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КРУПАН КОРАК КА ОТВАРАЊУ КОПА РАДЉЕВО

ДОБИЈЕНА ДОЗВОЛА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
РУДАРСКИХ РАДОВА
Завршена комплетна документација која
је неопходна за почетак рада новог копа
Министарство рударства и енергетике одобрило је ЈП
„Електропривреда Србије“, односно Огранку РБ „Колубара,
изградњу рударских објеката и извођење рударских радова по
главном пројекту за Површински коп „Радљево Север“. Ова
дозвола неопходна је за несметано извођење свих, пројектом
предвиђених, послова и представља круну рада Центра за
стручне послове ПК „Радљево“ у оснивању. Обимна документација, у оквиру припремних активности, за отварање
новог копа комплетирана је средином октобра, а добијање
дозволе био је повод за свечану атмосферу у просторијама
Дирекције која је стационирана у главној улици на Убу.

Центар за стручне послове ПК „Радљево“
- Ова вест је изузетно значајна за све нас, јер смо
добијањем дозволе дошли у ситуацију да можемо да
реализујемо све активности које су предвиђене Главним
пројектом. На тај начин заокружен је изузетно велики посао
нашег техничког центра који броји десетак запослених- рекао је
у свом излагању пред окупљеним медијима Влада Ивош,
директор Центра за стручне послове ПК „Радљево“.
Подсећања ради, Ивош је додао да је, најпре, урађена
студија изводљивости, на основу које је, од стране стручних
служби ресорног министарства, обезбеђено експлоатационо
право за овај угљенокоп. Након тога, прикупљене су све
неопходне сагласности, које су заједно са главним рударским
пројектом и извештајем о техничкој контроли предате са
захтевом за издавање дозволе. Како је истакао, завршетак
прикупљања обимне документације означава нову фазу у
развоју отварања копа „Радљево“, који ће, по почетку
производње угља, додатно осигурати стабилност производње
угља и електричне енергије.
Ових дана започето је измештање постојеће трафостанице која се налази на самом почетку угљенокопа и
изградња нове, након чега се очекује прво истражно бушење и
постепено обезбеђивање свих неопходних машина и људства
који ће опслуживати овај коп, сазнали смо током неформалног
разговора са предстваницима Центра за стручне послове ПК
„Радљево“.
Почетком пролећа кренуће и радови на изградњи Урбаног
насеља „Мургаш“, где ће се организовано пресељавати
становништво са простора обухваћеног будућим површинским копом "Радљево”. Први у низу инвестиционих објеката је
изградња основне саобраћајнице, дужине 1,3 километра, уз
коју ће се одмах опремити 50 кућних плацева.
М.М.М.

НОВИ ВЕК

п

риближава се и крај друге
деценије 21.века, а неки као да
су остали, по навикама и начину
размишљања, у прошлости. Уб је
изменио свој лик. Осамдесетих година прошлог
века веровали смо да ће Главна улица, изгледом,
остати заувек иста. То је било регулисано и
Детаљним урбанистичким планом који је био
неприкосновен када се радило о изменама
спратности, габарита, па и изгледа фасада. Није
било могуће добијање грађевинске дозволе
уколико је изглед будуће зграде одступао од стила,
а поговоту спратности околних зграда.
Е, сад! Они који су у то време отишли у свет
‘’трбухом за крухом’’, или из других разлога, данас
једва препознају језгро вароши. Полако, старе
зграде, неке и из претпрошлог века, уступају место
објектима од савремених материјала. Тако, сада
имамо мешавину разних стилова градње. А
оправдана је бојазан да ће Уб да ‘’расте у висину’’ и
у оном делу који је већина старих вароши успела да
сачува у оном облику у којем је био деценијама (па
и више од века) препознатљив, на пример, Обреновац. Наши носталгичари још нису прежалили парк.
Убљани, који су сачували сећања на онај Уб ‘’који је
имао душу’’, мирисао на праве Србине, Сиљине и
Симине ћевапе, лети освежаван цистерном коју су
вукли државни коњи (служили и са погребна кола
којима су Убљани, из својих кућа, одвожени на
Вучијак, у своје ‘’нове станове’’), сећања на ликове
малих-великих људи, који су, својим духом и
оригиналношћу, сада су, углавном ван Уба. Чини се
да их је више од овдашњих - оних који се са сетом
сећају Макијеве воскарске радње, кломферске радње испод ње, Старог хана када је био кафана
(затим и пекара), низа малих дућана, Живкићеве
метражне робе, парка, а изнад њега посластичарнице Ибраима Ибраимија, дућана Пере
грнчара... У тој улици је била и Радојицина абаџијска радња (шивење народних одела, гуњева и
сукнених чакшира), стара Робна кућа, берберница у
Лазића кући и, преко пута, Драгослав сликар... То је
само мали део некадашње главне улице Уба, која се
протезала од Вучијака до Преко насипа, а једно
време је прва половина носила име Маршала Тита,
а друга, Југословенске неродне армије.
Признајем, тешко се и сам мирим са чињеницом да
су промене Детаљног урбанистичког плана нешто
као виша сила. Има пуно разлога, почев од оног да
су неке старе зграде склоне паду, до податка да
њихова архитектура не представља никакву
вредност. ‘’Свако време носи своје бреме’’, каже се
у народу. Бреме овог времена сви осећамо.
Додуше, неко мање, неко више.
Градитељи би, ипак, требало да имају у виду да је
пуно простора на којем би могао да се подиже
‘’нови Уб’’. Пример је ‘’нови центар’’, са зградама
полиције, општинских служби, комуналним центром, новима хотелом, планираним парком и пратећим улицама. И - то је аргумент пред којим се
скида капа. Стигло је ново време и нови развој Уба.
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Према проценама са терена, реалан завршетак и пуштање у саобраћај
ауто-пута (од Обреновца до Љига) може се очекивати тек на пролеће.
Протеклих дана, многобројни медији у Србији објавили
су вест о отварању нових деоница на Коридору 11, које ће се
од Обреновца, преко Уба, Лајковца и Љига ауто-путем
спојити са већ фунционалном трасом која води до Чачка.
Како је најављено, од стране ресорне министарке Зоране
Михајловић, извођачи су интензивирали радове и ова
деоница требало би да буде завршена у року (крај новембра
ове године).

Асфалтирање трасе ауто-пута кроз Шарбане
Желећи да се уверимо у њене речи, обишли смо радове
на територији општине Уб (Шарбане и Стубленица) и
уверили се да је асфалтирано готово 90 одсто будућег аутопута на поменутој траси. Ипак, запазили смо још много
недовршених послова и пропуста који ће, како ствари стоје,
ипак, условити пробијање овог рока. Кинески извођачи
радова тешко ће надокнадити заостатак који је направљен
током летњих месеци, када их је током ненајављене посете
оштро критиковала министарка Михајловић поручивши да
ће „све фирме морати да поштују рокове и квалитет, или ће
платити пенале“. Према проценама са терена, реалан
завршетак и пуштање ауто-пута у саобраћај може се очекивати тек на пролеће.

