, где је школско звоно први пут
зазвонило за 15 ученика ОШ „Свети Сава” или за
четворо мање него прошлог септембра. У матичној
школи уписано је осморо првачића, у Издвојеним
одељењима у Чучугама и Докмиру по троје, у Радуши
једно, док Слатина није уписивала прваке, јер је
школа у том селу већ две године затворена за ђаке
након што је инспекција проценила да је објекат
небезбедан за наставу.
Треба истаћи да број од 250 првака није коначан,
јер ће све школе до половине септембра вршити упис
нових ученика.

Издвојено одељење у Руклади

У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

НОВИ ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛИ
Уписано једно одељење техничар
мехатронике и осморо месара, који се
школују по дуалном систему образовања
У Техничку школу „Уб“ ове јесени кренуло је 553 ђака,
од чега њих 164 у први разред, који су распоређени у шест
одељења: три четвртог и три трећег степена.
Када је реч о четвртом степену, уписано је ново одељење техничар мехатронике, што је замена за досадашња
два образовна профила - електротехничар рачунара и
машински техничар за компјутерско конструисање, пошто
овај смер покрива и машинство и електротехнику. Остала
два образовна профила у четворогодишњем трајању
остала су иста као и прошле године, а то су финасијски
техничар и трговински техничар.
Што се тиче трећег степена, уписано је једно одељење
кувара и два комбинована одељења конобар-месар и
аутомеханичар-машинбравар. Месар је такође нов образовни профил у Техничкој школи и то по дуалном образовном моделу, где ће осморо ученика паралелно у настави
комбиновати теорију у праксу у ЗЗ „Трлић“, а након завршеног школовања чека их и запослење.
Друга средњошколска образовна установа у општини,
Гимназија „Бранислав Петронијевић“, и ове јесени уписала
је два одељења првог разреда с тим што је број ученика са
прошлогодишњих 45 повећан на 50. Иначе, убску Гимназију
укупно похађа 190 ђака.

ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

Првог школског дана, четири тамнавске матичне школе
посетио је председник општине Уб Дарко Глишић са сарадницима како би најмлађим основцима пожелео добродошлицу и уручио им пригодне поклоне.
„То је једна лепа традиција, коју смо установили 2012.
године, када смо преузели одговорност за дешавања у
општини и ево, шесту годину узастопно сваког 1. септембра
се дружимо са првацима, спремимо им поклоне, којим желимо да им искажемо пажњу и дамо на значају, јер њихов први
дан у школи јесте велики дан у њиховим животима, рекао је
Глишић, који је првацима пожелео пуно среће, успеха и
петица током школовања.
Истог дана, он је обишао и издвојена одељења у Руклади, Брезовици и Црвеној Јабуци, где су за време распуста
завршени обимни радови на обнови школских зграда и
дворишта. Поред поменутих, током лета уређене су и школе
у Гвозденовићу и Совљаку.
„Ми ћемо и у наредном периоду одвајати не мала средства за основно образовање, као што смо смо то учинили
током школског распуста, када смо реновирали пет сеоских
школа. Негде смо имали баш велике захвате, као у Руклади,
где смо и кров мењали. Велика средства су уложена у
реконструкцију објеката, тако да наше школе данас изгледају
много боље него што су изгледале јуче, али сам сигуран да
ћемо у наредном периоду учинити све што је до нас да сутра
изгледају боље него што је то случај данас. Ако смо по
нечему препознатљиви, онда су то радови на обнови школске инфраструктуре, што ће нам и убудуће бити приоритет”, поручио је председник убске општине Дарко Глишић.
Д.Недељковић

Пратите нас на:
facebook.com/ glastamnave
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НЕДОПУСТИВО ЛОША ДИНАМИКА РАДОВА
НА ДЕОНИЦИ ОД ОБРЕНОВЦА ДО УБА

ОПОМЕНА ЗА КИНЕЗЕ
После ненајављене контроле градилишта
Коридора 11 у Шарбанама, потпредседница
Владе и министарка грађевинарсва,
саобраћаја и инфраструктуре Зорана
Михајловић изразила разочарење динамиком
радова фирме „Шангдонг” и додала да неће
толерисати сличне пропусте
„Доста је шминкања градилишта пред мој долазак. Све
фирме ће морати да поштују рокове и квалитет или ће морати
да плате пенале”, изјавила је потпредседница Владе Србије и
министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Зорана Михајловић. Повод за њен оштар иступ била је
ненајављена контрола радова на деоници Коридора 11 од
Обреновца до Уба, у коју се министарка упутила с тимом
инжењера. После обиласка градилишта, како је наведено на
сајту министарства, она је изразила разочарање динамиком
радова које спроводи кинеска компанија „Шангдонг” и истакла
да неће дозволити да ниједан динар грађана Србије буде
утрошен на било чије грешке.

Зорана Михајловић током обиласка
деонице Обреновац - Уб
„Обишла сам комплетну деоницу, свих 26 километра, и
мало је рећи да сам разочарана динамиком радова ’Шангдонга’, бројем радника и машина на градилишту. На овој
деоници раднике сам могла на прсте да избројим. А обавеза је
да се радним данима и суботом ради од седам до 19, а
недељом од седам до 13 сати. Недопустиво је да се уговор не
поштује, а он мора бити светиња”, рекла је Михајловићева после обиласка, додајући да неће толерисати овакве пропусте.
Она је нагласила да је држава обезбедила све што је било
потребно да би се посао завршио, од свих дозвола до новца
како би деоница била завршена у року, у новембру ове године.
„Шест месеци слушам на састанцима од извођача радова
да је све у реду, да све иде по плану, да ће радови бити
завршени у року. А онда на терену видим сасвим другачију
слику. Оваквим односом кинеске компаније и домаћих фирми
које раде као подизвођачи не могу да буду задовољни ни
Влада Србије, ни кинески амбасадор и Кина као наш велики
партнер у области инфраструктуре”, изјавила је Михајловићева и додала да је извођачу већ дата опомена пред раскид.
Министарка је истакла да ће праксу ненајaвљених
обилазака градилишта наставити до краја грађевинске сезоне.

ИНФРАСТРУКТУРА
ЗГРАДА ЈАВНИХ СЛУЖБИ

ЗАВРШЕТАК
РАДОВА У РОКУ
До 22. септембра окончаће се сви радови
на згради, која би требало да буде
усељена до средине октобра
Радови на згради солидарности, где ће бити смештене све јавне службе општине Уб, стигли су у завршну
фазу и биће готови у планираном року, до 22. септембра.
Објекат површине 1.200 метара квадратних, који је првобитно био намењен становању, најпре је током 2016.
адаптиран у пословно-канцеларијски средствима из локалног буџета, док Електропривреда Србије са 45 милиона
динара финансира садашње радове, започете средином
маја (постављање електроинсталације, термоизолације,

хидроизолације, подова и фасаде, малтерисање, кречење
и партерно уређење). Председник општине Уб Дарко
Глишић најављује да ће до средине октобра зграда бити и
усељена.
„Веома сам захвалан Електропривреди Србије што је
одвојила стредства да завршимо овај објекат, који ће бити
функционалан и пуно нам значити, јер ћемо све наше јавне
службе, сада расуте на више адреса, сместити и груписати
на једно место. Паралелно са њом, завршава се и зграда
Општинске управе, тако да ћемо и ми, као локална самоуправа, недуго потом почети да се пресељавамо у нове
просторије, а у том тренутку ће се радити и две улице на
Вашаришту, које ће омогућити несметану циркулацију кроз
читав комплекс који овде градимо“, изјавио је председник
убске општине током обиласка завршних радова.

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

Пошто ће за смештај јавних служби бити довољне две
трећине канцеларија у новој згради, према Глишићевим
речима постоји могућност да се остатак простора уступи на
коришћење удружењима и организацијама „које се својим
радом уклапају у функционисање јавних служби“.
Д.Н.
Пројекат “Информисање јавности путем
часописа Глас Тамнаве о дешавањима
и догађајима у раду локалне самоуправе Уб,
као и из других области живота и рада
у општини Уб“ - суфинансијер пројакта општина Уб

УБСКЕ ТЕМЕ

7.септембар 2017.г.
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У ОВОГОДИШЊОЈ СЕЗОНИ

ГРАДСКИ БАЗЕНИ ОБОРИЛИ РЕКОРД
Забележен највећи број продатих дневних улазница од отварања базена 1978. године
После три месеца, на убским Градским базенима
завршена је купалишна сезона, најуспешнија од отварања тог
објекта 1978. године. У периоду од 1. јуна до 31. августа
продато је 18.233 дневних улазница, чиме је оборен рекорд од
пре две године, када их је избројано 18.200. Цифри од 18.233
карата треба додати и неколико стотина пропусница, пошто је
улаз био бесплатан за добитнике дипломе „Вук Караџић“,
децу предшколског узраста, пензионере, труднице и особе са
сметњама у развоју, тако да су овога лета убски базени
угостили преко 25.000 купача.
Осим тропских температура, новом рекорду свакако је
допринела и цена дневне улазнице од 150 динара, чистоћа
воде и објекта, леп и уређен амбијент, као и висок ниво квалитета услуга. Оно што је најважније, сезона је протекла без
техничких потешкоћа у раду базена, истиче Радован Пулетић
директор Установе за културу и спорт, која газдује градским
купалишним комплексом.
„Базен смо добро припремили за ову годину, плашећи
се последица његове старости, које су прошле године биле
евидентне када смо три пута прекидали рад, па је радио
бепрекорно, тако да смо заиста прошли добро и што се тиче
прихода и што се тиче његовог функционисања“, у најкраћем
сумира минулу сезону Радован Пулетић.
Због рестрикција воде, летос није организовано ноћно
купање, али јесте школица пливања и пар музичких програма.

ШОМО “ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

УПИСАНО ПРЕКО
160 ДЕЦЕ
Убску Музичку школу похађаће 160 деце,
плус двадесеторо деце која ће ићи у
припремни разред.
ШОМО „Петар Стојановић“ може да се похвали да ће нову
школску 2017/2018. годину дочекати са највећим бројем деце у
историји њеног постојања. Како наводи директор школе Владимир
Ђенадер, убску Музичку школу похађаће 160 деце, плус двадесеторо
деце, која су пријављена за припремни програм, а који ће водити
млада професорка Јелена Киселчић. Укупно 180 деце имаће прилику
да усаврше своје музичке способности и раде са својим професорима
на развијању талента. С обзиром да су убска деца надарена, очекују се
значајни резултати на многим музичким такмичењима и наступима
широм домаће, али и интернационалне музичке сцене.

Добитна комбинација: Унук и деда
на убским Градским базенима

ЗАБОРАВЉЕНА У КОРОВУ

СИГУРНА КУЋА
Покојни Убљанин тестаментом је
завештао своју кућу... У посед је ушла једна
невладина организација, али кућа, после
мајских поплава 2014.године, стоји празна...
Многи свакодневно пролазе поред куће, недалеко
од Предшколске установе, а не знају да је то убска
‘’Сигурна кућа’’, коју је, за ту намену, завештао њен
власник пред крај свог живота. Невладина организација,
која води бригу о заштити жена, преузела је објекат, њени
званичници су долазили, чак је, како незванично сазнајемо, неколико угрожених жена ту било смештено...
Међутим, кућа је била поплављена у мају 2014.године.
Од тада у њу, изгледа, нико није ушао. Коров у дворишту
комшије повремено покосе, а нико не зна шта се
догодило са намештајем који се ту налазио.

Сигурна
кућаВојводе
у улициМишића
Војводе Мишића
Кућа
у улици

ШОМО „Петар Стојановић“ Уб
И ове школске године Музичку школу употпуњаваће клавирски,
гудачки, дувачки и соло-певачки одсек у оквиру којих ће радити: једна
класа виолончела, једна класа кларинета/саксофона, једна класа соло
певања, једна класа флауте, једна класа гитаре, две класе хармонике,
три класе виолине и три класе клавира, чији професори раде и као
корепетитори инструменталистима и соло певачима.
Са 16 запослених професора, Музичка школа „Петар Стојановић“
наставља са неговањем квалитетних вредности класичне музике и
савладавањем основних знања из области музичких појмова и теорије музике. Посредством своја два фестивала: Смотре стваралаштва
српских композитора и Интернационалног фестивала, који се традиционално одржавају годинама уназад, негују се, не само такмичарски
дух, већ и лепа пријатељства међу музичким педагозима и ученицима
музичких школа.
Д.Капларевић

У Центру за социјални рад нису имали информације
о овој кући, а комшије су, као што се могло очекивати,
биле уздржане. Једноставно, ни покојни суграђанин није
желео публицитет, а очигледно, ни невладина организација не хаје за овај објекат који, свакако, с обзиром на
локацију, има велику вредност.

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

МИА ЛАВАНДУЛА
Прича за целу породицу
Чуда постоје - ако у њих
верујемо. То је порука младе списатељице Маје Арсеновић из Лазаревца, а пореклом из
К а л е н и ћ а ( от а ц
Селимир). Дипломирала на Учитељском факултету
у Београду, где и
сада ради. Аутор је
и уредник сајта ‘’Учитељица Маја и пчелице’’. Лауреат је Награде града Београда за област образовања за 2016.
годину.
Миа Лавандула је прва књига
коју је написала, а прво издање, са
надахнутим решењем корица (тврди
повез) је двојезично, на српском и
енглеском језику.
Свој ентузијазам Маја Арсеновић описује у једној поруци својим
ученицима, a која је објављена, уместо
закључка, у маштовито, како то само
деца умеју, илустрованој књизи: ‘’Изузетно сам поносна на сва чуда у која смо
заједно веровали и која смо заједно
остварили. Верујући у успех, стигли смо
до краја пута - оног који је требало
заједно да прелетимо. Одавде настављамо даље, летећемо неким новим
путевима, али ће заувек остати све
успомене и траг свих наших успеха. Сва
наша заједничка чуда остаће записана у
нашим срцима и на страницама ове
књижице. Заувек’’.
Без чуда живот би био сиромашан, прозаичан, немогућ... Маја, кроз
причу о пчелици Мии Лавандули, показује да свако чудо чека на своје откривање, а трагачи би, само, требало да
буду упорни и да верују у оно што раде.
Човек, најчешће, верује у оно
што жели. Некад се само чини да је то
чудо. Кад се догоди - више није. Све од
нас зависи.
М.М.

„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

Да ли подржавате најављено пооштравање
казни за саобраћајне прекршаје ?
Драган Павловић, комерцијалиста:
- Моје мишљење је да је повећање казни за прекршаје у
саобраћају једино решење за нас јер смо такав народ да само
тако функционишемо. Kазне нас, просто, подстичу на нормално понашање. Друго, ми смо поприлично саобраћајно
необразован народ и мислим да би требало увести неку
додатну обуку за људе који често крше прописе. Значи, казне
треба пооштрити још више, али да буду за све исти аршини.
Не сме бити повлашћених у саобраћају, што се често дешава
на очиглед свих нас. -То је моја замерка на спровођење казни,
што ће рећи - правда за све.

Драган Симић, бравар из Уба:
- Казне треба увести али их примењивати реално, на
сваког учесника у саобраћају а не по личном нахођењу. Исто
тако, овлашћено лице би требало да скрене пажњу возачу на
прекршај, уколико је начињен из нехата или у журби. Опште је
познато да у овом малом граду нема довољно места за паркирање, што они злоупотребљавају и само сликавају по неколико пута дневно иста возила и пишу казне. Казне треба
смањивати а не повећавати, јер у друштву влада беспарица.

Милена Гардиновачки, пензионерка из Уба:
- Сведок сам свакодневног бахатог понашања појединих
возача, баш низ Вучијак где живим, и сматрам да казне треба
максимално повећати. Можда ће их то дозвати памети, бар
ове млађе возаче, јер старији су стекли неке навике и ту нема
помоћи. Исто тако, мислим да би полиција могла бар физички
да буде присутна више времена на улици, како би бар због
њих били мало пажљивији и сачували своје младе животе,
који свакодневно нестају у саобраћају. Они и када се појаве,
то је јако кратко време и онда кога хоће зауставе, кога они
неће или не смеју, пусте да дивља по улици.

Петар Ђорђевић, предузетник из Паљува:
- Мислим да су казне и сада превелике и уопште не
видим сврху њиховог повећања. Мора се наћи друго решење
за преваспитавање појединих несавесних учесника у саобраћају. Пооштравање финансијских казни, није адекватно решење, јер има људи који случајно направе прекршај и плаћају
огромне казне, или иду у затвор. Они бахати углавном имају
новац и плате казне, па наставе по старом. Такође, полиција
би могла мало више да упозорава а мање да кажњава. Путујем по целој Европи и сведок сам да су свуда полицајци спремни да помогну а не као код нас само да кажњавају. Значи,
треба да делују превентивно и све учеснике гледају истим
очима, што код нас није случај.

Стефан Петровић, студент из Паљува:
- Подржавам у потпуности повећање казни за прекршаје
у саобраћају јер сматрам да то једино на нас делује јер тако
мало размислимо о својим поступцима. Поред тога, треба
искоренити непримерено понашање полиције јер нису
реални и исти према свима. Јача аута пуштају да дивљају по
улици а неке мање познате заустављају и драстично кажњавају. Мој став је да сваки прекршај нема исту тежину. Прекорачење брзине и није тако погубнан потез и не треба га додатно
санкционисати. Најдрастичније казне треба увести за вожњу
у алкохолисаном стању, јер тада је свака рекција безуспешна
и последице су углавном катастрофалне.

Сузана Младеновић, текстилни радник из Уба:
- Подржавам у потпуности повећање казни и све што се
пропише у вези са саобраћајем, јер сам возач и знам колико је
тешко бити учесник у саобраћају на овим просторима. Свако
себи даје за право да уводи своја правила понашања у
вожњи, што може имати несагледиве последице. Не знам
како, али се мора увести неки ред али реално за све возаче,
без изузетака. Можда је ово један од начина, и ако буде дало
ефекат, треба још пооштрити казне, па нека се појединци
бахате до миле воље. Ово поменуто повећање, чини ми се да
већ даје резултате.

Владимир Ђенадер, директор Музичке школе Уб:
- Мислим да су постојеће казне довољно оштре, али
исто тако треба подржати све оно што је у циљу спречавања
губљења младих живота, што признаћете нема цену. Казне не
могу бити драстичне и морају бити усклађене са стандардом
грађана на овим просторима.Бахаћење свакако не оправдавам, треба поштовати све учеснике у саобраћају, поготово
пешаке и децу, и мислим да је то, ипак, уско повезано са
културом сваког човека. Ако се казнама буди савест у нама,
онда ту дефинитивно нешто није у реду. Али, ако је то једино
решење, онда заиста нисам против такве одлуке.

ОКО НАС

У РУКЛАДИ, НА ИМАЊУ ДАНИЧИЋА

КАРАМАНКА ПРКОСИ
ВЕКОВИМА
Према породичном усменом предању, крушка је стара
између 250 и 300 година
На имању Даничића у Руклади
једна крушка караманка вековима одолева и пркоси времену. Према породичном усменом предању, које се препричава и преноси са колена на колено,
стара је између 250 и 300 година. Глава
куће, Драгослав предање даље преноси.
„По бабиној причи, која је живела
99 година, а умрла је 1970, њој је њен
отац рекао када је била мала да је крушка тада имала од 150 до 200 година.
Значи, из 18. века. Баба је причала да
њен отац није дозвољавао да се деца и
људи пењу на крушку, зато што је стара
и крта. Ја вама преносим оно што сам
чуо. И нама баба, када смо били деца,
није дала да се пењемо на њу, плашећи
се да неће издржати терет и да ће гране
пући. Испод њене крошње су логоровале војске, и краљева и Титова, путници намерници су свраћали да са ње
уберу плод. То је чувена караманка,
стара сорта, најслађа и најбоља крушка“, тврди Драгослав Даничић из
засеока Рајски крај у Руклади.
Упркос старости, крушка и даље
рађа и даје плодове.
„Некад мало мање, а некада више,
као ове године. Сада је баш добро родила. Оне плодове које можемо да
дохватимо са земље, ми уберемо, оне
што су високо млатимо моткама. Нешто
ми, укућани поједемо, нешто други народ, а нешто и пропадне. Моји су кували џем, јер њој треба само мало шећера
и све буде како ваља. Пре десетак го-

Крушка караманка
у дворишту Даничића
дина су попадале многе гране, а остало
се држи. Пропада, као и човек, али још
увек рађа. Све у свему, добра је, она се
одазива нама и ми смо дужни да је поштујемо и огласимо да још постоји“,
збори Драгослав.
Како би је сачувао од изумирања, он
је пре неколико година караманку накалемио на старо стабло и на пар младих.
„Имам од ње подмладак у дворишту, где су и крушке, јабуке, брескве,...
Ове године, због велике суше, све је слабо родило, као и шњиве у воћњаку“, прича овај пензионер, пољопривредник и
већ четири деценије калемар. Са поносом каже да је себи и другима накалемио
неколико хиљада воћака.
Д.Н.

ОШ „МИЛАН МУЊАС“

УПИСАНА 192 ПЕТАКА
Традиционална прозивка ученика
5. разреда обављена је испред главног
улаза ОШ „Милан Муњас“, где је присуствовало око 190 ученика и њихових
родитеља. Сви су жељно ишчекивали
да чују у којем су одељењу и ко им је
одељењски старешина.
У овој школској години, убска
основна школа уписала је 192 ученика
петог разреда, што је за 28 ученика
више у односу на прошлу годину, па је
после више година, уместо шест, фор-
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мирано пуних седам одељења. Осим
ученика из матичне школе, уписани су
ученици из свих издвојених одељења,
к а о и н е кол и ко н о в и х у ч е н и к а и з
Београда, Лајковца и Дебрца.
У овој школској години одељењске
старешине петог разреда су: Дуња
Капларевић (V/1), Веран Мијатовић (V/2),
Славица Симић (V/3), Славица Николић
(V/4), Владимир Церовић (V/5), Ана
Игњатовић (V/6) и Немања Драгићевић
(V/7).
Д.К.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

цене

кг
кг
кг
кг
кг
кг
ком
ком
кг
кг
кг
кг
кг
ком
кг
веза
кг
кг
ком
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

50, 60, 70
40, 50
100
40, 50
400, 500
60
20
60, 70
50, 60
40, 45, 50
40, 50
30, 40
40, 50, 70
5, 10
50
20, 30
500, 600
220
10, 13, 15
80
250
40, 50, 100
50, 60, 80
150, 200
100, 120
1200
200
70, 80
100, 120
50, 70
70, 80
60, 80
30, 40
20, 25
200
200
50, 60

- Парадајз
- Краставци
- Краставци за тур.
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Плави парадајз
- Тиквице
- Паприка
- Љуте папричице
- Кромпир
- Блитва
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Ротква
- Боранија
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Брескве
- Грожђе
- Шантелије
- Нектарине
- Кајсије
- Диње
- Лубенице
- Смокве
- Малине
- Шљиве

Приредила: Љ.Симановић, 1.септембра 2017.
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КАД ДОЂЕ ЛЕТО

МИРИСИ И УКУСИ
ЗАВИЧАЈА
Има и таквих који сматрају
своје бивше комшије
грађанима нижег реда, бар,
док су ту, у завичају...
Кад стигне лето Убске улице
замиришу на сецкани црни лук у лепињи
са пљескавицом. Неки Убљани су
закључили да се, тада, утростручује
продаја роштиља на свим продајним
местима. Кажу, ужеле се наши гастарбајтери тих мириса који их подсећају на
младост и нешто што им у то време није
било тако често доступно. Сада, када су
дошли до пара радећи у иностранству
(такође, кажу, углавном послове који су
најтежи и које други одбијају), могу себи
да приуште, свакодневно, то што су
некада жарко желели а нису имали
могућности. Уосталом, зато су и кренули
‘’трбухом за кр... хлебом’’.
Међутим, има ту нешто чудно.
Сада су им и тамо пљескавице и
роштиљ доступни. Није то овде много
јефтиније. Разлог да се та неугасла
жеља изнова задовољава је у томе што
тамо у ‘’тим иностранствима’’ не могу да
их виде комшије или они које су некада,
пре њиховог одласка, са завишћу,
гледали са том пљескавицом у рукама...
Ту негде се крије и, бар, део
одговара на нека понашање у саобраћају. Ево примера! Крајем августа,
код моста, који је ближи спортој хали,
из камиона су продаване лубенице.
Аутомобили са домаћим таблицама,
углавном, су се заустављали на
тротоару или су улазили у улицу, а они
са, претежно, бечким таблицама,
стајали су на сред раскрснице, тако да
сви могу да виде да они имају
храбрости да ту зауставе, али и да
купују највећу могућу лубеницу. Улица
Вука Караџића је једносмерна па нису
толико уочљиви кад стану на тротоар,
али на сред пешачког прелаза - то је већ
нешто друго... Ако наиђе аутомобил из
оближње полицијске станице, журно ће
се извињавати и одмах померити свог
четвороточкаша са крајњом сервилношћу. Али, ако их, сиреном упозорите
да ометају саобраћај, само ће вас
презриво погледати. Још, ако их
познајете, њихово задовољство ће бити
утолико веће. Уживаће у својој бахатости.
Е, такви су у стању, ако, касније,
препознају ваш
‘’крш’’ на неком
паркингу да, мирно, не трепнувши,
запарају ексером (спремљеним за ту
сврху). И то од фара до задњег
мигавца... Знају да немате аларм и да се
ауто неће огласити као што би то учинио
њихов џип. Али, зато, они увек будно
мотре на свој аутомобил, пазе да га ни
случајно неко не огребе. Јер, када га
буду враћали у рента-кар агенцију,
мораће да плате сваку, па и најмању
штету (!?)...
А веза између пљескавица у
куповине лубенице? Па, очигледно је да
је то иста врста људи. Оних који 11
месеци раде и трпе, да би у августу или
јулу, показали бившим комшијама ко су
они и како су успели у свету.
М.М.

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

РАЗНОВРСТАН ПРОГРАМ У СЕПТЕМБРУ
Петак, 8. септембар

ГЕОПОЛИТИКА
И СРБИЈА
У Клубу Дома културе, 8.
септембра, са почетком у 19 часова,
биће одржана трибина „Геополитика и
Србија“ на којој ће говорити Миломир
Степић, доктор географских наука,
редовни професор универзитета и
научни саветник у Институту за политичке студије. Бави се теоријском

геополитиком, етно-геополитиком и
г е о п ол и т и ком с р п с к и х зема љ а .
Објавио је бројне ауторске и коауторске етничке карте, стручне радове и
научне монографије (У вртлогу
б а л к а н и з а ц и ј е , Ге о п о л и т и к а
неоевроазијска– позиција српских
земаља,Косово и Метохија–
политичко-географске и геополитичке перспективе, Српско
питање – геополитичко питање,
Косово и Метохија– постмодерни
геополитички експеримент, ...

Петак, 15. септембар

ИЗОЖБА СЛИКА
И ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
Јесења излагачка сезона Галерије
„Свети Лука“ почиње првом самосталном изложбом слика „Повратак“ Светозара Марковића, рођеног Убљанина,
који је, безмало, половину свог живота
провео у Швајцарској. Сликарством је
озбиљније почео да се бави на наговор
ћерки, а наставио зато што му његова
ликовна чеда у уљу и акрилу пружају
задовољство и позитивну енергију. Као
члан Удружења ликовних уметника
„Урош Предић“ учествовао је на више
колективних изложби по Швајцарској.
Осим што слика, пише и песме. Изложба
слика Светозара Марковића биће
отворена 15. септембра у 19 часова.
Одмах након изложбе, Убљани ће
имати прилику да се друже са још
једним завичајним ствараоцем, али у
области књижевности. Наиме, у Клубу
Дома културе, са почетком у 20 часова,
биће одржана промоција најновијег

Светозар Марковић
прозног дела Драгана Н. Лукића
„Вода“. У питању је роман посвећен
„историјским поплавама“ из 2014.
године, у коме се Лукић присећа свега
онога „што нам је тих дана било
страшно“. Будући да је из Талова, дела
града који је тада претрпео највише
штете, схватљиво је надахнуће аутора,
који тврди да је све написано у роману
апсолутна истина.

Петак, 22. септембар

КРАЉ ЧАЧКА
Кантаутор Ненад Марић, познат
као Краљ Чачка, кога многи називају
српским Томом Вејтсом, 22. септембра
наст упа у Клубу Дома култ уре. На
музичкој сцени се појавио крајем 2014.
синглом под називом „Мој Аватар“, а
две године касније објављује први
студијски албум „Земља снова“. У
његовој музици су садржани директност блуза, подсмешљивост кабареа,
музикалност џеза, концизност попа и
нетипична рокерска харизма. Започет

Ненад Марић- Краљ Чачка
као самосталан пројекат, Краљ Чачка
је данас комплетан бенд. Почетак
свирке заказан је за 21 час, а улаз је
бесплатан.

Уторак, 26. септембар

ТУЂ ЖИВОТ
Најновија предства убског позоришта „Раша Плаовић“, која је
премијерно изведена крајем маја, поново ће се наћи пред домаћом публиком 26. септембра. Комад „Туђ живот“
рађен је по тексту Новосађанина Милана Миловановића, режију и сценографију заједнички потписују Александар Тадић и Душко Ашковић, а продукцију Установа за културу и спорт. У представи играју искусни глумци: Владимир
Тадић, Славица Малетић, Мишел Капларевић, Зоран Аврамовић, Мирјана Симић, Воја Раонић, Александар Петро-

Детаљ из представе
вић, Милан Марковић, Жикица Милошевић, Снежана Јовановић и Драгана
Јанковић. За музику је задужен Немања Јовановић, а за шминку Зорица
Сибиновић. Почетак представе:
20 часова, цена улазнице 200 динара.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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НОВА РУБРУКА У „ГЛАСУ ТАМНАВЕ”

TAMNAVSKI LEKSIKON

НЕМАЊА МАТИЋ,
фудбалер Манчестер јунајтеда
и репрезентативац Србије
Биографија
Немања Матић (Врело, рођен 1.
августа 1988.године) је српски фудбалски репрезентативац који тренутно
наступа за Манчестер јунајтед. Поникао је у ФК "Обреновац 1905" из Обреновца, а у пионирским данима је играо
за убско Јединство и лазаревачку
Колубару. У млађим категоријама је
наступао за Црвену звезду и Партизан.
Сениорску каријеру започео је са 16
година у лазаревачкој Колубари, у којој
је одиграо три сезоне и забележио 16
наступа, пре него што је 2007. отишао у
Словачку, у редове Кошица, где је врло
брзо постао стандардан првотимац и
најбољи играч, а помогао је тиму да
дође до Купа Словачке 2009-те и четвртог места у првенству. Те године, након
брилијантних наступа за младу репрезентацију Србије, потписује уговор са
Челсијем, али у јакој конкуренцији не
добија праву шансу. Одлази на позајмицу у холандски Витесе (2010/11) и
већ наредне сезоне прелази у лисабонску Бенфику (2011/12), где се у
потпуности афирмише као играч. У
сезони 2012/13. је проглашен за најбо-

љег играча португалског првенства, а
у редовима лисабонског клуба осваја
првенство, куп и Лига куп. Добре
партије препоручују га најбољим
европским клубовима, а најупорнији у
жељи да га доведе бива управо његов
бивши клуб Чесли на челу са тренером
Мурињом, са којим сарађује и данас у
дресу Манчестер јунајтеда. Са Челсијем је освојио две титуле шампиона
Одрастање на Убу
Премијер лиге (2014/15) и (2016/17) и
памтим по...
Лига куп (2015). У два наврата (2014. и
Летњим
турнирима, како на Убу,
2015), од стране ФСС, проглашаван је
за најбољег српског фудбалера. За тако и у селима убске општине. Једва
репрезентацију Србије одиграо је 33 сам чекао летњи распуст да играмо
утакмице и постигао један гол. Трену- турнире малог фудбала.
тно живи у Манчестеру са супругом
Уб би требало да буде
‘’
Александром, сином Филипом и
поносан
на...
ћерком Теом.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- Има их много, али када сам
овде највише времена проводим на
Школарцу, стадиону „Јединства“,
школском игралишту у Врелу...
Посебно бих издвојио Цркву у Врелу, која је по мени лепша од лондонског Биг Бена.

МУЗЕЈ ИЛИ, БАР, ‘’СПОМЕН СОБА’’ ЗА НЕЗАБОРАВЉЕНЕ?

ВЕЛИКАНИ ЗАСЛУЖУЈУ ВИШЕ
Уб има своју историју и личности које су заслужиле да не буду
заборављене. Ових дана покреће се занимљива иницијатива
Постоји Завичајни музеј у
згради новог Црквеног дома. Али,
његова активност је, чини се,
утихнула по самом отварању.
Сакупљени су извесни експонати,
вероватно постављени и ту се стало. Незваничан податак је да
се закупнина за тај простор плаћа,
међутим, о историји овог краја не
би се рекло да неко посебно води
рачуна.
Недавно, уз кафу и чашицу
разговора са Убљанима Мирославом Перишићем и Бранком Рајшићем, родила се идеја о покретaњу
иницијативе да Уб добије специфичну просторију (или део неке
државне зграде) где би се сакупљао материјал везан за сећања
на важне личности из даље и
ближе прошлости убске општине.
Постоји читава галерија
ликова који би се ту нашли, а
добили би, на тај начин, својеврсно признање ове средине.

Убљани, који, после три
деценије од смрти Митрослава
Селаковића Мире Фаље, желе да
сачувају успомену на њега и на
велики допринос који је дао
развоју убске оптине у периоду
седамдесетих и почетком осамдесетих година прошлог века,
ових дана трагају за идејама о
томе - како сачувати од заборава
дело човека који је оставио
неизбрисиве трагове у Убу и
Тамнави. Можда је идеја о изградњи музеја, а у оквиру њега,
посебне спомен собе оно што би,
у овом тренутку било сврсисходно.
Можда ће нека улица
понети Фаљино име, можда и
неки објекат... Али, чини се, да
идеја о спомен соби заслужује да
буде озбиљно размотрена. М.М.

- Много тога... У последњих неколико година као општина смо доста
напредовали захваљујући председнику општине Дарку Глишићу.
Такође, Уб може да буде поносон што
има много образованих људи који су
међу најбољима у Србији у послу
којим се баве, као што су др Мирослав Перишић и проф.др Милан
Недељковић. Исто тако, имамо неколицину људи из спорта који су, заиста, пронели име нашег града
широм света.

На Убу ми највише смета...
- Што је главна улица отворена
за саобраћај и мислим да је време да
се затвори, бар викендом. Такође,
смета ми и што се улична светла у
Врелу гасе у 23:50 часова, па лопови
из других општина вршљају по нашем селу.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- Мислим да ће се Уб нагло
развијати када се заврши ауто-пут.
Треба очекивати да, у наредних 10-15
година, Уб добије дупло више становика. Отвориће се много опција за
бизнис, биће потребан хотел, отвараће се многе фирме... Уб ће постати
елитно предграђе Београда – живи
били, па видели...

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...
- Одржавање спорских терена и
дечијих игралишта. Школарац је
велико благо Уба, па га због тога
треба посебно неговати. Једино је
место на Убу, где можете одвести
мало дете да се игра. Фали нам више
тобогана, љуљашки, клацкалица...
Можда је, за тако нешто, једна од
опција и општинско брдо Шепковац.
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МИНИСТАР УДОВИЧИЋ ПОСЕТИО МИОНИЦУ ПОВОДОМ ПОЧЕТКА РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ

СА РЕЧИ НА ДЕЛА
Укупна корисна површина хале износиће 2.897
квадратних метара, а максимални капацитет је
око 2.800 људи. Спортски део пода биће
урађен према ФИБА и ИХФ нормама за
одигравање међународних утакмица.
Министар омладине и спорта у Влади Републике
Србије Вања Удовичић је поводом почетка извођења
радова на завршетку спортске хале 30. августа посетио
Мионицу. Министар Удовичић у друштву председника
општине Мионица Бобана Јанковића и државног секретара
за спорт Предрага Перуничића овом приликом обишао
спортску халу започету пре две и по деценије.
- Данас почињемо овај капитални пројекат за Мионицу
и са речи прелазимо на дела. Нешто што пропада 25 година
постаће најсавременија спортска хала за пет месеци.
Реконструцијом ове хале, сређивањем спортских терена и
школског простора, Мионица и цео Колубарски округ
добиће спортски центар за све спортисте и рекреативце у
којем ће моћи да се организују сва велика такмичења.
Желимо да Мионица постане још један леп центар за спорт,
да рукомет у њој добије свој Национални тренинг центар,
али и да створимо услове за све друге спортове и да овде
окупљамо младе спортисте из целе земље и региона- рекао
је министар Удовичић.
Укупна вредност радова на спортској хали је 113,7
милиона динара, од чега је Министарство омладине и
с п о рт а о п р е д е л и ло 4 4 м и л и о н а д и н а р а , а ос т а т а к
средстава је обезбеђен из буџета општине Мионица. Укупна
корисна површина хале је 2.897 квадратних метара, а
максимали капацитет је око 2.800 људи. Спортски део пода
биће урађен према ФИБА и ИХФ нормама за одигравање
међународних утакмица.
- Оваквим улагањима широм Србије и децентрализацијом спорта, желимо да у свим градовима и општинама у
Србији створимо услове да спорт буде начин живота за свезакључио је министар Удовичић приликом посете Мионици.
- Мионица има спортску халу која деценијама стоји
незавршена, она је у ствари једна незавршена прича, пропуштена шанса за генерације које нису имале прилику да прве
спортске кораке направе баш у њој. Уз помоћ Владе Републике Србије и Министарства омладине и спорта крећемо у
завршенак радова на спортској хали и пројекат Националног тренинг центра за рукомет. Такође, крећу и радови на
реконструкцији зграде основне школе „Милан Ракић“ у
Мионици и партерном уређењу читавог простора, тако да ће
наши малишани имати привилегију да ће им на располагању бити садржаји који су до сада били доступни само
деци из великих градова. На овај начин ћемо створити базу
где ће наша деца моћи да тренирају, да се баве широким
спектром различитих спортова, а Мионица ће завршетком
овог пројекта добити сасвим другачији изглед и постати
место окупљања многобројних спортиста и рекреативаца,
истакао је председник општине Мионица Бобан Јанковић.