АСФАЛТИРАЊЕ ПЕТЉЕ И ПРИСТУПНИХ
ПУТЕВА У СТУБЛЕНИЦИ

„ЛЕОН“ ИНТЕНЗИВИРАО
РАДОВЕ
Један од најодговорнијих подизвођача, који већ
месецима појачано ради на појединим деловима трасе УбОбреновац, је убско предузеће „Леон“, које је већ завршило
изградњу неколико девијација (делови приступних путева
ауто-путу) и насипа на овој деоници, а тренутно је
ангажовано на изради регионалног пута Р-270 код петље у
Стубленици.
- На тој деоници радимо и наплатне рампе, као и израду банкина на потезу од 27. до 40. километра. Овај регионални пут је саставни део петље у Стубленици, а то је улазни и излазни део наплатне рампе. Комлетна петља би
ускоро требало да буде завршена, с тим што ми радимо
један део а други „Дис“ из Ваљева. Поред тога, задужени
смо и за један кратак део трасе ауто-пута на који насипамо
камен- истиче извођач Драган Лентијевић, власник фирме
„Леон“, која ће бити задужена и за реконстукцију
комплетног пута од Мајерове улице до Шарбана.
- Радови код петље су поприлично одмакли, чекали
смо одрђена одобења надзорног органа, иначе би до сада
регионални пут у Стубленици сигурно био асфалтиран. С
обзиром да постоје многобројне процедуре у изградњи
самог пута, одобрење на варијације дуго траје, изгубили
смо доста времена док нисмо добили сагласност шта да
радимо са старим асфалтом јер пројектом то није било
дефинисано. Морали смо да заменимо подлогу, пошто је
испод била нека плава глина која није могла да се стабилизује. Целу деоницу смо укопали на метар у дубину и засули
одговарајућим материјалом. Сада интензивно крећемо и
очекујемо да ћемо, већ током идуће недеље, све припремити и почети са асфалтирањем- каже Леонтијевић, уз
опаску да његова фирма не уговара велики број послова,
већ се труди да то што уговори буде квалитетно урађено.

СВЕ БЛИЖИ ЦРНОЈ ГОРИ
На коридору 11 раније је завршен аутопут на потезима Уб Лајковац и Љиг - Прељина у укупној дужини од око 50 километара, што значи да ће, пуштањем у рад још две деонице, возачи
имати модерну саобраћајницу од Обреновца до Чачка. Након
тога, преостало још да се уради деоница аутопута Сурчин Обреновац, где су радови почели почетком октобра, осим
моста на ушћу Колубаре у Саву који се увелико гради. Та
деоница би требало да буде готова до новембра 2019.
Оне који летују у Црној Гори
вероватно највише интересује
када ће коридор 11 у потпуности
повезати Београд и Бар. Да би се
то остварило потребно је у Србији
изградити ау топу т на најзахтевнијем делу од Прељине до
Бољара у дужини од 107 километара. Званичници Србије и представници кинеске фирме ЦРБЦ
потписали су у априлу меморандум о изградњи ове деонице и
поменули наредну годину као рок
за почетак радова. Ова деоница
би, према саобраћајном институту ЦИП, требало да кошта чак 1,6
милијарди евра.
Када је реч о Црној Гори најзахтевнији део од Колашина до
Подгорице се ради и требало би да буде готов у новембру 2019.
Остаје питање када ће бити изграђене преостале четири
деонице пута кроз Црну Гору.

Деонице ауто-пута Београд - Бољаре

СУРЧИН - ОБРЕНОВАЦ (дужина: 17,6 км)
Вредност: 103 милиона евра, Рок: новембар 2019.
Извођач радова: CRBC (CCCC)- Кина,

ОБРЕНОВАЦ - УБ (дужина: 26,23 км)
Вредност: 301 милион евра (заједно са деоницом
Лајковац-Љиг), Рок: новембар 2017.
Извођач радова: “Shandong Hi-speed Group”

УБ - ЛАЈКОВАЦ (дужина: 12,5 км)
Вредност: 73 милиона евра, Завршена:30.11.2014.

ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ (дужина: 24 км)
вредност: 301 милион евра (заједно са деоницом
Обреновац-Уб), Рок:новембар 2017.

ЉИГ - ПРЕЉИНА (40,36 км)
Вредност: 308 милиона евра, Завршена:25.10.2016.
Извођач: Азвирт (Азербејџан)

ПРЕЉИНА - БОЉАРЕ (дужина: 107 км)
Вредност: око 1,6 милијарди евра, потписан меморандум о сарадњи са кинеском компанијом “CRBC”
Планирани почетак радова: 2018.година

Договор пут гради:
Предузеће „Леон“ на изгадњи приступних
путева и петље у Стубленици
Приредио: Милован Миловановић
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КУД „ТАМНАВА“ НА ФЕСТИВАЛУ У ХАИФИ

УБЉАНИ ЗАИГРАЛИ КРОЗ ИЗРАЕЛ
Као једини ансамбл из Србије, на најбољи начин представили своју земљу и родни крај
На позив организатора, чланови
првог ансамбла Културно-уметничког
друштва „Тамнава“ су од 18. до 23.
октобра учествовали на Интернационалном фестивалу фолклора у Хаифи,
граду смештеном у северном делу
Израела. Било је то незаборавно и веома
лепо искуство за Убљане, не само због
тога што су први пут посетили ову далеку
земљу и сусрели се са њеном богатом
културом, већ и због гостопримства
домаћина и одличног пријема код фести-

Кореографија "Дубочке краљице" је била је јако запажена
од стране израелске публике

Додела захвалница
за учеснике фестивала

валске публике. О утиску који су
оставили на све оне који су гледали
њихове наступе на овој великој фестивалској смотри друштава из Европе и
Израела, најбоље говори позив организатора да и следеће године учествују на
фестивалу. Овације и аплаузи били су
једино што се могло чути након изведе-

ОО СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ УБ

ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА
У присуству великог броја
чланова, симпатизера и коалиционих
партнера, убски општински одбор
Српске напредне странке прославио
страначку славу- Свету Петку, у петак
27.октобра. Славски колач је пререзао и
освештао убски парох Душан Бабић,
који је окупљенима упутио честитке уз
пригодну беседу.

Председник ОО СНС Уб, Александар Јовановић Џајић, уз честитке грађанима и чланству, подсетио на недавно прослављену деветогодишњицу
странке и констатовао да ограмно
поверење грађана према владајућој
странци представља знак „да смо на
правом путу и да радимо како треба, уз
обавезу да будемо још бољи“.

них кореографија, у којима су, осим
великог играчког умећа, показали сву
лепоту и разноликост наше културне
баштине и тиме, као једини анасамбл из
Србије, на најбољи начин представили
своју земљу и родни крај. Схватајући
значај учешћа убске омладине на овом
фестивалу, локална самоуправа је
сносила већи део трошкова за авионске
карте.
Према речима Александра Станојевића, уметничког руководиоца првог
ансамбла, заједнички концерти више
друштава одржавани су на стадионима
и другим отвореним сценама на неколико локација и сви су били изузетно
добро посећени. Без обзира на велике
обавезе и напор, јер су наступи трајали
и по три сата, Убљани су имали времена
да обиђу највеће знаменитости Хаифе и
Израела, а највећи утисак на њих оставила је посета древном Јерусалиму. Д.Н.