ВЕЧЕ РОК МУЗИКЕ У МИОНИЧКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

НОТЕ КОЈЕ
ОДОЛЕВАЈУ ВРЕМЕНУ
Професорка шпанског језика и наставница гитаре у
Музичкој школи ''Ватрослав Лисински'' у Београду Јасмина
Драгићевић је 26. августа у Библиотеци ''Милован Глишић''
приредила својеврсно путовање светом рок музике изводећи на акустичној гитари стране и домаће хитове из
осамдесетих и деведесетих година. Вече су организовали
чланови недавно основаног Клуба љубитеља књиге који
функционише при мионичкој установи културе и који су се
потрудили да пре сваке нумере присутне упознају са
кратком биографијом извођача чији су хитови били на
репертоару, од славних америчких састава R.Е.М. и
Metallica до домаћих група Галија и Електрични оргазам.
Текстове су читале наставница српског језика Гордана
Атић и стручна сарадница Библиотеке Јелена Милосављевић, које су по завршетку коцерта биле медијаторке
дискусије на тему ''Музика-некад и сад''.
А.К.

Јанковић, Перуничић и Удовичић
у обиласку мионичке Хале спортова

ПОЧЕЛА ШКОЛСКА ГОДИНА

ПРВАЦИМА БЕСПЛАТНИ
КОМПЛЕТИ УЏБЕНИКА
Првог септембра је почела нова школска година у
све три мионичке образовне установе, Основним школама
''Милан Ракић'' Мионица и ''Војвода Живојин Мишић''
Рајковић и Средњој школи Мионица. Овим поводом ђаке је
посетио председник општине Мионица Бобан Јанковић,
који је првачићима у њиховим матичним школама уручио
бесплатне комплете уџбеника-дар општине Мионица.
- Свим ученицима, учитељима и наставницима
желим пуно успеха у новој школској години. Да вам
школски дани буду лепи, праћени срећом, успесима и
напретком, да се радујете новим знањима. Посебне
честитке упућујем ђацима првацима са жељом да им
школовање буде прожето вредним учењем, марљивим
радом и искреним и правим пријатељствима -поручио је
председник Општине Бобан Јанковић и додао да је
полазак у школу један од најлепших догађаја за малишане
и њихове родитеље који ће увек памтити, као и да су
школски дани најважнији период у одрастању деце.

Бобан Јанковић
у разговору са мионичким ђацима
Према речима првог човека мионичке општине, који
је истог дана обишао и Средњу школу Мионица и присуствовао позоришном програму организованом у Културном центру у част предшколаца и првака, поред набавке
уџбеника за прваке, што ће постати пракса, обезбеђивања
бесплатног превоза ученика, бесплатног улаза на базене
Спортског центра ''Лепеница'' за основце и наградних
путовања за одликаше, локална самоуправа ће и низом
других активности наставити да спроводи пројекат унапређења услова образовања.
Иначе, на подручју општине Мионица ове школске
године у клупе је село 126 ђака првака. Мионичке образовне установе у новој школској години похађаће 1.154
ученика, од чега Основне школе ''Милан Ракић'' Мионица и
''Војвода Живојин Мишић'' Рајковић у матичним установама и издвојеним одељењима 1.020 ученика (813 у мионичкој и 207 у рајковачкој школи), док је на трогодишњим и
четворогодишњим образовним профилима у Средњој
школи Мионица уписано 134 ученика.
А.Ковачевић
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У ОРАШЦУ ИЗМЕЂУ УБА И ОБРЕНОВЦА

ЧУДЕСНА ХРАСТОВА ШУМА
Наш репортер на лицу места - иза Јошеве и Љубинића,
у Орашцу, у једној шуми постављен је крст са неколико
ознака, сликом фреске Белог анђела и упутством...
Свратили смо у Лончаник по водича, Жељка
Вулетића, наставили преко Јожеве, Љубинића и,
кроз Орашац, стигли на
обод храстове шуме, чији
власник је, како нам је
речено, тренутно у иностранству.

Земљаним путем прилазимо до самог места где
је, у расчишћеном кругу од
десетак метара, постављен
крст од храстовог дрвета,
прецизно обрађен, лакиран са сликом Белог анђела на предњој и упутством
на задњој страни. Упутство
је јасно. Следили смо и...
Чини се да нека енергија
постоји, а можда...
Ипак, редиестезијски
инструмент показује да постоји јако енергетско поље
како се иде ка средишту. Др
Зоран Коцић Торнер испитује тло и налази да je у
поднижју једног младог
дрвета, на дубини од око
метар, закопан неки гвоздени предмет. А легенда
(?) каже да је у том селу
једна жена убила своје тек
рођене близанце јер јој је
муж био у рату, синови већ
одрасли... Није могла да
поднесе срамоту.
Радиестезисти испитују и околину. Нема под
земљом остатака људских
костију. Само тај један гвоздени предмет. Жељко
испитује даље. ‘’Јавља’’ му

се да је тим предметом почињено убиство,
али не деце. Могуће је, каже, да је њиме
окончан живот некој животињи у могућим
мистичним догађајима који се, према сумњама власника, одигравају на овом месту.
На дрвету, иза крста, на висини од око
три метра стоји табла на којој пише да је ту
‘’Извор Белог Анђела’’, а нешто ниже,
огуљена је кора у облику правоугаоника а на
белој подлози дрвета уцртан је црвени крст
(какав је био симбол крсташа), а у његовом
хоризонталну делу разабира се стрелица
која показује не десно (ка западу).
Мишљења су подељена. Од оног да је то
место обележено за подизање новог верског
храма (цркве), до сумње у активност неке од
секти које делују на овим просторима. Над
овим делом шуме круже неке велике црне
птице, а зеткли смо и два пса неппознате
расе. То све доприноси разним претоставкама којима се додају и податак да је власник шуме, на том, месту, пре извесног
времена, нашао кожу огуљену са неке животиње. Предао је надлежнима, али није до
сада добио никакву информацију. Претпоставио је да се ту обављају некаквби обреди
јер су виђени и џипови са посетиоцима у
црној одећи...
Малу екипу у којој је био и наш репортер
нико није узнемиравао. Напротив, осећали
смо се опуштено. Као да је енергетско поље,
после полусатног боравка, деловало позитивно на наше мисли. Орао од маховине у
подножју једног дрвета, као да нас поздравља. Видимо се!
У повратку Доктор Зоран и водич
Жељко, гласно анализирају оно што смо
видели. Очигледно је да се неко потрудио.
Неко озбиљан и посвећен свом убеђењу.
Зашто извор? Има негде у близини извор
воде, али наши радестезисти су уверени да
се ради о извору енергије, која, као у случају
познатих Најданових кругова, има благотворно дејство, а онај ко је поставио обележја зна зашто је то учинио. Нисмо видели
два пса при повратку, али само уочили да се
птице враћају. Баш у крошње у околини
‘’Извора Белог анђела’’.
Доктор Зоран Коцић Торнер упоређује.
Нема оваквих искустава. На планини Ртањ,
кад је прелећу авиони, делује нека сила која
омета компасе. Капелу на самом врху није
испитао Артур Кларк јер му нису дали
дозволу... Такође. ни брод Калипсо, који је
Дунавом дошао до Миријева није добио
дозволу да истражи систем тунела испод
праисторијске плоче...
Милан Миловановић

Зоран Коцић Торнер
ће наставити истраге

Јасно видљиве
црте на дрвету
иза изданка који,кажу,
симболише близанце
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СЕЛУ У ПОХОДЕ - ЛОНЧАНИК

ГРАЂЕВИНА КАО
ПРИБЕЖИШТЕ
У пољопривредној производњи нема
прихода, а бушење бунара јењава.
Жељко Вулетић из Лончаника се
заинтересовао за радиестезију...
- Кад сам почео са копањем бунара
није било машина са моћним бургијама,
започео је своју причу Жељко Вулетић, рођак
познатог професора Витомира Вулетића, чију
књигу, са поносом показује, док супруга
Славица износи кафу у њиховом домаћинству у Лончанику. - Силазио сам и до дубине
од 35 метара, али почело се са машинским
бушењем и постављањем пумпи са воду, а
тада је, некако, почео и посао да се смањује.
Жељко поседује око четири хектара
земље, али не бави се земљорадњом, Даје
под закуп, а он се, поред бушења бунара, бави
и грађевином. Мајстор је за зидање, малтерисање и остало. Али, бави се и радиестезијом.
На почетку је воду тражио користећи рашље,
али после првих контаката и искустава са
радиестезистима, нарочито са Доктором
Зораном Коцећем Торнером, направио је
справу која, на принципима Теслиног учења
испитује микроталасе које емитује свака
материја. У почетку област његовог интересовања била је у вези са истрагама воде у тлу.
Јер, како каже, пре него што погоди посао он
жели да буде сигуран да ли ће и на којој
дубини наћи воду.

Жељко Вулетић
Временом интересовање се ширило
па је Жељко дошао и до других личних
открића, а направио је и сопствени апарат
којим врши истраживања.
Доктор Зоран Коцић Торнер помаже
свима који су заинтересовани. Има добру
сарадњу са Жељком Вулетићем. Каже да,
Теслином методом, дијагностицира, са стопостотном сигурношћу промене у организму и
даје бесплатне савете за лечење алтернатвном медицином. А Вулетић из Лончаника
упија нова сазнања. Жели да уђе у све тајне
енергетских поља, да научи комуникацију са
апаратом који, како тврде, непогрешиво
открива све што га питате. Наравно, потребно
је, пре свега, веровати у себе и створити такве
енергетске таласе својих мисли да апарат, на
сваки захтев, одговори конструктивно и
тачно.
У Лончанику има пуно пољопривредних произвођача, вођара са засадима
вредним пажње. Успоставићемо контакт и,
опет, кренути том селу у походе. Овог пута,
тема се наметнула сама од себе. Син Марко
(осми разред) и ћерка Милица (техничар
хортикултуре) били су одсустни. Супруга
Славица није била спремна за ‘’сликање’’, па
је Жељко, глава породице, заузео позу поред
машине за бушење бунара.
М.М.
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ЧАРШИЈСКЕ ПРИЧЕ

’’ГЛАВА ШЕЋЕРА’’
Нешто се догодило
са нашим животима...
Прича наше суграђанке овако
гласи: ‘’Наводно, дошла је жена да се
пријави, као избеглица, за програм
донација из чијих средстава се граде
куће за расељена лица са боравиштем у
убској општини, а оно, ни пет - ни шест,
него 1.000 евра. Наводно, тражено да
плати, па ће посао бити завршен...’’ Тако,
или некако другачије, углавном, процурело и разлило се по убским улицама.
О томе колико је људи, свих ових
година, дало мито, већ дуго се прича.
Све датира, понајвише из времена
досовске власти, чији пипци су се,
очигледно, протегли и до данашњих
дана. ДОС је само на почетку био нова
револуционарна (после Плишане револуције) власт, а онда су дошли, са
разних страна и из разних странака,
увлакачи, прелетачи, људи без образа...
Брзо су се додворили новим ДОС-овим
функционерима и наставили по старом.
То зна цела чаршија. И зна ко су ти људи.
А они? Мирно годинама пролазе поред
нас, чувају своја радна места, дворе и
клањају се. Не стиде се онога што се
прича јер, гласине су гласине, а они су
угледни грађани, лојални и одани сваком режиму. Понекад, кад им се пружи
прилика, огребу се, ућаре нешто, ситно,
цикетански...
Међутим, последице њиховог
рада одразиле су се на све, а највише на
углед власти. Народ ћути, али унутра, у
том народу, се кува. Само понекад неко
направи сцену, узбурка оне упућуније, а
онда се наставља по старом...
Прича о убској ‘’Глави шећера’’ се
разлива по чаршији. Епилог ће уследити, само, да не пукне по медију који, уз
поштовање свих законским прописа,
објављује, повремено, опору истину о нама. У малом месту то је као пуцањ у
сопствену главу, али ризик преузима
аутор. Увек је то и до сада чинио.
Милан Миловановић

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

СВИРЕПО УБИСТВО У ДОКМИРУ

КОНКУРС ЗА 100 ВАТРОГАСАЦА

УБ ДОБИЈА ДВОЈИЦУ
У Колубарском округу, има места за неколико полазника и то: два
полазника на Убу, два полазника у Мионици, један полазник у Осечини,
један полазник у Владимирцима, један полазник у Коцељеви.
Министарство унутрашњих послова расписало је 11. августа конкурс
за упис 100 полазника за основну обуку
припадника ватрогасно-спасилачких
јединица. Конкурс ће трајати 30 дана од
дана објављивања, а потребна документација се доставља у полицијским
станицама по месту пребивалишта
кандидата.
Уб је добио два места, односно
двојица полазника ће имати могућност,
после решења конкурсне Комисије, да
прођу обуку. До сада је у Полицијској
станици Уб предато десетак пријава, што
говори да су убске млади заинтересовани за овај тежак и частан позив.

Лице које конкурише за организациону јединицу на Убу, мора да испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да има пријављено пребивалиште на територији РС
најмање четири године и шест месеци,
да има најмање годину дана пребивалиште на територији Уба, да има од 19
до 30 година, да има завршено средње
образовање, да не постоје безбедоносне сметње за заснивање радног односа, да има положен возачки испит
„Ц“ категотије, да испуни посебне
здравствене, психо-физичке и моторичке способности.

Убски ватрогасци ускоро добијају појачање
Убска ватрогасна јединица на челу са
командиром Драганом Радојичићем, без
обзира на недостатак потребне механизације и људског ресурса, показала се
изузетно пожртвованом и спремном за
све прилике у ванредним ситуацијама.
Због отварања ауто-пута планира
се проширење јединице, која ће, временом, прерасти у вод, па ће, уместо садашњих 12+1, укупно бити 25 ватрогасаца,
што значи да ће се за неколико месеци
конкурс поновити, а на обуку отићи још
неколико младих Убљана жељних да
учествују у тимском раду ватрогасне
службе.
Полазник, који успешно заврши
обуку, добија уверење и стиче могућност заснивања радног односа као приправник у ватрогасно-спасилачким јединицама, уз дужност да најмање пет
година остане на раду. Полазницима су у
току обуке обезбеђени стан и храна, као
и неопходна опрема. Стручно оспособљавање траје 17 радних недеља.
Д.К.

ПОСТУПАК
ИЗБОРА КАНДИДАТА
Процедура траје од један до три
дана, у зависности од резултата
остварених првог, односно другог
дана. Кандидати су у обавези да
испуне посебне критеријуме и прођу
процес селекције који чини: лекарски
п р е гле д , п р о ве р а п с и холо ш ко г
статуса, провера базичног моторичког
статуса и интервју.
Сваки појединачни део процеса
селекције је елиминациони за
кандидате који не задовоље утврђене
критеријуме. Путне трошкове,
трошкове лекарског прегледа и
трошкове боравка у току процеса
селекције сносе кандидати.

НОВИ ПРОПИСИ ЗА ВОЗАЧЕ

УХАПШЕН МУШКАРАЦ КОЈИ
ЈЕ ЗАДАВИО СТАРИЦУ
Велики број доказа да је С.А. усмртио Веру Ракић.
Одузети му ауто и одећа.
Након вишечасовне потраге, полиција је успела да ухапси С.А. (37) из
Докмира, који се сумњичи да је задавио
Веру Ракић (77) из истог села. Осмуњичени је ухапшен на улазу у Ваљево, из
правца Шапца, одређено му је полицијско задржавање до 48 часова, а
након тога је приведен у Више тужилаштво у Ваљеву.
Сумња се да је С.А. у недељу у ноћ
(27.августа) задавио девизну пензионерку Веру Ракић, чије беживотно тело
је тек после 30 сати пронашла њена
ћерка Зорица. Несрећна жена је пронађена на поду, поред кревета, а њено
тело су изгризле мачке које је гајила.
Још нису познати мотиви убиства старице, која је с покојним мужем дуго
живела и радила у Француској. С. А, кога
је Верка познавала, наводно је дошао
код ње у недељу увече, а након свађе
која је избила претпоставља се да ју је
задавио, закључао улазна врата и
побегао.
- Врата су била закључана и то ми је
било чудно. Унука ми је прва рекла да је
прабаба мртва. Пришла сам прозору и
видела мајку на поду. Супруг је развалио комарник и тада сам имала шта да
видим! Желим да тог крвника погледам
у очи и питам га: „Засто ми уби мајку?!”
Она никоме ништа нажао није учинила.
Свакоме је помагала колико је могла кроз плач прича Зорица.

ПАС ПОКЛАО ЖИВИНУ У СОВЉАКУ

КОКОШИЊАЦ ОСТАО ПРАЗАН
Оштећени Љубомир Париповић апелује на надлежне
институције да се позабаве овим проблемом, јер се сличне
ситуације редовно понављају широм убске општине
Пси литалице настављају свој
крвави пир широм убске општине... На
имању Љубомира Париповића у Совљаку, ових дана, након напада једног
пса, за неколико минута, страдало је 25
кокошака. На његов позив, излашли смо
на лице места, и затекли празан кокошињац. Како каже, након овог догађаја
није знао коме да се обрати, а „Глас
Тамнаве“ му се чинио као најбоље
средство за скретање пажње на овај све
учесталији проблем.

ВЕЋЕ КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ
Једна од новина је двапут већа казна за невезивање појаса или
разговор моблиним телефоном у току вожње. Нови текст закона требало
би да се нађе пред посланицима скупштине почетком октобра.
У једној руци волан у другој телефон
- казна 10.000 динара. Вожња без појаса
10.000 динара. Више од 0,2 промила
алкохола у крви, прекршај је који ће
возаче убудуће коштати такође 10.000
динара.
Возачи су подељених мишљења.
Поједини грађани сматрају да су казне
превисоке, неки говоре да треба да буду и
веће како би се поштовали прописи, неки

су скептични да ће то поправити црни
биланс на путевима.
Нови закон требало би да примора
возаче да смање и брзину. Теже ће се
кажњавати насилничка вожња, односно
у граду преко 90, а на аутопуту преко 220
километара на час. Међутим, додато је и
још једно правило - уколико на путу
возачи наиђу на знатно спорије возило,
могу да га обиђу и преко пуне линије.

Истина, само у посебним случајевима дозвољено је заобилажење трактора,
багера или, рецимо, комбајна.
Кажњавања ће, у односу на раније,
бити знатно блажа за истеклу возачку
дозволу и за вожњу зауставном траком
на аутопуту. С друге стране, за родитеље који децу не везују појасом или оне
који возе без дозволе, предвиђене су
казне од 100.000 до 120.000 динара.

Према њеним
речима, полиција је
узела отиске и пронашла кључ улазних
врата.
- Ако је тачно да
је С.А. убица, могу
само да кажем да је
на чудан начин вратио Вери то што је
Убијена
помагала његовој
Вера Лукић
породици. Излазила
је у сусрет шта год
им је требало. О његовом оцу и мајци
имам само речи хвале. То су радни и
вредни људи - кратко је рекла Зорица, у
изјави које су пренеле дневне новине
“Ало”.
У Докмиру су сви шокирани злочином који се догодио у овом мирном
селу. Не могу да верују да је неко могао да
дигне руку на жену која је, кажу, свима
помагала.
- Чули смо ко је осумњичен, да је
убица - рекли су житељи Докмира, а
пренеле „Вечерње новости“. - Он је
лечени алкохоличар, а пре неколико
месеци поново је почео да пије. Кад је
"под гасом", не зна шта ради. Ко зна,
можда је и те вечери, када је био код
Верке, био пијан. Ако је он убица, онда је
на монструозан начин ‘’вратио’’ Верки за
све добро што је пружила његовој
породици.

Остао без живине:
Љубомир Париповић

- Око 14 часова, док сам био у кући,
комшија ми је јавио да је једно куче
пробило ограду и улетело у мој кокошињац, и да коље кокошке. Када сам изашао,
имао сам шта да видим- готово сва
живина коју сам имао лежала је по
дворишту. Пас је побегао, односећи део
„плена“, а од целог кокошињца успео сам
да спасем само једну коку. Да сам га видео
раније не могу да гарантујем да га, од
беса, не бих убио, што би било равно
катастрофи. Није ми жао материјалне
штете, већ што се овакве ствари код нас у
Совљаку редовно дешавају- каже Париповић, који је овај случај пријавио и убском
Азилу за псе.
- Обећали су ми да ће изаћи на
терен. У нашем крају, код оближњег
стоваришта и ресторана «Беча» често се
окупљају чопори паса луталица, који и
даље праве штету по комшилуку. Томе се,
већ једном, мора стати на пут. Желео бих
да апелујем на надлежне да се позабаве
овим питањем, кад већ не могу грађанизакључује огорчени викендаш из Београда, уз констатацију да животиње у
нашем друштву имају већу заштиту него
људи.
М.М.М.
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ШЕТАЛИШТЕ
ПОРЕД АМБРОЗИЈЕ
Ову опасну коровску биљку треба
чупати из корена пре цветања,
а касније се препоручује кошење
и спаљивање.
Ако шетате поред реке Уб, десном
страном кеја узводно, морали сте да
запазите да је, у пољу кукуруза, изникла
амброзија висине једног метра, док су
обале уредно покошене. У питању су
приватно земљиште уз само шеталиште,
а на њиховим власницима је да се побрину да се амброзија уништи, јер би у
супротном требало да реагују надлежне
институције, као и на свим другим
запуштеним парцелама.

Амброзија
поред убског кеја
У градовима Србије комунална
предузећа задужена су за уништавање
ове штетне биљке, која изазива јаке
а ле р г и ј с к е р е а к ц и ј е , а л и ј е њ е н о
уклањање нужно обавити пре него што
дође у фазу цветања и брзог ширења
поленових зрна - ветром. Зато је у
Новом Саду, крајем прошле године,
једно приватно предузеће нацртало
мапу територијалне распрострањености амброзије. Људи обучени да је
препознају, обилазили су разне локације користећи дронове и хеликоптере,
што им је додатно помагало у лоцирању
ове, по здравље, опасне коровске
биљке.
Процењује се да је у Србији сваки
пети становник алергичан на амброзију.
Наши суграђани су се, ових дана, жалили на гушење у пределу штитне жлезде,
сузење очију и главобољу. Амброзија је
примећена и у центру града на једном од
градилишта. Цветна сезона јој је у пуном
јеку, а довољан је слабији ветрић да
разнесе полен. Зато је треба чупати из
корена пре цветања, а касније се препоручује кошење и спаљивање. Алергијске реакције може да изазове и минимална количина од само осам зрна по
кубном метру ваздуха.
Док чекамо да се надлежни побрину за њено уништавање, савет је да се
избегава боравак у природи у време
њеног цветања, да се затварају прозори
после кише и када дува ветар, а да се
излази напоље рано ујутру, када је
концетрација полена у ваздуху најмања.
По повратку у кућу, препоручљиво је
туширање, четкање или прање косе. У
кући би требало користити јонизатор, а
напољу носите наочаре за сунце, док
ноздрве треба намазати вазелином. Д.К.

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

ВИСОКА ЦРКВЕНА ОДЛИКОВАЊА ЗА ВЛАДАНА КОСТИЋА, ДИРЕКТОРА „ЕЛМОНТА“

ДВА ОРДЕНА
ЗА ДВА ДАНА
Владан Костић, директор „Елмонта“ Лајковац,
одликован је високим признањем Српске православне цркве - орденом
Светог Симеона. Ово највише одликовање Шумадијске епархије, у суботу
2.септембра, Костићу је лично уручио Владика Јован
Додела ордена
шумадијски приликом осСветог Симеона у Петки
већења Светог храма у
Петки.
Наредног дана, 3. септембра, на црквеној свечаности у
Латковићу, Владика ваљевски Милутин доделио је
Орден Светог Николаја Велимировића
директору „Елмонта“ највише признање Ваљевске епархијеза директора „Елмонта“:
орден Светог Николаја Велимировића.
Владика Милутин и Владан Костић у Латковићу
- Са осећањем поноса, части и дубоке захвалности
примам ове ордене Светог Николаја и Светог Симеона, за мој
скромни допринос нашој цркви саборној и народу Владана Костића којима се захвалио преосвећеном
православном. Колектив коме припадам , погон „Елмонт“, Владики ваљевском Милутину и преосвећеном Владики
као део Рударског басена „Колубара“, одувек је, колико су шумадијском Јовану
За велики допринос обнови храма у Латковићу,
могућности дозвољавале, помагао цркви и народу овог
краја. Други и трећи септембар су велики дани за мене и моју Владика Милутин доделио је Епископску грамату
породицу, и обавезујем се да ћу и даље помагати Епархији актуелном председнику општине Лајковац Андрији
Живковићу.
Ваљевској и Шумадијској, као и народу овог краја- речи су

КОКТЕЛ ОО СНС ЛАЈКОВАЦ У МАРКОВОЈ ЦРКВИ

ОПРАВДАЋЕМО
ПОВЕРЕЊЕ ГРАЂАНА
Општински одбор Српске напредне странке Лајковац недавно је
одржао коктел који је окупио 250
најистакнутијих функционера, чланова
и активиста странке који су својим
радом и залагањем допринели добрим
резултатима СНС-а у Лајковцу, како на
локалним изборима у априлу прошле
године, тако и на председничким
изборима одржаним ове године, али и
ништа мање битним изборима за
Савете месних заједница.

Коктел је организован код
„Кумове воденице“ у Марковој Цркви, а
међу истакнутим гостима нашли су се и
народна посланица Тијана Давидовић и
начелник Колубарског управног округа
Горан Миливојевић. Домаћини овог
скупа, између осталих, били су и председник општине Лајковац и његов
заменик, Андрија Живковић и Ненад
Џајевић.
Присутне је пригодним обраћањем поздравио Владан Костић,
председник Општинског одбора Српске
напредне странке Лајковац, захваливши се свима на досадашњем раду и
труду који су уложили.
- Наш досадашњи рад, резултати
које смо постигли, као и велики број вас
који сте овде присутни, ствара осећај
поноса и великог задовољства. Ова
странка, предвођена председником
Александром Вучићем, учунила је
много на разним пољима. Све што смо
до сада урадили, и циљеви које смо
испред себе поставили, захтевају још
већи рад, посвећеност и одрицање.
Мало је коме до сада, на свим
претходним изборима. овај народ дао
поверење као СНС. Ту одговорност на

Владан Костић,
председник ОО СНС Лајковац
својим плећима осећамо сви и утолико је
наша обавеза већа- поручио је први
човек лајковачких напредњака, уз жељу
да Србија и Лајковац свакога дана иду
напред брже, јаче и боље !
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Општинско веће општине Лајковац
Једна од најбитнијих одлука 42.
седнице Општинског већа Лајковац јесте
опредељивање 2.500.000 динара из
општинског буџета за наставак пројекта
„Помоћ у кући“, који подразумева
пружање услуга старим особама. До сада
је пројекат финансирала Европска унија,
а спроводио „Каритас Ваљево“ у
партнерству са Заједничким центром за
социјални рад „Солидарност“ за општине
Љиг, Лајковац и Мионица.
- Пројекат смо препознали као битан
за општину Лајковац, јер је у протеклих
годину дана било укључено преко 50
корисника са подручја наше општине, који
су били врло задовољни са помоћи коју
су добијали. Због тога ћемо наставити
реализацијu помоћи у кући наредних
годину дана, тачније од 1. септембра ове
до 1. септембра следеће године. На овај
начин Општина, осим бриге о младима,
улаже средства и за помоћ и подршку
најстаријим суграђанима. Надам се да ће
овај пројекат и будућности бити
препознат као изузетно значајан за нашу
општину.
На дневном реду биле су и тачке које
се односе на организовање прославе 16.
септембра, Дана општине Лајковац. Тог
дана 1908. године кроз Лајковац је прошао
први воз, чиме је почела урбанизација и
значајније насељавање данашње вароши.

Ненад Џајевић
и Андрија Живковић
- Одлучили смо да 15. септембра
свечано обележимо Дан општине у
Градској кући. Биће одржана свечана
академија, а после тога свечани ручак у
Кумовој воденици у Марковој цркви, како
би наши гости упознали околину
Лајковца. Одлучили смо, такође, да ове
године немамо велики концерт на
Градском тргу, како бисмо уштедели
новац за неке предстојеће свечаности.
Организоваћемо у великој сали од 17
сати за наше суграђане концерт баритона
Милоша Радовића и Тамбурашког
оркестра Радио-телевизије Нови Сад,
који прати Ђорђа Балашевића на
концертима и то ће бити њихов први
наступ у Лајковцу – рекао је председник
Живковић у изјави за медије после
седнице Општинског већа.

ПРОГРАМ КЦ „ХАЏИ РУВИМ“ ЛАЈКОВАЦ
Датум ПРОГРАМ
12.09. Изложба слика „Лајковац у
очима уметника“
15.09. Свечана академија – поводом
обележавања дана Општине
Лајковац
15.09. Концерт баритона Милоша
Радовића и тамбурашког
оркестра РТВ Нови Сад
„Зоруле“

НАШИ ПРЕЦИ

АКТУЕЛНИ РАДОВИ

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА
ЗА „ПОМОЋ У КУЋИ“

МЕСТО
Галерија КЦ

ВРЕМЕ
19 h

Велика сала
Општине
Лајковац
Велика сала
Општине
Лајковац

12 – 13 h

19 h

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА
У ЛАЈКОВЦУ И ЋЕЛИЈАМА
Другу половину августа и почетак септембра, у лајковачкој општини,
обележили су радови на модернизацији и реконструкцији путне инфраструктуре.
Према речима Андрије Живковића, председника општине Лајковац,
поред радова у централном делу
града, тренутно приводи крају и
реконструкција и асфалтирање улице
Милене Павловић Барили, чија је
вредност 10 милиона динара. Пројектом је обухваћена саобраћајница
дужине 250 метара са пратећом
инфраструктуром и тротоарима.
Извођач радова је КГЛ Лазаревац.
Први човек општине Лајковац је,
са сарадницима, обишао и радове на
уређењу и асфалтирању саобраћајнице у МЗ Ћелије, у дужини од 650
метара. Ова деоница ширине 4,5
метра биће урађена у складу са свим
стандардима градских улица, а Живковић је посебно нагласио да се лајковачка општина издваја од осталих по
квалитету реализованих радова.
Пројекат реконструкције улице
Војводе Мишића у центру Лајковца,
према његовим речима, је проширен
а ових дана се очекује завршетак комплетног посла. До краја године у плану је и поплочавање бехатон плочама
локације испред градске куће, као и
изградња фонтане.
- Уређењем централне градске
зоне, Лајковац ће добити нови изглед.
Поред градског шеталишта улице
Живојина Мишића и центар града ће
бити поплочан бехатон плочама, са
адекватним зеленилом, мобилијаром
и декоративном расветом. У самом
центру планирана је и изградња
фонтане, која ће заокужити цео овај
нови амбијент и, надам се, свакодневно окупљати велики број наших
суграђана али и посетилаца из других
средина- рекао је Живковић.
У сарадњи са невладиним организацијама и УНДП-ом, од 1. септембра почела је реализација изградње
мултифункционалног спортског терена (посебно погодног за атлетику) у
спортско-рекреативној зони Лајковца. Пројекат је вредан пет милиона
динара, а димензије терена су 33x15
метара.
М.М.М.
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Пише: Милутин Ранковић

ПОТОМЦИ
ДРОБЊАЧКИХ ВОЈВОДА
Кнез из Косорића доселио дванаест
сроних породица у Колубару и Тамнаву

Улица Милене Павловић Барили

Пут у Ћелијама пред асфалтирање:
Излазак на магистрални пут

Поплочавање улице
Војводе Мишића

Будући мултифункционални
терен у Лајковцу

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

НА РЕДУ- СТЕПАЊЕ
Након више од десет година,
коначно ће бити решен проблем
водоснабдевања мештана месне
заједнице Степање.
- Технички проблеми ће бити
решени до краја ове, а уколико буде
требало више средстава наставићемо
са улагањима и током наредне годинеистакао је председник општине Лајковац Андрија Живковић, и додао да ће
наредне године приоритет бити
решавање проблема водоснабдевања,
а све подстанице које нису биле у
функцији протеклих година биће
стављене у погон.

7.септембар 2017.г.

У разговору са мештанима МЗ
Степање и представницима лајковачког
комуналног предузећа инициран је
почетак решавања проблема. На водоводну мрежу ће, поред постојећих
педесет, бити прикључено још 27
домаћинстава из засеока Мирковић.
Поново је у функцији подстаница
која ће допринети нормализацији водоснабдевања мештана у горњим деловима града и селу Лајковац. Решавање
проблема водоснабдевања приоритет је
у општини Лајковац, посебно у деловима
који већ деценијама немају уредно
снабдевање водом за пиће.
М.М.М.

Колубару и Тамнаву кроз векове
прате бројне сеобе, које су нарочито
изражене у време владавине Османлијског царства. Разлози досељавања су
крвна освета, неподношљив данак,
трагање за бољом и плоднијом земљом.
Нема породице у овом крају која неће
рећи да јој је бар неко од предака
досељен из Старе Херцеговине, Црне
Горе или Старог Влаха. Због тога, готово
сви имају славу порекла и славу земље
коју су наследили од старинаца.
Антрополог Љубомир Павловић
пише да су све породице у Словцу код
Лајковца, осим Срећковића и Секулића,
уз Кочину Крајину, сишле из Лекића са
ваљевске Стрмне Горе. Предводник
братства, који је био кнез у Дробњаку
пред крај 17.века, доселио је 12 сродних
породица, од којих су Лекићи и
Јовановићи остали на Стрмној Гори, док
је две породице одмах одселио у
Тамнаву а две у Јабучје. Пред Кочину
крајину сишле су три породице у
Словац, које су населиле целу леву
обалу Колубаре, а појединци и десну.
Међу њима је свакако најбројнија
породица Добривојевића, о којој се и
данас приповеда. Наиме, кажу да је неки
виђенији турчин за браду ухватио попа
Косорића, који је јахао коња, и повукао га
снажно да му је и коњ поклекао до
земље. Поп није издржао ово понижење,
извадио је кубуру и убио Турчина. Био је
то разлог да са рођацима бежи из
Косорића. Тако су се, најпре, упутили ка
Романији и Хан Пијеску, где су неки и
остали. Њихови потомци и дан данас
тамо живе под презименом Косорић.
Други су, опет, наставили ка колубарским брдима, где су настајале породице
под различитим презименима. Те породице су знале да су истог корена, па су се
неке и међусобно окумиле да у будућности не би дошло до женидбе и удаје
између њих или, не дај боже, до свађе и
заваде.
Предање о војводском пореклу
живи и у Стрмову на десној обали
Колубаре, међу Ранковићима-Кулачама,
који потичу из исте лозе, а отац Ранка, по
коме ова породица носи презиме,
Василије био је Кмет у Боговађи, док је
Ранков син Вићентије службовао на
двору код краља Александра Обреновића, до атентата на овог владара.
Косорићи су иначе братство из
истоименог села код Шавника у Старој
Херцеговини, која од Берлинског
конгреса припада Црној Гори, а датира
из средњег века, што потврђује и сеоска
Црква посвећена Светом Николи, која је
саграђена 1253.године. Косорићи су у
блиском сродству са Церовићима,
Вуловићима и Ђурђићима (по народном
предању од четири брата) и они су једни
од родоначелника Дробњачког племена.
Из тог села потиче девет војвода, од
којих су најпознатији војвода Илија
Косорић Први, војвода Илија Косорић
Други и Оташ Косорић. Војвода Оташ
Косорић је закратко ослободио Никшић

Када су Реџеп-паша Шејић и
његов брат Хајдук-хоџа дошли у
Дробњак да наплате данак погубио их
је Шћепан (један од синова војводе
Илије Првог) уз помоћ брата Петра.
Сви припадници племена на зулумћара су бацили по камен, да главосековић не би био откривен. Дроб су
му сахранили а тело послали у
Никшић. То место је обележено као
Пашина гомила.
од Турака у 18 веку. Жена војводе Илије
Косорића Другог, Анђелија (Пореклом из
Куча из Дрекаловића) осветила је мужа,
убивши пљеваљског пашу Мехмеда
Селмановића на Језерима код Жабљака
и то место је названо Пашина Вода.
Милија Срдановић, син Срдана
Косорића, по коме огранак Косорића и
узима презиме Срдановић, био је један
од главних организотора убиства Смаилаге Ченгића на Мљетичку 1840.године.
Предање памти и Симеона кнеза и
свештеника, али и војводу Мирка, који је
учествовао у Косовском боју. Лимо
Косорић био је барјактар харамбаше Баја
Пивљанина.
С ве п о р од и ц е д ос е љ е н е и з
Косорића у Колубару и Тамнаву славе
Мратиндан и ако знамо да су у Дробњаку
славили Никољдан, па и да је племе
после једне победе над Турцима узело
Ђурђевдан за племенску славу. Да Ли је
Мратиндан узет као најстарија слава у
Дробњаку (слава старинаца) или је то
била слава првобитне земље на коју су
се ови огранци Косорића доселили, нико
из ових породица не зна да објасни.
Једино је познато да Кулаче прислужују
или, како се у овом крају каже, прекађују
и Никољдан.
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НАСТАВЉЕНА ИСТРАЖИВАЊА
НА АНИНАМА

ЗНАЧАЈАН
НАПРЕДАК
Директор туристичке организације општине Лајковац, Милутин
Ранковић, присуствовао је археолошким истраживањима, који су ових
дана настављени на локалитету
Анине у Ћелијама. Руководилац
пројекта Радивоје Арсић, каже да су
захваљујући средствима општине
Лајковац, које је определила Комисија за културу, и средствима Министарства културе, истражени нови
делови римског купатила из IV века
нове ере и да се по први пут налазе и
трaгови осликаних зидова. Нађен је
и дозидани део који су варвари
накнадно саградили а има и остатака нове историје, попут дугмади
аустроугарске униформе.