Славски обред у ОО СНС Уб

ОКО НАС
Пише: Милован Миловановић
ТАМНА СТРАНА ТАМНАВЕ
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КАД БЕДА
ЗАКУЦА НА ВРАТА
Немаштина се пузећи и без паузе шири по свим порама нашег
друштва, некако нечујно и злокобно најјаче „удара“ на стара
сеоска домаћинства. Прича из Рукладе, на жалост, само је један
од многобројних ружних примера који нас окружују.
Призор који леди крв у жилама.
Гнев, који због те слике, не знам према
коме да усмерим. Туга у срцу, јер не могу
да помогнем више сем да напишем овај
текст и скренем пажњу на један случај
који, нажалост, није јединствен, већ је
распростањен широм наше Тамнаве у
оронулим сеоским домаћинствима.
Немоћ људи да се боре са свакодневним животним проблемима и немаштином све више узима маха. Потребе
за социјалном и свим другим видовима
помоћи су све веће. Та средства, углавном, завршавају код оних који умеју да
се „лактају“, да траже, просе, проводе
време правећи гужву у ходницима
Центра за социјални рад, Црвеног крста
и других установа жалећи се на своју
муку. Ипак, да ли се некад запитамо шта
је са онима који нису такве природе, који
не умеју да траже, који имају своје
достојанство и понос, који су некада
нормално живели и нису навикли на
тешкоће које су их снашле.

Оронуло домаћинство у Руклади

ТИХУЈУ
У НЕМАШТИНИ
На позив једног нашег суграђанина, ових дана, посетио сам домаћинство Ђурђевића у Руклади. Трошна
кућа, преко пута објекта некадашње продавнице у овом селу, на регионалном
путу Уб-Лајковац, могла би сваког
момента да се сруши. У њој живе мајка и
ћерка, Милеса (86) и Јелица (57), две
старије жене видно нарушеног здравственог стања о којима нема ко да
брине. Некад угледно домаћинство, са
неколико објеката у дворишту, свој
суноврат доживело је 2012.године,
након смрти главе породице- Миломира,
Милесиног супруга. Од тада, до данас,
њих две живе од 10.000 динара пољопривредне пензије, једва састављајући
крај са крајем.
Док се није разболела, Јелица је
некако покушавала да изнесе пољопривредне послове који су их, коликотолико, одржавали у животу. Међутим,
ове јесени, након њеног одласка у
болницу, кукуруз није имао ко да обере.
Један једини вепар којег имају ове зиме
неће имати шта да једе, а свих десетак
кокошака које су поседовале завршиле
су недавно у чељустима паса луталица.
Огрев за предстојеће хладне дане није
имао ко да обезбеди, а тренутни дуг за
струју превазилази њихова месечна
примања и ускоро ће, вероватно, остати
и без светла. Кратко речено- мука на све
стране.
Због поноса и срамоте тешко им је
да траже помоћ, јер некада су били
домаћинска породица. Јелица је завр-

Без основних средстава за живот и
огрева, две старе болесне жене
препуштене су саме себи, јер о њима
нема ко да брине. На фотографији је
бака Милеса, док је Јелица у кући
видно нарушеног здравља.
шила Вишу економску школу, није се
удавала, никада није успела да се запосли и на евиденцији незапослених НСЗ-а
је преко тридесет година. Последњих
месец и по дана провела је у болници, а за
то време њена 86-годишња мајка остала
је сама и беспомоћна у кући.
„Не дао Бог ником да доживи овакву
судбину“, каже наш суграђанин, који нам
је скренуо пажњу на овај случај и који им
помаже колико може. Ниједна несрећа не
иде сама, уз немаштину, ове две жене се
боре и са озбиљаним здравственим проблемима. За било какав рад нису способне, очигледно им је потребна медицинска нега и помоћ, али не знају коме да
се обрате.
Због свега тога, апелујемо на људе
добре воље да, на било који начин,
помогну овим женама. Редакција „Гласа
Тамнаве“ (број телефона је у импресуму)
радо ће посредовати у прикупљању
помоћи.

PRODAJA POLOVNIH VOZILA IZ UVOZA - IZ PONUDE IZDVAJAMO

N
O
V
O

2009 VW Passat B6
7.500 €
R-Line

2007 Opel Corsa
3.400 €

2007 Fiat Croma
3.700 €

karavan, 2.0 TDI, 194.892 km

hečbek, 1.4i benzin, 113.400 km

karavan, 1.8 benz+TNG, 205.523 km

2004 VW Golf 5
4.950 €

2006 Audi A4
5.900 €

2005 Renault Modus
2.550 €

2005 Peugeot 1007
2.600 €

hečbek, 2.0 TDI, 191.558 km

karavan, 2.0 TDI, 173.218 km

hečbek, 1.2 benzin, 188.000 km

hečbek, 1.4 benzin(TNG), 101.289 km

KOMPLETNA
PONUDA
NA SAJTU
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ТОКОМ ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ

НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ
У Совљаку завршен леви крак пута поред Грачице, а у Докмиру још једна деоница кроз село
У оквиру програма уређења локалне путне мреже, током
протекле недеље нове метре асфалта добила су још два
села. У Совљаку је целом дужином завршен леви крак пута
од 350 метара поред Грачице, док је десни крак асфалтиран
пре две године. Према речима мештанке Зорице Васић пре
радова овај пут „није био тако лош, док не падне киша. Тада
су овде били вода и блато, деца сва каљава, јад и чемер, а и
нама је представљало велики проблем. Сада је лепо, више
нећемо мучити муку са блатом, лакше ћемо долазити до
својих кућа и деца могу да се шетају и играју кад год пожеле“.
Наставак радова бележимо и у Докмиру, где је под
асфалт стављено још 500 метара главног пута, што је прослављено уз музику, иће и пиће. Јер, у питању је изузетно значајан правац, где је пре четири месеца завршена и најтежа
деоница, такође од пола километра, указао је Докмирац
Небојша Јанковић.
„Ово је најфреквентнији и централни пут у селу, који
пролази крај гробља и неколико засеока. Око 70 посто села се
веже на њега. Руководство локалне самоуправе нам је
обећало да ће и следеће године наставити радове, како би
комплетно, кроз цело село био асфалтиран, чиме ћемо добити и излаз на Гвозденовић. То је сан свих мештана Докмира и
наша велика жеља, која се полако остварује“, није крио
задовољство Јанковић.
Од марта месеца, када је почела реализација програма
уређења локалних самобраћајница, до сада су асфалтиране
34 деонице у убским селима средствима Путева Србије.
Председник општине Дарко Глишић каже да ће на крају
овогодишње грађевинске сезоне бити завршено преко 40
сеоских путева и градских улица.
„Настављамо са радовима докле год нас време буде
служило. Кише су успориле посао, али чим се време
стабилизује, очекујем да све оно што смо планирали за ову
годину и реализујемо. Уз до сада урађена 34 пута живи много
људи и много њих је задовољно. Увек урадимо оно што
обећамо, некад пре, некад касније, али у ових пет година
колико смо на челу општине показали смо да све што
почнемо и завршимо. Биће тако сваке године“, изјавио је
председник убске општине Дарко Глишић приликом обиласка новоизграђених деоница.
Д.Н.