Милутин Ранковић
Уколико буду добијена додатно тражена средства од Министарства културе, цело купатило ће
бити откривено. На тај начин ће се
формирати комплекс много већи и
много значајнији него што су почеци
истраживања указивали.

НАСТАВНИК МИЛОЈЕ МИТРОВИЋ

КАНДИДАТ ЗА
„ПРОСВЕТНОГ НОБЕЛА“
Академски сликар и наставник
ликовне културе Милоје Митровић у
ОШ “Миле Дубљевић” предложен
је од групе стручњака за највеће
светско признање у просвети
„Просветни Нобел”, глобалну награду за наставнике за импресиван
доприонос професији за 2018.
годину. Ову информацију пренели
су пре пар дана дневни листови
„Политика“ и „Данас“. Признање је
установљено пре три године и
сматра се Нобеловом наградом за
наставнике, која подиже углед и
наглашава значај запослених у
образовању, те је велики успех и
сама номинација за ову награ-ду
Осим по зебрама, сликар
Митровић познат је и по школи
стрипа коју успешно води и по
сјајним резултатима својих ученика
на бројним домаћим и међународним такмичењима. Свој ентузијазам и знање успешно преноси
бројним генерацијама. Занимљиво
је, а и права је то реткост данас, да
успешно успева да окупи и анимира
децу у необавезним школским
активностима.

ЛАЈКОВАЦ

"ДИЗЕЛКА" КРЕНУЛА СА "МРТВЕ ТАЧКЕ"

ВРЕДАН БОД У СМЕДЕРЕВУ
Железничар је успео да избегне
трећи пораз против фаворизованог
Смедерева и поравио расположење пред
долазак Јединства са Уба. Почетак није
наговештавао ништа добро, с обзиром да
је Стевановић казнио општу конфузију у
одбрани "дизелке", али је врло брзо
Алекса Обрадовић послао лопту у мрежу
након убачене лопте Драгана Томића.

Домаћин је био опаснији у остатку
меча, али је свој дан имао голман Бојан
Танасијевић. Са једном чудесном и две
одличне интервенције сачувао је своју
мрежу након удараца Гордића, Станића и
Марјановића, а Милановић је на другој
страни погодио спољну мрежу након
убацивања Ђукетића.
- Један бод није много променио
нашу позицију на табели, али јесте
вратио самопоуздање пред комшијски
дерби. Претходног викенда смо доживели болан пораз кући од Карађорђа, да
све буде теже Гајић је погодио пречку са
пенала код резултата 0:1. У госте нам
долази екипа са Уба која има пет играча
суперлигашког искуства, која је добро
стартовала и коју предводи колега
Дуканац о коме имам високо мишљење.
Сјајна атмосфера неће изостати, а надам
се да и поред снаге ривала можемо да
забележимо прву победу- каже пред
дерби са Јединством Радован-Раша
Марковић, тренер "дизелке".
Б.Матић

Српска лига "Запад", 3. коло

Смедерево 1924Железничар 1:1 (1:1)
Стадион у Смедереву. Гледалаца:
300. Судија: Предраг Симић (Ужице)
6,5. Стрелци: Стевановић у 9. за
Смедерево, а А.Обрадовић у 19.
минуту за Железничар. Жути картони: Станић, Стевановић (С), Томић,
А.Обрадовић, Атић (Ж)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 8, Милутиновић 6,5, Ђукетић 7, Томић 7,
А.Обрадовић 7, Марјановић 6,5,
Милановић 6,5 (Шакић -), М.Обрадовић 6,5, Гајић 7, Матић 6,5 (Гавриловић 6,5), Атић 6,5 (Павловић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бојан Танасијевић (Железничар)
Српска лига "Запад", 2. коло

Железничар- Карађорђе
0:2 (0:0)
Стадион Железничара. Гледалаца:
4 0 0 . С уд и ј а : Н и к ол а В у ј о в и ћ
(Краљево). Стрелци: Видић у 62. и
Вукајловић у 89. минуту. Жути
картони: Д.Томић (Ж), Туфегџић,
Голубовић, Николић (К).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6, Милутиновић 6 (Шакић -), Ђукетић 5,5,
Д.Томић 6 (Павловић -), А.Обрадовић
6, В.Томић 6, Милановић 6, М.Обрадовић 6, Гајић 6, Атић 6, Вујичић 6
(Гавриловић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Видић (Карађорђе)

ЗАДРУГАР ЈОШ ЧЕКА НА ПОБЕДУ

ЛАЈКОВАЧКИ ЗОНАШ У КРИЗИ
Задругар није на
жељени начин почео
првенство, после три
кола на конту екипе
Саше Пакића налази се
само један бод. Дерби
са Дрином је донео
отворену борбу, бивши
шпиц Јединства Алемпијевић казнио је
успаваност домаће одбране, али је брзо
поравнат резултат преко Немање Марковића са "беле тачке". Није Задругар био
инфериоран, дуго ће жалити Лајковчани
за пречком Јеремића, а казна је стигла у
виду поготка Вујовића у финишу меча.
У Клупцима је Пакићева екипа добро
деловала до првог примљеног гола,
после тога је домаћин доминирао, а
Лајковчани су у финишу преко Спасојевића и Јеринића пропустили прилике
да унесу неизвесност:
- Не знам шта се дешава, у неким
тренуцима не могу да препознам екипу,
као да се неки страх увукао и паралише
ноге играчима. Ово је уиграна, искусна и
спремна екипа, а надам се да нас само
једна победа дели од повратка самопоуздања. У суботу је меч са Осечином,
наше игре ме терају да се прибојавам и
тог ривала, али верујем да је дошло
време за тријумф- није спокојан Александар Пакић пред меч 4. кола Зоне
"Дрина" у суботу од 16.30 на стадиону
Задругара.
Б.Матић

Зона "Дрина", 3. коло

Раднички СтобексЗадругар 2:0 (1:0)
Стадион у Клупцима. Гледалаца: 150.
Судија: Александар Стајић (Шабац).
Стрелци: Алексић у 34. и Ковачевић у
52. минуту. Жути картони: Павловић,
Тадић, Лекић, Матић, Ђурић (РС),
Ашковић, Јеремић, Неб.Марковић (З)
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 6,5, Симеуновић 7, С.Новаковић 6,5, Митровић
7, Ашковић 7, Ник.Марковић 6,5 (Јеринић 6,5), Спасојевић 7, Спасић 6,5
(Нем.Марковић 7), Бранковић 7, Неб.
Марковић 7, Ивановић 6 (Јеремић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Јован Алексић (Р)
Зона "Дрина", 2. коло

Задругар- Дрина 1:2 (1:1)
Стадион Задругара. Гледалаца: 200.
Судија: Немања Сепи (Ужице).
Стрелци: Немања Марковић у 28. из
пенала за Задругар, а Алемпијевић у
14. и Вуковић у 75. минуту за Дрину.
Жути картон: Лазић (Д).
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 6,5, Симеуновић 7, С.Новаковић 7, Митровић 7,
Ашковић 7,5, Ник.Марковић 7,5,
Спасојевић 7 (Гајић 7), Бранковић 7
(Мићић -), Ивановић 7 (Јеринић 7),
Неб.Марковић 7, Нем.Марковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ј. Алемпијевић (Д)

ВЛАДИМИРЦИ
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НА КОМПЛЕКСУ БАЗЕНА У ВЛАДИМИРЦИМА

ПОКЛОН ПАКЕТИ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ
- У смирај купалишне сезоне, базен у Владимирцима дочекао је ђаке прваке. - Ове године
продато близу 13.000 улазница. - У Владимирцима одиграна прва ватерполо утакмица.
Традиционално пред почетак школске године, локална
самоуправа у Владимирцима поделила је поклон пакете,
ранчеве и прибор за више од 120 будућих ђака првака. Уз
прогодан програм, место окупљања најмлађих
владимирчана, омладине, али и оних старијих који су дошли
да поздраве нове школарце, био је комплекс базена у овом
посавотамнавском месту, које још једном доказује да мисли
на своја покољења.
- Ово је традиција које се ми не одричемо. Општина је
из свог буџета обезбедила ранчеве, школски прибор, као и
пригодан програм поводом поласка у школу наших ђака
првака. Ове године имамо око 122 првака, а пакет који
делимо је вредности око 4.500 динара по сваком детету. И
наредних година ћемо се трудити да издвојимо и више
средстава за ову намену и потребе наше деце, јер они су
будућност ове вароши- истакао је, том приликом,
председник општине Владимирци Милорад Милинковић.
Комплекс базена у Владимирцима отворен је
2013.године. Сезона купања, која већ улази у завршну фазу,
обележена је бесплатним улазом за децу до 12 година,
школом пливања за најмлађе, али и највећим бројем
посетилаца до сада. Микан Павличевић, директор Базена у
Владимирцима посебно наглашава:
- Током ове сезоне смо продали непуних 13.000
улазница, а укупан приход базена је преко три милиона
динара. За следећу годину имамо план да овде изградимо

прелеп ресторан, односно хотел са собама. Поред тога,
планирамо и да урадимо једну бушотину, јер су
истраживања показала да на овом месту имамо терминалну
вода од преко 570C. Завршетак тог посла значиње и почетак
отварања бање у Владимирцима.
По први пут у овом месту одиграна је једна ватерполо
утакмица. Снаге су одмерили ватерполисти два прволигаша:
ВК „Шабац“ и ВК „Обреновац“. Резултат није био у првом
плану, већ жеља да ватерполо постане саставни део живота
овдашње омладине.
Милош Чубрић – председник ВК „Тент“ Обреновац:
- Овом приликом смо, поред ватерполиста, повели и
наше девојке за синхроно пливање „ТЕНТ“, које су нам
приказале нешто од тих вештина. Надам се да ће идуће
године баш као и ове, деца из Владимираца моћи да крену са
тенинзима ватерпола. Ми ћемо као ватерполо клуб,
спортском центру у Владимирцима, понудити сву помоћ за
развој ватерпола и пливања у овом граду- поручио је Милош
Чубрић из ВК „ТЕНТ“ Обреновац.
У музичком делу програма наступио је краљевачки
бенд „Акапулко“ и Раде Космајац.
М.М.М.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ У ОПШТИНИ ВЛАДИМИРЦИ

ПРЕТЊЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА
У протеклих десет дана у службеним просторијама општинске управе Владимирци догодила су
се два инцидента, а у тој општини тврде да су их изазвали бивши функционери и чланови ДС.
Председник општине Владимирци Милорад Милинковић одржао је конференцију за новинаре поводом, како
тврди, немилих догађаја у протеклој седмици, када су
одборници Демократске странке у више наврата вандалски
упадали у зграду општине претећи њему, као и помоћнику
председника Раду Ковачевићу и руководиоцу Одељења
урбанизма, Ивану Вуковићу.
Разлог првог упада, како су истакли представници
општине Владимирци, је доношење скупштинске одлуке и
решења комуналних инспектора да се објекти, чији је
власник бивши функционер Демократске странке Дејан
Нешић, морају уклонити због нелегалне градње на јавној
површини. Инциденти су пријављени и припадницима
полиције.
Врло брзо након овог инцидента, у четвртак је уследио
још један пример бахатог понашања, са директним и
отвореним претњама председнику општине Милораду
Милинковићу и његовој породици.
– Јуче око десет, једанаест сати, у тренутку када сам
био сам у канцеларији, упали су одборник Демократске
странке Радиша Алексић и његов син Ненад са супругом и
двоје деце. Почели су да вичу, псују и да мене питају:
„Зашто Ненадова супруга не може да ради? Због чега не
може да јој се продужи уговор у Предшколској установи“, и
слично. Ја сам им одговорио да са тиме немам никакве везе.
Предшколска установа „Сунцокрет“ има директорку која то
решава, а не ја као председник општине. Онда је Ненад

почео да псује и виче претећи да ће мене као председника
општине избацити кроз прозор! Одговорио сам им да се не
плашим, на шта су они рекли: „Сачекаћемо те доле!“. Претње
су се наставиле и према мени и према мојој породици, а и
према помоћнику Радету Ковачевићу. У међувремену је
секретарица позвала полицију, па су напустили службене
просторије али и даље галамећи и претећи – испричао је
Милинковић.
Полиција је узела изјаве од свих присутних и сада се
очекује да полиција и Тужилаштво предузму одређене мере.
Општина Владимирци оштро осуђује сваки вид агресивног
понашања, непоштовања закона и политику силе.
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СЕЋАЊЕ

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

С Е Ћ А Њ Е
(2014 - 2017)

ЖИВАНКА
МИЛИЧИЋ
РАДМИЛА ЛУКИЋ
(1925 – 2009)
Драга мама!
Хвала ти за све што си нам
у животу пружила.Оставила
си нас да живимо поносно,
јер си била и бићеш део
нас...
Твоји најмилији
8.09.2017. g. навршава се осам
година од смрти нашег драгог

PLAKALOVI]
NEGOVANA
Iз Уба
С` поштовањем
и љубављу
Супруга Софија, ћерке
Драгица и Оливера
са породицама

Tри године без тебе...
Вечно ћеш остати у нашим
мислима и срцима.
Несагледиво смо поносни
што смо те имали.

Заувек захвална породица

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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7.09.2017. г навршава се пет година од
смрти нашег драгог и незаборављеног

13.09.2017. г. навршиће се
пет година од смрти

СРБОЉУБА СРБЕ
НИКОЛИЋА
(1938 – 2012)
из Гвозденовића
И после пет година не можемо
да прихватимо да те више нема.
Дани пролазе, али ни један без
сећања и туге за тобом. Ни време
које је прошло, није умањило тугу,
празнину и бол. Твоје постојање је
било наша снага и велика подршка.
Твоје име је наш понос, а твоја смрт
наша доживотна рана. Твоја
племенита душа, велико срце и
частан живот, заслужују да те
доживотно памтимо и волимо.

ВЕРЕ МИРКОВИЋ
(1947 - 2012)

Живиш ту, у срцима нас,
који се сећамо твоје
доброте и љубави.
Породица

7.09.2017. г. навршава се
16 тужних година од како
није са нама наш вољени

МИОДРАГ ЛУЧИЋ
(1935 – 2001)
Године пролазе,
али бол и туга за тобом
неће никада...

Твоја супруга Даница, син Владан,
снаха Снежана, унук Бојан и сестра
Даница са породицом

16.09.2017. г. навршава се
четири тужне године од смрти

СЕЋАЊЕ НА РОЂЕНДАН

ДРАГАНА
НИКОЛИЋА –
ГИЛЕТА

ЖЕЉКА ИЛИЋА
(04.09.1964 – 27.06.2016)

(1968 – 2013)

Једино што сам имала то ми је
одузето.Туга је све већа а моје
сузе непресушне. Сине мој,
Твоји: Јелка, Аца и Сања
недостајеш док постојим...

са породицама

Мајка Ленка

Уместо рођенданске
честитке,Твој гроб ћу
залити сузама.Срцем које
боли, бескрајно Те воли
Твоја мама...

16.09.2017. г. навршава се
четири тужне године од смрти
нашег драгог

СЕЋАЊЕ НА РОЂЕНДАН

ДРАГАНА ГИЛЕТА
НИКОЛИЋА

ЖЕЉКА ИЛИЋА
(04.09.1964 – 27.06.2016)

(1968 – 2013)
Време пролази, али твој лик и
осмех је увек са нама, у
нашим мислима, срцима...
Бескрајно недостајеш за све
године што долазе
Воле те твоје три
Љиљана, Јована, Наташа

Заувек си нас напустио
и оставио бол и рану на
срцу. Никада Те нећемо
преболети и заборавити
Твоји синови
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
КОНТАКТ
тел. школе: 015/348-829
тел: 015/349-392
моб: 065/69-57-196
Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин

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

Школа је основана
решењем Министарства
просвете Србије

ДРУГА
www.sepsab.edu.rs
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
e-mail: sepsab@mts.rs
У ШАПЦУ
- Редовно школовање
ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
V степен

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

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

- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година
стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која
средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у
једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа
и 2 године радног искуства
По завршетку ове средње школе можете
наставити студије:
1. на државном и приватним факултетима;
2. на високим школама;
3. на полицијској и војној академији
По завршетку ове средње школе можете се
запослити или сачувати посао у полицији, војсци,
пошти, банци, царини, општини, државним службама,
у приватним и државним предузећима, електранама,
топланама, сервисима, техничким прегледима,
хотелима као и у иностранству.
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПРЕДУПИС СТУДЕНАТА У ИНФОРМАТИВНИМ ЦЕНТРИМА

1. ШАБАЦ, ул. Карађорђева бр 14
код главне поште, 065/69-57-196, 015/348-829 од 15–19h
2. ВЛАДИМИРЦИ, за Обреновац, Коцељеву и Уб
ул. Светог Саве бр. 23, 065/69-57-196
www.zvonce.org

СТУДЕНТСКИ ВОДИЧ – за упис
ПРИСТУП СИСТЕМУ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ

УПИС НА ФАКУЛТЕТЕ
1. ФАКУЛТЕТ ФСОМ – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР
2. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
- Трајање студија 4 године
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(8 семестара)
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
- обим – 240 ЕСБП
3. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
- услов уписа у прву годину:
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЗАВРШЕНА СРЕДЊА ШКОЛА
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК
– четворогодишња
4. МЕНАЏМЕНТ – ФАКУЛТЕТИ
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ за студијске програме: 1.БЕЗБЕДНОСТ 2. МЕНАЏМЕНТ
3. САОБРАЋАЈ 4. ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

УПИС СА СТРУКОВНИХ НА АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
УПИС У ЧЕТВРТУ ГОДИНУ ФАКУЛТЕТА ЛИЦА КОЈА СУ ЗАВРШИЛА
ВИСОКЕ СТРУКОВНЕ ШКОЛЕ
1. ФАКУЛТЕТ – ФСОМ – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
(ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ)

2. ФАКУЛТЕТ – ЕКОНОМСКИ
- основне академске студије за стицање
звања: ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА

- основне академске студије за стицање звања:
ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР
- обим – 240 ЕСБП
- упис у четврту годину факултета
- услов уписа:
ЗАВРШЕНА ВИСОКА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА – ШАБАЦ на студијском програму
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