Свечано у Докмиру:
Председник Глишић пресеца врпцу

Асфалтирање у Совљаку

NOVO !!!

BUKOV PELET “Jela Star” Prijepolje

ОПШТИНА УБ
СА 28. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА
НОВОГ ВРТИЋА
Средства за пројектовање обезбедила
Електропривреда Србије, која ће финансирати
и радове на изградњи зграде обданишта
На дневном реду 28. седнице Већа општине Уб,
одржаној 19. октобра, дата је сагласност за реализацију јавне
набавке за израду пројекта нове зграде Предшколске
установе. Нови објекат вртића, који ће се градити на месту
где се сада налазе просторије КЈП „Ђунис“, имаће приземље
и два спрата и биће повезан у једну целину са постојећом
зградом обданишта. Према речима Гордане Милосављевић
Марковић, директорке Предшколске установе, пројектом је
предвиђено 14 нових соба за смештај око 320 деце.
„У приземљу су, поред пет соба, планиране просторије
за фискултурну салу, која је неопходна, потом вешерница и
санитарни чвор. И на првом спрату ће бити смештено пет
соба за боравак деце, а на другом четири, уз потребне пратеће просторије. Пројектом је такође предвиђено проширење
капацитета постојеће кухиње и трпезарије“, рекла је Гордана
Милосављевић Марковић о пројекту новог објекта Предшколске установе.
Средства за израду пројектне документације, у износу
од близу 2,1 милион динара, обезбедила је Електропривреда
Србије, која ће финансирати и радове на подизању зграде
обданишта.
Председник општине Уб Дарко Глишић изразио је
очекивање да ће већ на пролеће започети радови на новом
вртићу, чијом изградњом ће се решити хроничан проблем
недостатка простора за смештај деце.

Детаљ са седнице Општинског већа општине Уб
Још пет тачака на последњој седници општинског Већа
односило се на реализацију јавних набавки и то за прву фазу
изградње новог парка на Вашаришту, завршетак помоћног
објекта Дома здравља, потом за зимско одржавање путева и
улица и набавку огрева за потребе јавних предузећа и установа.
Д.Н.

ЗА УЧЕНИКЕ ВИШИХ РАЗРЕДА
ОШ „МИЛАН МУЊАС“ ОРГАНИЗОВАН
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НА КОНКУРСУ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

УБ НАГРАЂЕН
ДРОНОМ
Беспилотна летелица служиће за осматрање
критичних места у случају елементарних непогода
Општина Уб један је од победника конкурса локалних
самоуправа за најуспешније спроведене мере у домену
смањења ризика од елементарних непогода и катастрофа и
као награду добија беспилотну летелицу (дрон). У конкуренцији 13 градова и општина, Уб је добио награду за израду
најкомплетније и најфункционалније Процене угрожености
од елементарних непогода и других несрећа. Конкурс је објавио и организовао Програм Уједињених нација за развој, у
сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима,
Сектором за ванредне ситуације МУП-а, Сталном конференцијом градова и општина, организацијом КАРИТАС Србија и
Црвеним крстом.

Извиђање критичних места
до сада је праћено дроновима
у власништву приватних лица
Заменик начелника Штаба за ванредне ситуације Саша
Спасић, који је учествовао у изради Процене угрожености,
каже да су у пријави на конкурс представљени проблеми са
којима се локална самоуправа годинама суочава.
„Нарочиту пажњу посветили смо ширењеу „Колубариних” копова на територији убске општине, јер због технолошког процеса ниво подземних вода у бунарима опада, па
око 4.500 грађана источне Тамнаве, односно 15 посто укупног
становништва свакодневно морамо да снабдевамо водом из
цистерни. Усвајањем Плана детаљне регулације копа „Радљево” 2012. године, свако даље комунално уређење те територије је онемогућено, тако да и да хоћемо, по закону не
можемо да урадимо водовод”, наглашава Спасић.
„На конкурсу смо проглашени за апсолутне победнике,
због чега смо и награђени беспилотном летелицом, коју би
требало да добијемо половином новембра, пошто се чека
одобрење надлежних служби. На њу ће бити прикачена
камера, која ће служити за извиђање критичних места и
тачака у случају елементарних непогода. То смо и раније
радили уз помоћ власника приватних дронова, буквално на
другарској основи, а сада ћемо још више унапредити наш
систем заштие и спасавања”, наводи Спасић и додаје да ће
општина Уб морати да ангажује најмање два лица за управљање дроном, који треба да положе испит код Директората
цивилног ваздухопловства за беспилотне летелице.
Д.Н.

ЈЕСЕЊИ КРОС
У петак ,20. октобра, ученици виших разреда основне школе трчали су на јесењем кросу, који је организовао
актив наставника физичког васпитања: Дејан Петровић,
Зоран Марковић, Немања Симић и Никола Симеуновић.
Као и раније, показало се да су прва места освојили ученици који тренирају неки од спортова (фудбал, рукомет,
кошарка). По веома лепом времену, на СРЦ „Школарац“,
где је традиционално организован јесењи крос, трчало је
око 600 ученика, из 25 одељења виших разреда.
Победници трка били су: Младен Киселчић, Урош
Ивковић и Тамара Живковић (пети разред), Тамара
Мандић, Вељко Марјановић и Андреј Давидовић (шести
разред), Марко Киселчић и Јелена Тадић (седми разред) и
Андрија Ранисављевић и Анђела Матић (осми разред).
Због великог броја деце и што безбеднијег трчања на
атлетској стази Школарца, трке ученика петог и шестог
разреда, подељене су у две групе.
Д.К.
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ГЕОМЕТАР
Горан Јанков - Кекин, дипл.инг.геодезије