- обим – 240 ЕСБП
- упис у четврту годину факултета
- услов уписа:
ЗАВРШЕНА ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА –
трогодишња

ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА
- трајање студија 3 године (6 семестара)
- обим – 240 ЕСБП
смер:
1. РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
2. БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ
3. ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ
- прелазак са других факултета и високих школа:
- за упис у прву годину потребна је завршена
средња школа

WEB презентација Факултета

www.zvonce.org

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДЕНТИ СА ЗАВРШЕНИМ ОСНОВНИМ
АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА И ОСТВАРЕНИМ 240
ЕСПБ, ШКОЛОВАЊЕ МОГУ ДА НАСТАВЕ НА
МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА КОЈЕ ТРАЈУ
ЈЕДНУ ГОДИНУ И ИЗНОСЕ 60 ЕСПБ
СТУДИЈЕ СЕ ИЗВОДЕ НА СТУДЕНТСКИМ ПРОГРАМИМА:

- ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
- ПРАВО
- МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА
- МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ
- МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА
- ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У ПРОИЗВОДЊИ
- ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У УСЛУГАМА
- ИНФОРМАТИКА

ФУДБАЛ
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ЛЕТЊИ ПРЕЛАЗНИ РОК НА ТЕРИТОРИЈИ ОФС УБ
ОКРУЖНА ЛИГА „КОЛУБАРА”
БАЊАНИ
ДОШЛИ: Ивановић, Митровић (Омладинац), Лукић (Јединство Уб), А.Нешовановић, М.Нешовановић (Задругар (О)),
Димитријевић (Тврдојевац), Илић
ОТИШЛИ: Кнежевић (Памбуковица)

ВРЕЛО СПОРТ

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА
„КОЛУБАРА - ИСТОК”
РУДАР 1945

ГУЊЕВАЦ
ДОШЛИ: Аћимовић (Вукона), Симић
(Тврдојевац), Билић (Радник), Стаменковић (пререгистрован)
ОТИШЛИ: Ристић (Чучуге), Јечменица
(Вукона), Продановић (Стубленица)

ЈОШЕВА

ДОШЛИ: Вујић (Црвена Јабука), Поповић (Посавина), Петровић, Костић
(Комграп), Станојевић (Љубинић),
Мијаиловић (Вела Река)
КАЛЕНИЋ
ДОШЛИ: Радовановић (Шумадија ОТИШЛИ: Лесић, Тадић (Радник), КузмаШопић), Јовановић, Ђуричић (Бурово), новић, Богуновић, Николић, Лазић
Стевановић (Полет (М)), Андрић (Д.ТуЦРВЕНА ЈАБУКА
цовић), Петронијевић (Будућност (Д))
ДОШЛИ: Бошковић (Јединство Уб),
ОТИШЛИ: Мијатовић, Томић
Ђорђевић, Марковић (Паљуви), Малешевић (Дупљај), Милутиновић (ТрстеПОЛЕТ (ТАКОВО)
ДОШЛИ: Михајловић (Пролетер (Б)), ница), Угреновић (Пролетер), ДуГраховац (Радник), Т.Петровић, Н.Петр- кић(Звездара)
ОТИШЛИ: Васиљевић (Звиздар 2012),
овић (Црвена Јабука)
ОТИШЛИ: Живановић (Бргуле), М.Јере- Вујић (Јошева), Т.Петровић, Н.Петровић
(Полет (Т))
мић (Врело), Ивановић

ЧУЧУГЕ
ДОШЛИ: Ристић (Гуњевац), Митрић
(Пепељевац), Арсенијевић (Д.Туцовић),
Миливојевић (Памбуковица), Ранковић
(Сењак), И.Тимотић (Омладинац), Симеуновић (Влашић), Т.Драговић (Херој
Полет), Филиповић (Сремчица), Ашковић
ОТИШЛИ: Радовановић, Р.Васиљевић,
М.Васиљевић, Лекић (Звиздар 2012)

ВРЕЛО
ДОШЛИ: З.Матић (Влашић), Радовановић, Радојичић (Тврдојевац), Калањ,
Николић (Врело Спорт), М.Јеремић
(Полет (Т))
ОТИШЛИ: Поповић (Слога (В))

ОПШТИНСКА ЛИГА „УБ”
БРГУЛЕ

ДОШЛИ: Живановић (Полет (Т)), Филиповић, Илић (Колубара (ЛП))), Илић (Јабучје), Ђорђевић (Љубинић), Томић (ОмлаРАДНИК
динац (ВП))
ДОШЛИ: Стојковић (Јединство Уб), ОТИШЛИ: Ивковић (Рудар 1945), Симић
Дејан Ракић (Трлић), Тадић, Лесић (Шарбане), М.Спасојевић, Рафаиловић
(Јошева), Митровић (Младост (Ц)), (Стубленица)
Тошић (Тулари), Берановић (Пролетер
ВУКОНА
(Б)), Симић (Рудар 1945), Дарко Ракић ДОШЛИ: Лукић (Верко), Стефановић
(Совљак), Петровић (прва регистрација) (ОФК Таково), Јечменица (Гуњевац),
ОТИШЛИ: Новаковић, Лазић, Дави- Димитријевић (Тулари), Гајић (Пролетер)
довић (Трлић), Билић (Гуњевац), Грахо- ОТИШЛИ: Гајић (Тулари), Аћимовић
вац (Полет (Т)), Вишић (Мургаш), (Гуњевац)
Јечменица
ОФК ТАКОВО

ДОШЛИ: Јовановић (Омладинац),
В.Благојевић (Влашић), Милошевић,
Љубичић (Јединство), Јанковић (Брезовица), Б.Благојевић (КМФ Карели)
ТВРДОЈЕВАЦ
ОТИШЛИ: Калањ, Николић (Врело),
Маринковић (Паљуви)
ДОШЛИ: Перић (Липље), Миловановић
(Качер), Јовић (Задругар Орашац),
БРЕЗОВИЦА
ДОШЛИ: Радосављевић, Кањевац (Тур- Шкорић (Тулари), Васић (Торлак)
бина), Тојчић (Младост (Д)), А.Николић ОТИШЛИ: Радовановић, Радојичић
(Задругар), Јанковић (Церић), И.Нико- (Врело), Дамњановић, С.Ранковић
лић (БУСК), Шљукић (Обилић), Мило- (Звиздар 2012), Симић (Гуњевац), Ерић
(Совљак), Димитријевић (Бањани),
шевић (Херој Полет)
ОТИШЛИ: Јанковић (Врело Спорт), С.Марковић, М.Ранковић
ТУЛАРИ
Тимотић (Омладинац), Вујковић
ДОШЛИ: Бојић (Младост (Ј)), Мехинагић
ТРЛИЋ
ДОШЛИ: Обрадовић (Совљак), Новако- (Совљак), Гајић (Вукона), Живковић
вић, Давидовић, Лазић (Радник), Радо- (Звиздар), Стефановић (Омладинац),
Јанковић (Совљак), Јованчић (Провановић (Пепељевац)
ОТИШЛИ: Ракић (Радник), Симић, летер (Б))
ОТИШЛИ: Тошић (Радник), Шкорић
Стевановић, Димитријевић, Бојић
(Тврдојевац), Димитријевић (Вукона),
М.Зујаловић (Омладинац), Николић,
Јеремић

ДОШЛИ: Милутиновић, Јовановић
(Стубленица), Симић (Борац (А)),
Симеуновић, Живановић (Пролетер),
Ивковић (Бргуле), Ђорђевић (Млади
радник (ВА)), Теодосијевић, Величковић
ОТИШЛИ: Симић (Радник), Љ.Павловић
(Паљуви), Ђорђевић, Петровић, Н.Павловић, Аћимовић
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СТУБЛЕНИЦА

ДОШЛИ: Исић (Памбуковица), Милићевић, Николић (Задругар (О)), Савић
(Пауне), Николић
ОТИШЛИ: Стефановић (Вукона)

ЗВИЗДАР 2012
ДОШЛИ: Радовановић, Р,Васиљевић,
М.Васиљевић, Лекић (Чучуге), Дамњановић, Ранковић (Тврдојевац), Ф.Васиљевић (Црвена Јабука)
ОТИШЛИ: Живковић (Тулари)

ОМЛАДИНАЦ (КАЛИНОВАЦ)
ДОШЛИ: Ђукић (Стрелац 001), С.Тимотић
(Брезовица), М.Зујаловић (Тулари),
Деспотовић, Савковић, Јуришић, Коковић (пререгистровани), Пашић (Борац
(Б)), Хаџић
ОТИШЛИ: Стефановић (Тулари), Јовановић (Врело Спорт), Ивановић, Митровић (Бањани), И.Тимотић (Чучуге), Срећковић, Максимовић, Бојић

ДОКМИР
ДОШЛИ: Тодоровић (Млади радник),
Пауновић (Мургаш 2012), Митровић
(Совљак), Манојловић
ОТИШЛИ: Поповић

ПАМБУКОВИЦА
ДОШЛИ: Маринковић (Полет (П)), Поповић (Шампион), Ненадовић (Раднички
(ВА)), Кнежевић (Бањани), Ненадовић
(Дупљај), Пошарац, М.Капетановић, Глишић, Ненадовић, Васиљевић, Павловић,
Јовановић, Б.Маринковић, С.Маринковић, Балиновац, Васиљевић, Сакић,
Д.Капетановић, Бурић, Урошевић (прве
регистрације)
ОТИШЛИ: Миливојевић (Чучуге), Исић
(ОФК Таково), Балиновац

КОЛУБАРА (ЛИСО ПОЉЕ)
ДОШЛИ: Зујић, Милановић (Слога (ВР)),
Јанковић (Омладинац (ВП)), Пауновић
(прва регистрација)
ОТИШЛИ: Филиповић, Илић (Бргуле)

ШАРБАНЕ
ДОШЛИ: Симић (Бргуле), Милијановић,
Ђуровић (Сибница)
ОТИШЛИ: Н.Рашић (Паљуви), Шишовић,

СТРЕЛАЦ 001 (КОЖУАР)

ДОШЛИ: Радивојевић (Задругар (О))
ДОШЛИ: Томић (Јабучје), Продановић ОТИШЛИ: Ђукић (Омладинац), Гајић
(Гуњевац), М.Спасојевић, Рафаиловић
СЛОГА (ВРХОВИНЕ)
(Бргуле), М.Перишић
ДОШЛИ: Теодосић (Јединство Уб), МирОТИШЛИ: Милутиновић, Јовановић ковић (Полет (П)), Поповић (Врело),
(Рудар 1945), Танасијевић (Слога (В)), Танасијевић (Стубленица)
Ивковић
ОТИШЛИ: Зујић, Милановић (Колубара),
Васић (Мургаш 2012)
ПАЉУВИ
ДОШЛИ: Радовановић (Јуниор), ЖивЈЕДИНСТВО (МИЛОРЦИ)
ковић (Стрмово), Љ.Павловић (Рудар ДОШЛИ: Стојановић, Трајковски (КМФ
1945), Н.Рашић (Шарбане), Маринковић Само право), Ђорђевић (Херој Полет),
(Врело Спорт)
Петровић, Станојевић (Дубоко)
О Т И Ш Л И : Ђ о р ђ е в и ћ , М а р ко в и ћ ОТИШЛИ: Пантић
(Црвена Јабука), Живковић, Божић
МУРГАШ 2012
ДОШЛИ: Перић (Пауне), Васић (Слога (В)),
Вишић (Радник), Јовичић
ОТИШЛИ: Пауновић (Докмир)
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ФУДБАЛ

7.септембар 2017.г.
OP[TINSKA LIGA
“UB”

Резултати 1.кола (27.08.2017):
Стрелац 001 - Шарбане
Мургаш 2012 - Бргуле
Колубара (ЛП) - Слога (В)
Јединство (М) - ОФК Таково
Докмир - Вукона
Памбуковица - Звиздар 2012
Слободан: Омладинац (К)

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

Резултати 2.кола (03.09.2017):
Вукона - Памбуковица
ОФК Таково - Докмир
Слога (В) - Јединство (М)
Бргуле - Колубара (ЛП)
Шарбане - Мургаш 2012
Омладинац (К) - Стрелац (К)
Слободан: Звиздар 2012

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

3.коло (10.09.2017. у 11.00 ч):
Мургаш 2012 - Омладинац (К)
Колубара (ЛП) - Шарбане
Јединство (М) - Бргуле
Докмир - Слога (В)
Памбуковица - ОФК Таково
Звиздар 2012 - Вукона
Слободан: Стрелац (Кожуар)
4.коло (17.09.2017 у 11.00 ч):
ОФК Таково - Звиздар 2012
Слога (В) - Памбуковица
Бргуле - Докмир
Шарбане - Јединство (М)
Омладинац (К) - Колубара (ЛП)
Стрелац (К) - Мургаш 2012
Слободна: Вукона

Општинска лига Уба, 2. коло

Општинска лига Уба, 1. коло

ОФК Таково- Докмир
2:1 (2:0)

Памбуковица- Звиздар 2012
3:0 (2:0)

Стадион у Такову. Гледалаца: 30. Судија:
Слободан Ђурић (Црвена Јабука).
Стрелци: Николић у 11. и 23. за ОФК
Таково, а Н.Тодоровић у 52. минуту за
Докмир. Жути картони: Савић (ОФК).
ОФК ТАКОВО: Ивановић 7, Живановић 7,
М.Савић 8, Ранковић 7, Милићевић 7,
Танасић 7, Николић 8,5, Глишић 7, Н.Савић
7 (Илић -), Максимовић 7, Петковић 7
ДОКМИР: Обрадовић 7, Манојловић 6,
Ђорђевић 6, Поповић 6, Влајковић 6,
Б.Тодоровић 6,5, Нешковић 6, Н.Тодоровић
7, Пауновић 6, Јовић 7, Несторовић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Срећко Николић (Т)

Стадион у Памбуковици. Гледалаца: 50.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: Поповић у 15. и 28. и Д.Ненадовић у 78. минуту. Није било картона.
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 7, Глишић 7
(Богићевић -), Милошевић 6,5
(М.Митровић 7), Балиновац 7 (Кнежевић
-), Н.Митровић 7,5, Ђукић 7,5, Поповић 8,
Д.Ненадовић 7,5, Урошевић 6,5 (Моловић 6, Гавриловић -), Јовановић 7,
М.Ненадовић 7
ЗВИЗДАР 2012: Јефтић 6, Перић 6,5,
М.Радовановић 6 (Ранковић -), Лукић 6,5,
Ф.Васиљевић 6, М.Ђурђевић 6,5, Г.Радовановић 7 (Д.Ђурђевић -), Р.Васиљевић
7, Давидовић 6,5 (Симић -), Живковић
6,5, Урошевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Вук Поповић (Памбуковица)
Пабуковица је од првог кола истакла
јасну кандидатуру за 1. место, а
ваљевска појачања Вук Поповић и
Душан Ненадовић показали су да могу
да буду превага у општинском "бетону".
Поповић је најпре вешто сачекао
одбитак од гомана Јефтића и вратио
лопту у мрежу, а потом и казнио грешку
Филипа Васиљевића за дуплирање
предности. Трећи гол је дело Ненадовића, из полуконтре је са ивице шеснаестерца матирао Јефтића.
Звиздар није разочарао, некадашњи
зонаш ове сезоне има доста јачу екипу
него лане, а прилике за барем почасни
погодак нису искористили Урошевић и
Симић.

Општинска лига Уба, 2. коло

Слога (Врховине)- Јединство
(Милорци) 1:0 (0:0)
Стадион у Врховинама. Гледалаца: 50.
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелац: Иван
Марковић у 89. минуту. Жути картони:
Н.Мирковић, М.Бошковић, Н.Бошковић,
И.Марковић, Крсмановић (С), Ђорђевић,
Алеков (Ј). Црвени картон: Никола Мирковић (Слога) у 35. минуту.
СЛОГА: А.Мирковић 7,5, Поповић 7,
Крсмановић 7, Теодосић 7, Маринковић 8,
Н.Бошковић 7, М.Марковић 7, Н.Мирковић
-, И.Марковић 7,5, Радовановић 7 (Лукић -)
ЈЕДИНСТВО: Максимовић 7 (Петровић
6,5), Алеков 7,5, Симић 7, Геђовски 6,5
(Косијер -), Карапанџић 7, Ђорђевић 7,5,
Чарапић 6,5 (Николић 6, Стојановић -),
Трајковски 6,5, Шаровић 6,5, Јокић 7,
Павићевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Б. Маринковић (С)

СОВЉАЧАНИ ОСВОЈИЛИ ПРВИ БОД У ВИШЕМ РАНГУ

ПРОМАШАЈИ КОШТАЛИ ПОБЕДЕ
Совљак се у лепом светлу представио на стадиону "Драган Џајић", али
премијеру пред својим навијачима није
обележио победом, иако је био пуно
бољи ривал од Рађевца. Посебно добри
пулени Милијана Тупајића били су у
првих 45 минута, по несносној врућини
ређали су се одлични напади "белих",
али је само једна акција донела промену
резултата. Маслаковић је оштро извео
"скраћени корнер", а Миловановић
главом натерао одличног Мићића на
капитулацију. Право је чудо да Стојковић, Пумпаловић и Поповић нису затресли мрежу Рађевца, али је зато једини
прави излет гостију на противничку
половину донео поравнање- Симић је
идеално центрирао, а Васиљевић
ефектно погодио главом.
У наставку је пао темпо, када се
погледа импровизовани припремни
период Совљака- апсолутно очекивано,
али је и даље домаћи тим био ближи
победи. Којић је изблокиран након
акције у режији Пумпаловића, а шанса
утакмице је стигла у 90. минуту- Рамадани је идеално упослио Стојковића, а
Мићић чудесном одбраном из близине
израстао у јунака меча.
Совљак није пружио тако добру
партију у долини Лима, али се не може
рећи ни да је био надигран од стране
Полимља. Није то био дан иначе
поузданог Јанузи- Милошевића, на
самом почетку је једну релативно лаку
лопту спустио на главу Опарнице који
се, ни крив ни дужан, уписао у листу
стрелаца. Није се прославио голман
гостију ни код другог гола, Ћирковић је
искористио његову слабу процену и

главом убацио лопту у небрањену
мрежу. Успео је Јанузи-Милошевић да
одбрани пенал Виларету, на другој
страни Стојковић је затресао пречку,
па је други пораз био неизбежан.
Совљачани су у суботу домаћини на стадиону "Драган Џајић"(16.30), ривал ће им бити Будућност из Ариља.
Зона "Дрина", 1. коло

Совљак- Рађевац 1:1 (1:1)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца:
200. Судија: Александар Стајић
(Шабац). Стрелци: Миловановић у 28.
за Совљак, а Васиљевић у 38. минуту за
Рађевац. Жути картони: Миловановић
(С), Стефа-новић, Мићић, Павловић (Р)
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 7, Миловановић 7, Сиљановски 6,5, Маслаковић 7,5, , Милојевић 7, Ристић 6,5 (од
71. Јајић -), Поповић 6,5 (од 77. Рамадани -), Блажић 7, Стојковић 7,5, Којић 7,
Пумпаловић 7 (од 66. Станисављевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Петар Мићић (Р)
Зона "Дрина", 2. коло