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

НОКТИ КАО ОГЛЕДАЛО ЗДРАВЉА
Нега ноктију је део здравствене културе. Десетогодишње искуство, као и педесет едукација на којима се
усавршавала Роса Ракић, гаранција су да ће уметнички извајани нокти украшавати сваку даму
Предавања тима белгијске фирме,
чији је Роса део, обављају се у београдском насељу „Белвил“ у тренинг
центру, где осим теоријског дела,
полазници бивају научени кроз праксу,
прво на вештачким рукама, а потом на
својим, и ноктима живих модела.
– Не дозвољавамо да неко заврши
обуку, а да не научи. Сертификате не
дајемо одмах, свој потпис лично не
стављам, док ученик не буде оспособљен да уради оно што смо ми зацртали – објашњава Роса Ракић.
На Убу, у Студију лепоте „Роса“,
ретко има слободних термина, јер
Росино десетогодишње искуство,
гарант је да ће уметнички извајани
нокти украшавати сваку даму, а материјали са којима ради, па чак и у годинама кризе, увек су првокласни, из
увоза. Услуге које Студио пружа тичу
Роса Ракић
се протетике ноктију, од техника које
су се радиле пре десет година, па до
- Примећујем, да се у урбаним
нових трендова, јапанског исцртавања обрва, које је Роса радила пева- срединама посвећује више пажње нези
чици Слађани Делибашић (некадашња ноктију, него у мањим срединама. Генерално, то је ствар културе. Људе, који се
чланица групе Ђогани).
баве озбиљнијим пословима, буде срамота да имају заноктице, изгрицкане
нокте, па се више баве својим изгледом.
Чак и ако не познајете савремену
терминологију, односно речник појмова и
третмана у салонима лепоте, као што су:
француски маникир, изливање и екстензија ноктију, гел лак, френч, надоградња
ноктију типсама и слично, жеља сваке
девојке за лепо стилизованим ноктима,
биће преточена у стварност, кроз Росину
креативност. Нијанса, облик и шара ноктију биће усклађени са одевном комбинацијом, па је у складу са тим, слоган
Студија лепоте „Роса“ – Имајте препоЕдукативна предавања Росе Ракић у Београду
знатљив стил !
Д.Капларевић

Искусном стручњаку као што је Роса
Ракић, довољан је један поглед на нокте,
па да оцени нечије здравствено стање. Да
ли се добро хранимо, да ли нам у организму недостају витамини и минерали,
имамо ли неко бактеријско или гљивично
обољење, или смо под стресом... Све то
се одражава на нокте и косу.
Још од школских дана, Роса је почела
да се интересује за изглед и негу ноктију, а
сада је она признати стручњак, један од
едукатора познате белгијске фирме
„ProNails“ која представља водеће име у
индустрији ноктију на европском тржишту. Већ три године, на Росина предавања, која су врло посећена, долазе
заинтересовани из иностранства, а после
едукације, полазници добијају званични
сертификат. Савети, које даје о нези ноктију презентовани су у неколико телевизијских и радио емисија, па је имала прилику, осим водитељке Лее Киш, да украшава нокте и многим познатим личностима. Једном месечно као предавач
гостује у Бечу, а већ осми пут за редом,
један је од излагача на Међународном
сајму козметике.

ДРУЖЕЊЕ КОЈЕ БУДИ
ЛЕПЕ УСПОМЕНЕ

УБСКА ГИМНАЗИЈАДА

Још једна Гимназијада, која је
окупила велики број некадашњих матураната убске Гимназије, одржана је у
суботу, 21.октобра. И овога пута окупило
се осам генерација, а централно место
припало је генерацији 1973-1977, која је те
вечери прославила јубилеј 40 година
матуре.

- Још једном смо показали да
умемо да се радујемо малим стварима- истакла је те вечери једна од
учесница и организатора Весна Луковић. - Још 2008. године смо почели да
се окупљамо у хотелу „Тамнава“ са
свих осам генерација свршених матураната Гимназије. Тада нас је било чак

40 година матуре: Генерација 1973-1977

212, да би касније тај број био нешто
мањи. Углавном, истарајали смо у
неговању ове лепе традиције, лепо се
проводимо, атмосфера је на завидном
нивоу а пригодан мени и добра музика су
обавезни део овог прелепог амбијента у
ресторану „Школарац“. Да би задовољили све укусе, што се музике тиче, определили смо се за оркестар који изводи
музику наше младости која нас враћа у
времена када смо били срећни, безбрижни и заљубљени.
П ос еб а н д о г а ђ а ј и с во ј е в р с н о
изненађење вечери био је долазак браће
Драгана и Душана Савића који су, такође,
бивши ученици убске школе. Једина
обавеза свих учесника била је да понесу
осмех на лицу, љубав у срцу, радосницу у
оку и бар мрву детињства, а на вратима
оставе све проблеме, бриге, болове, боре
са чела и седе у коси.
Како најављују некадашњи гимназијалци, и наредних година ће се окупљати
у истом, ако не и бројнијем, саставу.
- Волели би да дођу и они који до сада нису, да осете како је лепо после толико година поново бити на окупу и евоцирати успомене на нека за нас сада далека
времена- закључује Весна Луковић. Љ.С.
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ОД 1.НОВЕМБРА

ОБАВЕЗНЕ
ЗИМСКЕ ГУМЕ
Дубина шаре мора да износи минимум
четири милиметра. Казне за несавесне возаче
су од 6.000 до 20.000 динара, а за правна лица
од 100.000 до 800.000 динара.
Возачи у Србији, од 1. новембра, морају на својим
возилима да имају све четири зимске гуме ако на путу има
снега и леда. Уколико је коловоз сув и чист зимска опрема није
обавезна, али се саветује замена јер летње гуме немају
одговарајућа својства за влажан коловоз.
Како би се избегли редови и чекање код вулканизера,
препорука је да се замена уради што пре и то не само због
законске регулативе, већ и због безбедности учесника у
саобраћају.
"Већ испод плус седам степени Целзијуса се мењају
услови на путу и аутомобил са летњим гумама више није
безбедан за управљање. Гуме су тврђе и не мора да буде
падавина около, оне ће лошије да пријањају уз подлогу, док
испод нуле потпуно губе својства", каже Горан Кандић, власник Ауто-сервиса „Кац“, који обавља и вулканизерске услуге.
Стручњаци упозоравају возаче да благовремено замене
летњих гума зимским, како би избегли могуће компликације
услед хладног и влажног времена. Дубина шаре мора да
износи минимум четири милиметра. Казне за несавесне возаче
су од 6.000 до 20.000 динара, а за правна лица од 100.000 до
800.000 динара.
Према Кандићевим речима, цене зимских гума су од 3.600
до 25.000 динара у зависности од типа возила и квалитета.
Када се упореди однос цене и квалитета, најбоље се показала
домаћа „Винтера“. Цена монтирања гума креће се од 120 до
150 динара (по комаду), док је баласирање од 250 до 300
динара у зависности од величине фелне.

АКЦИЈОМ МЕШТАНА И ЧЛАНОВА СНС-а

УРЕЂЕНО ГРОБЉЕ
У КАЛЕНИЋУ
Гробље у Каленићу, после дугог низа година, коначно је
добило изглед какав заслу жује. Уз уложени труд,
првенствено чланова СНС-а и мањег броја мештана ромског
насеља Млаке, који су озбиљно схватили задатак,
омогућена је нормална посета овом до сада веома запуштеном месту, које је вечна кућа многим нашим прецима.
- Гробље је било у јако лошем стању па смо, најпре,
ангажовали једно приватно лице које је на жалост то злоупотребило и није испоштовало договор. Онда смо се договорили са „Ђунисом“ и они су веома успешно одрадили свој
део посла. Скупили смо 35 људи који су провели неколико
часова ефектног рада на овом простору, које обухвата
површину око два хектара. Покупили смо све што су радници „Ђуниса“ машинама чистили, износили ручно и сређивали око самих гробова- истиче оргазитор акције Живота
Перић.

Акција у Каленићу вредна пажње
Како наглашава, ово је иницијатива СНС-а, која је
наишла на позитивну реакцију свих учесника, а договорено
је да ово не буде само један потез људи добре воље, већ да
се настави сваке године.
Љ.Симановић

Ауто-сервис „Кац“ ће до 1.децембра вршити
бесплатну проверу акумулатора и антифриза
Припрема вашег четворточкаша подразумева, између
осталог, контролу антифриза, уља, сигнализације, кочница,
свећица и акумулатора, чији је радни век око четири године.
Зими посебно треба обратити пажњу на грејаче, алнасер и
алтернатор. Кандић истиче и један проблем који је све више
распрострањен на нашим просторима, а односи се на сјај за
ветробранска стакла. Наиме, како каже, „поред путева се
продају свакакве течности за које вам нико не може
гарантовати да се неће заледити при већем `минусу`, што
може довести до озбиљних проблема као што је пуцање
`чантрице` или цевчица које су повезане са прскалицама“.
У зимским условима веома је важно пратити реакције
других возача и препознати потенцијалну опасност, као и
држати веће одстојање између возила него обично.
М.М.М.

ЈЕСЕЊА СЕТВА У ТАМНАВИ

ПРЕ ОПТИМАЛНОГ
РОКА
Недостатак влаге у земљишту је током припреме
и саме сетве произвођачима отежавао радове,
али и изазвао додатни трошак за гориво
За разлику од прошле године, када је један део
тамнавских ратара пшеницу сејао и у новембру, што је доста
након оптималног рока, који траје од 5. до 25. октобра, ове
јесени сетва хлебног жита почела је већ средином септембра.
Овако рану сетву условила је рана берба кукуруза, пошто је
због дуготрајних тропских температура током лета биљка
изгорела и презрела, па су изласком на њиве готово месец
дана пре уобичајеног рока, пољопривредници покушали да
спасу и сачувају умањени род. Вишемесечни сушни период и
недостатак влаге у земљишту су и током припреме и саме
сетве пшенице и других озимих житарица произвођачима
отежавали радове, али и изазвали додатни трошак, каже
Славиша Ивановић, директор Земљорадничке задруге „Уб“.
„Сетва у Тамнави почела је већ средином септембра,
поготово озимих јечмова ошљара, али и за њих је то било
рано. Припремни и сетвени радови захтевали су доста рада и
труда, јер је земљиште било тврдо, али се некако обрадило и
посејало, што је добро. Управо због тешке обраде, сетва је
скупља него лане за око 30 посто, јер се гориво доста више
трошило. Ако се у претходној сетви трошило 50 литара по
хектару, сада је требало 80 и 90 литара. Када је реч о цени
семенске робе и ђубрива, она је слична прошлогодишњој“,
каже Славиша Ивановић уз напомену да су претходне кише
дошле у право време, јер ће помоћи клијању и ницању.
Према речима нашег саговорника, ову сетву карактерише повећање површина под озимим културама.
„У односу на прошлу, ове године је било много веће
интересовање за пшеницу, за јечмове ошљаре, тритикале,
као и за сточну храну, попут перка, сточног кеља и травних
смеша, пошто је то прва зелена храна која стиже у пролеће за
исхрану домаћих животиња“, истиче директор ЗЗ „Уб“.
Подсећа и да су током сетве изостале субвенције од
државе, иако је министарство пољопривреде од октобра
најавило две врсте мера за помоћ произвођачима.
Д.Н.
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У МИОНИЧКОЈ ГАЛЕРИЈИ

ПРВА САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА
КОСТЕ ПЕТРОВИЋА
Млади и талентовани Убљанин представља се
својим раним студентским радовима
Галерија мионичког Културног
центра угостила је прву самосталну
изложбу слика Убљанина Константиноса Косте Петровића, студента треће
године зидног сликарства на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, у класи професора Горана Ракића. Пред публиком је серија од педесетак радова мањег формата у различитим техникама, насталих током
студирања, као припрема и истраживање идеја за једну велику слику, која је
такође изложена, али уједно представљају и трагање двадесетвогодишњег
сликара за уметничким идентитетом.
Коста црта од малена, таленат је наследио од оца, академског сликара мр
Миодрага Мила Петровића и његове
слике нашле су место на многим групним, као и годишњој изложби факултета. Својим раним студентским радовима сада се први пут самостално
представља широј јавности.
У присуству великог броја посетилаца, међу којима су „предњачили“
Убљани и млади, на свечаном отварању

изложбе 20. октобра уметнички директор Културног центра у Мионици Мирослав Трифуновић је подсетио да је галерија у том месту отворена 1994. године и
то самосталном изложбом слика Мила
Петровића. У наредним годинама чести
гости били су и други убски сликари,
који су имали самосталне изложбе, али
и колективне, на којима се и Коста појављивао. Овде је организована је и Милова изложба Костиних портрета.
„Због тога ми је посебно драго што
се наставља један низ на најлепши могући начин и што је он нашао свој пут,
тако да се Мионици догодила та част да
Коста Петровић овде има своју прву
самосталну изложбу“, навео је Трифуновић.
Говорећи о младом сликару и
његовој серији минијатура, истакао је да
се на тим радовима примећује како,
идући фазу по фазу, Коста предано,
посвећено и непретенциозно полако
долази до свог рукописа, кога је окарактерисао као лирски импресионизам,
где се поиграва линијом, бојом, контра-

Коста Петровић
и Мирослав Трифуновић
стима, те сукобима површина, валера и
текстура. Велика посета на отварању
изложбе, додао је уметнички директор
мионичког Културног центра, говори о
томе да је траг који је Миле Петровић
оставио прави, а темељ чврст. Његов
наследник наставља својим уметничким
путем и, према уверењу Трифуновића, Уб
ће у њему добити веома занимљивог и
великог сликара. „Само га треба неговати, чувати, подржавати и пустити га да
ствара и креира, а не препуштати га да се
у невеселим временима сам бори за све
то“.
Даровити и млади Коста Петровић
већ крајем новембра ће имати другу самосталну изложбу у свом родном Убу. Д.Н.

ОПАСНОСТ ОД ПОПЛАВА

ГРАЧИЦА
- Обећања смо добили, нешто је и рађено у горњем
делу, али и даље смо угрожени - кажу грађани који
живе у делу Уба око моста на Грачици
Грачица је, заправо, поток. Кад нема кише, корито је
суво и, ко не зна о чему се ради, не би ни посумњао да може
да донесе такво зло као што је поплава дворишта, помоћних
зграда, па и стамбених објеката. Неколико грађана је упорно
позивало нашег репортера и... Ко чека - тај дочека. Изашли
смо са фотоапаратом на ‘’лице места’’.
Воде је било на дну, али корито зарасло у шибље и
коров није одавало лепу слику. Јасно је да је опаснот од
поплава латентна, али, с обзиром да је у горњем току очишћено, јасно је да би се вода излила управо око моста у
Тамнавској и околним улицама. Ако се не чисти од растиња
и отпада, који несавесни грађани упорно бацају на местима
где то није уочљиво, вода брзо излази из набујале речице а