Полимље- Совљак 2:0 (1:0)
Градски стадион у Пријепољу. Гледалаца: 400. Стрелци: Опарница у 10. и
Ћирковић у 58. минуту. Жути картони:
Ковачевић, Шиљак, Пришуњак, Пријовић (П), Стојковић, Блажић, Којић,
Мило-вановић (С).
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 6, Миловановић 6,5, Сиљановски 6, Јајић 6,
Милојевић 7, Ристић 6, Стојковић 6,5
(Ђурђевић -), Блажић 6,5, Матић 6
(Станисављевић -), Којић 6, Рамадани 6
(Ерић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Срђан Ћирковић (П)

Општинска лига Уба, 1.коло

Мургаш 2012- Бргуле
1:1 (0:0)
Стадион у Мургашу. Гледалаца: 50.
Судија: Јован Мијаиловић (Уб).
Стрелци: Бојан Илић (аутогол) у 61. за
Мургаш 2012, а Филиповић у 60. минуту
за Бргуле. Није било картона.
МУРГАШ 2012: Мирко Јаковљевић 6,
Ћираковић 7, Милош Јаковљевић 7,
Радојевић 7, Слободан Мишић 7,5,
А.Јаковљевић 6,5, М.Николић 6,5
(Милошевић -), Перић 6,5, Стефан
Мишић 6,5, Вучићевић 6,5, Милић 6,5
(И.Николић -)
БРГУЛЕ: Николић 6,5, Павловић 6,
М.Петровић 6, Ракић 6, Н.Петровић 6,
Б.Илић 5 (Пантелић -), Ж.Илић 6,
А.Петровић 6, Филиповић 7, Ранковић
6, Бајић 6 (Јовановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Слободан Мишић (Мургаш 2012)
Мургаш је био аутсајдер на старту, а
утисак је да домаћин може више да
жали за целим пленом. Као што то није
редак случај- суботње пунолетство је
утицало на састав и издање Бргулаца, а
посебно поглавље ове утакмице је
ветеран Слободан Мишић који је
импоновао залагањем и борбеношћу
на августовских +35.
Мургаш је повео необјашњиво лошом
реакцијом Бојана Илића који је закуцао
лопту у своју мрежу, али је само минут
касније Стефан Филиповић казнио
успаваност голмана Јаковљевића. Није
било много игре до краја, а најбољу
прилику за победу пропустио је "резервиста" домаћих Милошевић.

www.glastamnave.com

ФУДБАЛ

7.септембар 2017.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 2. коло

Каленић- Јошева
1:0 (1:0)
1.коло (26/27.08.2017):
Полет (Т) - Дим.Туцовић
ОФК Стубленица - Ц. Јабука
Рубрибреза - Каленић
Јошева - Полет (ДЛ)
Врело - ОФК Паљуви
Рудар 1945 (Р) - Чучуге
Гуњевац - Ратковац

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

2.коло (02/03.09.2017):
Дим.Туцовић - Ратковац
Чучуге - Гуњевац
ОФК Паљуви - Рудар 1945
Полет (ДЛ) - Врело
Каленић - Јошева
Ц. Јабука - Рубрибреза
Полет (Т) - ОФК Стубленица

7:1
2:0
0:1
8:0
1:0
1:2
4:3

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

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

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

0 11 : 2
0 6 :4
0 2:0
0 3 :2
0 2:1
0 1 :0
1 8:3
1 5 :3
1 4:2
1 3:3
2 4:6
2 2 :4
2 2 :12
2 1 :12

3.коло (09/10.09.2017- 16.00ч):
ОФК Стубленица - Дим. Туцовић
Рубрибреза - Полет (Т)
Јошева - Црвена Јабука
Врело - Каленић
Рудар 1945 - Полет (ДЛ)
Гуњевац - ОФК Паљуви
Ратковац - Чучуге
4.коло (16/17.09.2017- 15.30ч):
Димитрије Туцовић - Чучуге
ОФК Паљуви - Ратковац
Полет (ДЛ) - Гуњевац
Каленић - Рудар 1945
Црвена Јабука - Врело
Полет (Т) - Јошева
ОФК Стубленица - Рубрибреза

REACTIVA / KARAĐORĐEVA 1 / UB

6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
0
0
0
0

Стадион у Каленићу. Гледалаца: 150.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб). Стрелац: Петронијевић у 4. минуту. Жути
картони: З.Радовановић, Рајковић (К),
В.Тешић, Костић, Б.Тешић, М.Вујић (Ј).
КАЛЕНИЋ: Иванковић 7, Милошевић
7,5, А.Ранковић 6,5 (М.Ранковић 6,5),
Јовановић 7, Допуђ 7, Ђуричић 7,5,
Андрић 7,5 (Марковић -), Рајковић 6,5,
Петронијевић 6,5 (Стефановић 6,5),
З.Радовановић 6 (Вучковић 6,5), С.Радовановић 6,5
ЈОШЕВА: Поповић 7, Станојевић 6
(Н.Тешић -), В.Тешић 6 (Б.Тешић 6),
Васиљевић 7, З.Вујић 6,5, Мијаиловић 6,
З.Живановић 6, Петровић 6 (М.Вујић
6,5), Костић 6,5, Јовановић 6, Д.Живановић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Ђуричић (Каленић)
Нервозна и растрзана утакмица у
Каленићу која се неће дуго памтити.
Почетак није наговештавао млак
фудбал, Андрић је после сјајног
продора по десној страни "сервирао
лопту на тацну" Петронијевићу који је
обавио лакши део посла. Иако је
домаћин био надмоћан, тешко су
пулени Милета Лазића правили шансе
пред голом сигурног Поповића. Добар
покушај Зорана Радовановића из
даљине голман Јошеве послао је у
корнер, а непрецизан је био Александар
Ранковић из близине.
Јошева се оријентисала на контру, за
нијансу је била опаснија у првом делу, а
искусни Иванковић је зауставио
солидан покушај Костића.
МОФЛ Колубара "Исток", 1. коло

Врело- Паљуви
1:4 (0:2)
Стадион у Врелу. Гледалаца: 50.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: Матић у 86. за Врело, а
Павловић у 30., Новаковић у 34. и 68. и
Пантелић у 70. минуту за Паљуве. Жути
картон: Н.Радојичић (Врело).
ВРЕЛО: Рaдовановић 7, Јанковић 6,
Добросављевић 6 (Младеновић -),
Срећковић 6 (Панић -), Грујић 6 (М.Илић
-), Новаковић 6, Н.Радојичић 6 (Калањ
6), Николић 6 (М.Радојичић -), Матић
6,5, Јокић 6, Н.Илић 6
ПАЉУВИ: Ћургуз 8, Веселиновић 7,5,
Јовић 7 (Лукић 7), Рашић 7,5, Илић 7,5,
Ђурић 7,5 (Филиповић 7,5), Пантелић 8,
Павловић 7,5 (Миловановић 7), Гајић
7,5 (Маринковић 7,5), Радовановић 7,5
(Живковић 7), Новаковић 9
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Новаковић (Паљуви)
Паљуви су за класу били бољи од
новајлије у лиги, а утисак је да су
обавили одличан посао у летњем
прелазном року. Ударна игла и даље је
Микан Новаковић, на премијери се два
пута уписао у стрелце- најпре након
лепе акције Љубише Павловића и
Веселиновића, а потом и након дуге
лопте Филиповића. Пре тога је
Љубиша Павловић "бомбом" са 20
метара "начео" Радовановића, а
Пантелић је обишао голмана и лако
погодио за убедљивих 4:0.
Домаћин блед и немоћан у већем
делу утакмице, само је Златко Матић
успео да постигне почасни погодак
након брзог проигравања Панића.
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МОФЛ Колубара, 2. коло

Чучуге- Гуњевац
2:0 (0:0)
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 100.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Драговић у 53. и Ристић у 61. минуту.
Жути картони: Божиновић (Ч), Вујковић,
Марковић, Митровић (Гуњевац).
ЧУЧУГЕ: Митрић 7, Тимотић 7, Иванић 7,
Драговић 7 (Веселиновић -), Божиновић
7,5, Филиповић 8, Ристић 8 (Ранковић -),
Новаковић 7 (Јовић -), Арсенијевић 7
(Марковић 7), Станојевић 7, Ђуричић 7,5
(Симеуновић -)
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 7, Билић 6,5
(Стаменковић -), Д.Симић 6, Јоксимовић
6,5 (Аћимовић -), Вујковић 7, Митровић
6,5 (Јанићијевић -), Илић 6,5, Спасојевић
6,5, С.Симић 6, Милошевић 7, Марковић
6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Срђан Ристић (Ч)
Прву шансу на мечу имали су гости,
Зоран Билић је из повољне ситуације
шутирао изнад гола. Домаћин је
почетком наставка преломио мечРистић је центрирао, а Тома Драговић
ефектним волејом са ивице шеснаестерца натерао Боројевића на капитулацију. Други гол је пао из "слободњака"
са 18 метара, Ристић је снажно шутирао
у голманов угао и погодио мрежу
бившег клуба. Могли су домаћи после и
до убедљивије победе, али се мреже
више нису тресле.
МОФЛ Колубара "Исток", 1. коло

Стубленица- Црвена Јабука
1:2 (0:1)
Стадион у Стубленици. Гледалаца: 70.
Судија: Мијаиловић Јован (Уб).
Стрелци: Немања Миличић у 77. за
Стубленицу, а Малешевић у 34. и
Максимовић у 90+1. минуту за Црвену
Јабуку. Жути картони: Маринковић,
Перишић, Ранисављевић (С)
СТУБЛЕНИЦА: Јовановић 7, Мирковић
7, Марковић 6, Перишић 6, Станковић 7,
Немања Миличић 7,5, Маринковић 6
(Д.Лекић 6,5), Којић 6,5, Никола
Миличић 7, Поповић 6 (Ранисављевић ), С.Лекић 7
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Милутиновић 6,5,
Ранковић 6,5, Нишавић 6,5 (Крстић 6),
Ђорђевић 6,5, Илић 6,5, Берановић 6,5,
Кузмановић 6,5 (Угреновић 6,5), Вукић 7
(Јовићевић 7), Дамњановић 6,5 (Стефановић -), Максимовић 7,5, Малешевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Максимовић (Црвена Јабука)
Нервоза "љутих" ривала из прошле
сезоне кулминирала је у трећем минуту
надокнаде- дуел Мирковића и Јовићевића судија је окарактерисао као
једанаестерац, што је био сигнал за
жестоке протесте домаћих. После неколико минута прекида, Дарко Максимовић је претворио пенал у победу, а
колико је тешко домаћима пораз паоговори чињеница да су размишљали и
о иступању из лиге. Срећом, разум је
пресудио, била би то велика љага за
стубленички фудбал, у целини и за
општински...
Фудбалског садржаја није било
много- Малешевић је приземним ударцем са 16 метара матирао Јовановића
после грешке Маринковића, а голман
Јовановић се истакао сјајном одбраном у финишу првог дела после шута
Дамњановића. Домаћин је играо храбрије у наставку, награда је стигла
после центаршута Станковића и
одличног скока Немање Миличића,
испоставило се недовољно за "реми"...
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СПОРТ

7.септембар 2017.г.
Окружна лига Колубаре, 3. коло

Брезовица- Тврдојевац
3:0 (3:0)

2.коло (26/27.08.2017):
Младост (Д) - Пепељевац
Тулари - Тешњар
ОФК Јабучје - Брезовица
Тврдојевац - Врело Спорт
Бањани - Искра
Јуниор Н. Насеље - Качер
ЗСК - Трлић
Радник (Уб) - Рибникар

7:0
1:2
2:1
0:2
2:0
2:2
0:3
0:1

3.коло (2/3.09.2017):
Рибникар - Младост (Д)
Трлић - Радник (Уб)
Качер - ЗСК
Искра - Јуниор Н. Насеље
Врело Спорт - Бањани
Брезовица - Тврдојевац
Тешњар - ОФК Јабучје
Пепељевац - Тулари

1:1
1:1
2:0
2:2
7:0
3:0
0:0
1:1

1.Vrelo Sport
2.Brezovica
3.Bawani
4.Mladost(D)
5.Trli}
6.Ribnikar
7.Te{war
8.Ka~er
9.OFK Jabu~je
10.Junior NN
11.Tvrdojevac
12.Radnik(Ub)
13.Pepeqevac
14.Iskra
15.ZSK
16.Tulari

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

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

0 12 : 1
1 6: 2
1 6: 8
0 9: 2
0 5: 2
0 4: 3
0 3: 2
1 5: 6
1 3: 4
0 5: 5
2 3: 7
1 2: 3
1 2: 9
2 3: 7
2 2: 5
2 2: 5

9
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1

4.коло (9/10.09.2017. у 16.00 ч):
Младост (Д) - Тулари
ОФК Јабучје - Пепељевац
Тврдојевац - Тешњар
Бањани - Брезовица
Јуниор НН - Врело Спорт
ЗСК - Искра
Радник (Уб) - Качер
Рибникар - Трлић
5.коло (среда) (13.09.2017. у 16 ч):
Трлић - Младост (Д)
Качер - Рибникар
Искра - Радник (Уб)
Врело Спорт - ЗСК
Брезовица - Јуниор Н. Насеље
Тешњар - Бањани
Пепељевац - Тврдојевац
Тулари - ОФК Јабучје
6.коло (16/17.09.2017. у 15.30 ч):
Младост (Д) - ОФК Јабучје
Тврдојевац - Тулари
Бањани - Пепељевац
Јуниор НН - Тешњар
ЗСК - Брезовица
Радник - Врело Спорт
Рибникар - Искра
Трлић - Качер

МАРКЕТИНГ:
064/2180-588

Стадион у Брезовици. Гледалаца: 100.
Судија: Стефан Митровић (Ваљево).
Стрелци: Николић у 12., Милошевић у
33. и Гошић у 37. минуту из пенала.
Жути картони: Николић, Цветиновић,
Јанковић (Б), Јелић, Ракић, Шкорић (Т).
Црвени картони: Јанковић (Брезовица)
и Јовић (Тврдојевац) у 60. минуту
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7, Марковић
6, Јанковић 6, Тојчић 7, Кањевац 7,5,
Милошевић 7, Николић 8, Танасијевић
6,5, Гошић 6,5, Шљукић 6,5, Младеновић 6,5
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 7, Јелић 6,5
(Јовичић -), И.Ранковић 6,5, Миловановић 6,5, Јовановић 6,5, Ракић 6,5,
Цветић 7, Мирковић 6,5 (Перић -), Весић
6,5, Лазић 7 (Шкорић -), Јовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Николић (Брезовица)
Брезовица није блистала игром, али
јесте реализацијом за сигурну победу.
Одавно у Брезовици нису виђени тако
ефектни голови као прва два- најпре
Николић, а потом и Милошевић су
"скидали паучину" са гола Александра
Ранковића и већ тада наговестили
победника. Трећи гол је пао са "креча",
Танасијевић је оборен, а Гошић
рутински погодио са 11 метара.
У наставку је домаћин смањио гас,
Тврдојевац је имао неколико полуприлика, а најближи почасном поготку
био је Лазић.

Окружна лига Колубаре, 3. коло

Врело Спорт- Бањани 7:0
(2:0)
СЦ "Матић". Гледалаца: 50. Судија:
Слободан Вулетић (Лајковац). Стрелци:
Јолачић у 13. из пенала, Љубичић у 24.,
75. и 77., Анђић у 47. и Новаковић у 52. и
69. минуту. Није било картона.
ВРЕЛО СПОРТ: Јовановић -, Симић 7,
Леонтијевић 7, Ђорђевић 7 (Арамбашић
7), Д.Матић 7,5, Јанковић 7,5, Новаковић
8, Јолачић 8, И.Матић 7,5 (Б.Благојевић
7), Анђић 8 (Симеуновић 7,5), Љубичић
8,5
БАЊАНИ: Даниловић 6, Лукић 5, Ненадовић 6, Димитријевић 5, Симић 5,5,
Бабић 6,5, Петковић 5 (Миловановић 5),
Ранитовић 5,5, Митровић 5,5, Костадиновић 6,5, Гајић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Љубичић (Врело Спорт)
На страницама "Гласа Тамнаве"
понестаје епитета за игру Врељана,
номинални дерби био је игра мачке и
миша, а осим седам голова, домаћи су
пропустили бар још толико идеалних
прилика.
Престрого досуђен пенал није
битно утицао на исход утакмице, а већ
код поготка Љубичића на пас Анђића
обустављен је отпор слабашних гостију.
Није хтео гол Ивицу Матића, у последњем нападу у првом делу два пута је
затресао оквир гола. Голеаду у наставку
отворио је ефектним поготком Анђић,
али је најлепши гол ипак дело Драгана
Новаковића, занимљиво слабијом десном ногом. Љубичић је био расположен за реализацију, а на другој страни
једину прилику пропустио је Гајић.

Окружна лига Колубаре, 3. коло

Трлић- Радник (Уб)
1:1 (0:0)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100.
Судија: Петар Нешковић (Уб). Стрелци:
Саша Новаковић у 50. за Трлић, а
Ђурђевић у 76. минуту за Радник. Жути
картони: Поповић, Танасијевић (Т),
Дејан Д.Ракић, Софронић, Ђурђевић
(Р). Црвени картон: Савић (Трлић) у 87.
минуту.
ТРЛИЋ: Миросављевић 7,5, Лазић 7,
М.Новаковић 6 (С.Новаковић 7),
Танасијевић 7, Иконић 6,5, Ђурић 6,5,
Савић 6, Поповић 7, Грујић 6,
Обрадовић 6, Цвијић 6,5
РАДНИК: Дејан Б. Ракић 7, Живковић
7,5, Јовић 7, Софронић 7 (Ђурђевић 7),
Дубљевић 7, Ранковић 7, Дејан Д.Ракић
7, М.Луковић 7,5, Хаџић 7 (Берановић -),
Ф.Луковић 7, Симић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Миросављевић (Трлић)
Трлић је био фаворит на "папиру",
али се Радник тргнуо доласком Томе
Поповића на клупу и био ближи
победи. Најзаслужнији за бод домаћих
је голман Миросављевић, у првом
делу је пантерски зауставио шут
Живковића, а у надокнади другог
полувремена и Филипа Луковића.
Занимљиво је да су оба стрелца
утакмицу почели са клупе- Сашу
Новаковића су пословне обавезе
спречиле да стартује, али му је само 4
минута у наставку требало да се убаци
из другог плана и матира Ракића.
Обрадовић је у том периоду пропустио
прилику да обезбеди победу Трлићу, а
онда је "резервиста" Радника Милош
Ђурђевић уз помоћ Иконића поставио
коначан резултат

Александар Љубичић
Окружна лига Колубаре, 2. коло

ЗСК- Трлић 0:3 (0:2)
Стадион Сењак у Ваљеву. Гледалаца:
100. Судија: Никола Милановић
(Лајковац). Стрелци: Савић у 7. и
Обрадовић у 37. и 90+2. минуту за
Трлић. Жути картони: Нинић, Ћосић
(ЗСК), Лазић, Обрадовић (Т). Црвени
картон: Алексић (ЗСК) у 74. минуту.
ТРЛИЋ: Миросављевић 7, Лазић 7
(Давидовић -), С.Новаковић 7 (Радивојевић -), Танасијевић 7, Радовановић 7,
Ђурић 7,5, Савић 8, Поповић 8, Грујић 7,
Обрадовић 7,5, М.Новаковић 7 (Марковић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Жељко Савић (Т)
"Месари" су се искупили за кикс на
старту и доминантно прошли кроз
Ваљево. Победу је најавио расположени Жељко Савић, у слалому је
нанизао неколико играча и са 18 метара
постигао голчину за вођство гостију!
Није то задовољило Трлићане, а
првенац у новом клубу постигао је
главом Обрадовић после центаршута
још једног новајлије Лазића.
Могао је Обрадовић и раније до свог
другог гола, после продора Савића
уздрмао је пречку, али је зато у
надокнади из гужве погодио мрежу за
сигурну победу Трлића.