Тамнавска улица

Грачица зарасла у коров
доводни канали (на пример, онај из ‘’Стрелине’’ радионице), добију улоге одводних цеви из корита. Тада су дворишта и објекти поплављени. Грађани тврде да се то догађа
приликом обилних падавина, поготову кад су падавине
веће у горњем сливу Грачице.
У овом делу Уба, одавно (не случајно), названом Преко
насипа велики проблем претставља и недостатак тротоара.
Нарочито у делу Тамнавске улице, заправо дела регионалног пута Уб - Бањани - Дебрц и даље за Шабац. Права је
срећа да се несреће не догађају чешће јер нема обележеног
дела за пешаке, а да не помињемо тротоар. Пешаци се крећу
коловозом и... даљи коментар је сувишан.
Овај део убске вароши не спада у ужи центар. Улице се
не чисте и никада не перу (осим кад падне јача киша). Али,
грађани, с правом, поручују да нису Убљани другог реда.
Траже оно најосновније: да буду обезбеђени од поплава и
да, док пролазе делом регионалног пута - некако буду
заштићени. Могуће решење је изградња обилазнице, а
могуће је и проширење путног појаса тротоарима - што је,
вероватно, јевтинија варијанта. Уосталом, у насељеном
месту то је регулисано Законом...
М.М.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON
Проф. др МИЛАН НЕДЕЉКОВИЋ,
интервентни кардиолог и председник
ГО Врачар (Први почасни грађанин општине Уб)
Биографија

За првог почасног грађанина
општине Уб изабран је 2010. године.
Функцију председника Градске општине
Врачар обавља од јула 2016. године.
Ожењен је докторком Јеленом, која
ради у Дому здравља Врачар и на
специјализацији је из области гинеко- и актуелни председник општине Уб, Дарко
логије и акушерства. Има ћерке Нађу и Глишић, који са великом енергијом успева
Дуњу, и синове Душана и Милоша.
да обнови и изгради нове путеве, зграде,
Најдражи кутак на Убу
да довођењем инвеститора на Уб смањи
број незапослених и на дуже стазе
или у Тамнави?
- Посебну енергију човек осећа када обезбеди развој привреде у нашем граду.
Породица Миловановић, Мишко и
дође испод брда Шепковац, и када се
нађе на градском базену и на стадиону Милован, представљају хроничаре, душу и
„Драган Џајић“. Готово идентичну енер- меморију убске чаршије, не само кроз
гију осећам и приликом многобројних „Глас Тамнаве“, него и преко „Убских грапосета ресторану „Школарац“, на ручку фита“ и разних других манифестација где,
или вечери са својом породицом или на један специфичан и конкретан начин,
пријатељима, а и у Дому културе Уб за представљају личности и догађаје из
којег ме вежу изузетно лепа сећања из прошлости и садашњости наше мале, а по
духу, велике вароши.
младости.

Професор др Милан А. Недељковић рођен је 1957. године у Београду.
Основну школу и гимназију похађао је
у Убу. Гимназија „Бранислав Петронијевић“ доделила му је Диплому за
најуспенијег ученика свих времена.
Дипломирао је на Медицинском
факултету универзитета у Београду
1982. године, где је завршио и
специјалистичке студије из интерне
медицине (1991) и супспецијалистичке
из области кардиологије. Mагистрирао
(1989) и докторирао (1999) на истом
факултету. Редовни професор Медицинског факултета постао је 2013. године, а завршно усавршавање имао је
у Универзитетском медицинском центру у Питзбургу 2001. и 2002. године.
Оснивач је и први председник
огранка 34. Америчког удружења
кардиолога за Србију и Републику
Одрастање на Убу
Српску. Учествовао је у организацији и
памтим по...
отварању четири ангио сале у Бања- Своје одрастање памтим по
луци (2007), Ваљеву (2010), Ужицу
људима са којима сам се играо и
(2011) и Зајечару (2014).
заједно одрастао, делио најлепше, а и
најтужније моменте у животу. Не могу, а
да не поменем мога кума Божидара
Бобу Николића, Александра Ацу Обрадовића, другаре Сашу Влајића, Милана
Јаковљевића Ћелу, Драгана Попадића
Попу, другарице Славицу Марић, Миру
Чолић, Радицу Лазић и Зону Николић.
Моја спознаја, односно схватање и
разумевање Уба, не би било тако
потпуно, и увек у меморији актуелно,
где год да се нађем, да нисам познавао и
дружио се са таквим људима као што су
Мирослав Селаковић Фаља, Диша
Миловановић, Мика Краљ, Миливој
Глишић Пекос и други који су били
прави представници убског духа и
менталитета.

Проф. др Милан А. Недељковић је
увео две велике интервентне методе у
Србији. Први је извео интервенцију
перкутане замене стенозиране аортне
валвуле, као и интервенције перкутаног затварања аурикуле леве преткоморе код болесника са атријалном
фибрилацијом и високим ризиком од
крварења марта 2014. године. Учествовао је у укупно 790 научник публикација, од чега 57 у водећим стручним
научним часописима са највишим
референцама.

На Убу ми највише смета...

- Градски парк на Убу је у мојој
младости био пун разноврсног дрвећа, са
много више зеленила, за разлику од
садашњег изгледа. Такође, поред реке, по
мом мишљењу, не би требало да буду
бензинске пумпе и слични објекти.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...

- Проласком Коридора 11, изградиће
се нови привредни капацитети, као и многи
други туристички и угоститељски објекти.
Самим тим велики број незапослених
Убљана добиће могућност запошљавања
отварањем нових радних места.
Са друге стране, многи Убљани
причају, и ја се слажем, да Убу недостаје
историјски музеј и музеј фудбала. Приликом посете Шпанији, сазнао сам, и лично
се уверио, да су најпосећенија места,
управо музеји фудбалских клубова Барселоне и Реал Мадрида. Мислим да би Уб,
који је изнедрио велики број асова и
Уб би требао да буде
репрезентативаца, отварањем Музеја
поносан на...
фудбала привукао велики број туриста из
- Људи чине оно што даје живот и земље и иностранства.
енергију једноме месту. Ја се не би
На Убу недовољно обраћамо
враћао много у прошлост, јер сви знамо
пажњу на...
да наше место има много знаменитих
људи. Уб би требао да се поноси таквим
- Обзиром на велики број сеоских
величинама за које зна цео свет, а и те домаћинстава на Убу, којима је примарна
како сви ми овде у Србији. То су, на делатност пољопривреда и сточарство,
првом месту, фудбалери Драган Џајић, сматрам да би развојем сеоског туризма и
Душан и Драган Савић, Немања Матић, изградњом етно домаћинстава, општина
Радосав Раћа Петровић, као и један од Уб на прави начин представила свој
највећих заљубљеника у убску варо- туристички и пољопривредни потенцијал,
шицу наш Мирослав Перишић, директор а самим тим би приходи појединаца, а и
Архива Србије. Посебно место заузима саме општине, били много већи.