ФУДБАЛ
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СМЕНА НА КЛУПИ ЈЕДИНСТВА

ДУКАНАЦ СТАРТОВАО
ПОБЕДОМ
- После пораза на Златибору, Верољуб Дуканац
заменио Жарка Анђића на месту тренера Јединства.
- Победа на дебију лазаревчког стручњака, Иван
Јовановић одбранио пенал. - Меч на Златибору решен
аутоголом, следи комшијски дерби у Лајковцу.
Златибор је резултатски оправдао улогу фаворита на "Швајцарији", али је утисак да су Убљани испустили колосалну шансу да се врате
са барем бодом. Није то била последица блиставе игре Јединства,
напротив, оба тима су играла неповезано и са превише респекта према
ривалу, а одлука је пала несрећним сплетом околности за црвено-беле.
Ћировић се пробио по левој страни и упутио лопту кроз петерац, а Мирко
Андрић у најбољој намери послао лопту иза леђа Ивана Јовановића.
Последња трећина меча донела је нешто бољу игру гостију, Бељић
је преузео диригентску палицу, па су се дешавања преселила у
шеснаестерац не баш сигурног Најдановића. Од неколико повољних
прилика, издвојиле су се чак три које је имао Владимир Крстић- најпре је
из окрета шутирао поред стативе, потом на убацивање Радовановића
пребацио пречку из близине, а потом траљаво захватио лопту у ситуацији
када је деловало да је изједначење неминовно.
Иако резултатски аларми нису били упаљени, неубедљива издања
још од припремног периода навели су управу клуба на идеју да је екипи
потребна шок-терапија. Млади стручњак Жарко Анђић је завршио своју
мисију на клупи црвено-белих након 14 месеци и 32 званична меча, у
којима су Убљани само четири пута поражени. Ипак, доста фактора је
утицало да Јединство на почетку сезоне не изгледа као што су навијачи
очекивали, а решење је пронађено у лазаревачком стручњаку Верољубу
Дуканцу, бившем тренеру Колубаре, Степојевца и још неколико клубова.

Верољуб Дуканац:
Нови тренер Јединства (Уб)
Српска лига "Запад", 3. коло

Јединство- Тутин
2:0 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 400.
Судија: Бојан Грковић (Велика Плана).
Стрелци: Ситарица у 34. и Панић у 90+2.
минуту. Жути картони: Д.Јовановић, Бељић (Ј),
Тутић, Ибрахимовић (Т). Црвени картон:
Ахматовић (Тутин) у 80. минуту.
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 8, Радовановић 6,5,
Н.Радојичић 7, Д.Јовановић 7, Стаменковић 7,
Андрић 7, Радивојевић 6,5 (од 56. Панић 7),
Ристовски 6,5 (од 67. Лукић 7), Ситарица 7,
Бељић 7 (од 90. Мочић -), Крстић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Иван Јовановић (Ј)
Српска лига "Запад", 2. коло

Златибор- Јединство
1:0 (0:0)
Стадион "Швајцарија" на Златибору.
Гледалаца: 400. Судија: Марко Михаиловић
(Аранђеловац). Стрелац: Андрић (аг.) у 57.
минуту. Жути картони: Матић (З), Лукић,
Ситарица (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Радовановић 6,
Мочић 6,5, Стаменковић 6,5, Андрић 6,
Ристовски 6 (од 46. Брадоњић 6,5), Крстић 6,
Н.Радојичић 6,5, Ситарица 6 (од 65. Д.Јовановић -), Бељић 6,5, Панић 6 (од 58. Лукић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Ћировић (Златибор)

ZONA *DRINA*
На правом месту:
Ситарица постиже погодак против Тутина
Деби на клупи нови тренер је дочекао у лошој кадровској
ситуацији- ван строја су били капитен Гавриловић, Сајић, Зоран
Радојичић и Брадоњић, а Тутин је агресивном игром на старту показао да
је незгодан ривал. Ипак, идеална асистенција Бељића са левог бока
омогућила је Ситарици да главом обезбеди миран одлазак на паузу, али је
стрелац гола пропустио две велике прилике у наставку да преломи меч.
Казна умало да стигне у 77. минуту- Ђокић је изборио пенал, преузео
одговорност и са 11 метара, али је Иван Јовановић показао класу и два
пута надмудрио нападача Тутина у ситуацији када је деловало да је
изједначење неминовно. Крстића је потом у идеалној позицији зауставио
голман Прељевић, али је Милош Панић у надокнади нашао пут до мреже
за другу првенствену победу:
- Све честитке играчима на хтењу и жељи, превазишли су озбиљне
кадровске проблеме и одиграли одличну утакмицу. Није било нимало
лако, имамо срећу да се у нашим редовима налази голман попут Ивана
Јовановића, али су и играчи у пољу оправдали очекивања. Чека нас дуел
са Железничаром, без обзира на стање на табели не можемо рећи да смо
фаворити, али можемо обећати још једно храбро и борбено издањенајавио је Дуканац недељни дуел у Лајковцу (16.30 часова).
Б.Матић

1.[umadija (A)
2.Proleter (V)
3.Provo
4.Jedinstvo (Ub)
5.Zlatibor (^)
6.Smederevo 1924
7.Sloga (P)
8.Mokra Gora
9.Kara|or|e (T)
10.[umadija 1903
11.Tutin
12.Polet (Qubi})
13.Jedinstvo (Ue)
14.Budu}nost Kr.(V)
15.FAP
16.@elezni~ar (L)
17.Loznica
18.Mladi radnik(P)

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0

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

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

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

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

4.коло (недеља, 10.септембар- 16.30 h)

ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац)
- ЈЕДИНСТВО (Уб)
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РУКОМЕТАШИ УБА, ТРАДИЦИОНАЛНO, ГОСТИ У ТЕШЊУ

ДОМАЋИН, ПРЕКО УБЉAНА, ДО ТРОФЕЈА
Млади играчи добили шансу
На 10. Меморијалном турниру
"Фуад Прњаворац- Фудо" у Тешњу
окупиле су се три екипе- домаћин
Босна, Челинац и Уб, а у међусобном
одмеравању снага свака екипа је
забележила по победу. Пулени Дејана
Лукића су савладали Челинац са 38:35,
потом је екипа из БиХ савладала
домаћу Босну- 42:38, да би екипа из
Тешња победом над Убљанима 35:27
обезбедила прво место због најбоље
гол-разлике. По резултатима наслућује
се да су одбране биле у другом плану,
али је тренер Дејан Лукић задовољан
стањем екипе у овој фази:
- Стигао нас је умор у другом мечу,
домаћин се додатно појачао за тај
сусрет, али је резултат био у другом
плану. Отпутовали смо без Андрије
Ранковића, Симића, Ђуричића, Латиновића и Дамњановића, па су млади
играчи из наше школе имали пристојну
минутажу. Као гости напустили су наши
бивши играчи Рогић и Никола Марковић, а млађи бек је проглашен и за
играча турнира. Сјајно је бранио млађани Стојан Матић, чак му је и званично
најбољи голман турнира Бојан Јосић
предао награду на свечаном затварању. Почетак првенства је заказан за
23/24. септембар, план је да и ове
сезоне што више младих играча уведемо у први тим, а новина је да је
формиран ранг испод, односно да
постоји и могућност испадања. Не
верујем да ћемо бити угрожени, уз још
неко појачање и евентуални повратак
Рогића неће бити разлога за страхкаже тренер Убљана Дејан Лукић.

РК Уб: Екипа која је наступала у Тешњу
Активни су и пулени Љубе
Марковића - од 24-26. августа наступали
су на турниру у мини-рукомету БХЦ
(Belgrade Handball Challenge) у конкуренцији 2006. и млађи, где су забележили
две победе и четири пораза. Екипу је
предводио капитен Марко Живановић, а
одлични су били и голман Матија Цветковић и леворуки Иван Радовановић.
Још бољи утисак мали Убљани су
оставили у Лазаревцу где је тренер
Марковић водио две селекције- укупно
23 дечака. Уб 1 је освојио одлично друго
место иза Студентског града, док је
друга селекција Уба завршила на петом
месту (играли дечаци 2005. и млађи).
Први стрелац турнира је био Марко
Живановић (рођен 2007. !), свој потенцијал демонстрирали су и Стефан
Миловановић (05.) и Немања Миливојевић (06.), а следећи тест имаће на
"Трофеју Краљево" 7. октобра.
Б.М.

Млађе категорије РК Уб

СПОРТ
МЛАДИ БОРАЦ КБК "СОКО" ПУТУЈЕ У МАКЕДОНИЈУ

ДАРКО БОШКОВИЋ НА
ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ !
Велико признање стигло је на адресу КБК "Соко" и
суперталентованог борца Дарка Бошковића: позив за
Европско јуниорско првенство које се одржава у Скопљу од 310. септембра! Млади Докмирац (рођен 2000. године) бориће
се у дисциплини К1 до 63 килограма, а селектор Невен Дондур
је након боравка на Тари (16-28. август) уврстио Бошковића
међу 35 путника за Македонију. То је награда за изузтан труд
који су уложили млади борац и његов тренер Александар
Кандић, иза њих је три и по године спартанског рада и више од
40 борби уз само три пораза.

Подршка општине Уб: Александар Кандић
и Дарко Бошковић на пријему код председника Глишића
Срећан пут убском репрезентативцу је пожелела и убска
општина на челу са Дарком Глишићем, а добио је и значајну
финансијску помоћ у набављању опреме. На пријему код
градоначелника, дечак који ће крајем месеца напунити 17
година, истакао је да путује у Скопље у одличној форми и да
му је част што ће представљати свој град и земљу на
међународном такмичењу. Захвалио се разредном старешини
Верку Николићу који има пуно разумевања за његов тренинг, а
било је видно да је близу "експлозије" од емоција које доноси
први интернационални наступ. Тренер Кандић имао је пуно
лепих речи за свог пулена и најавио добар наступ Бошковића,
иако је конкуренција непознаница:
- Многи не знају да је Србија велесила у овом спорту,
тако да је сам позив велико признање и нестваран успех за
наш клуб. Међутим, то не значи да је Дарко испунио амбиције
одласком у Македонију, сигуран сам да ће у Скопљу
демонстрирати свој квалитет и, уз мало среће, наћи се у борби
за медаље. Реч је о дечаку који је пример спортисте и у рингу и
ван њега, врло добар је ученик, а прави "спартанац" када је
реч о тренингу. После великог броја трофеја на домаћој сцени,
следи први међународни тест, шта год да уради- Уб треба да је
поносан на свог репрезентативца- каже најзаслужнији за
Бошковићев успех тренер Александар Кандић.
Б.М.
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КОШАРКАШИ УБА ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ
ЗА НОВУ СЕЗОНУ

УИГРАВАЊЕ
НОВЕ ЕКИПЕ
У понедељак 4. септембра почеле
су припреме кошаркаша Уба, после
испадања из Прве српске лиге стигла је
нова управа на челу са председником
Марком Урсом, а летњи прелазни рок
обележио је долазак великог броја играча из Ваљева,
Лазаревца и Београда, као и повратак некадашњих
убских играча:
- Тренер првог тима биће Небојша Миловановић из
Лајковца, а пробаћемо да до последњег дана прелазног
рока ангажујемо још неког играча. Лиге још нису
формиране, Шабац највероватније остаје у вишем рангу,
док смо ми "први испод црте". Чекамо вести из Савеза, у
међувремену почињемо припреме за сезону у којој су
амбиције највише. Имаћемо три тренинга недељно, а
први тест имамо против ЛА Баскета- рекао нам је
председник клуба Марко Урса.
Б.М.
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ДВА УБСКА КОШАРКАШКА "БИСЕРА" НАПРАВИЛА ВЕЛИКЕ КОРАКЕ У КАРИЈЕРИ

АНЂЕЛА РЕПРЕЗЕНТАТИВКА,
УРОШ У МЕГА БЕМАКСУ !

Анђела Матић (друга с лева)
у дресу репрезентације Србије

Кошаркашки "близанци" из убског краја (обоје рођени 2003.)
поникли су у дресу Младости 014.
Ово лето остаће златним словима
уписано у историји КК Младост 014, два
суперталентована производа школе
Владимира Урошевића наставили су
крупним корацима да граде своје каријере! Реч је о Анђели Матић, девојчици
која са 14 година већ игра Прву-Б лигу у

Урош Васиљевић
у дресу Мега Бемакса

дресу Дуге из Шапца, и Урошу Васиљевићу чији потенцијал није промакао
чувеном менаџеру Мишку Ражнатовићу,
па ће експлозивни бек у наредном
периоду носити дрес Мега Бемакса!
Кошаркашки "близанци" из убског краја
(обоје рођени 2003.) поникли су у дресу
Младости 014, Васиљевић је био на
мети и Црвене звезде, једног шпанског и
италијанског клуба, али је процена
родитеља и тренера Урошевић била да
је Мега у овом тренутку најбоље место
за младог играча и омогућује одличну
проходност у даљој каријери.
Анђела је била стартни "плејмејкер" у пионирској селекцији Дејана
Мудреше која је наступила на ЕП у
Словенији, а српске девојчице су
морале да се на крају задовоље 7.
местом. И на овом такмичењу, Матићева
је демонстрирала изузетан таленат и
креативност, па нема сумње да је ово
тек почетак њене репрезентативне
каријере. Са друге стране, Урош је деби
у дресу Меге против француског Инсапа
зачинио са 20 кошева и 43 индексна
поена, а тренер у кадетској селекцији
биће му Влада Вукојичић, један од
најпознатијих тренера на српској кошаркашкој сцени.

Док са поносом може да се осврне
на стреловит успон своја два најбоља
ђака, тренер Владимир Урошевић врши
последње припреме пред окупљање
сениорског погона:
- Комплетан јуниорски погон, од
кадета до мини-баскета, је већ на терену,
тренира око 120 клинаца, а одиграли
смо и неколико припремних утакмица.
Пионири су савладали Студент, ЛА
Баскет, Косјерић и Саву, док су млађи
пионири били успешнији од Саве,
Мионице и Умке. Окупљање првог тима
је 7. септембра у Хали спортова, тим ће
са клупе предводити Зоран-Моца
Ђорђевић, имаћемо опет занимљив
микс старијих и млађих играча који би
требао да се нађе у првој половини
табеле.
Б.Матић

ОБРАЗОВАЊЕ / СПОРТ

7.септембар 2017.г.

31

ДОНАЦИЈА ОСС ОПШТИНИ УБ

ОТВОРЕН МОНТАЖНИ ОДБОЈКАШКИ ТЕРЕН
-Поред Београда, једино Уб имам овакав специјални терен, који је постављен у дворишту ОШ „Милан Муњас“
Одбојкашки савез Србије (ОСС)
поклонио је убској општини монтажни
одбојкашки терен, који је постављен у
ОШ „Милан Муњас“. Тим поводом,
генерални секретар и први потпредседник ОСС, Иван Кнежевић и Иван Миљковић посетили су Уб, где су заједно са
председником општине Дарком Глишићем свечано отворили овај специјални
терен, једноставан за монтирање и
демонтирање, отпоран на високе и
ниске температуре и све временске
услове.

Модерна подлога отпорна
на све временске услове
Изразивши задовољство због тога
што је терен поклоњен Убу, Миљковић је
истакао да он треба да допринесе
популаризацији и афирмацији одбојке
„најлепшег спорта на свету“.

- Међународна одбојкашка федерација је пре пар година српском
одбојкашком савезу донирала два
оваква терена и у разговорима између
себе закључили смо да би за даљи
развој одбојке било лепо да један
припадне средини ван Београда. Наш
Савез је одлучио да то буде Уб. Ово је
сјајна ствар за промоцију одбојке, а ми
бисмо волели да што више дечака и
девојчица почне да се бави тим спортом
и да од самог старта, добром селекцијом и радом, деца касније остану да
тренирају. Жеља нам је да се по неколико дечака и девојчица на територији
целе Србије доведу у кадетску или
јуниорску репрезентацију сваке године
и да неко од њих постане прави
кандидат за сениорску репрезентацију.
Мушка и женска сениорска селекција су
нас претходних година обрадовали
медаљама и било би ми драго да за пет,
шест, седам година видим у националној селекцији неке нове клинце,
можда баш одавде са Уба- рекао је први
потпредседник ОСС Иван Миљковић.
Генерални секретар ОСС Иван
Кнежевић најавио је да ће следеће
године један мастер турнир бити
организован на Убу, као и да ће у
наредном периоду покушати да млађе
селекције доведе овде на припреме.

Директорка Живана Баратовић
захвална на донацији ОСС
На донацији се захвалио председник
општине Дарко Глишић који је рекао да
Уб, поред Београда, једини има овакав
одбојкашки терен, на коме могу да се
одвијају и часови физичког васпитања,
тако да ће сви ученици ОШ „Милан
Муњас“ током целе школске године
уживати у спорту и игри.

Поклони за челнике савеза

Фотографија за успомену

FARBARA

SALON NAME[TAJA

ZA VE]E KOLI^INE

POPUSTI
NA KOMPLETAN ASORTIMAN
* za dogovor posetite nas u našim maloprodajama

PRODAJA PELETA
063/106-20-39

NOVO !

Челници ОСС су након отварања
терена посетили
Женски одбојкашки
клуб „Уб“, који ће играти у Првој лиги
Србије и уручили им покретне корпе и
лопте, а домаћини су узвратили поклонима. Капитен ЖОК-а Александра Киселчић, уз речи захвалности, Миљковићу и
Кнежевићу је уручила дресове клуба са
њиховим именима.
Д.Н.