Пројекат “Информисање јавности путем часописа Глас
Тамнаве о дешавањима и догађајима у раду локалне
самоуправе Уб, као и из других области живота и
рада у општини Уб“ - суфинансијер пројакта општина Уб
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СЛАВЕ
И ХВАЛЕ
Нек` су добри и људи и ракија
Неки млађи не могу да верују, неки старији неће да
признају али – за нас Титове пионире, у оно време, ретке
породичне крсне славе су биле синоним за неку врсту
тугованки посвећених умрлим рођацима, палим борцима или
неком трећем кога више нема, а дао је живот за наше боље
сутра. Ми смо, зато, уместо својих слава, славили 1. мај –
Међународни празник рада, 25. мај – Дан (туђе) младости, 29.
новембар – Дан (заједничке) републике и 22. децембар – Дан
ЈНА, која је по разорном потенцијалу била самопроглашена за
четврту војску Европе, све док није погинула ратујући сама са
собом. Ако си тада ризиковао са крсном славом, житом и
колачем, морао си да испрескачеш све тековине НОБ-а и НОР-а
који су цркву ставили на листу непрепоручљивих наркотичких
средстава прогласивши је опијумом за народне масе. Моји
матори су се сетили да на Светог Луку, шатро, славе рођендан
и мени и брату Душану, значи - двапутодједампут што, иначе,
уопште није било сумњиво (?!). Када сам кеву питао зашто нам
гости не долазе 17. јула и 11. новембра када смо ја и бата
рођени, него крајем октобра кад нисмо, одговорила је да - ако
сабереш те датуме, 17.07. и 11.11. па поделиш са два, добијеш
тачно 31.10.(?!) А и налазимо се усред петогодишњег плана
штедње и стабилизације па је много рационалније да истог
дана прославимо оба рођендана него да их развлачимо преко
целе године, јел` тако? Тако је. Мама ипак зна најбоље.
Међутим, почетком 90-тих, када више нису хапсили због
``Ко то каже, ко то лаже, Србија је мала...``, када смо престали да
се зовемо Југослави и Машинке и српска деца поново почела
да се крсте као Лазари и Милице, као Немање и Ружице, дошло
је до националног отрежњења. Али и до колективног опијања
на крсним славама пријатеља и рођака где је непобитно
утврђено да су та окупљања, у ствари, радосна, да се на њима
пева, свира и не шапуће. Да се на славу долази лепо обучен а
не као да си се случајно затекао, да се иде главним путем, а не
заобилазницом и да се води цела породица, а не само они који
знају да чувају тајне.
Е, баш почетком тих 90-тих моја генерација се примакла
тридесетој чврсто решена да се жени, да формира породице и
у сопственој режији почне да прославља дан свог хришћанског светитеља. Било је то онда када смо са својим будућим
супругама, држећи се за руке, стајали на крају лагодније половине живота па, испред амбиса неизвесне сутрашњице,
храбро учинили корак напред... Некако у то време формирале
су се славске екипе састављене од тачно одређених људи,
који ће вам наредне три деценије бити гости на, рецимо,
Јовањдан, Лазаревдан, Ђурђевдан, Лучиндан, Никољдан,
долазећи смерно, достојанствено, са поклонима у папирним
кесама и до грла закопчаним кошуљама... Све док се са
аперитива не пређе на главно пиће од ког се заврћу рукави и
пева за октаву више. У суштини, били су то уиграни тимови
прекаљених младића, милион и један пут печених на ноћној
кафанској ватри све док им не нестане цигара или се сажале на

НАШИ АУТОРИ

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

конобара који устаје у 5,30. Сада су се окупљали један код
другог, на крсним славама израслим у свечаност над
свечаностима пошто, као такве, подразумевају испуњење и
духовних, и етичких и телесних захтева постављених пред
човека. Јер, истовремено, посвећен си православној
традицији и сопственим коренима, налазиш се под непосредном контролом супруге коју, јадну, ниси оставио кући, а
пиће је јефтино да јефтиније не може бити... И, што је најбоље
– нема фајронта!
Данас, толико година после коначног повратка крсног
имена у наше куће, када га не морамо звати другачије од
онога како се зове и када смо поново постали оно што јесмо,
па нека кошта шта кошта, ценим да су ови породични празници благодарни у сваком смислу. Крче нам будућност баш
онуда куда морамо, јер би се другачије поново изгубили, да
будемо смешни, што другима ни по` јада, него и себи, пред
огледалом. Даље, устоличавају нас у сопственој кући,
тронизују ако хоћете, па нека је та кућа и на сред пута што
рече велики Јован Цвијић, бар ће се знати да у њој има некога
и да том неком припада. Међутим, славска окупљања комшијска, пријатељска, кумовска, братска, једнокрвна,
многогодишња, понекад, осим предвиђања будућности и
дефинисања садашњости, исправљају и прошлост претварајући нас у победнике и тамо где то нисмо били. Довољно је
само да и људи и ракија буду добри.
Истини за вољу овде, код тих ``козметичких`` корекција
појединачних прошлости, морам поменути сопствену славску екипу чији сам члан прве поставе, безмало, три деценије.
Ми смо се до краја прве половине деведесетих некако и
држали онога како је стварно било, жалили за неким пропуштеним шансама, признавали грешке, заблуде и узалудна
младалачка радовања. Правили смо пописе кривина у
којима нисмо успели да смотамо на време, читали именике
Маријана које нису дошле на први рандеву и листали
протоколе утакмица које смо изгубили на домаћем терену.
Сећали смо се фармерки из Трста одузетих на царинској
контроли, кечева добијених због преписивања, неположених
пријемних испита, најебавања у војсци и свега осталог од
чега нам се, углавном, састојао живот, па се томе кисело
смејали. А онда, не знам тачно ни када ни од кога, онда када
смо постали отпорнији на сећања него на алкохол, нарочито
помешан, почело се са нешто другачијим причама. Причама
које су, тада смо још увек у то били сигурни, малко заобилазиле факте. А те полуистине су најгоре: то ти је и јесте и није,
па ти сад види где се завршава једно а почиње друго. И што
се чешће понавља - граница ти је нејаснија, померљивија,
неважнија. Претпостављам да смо ту границу, из године у
годину, све више уцртавали онако како нама одговара пошто
није било никога ко би се бунио. Тако да је тај тренд
безазленог прекрајања наших малих историја последњих
година довео дотле да ја, лично, више појма немам шта се то
са нама заиста догодило. Ко је оно возио мој ауто кад се
преврнуо, дал` нас је или није слагала она риба – како се
зваше, добисмо ли ваљевску Будућност кад нас је водио
Паца? Како смо оно прошли са цариником из Словеније, шта
сам имао из марксизма и откуд ми баш на тим факултетима...? На бар седам, или осам, задњих слава кум децидирано тврди, а остали га подржавају пошто се и они добро
сећају, да је ``кеца`` мог маторог излупао неки кретен из
Обреновца ком сам дао један круг зато што сам добар и
несебичан (ја нешто мислим да сам се слабо дружио са
Обреновчанима)... Затим, она Маријана не да није дошла,
него је дошла два сата раније и чекала на киши код киоска
преко пута робне куће (не знам, можда, ја би` рек`о да је било
к`о у песми)... Све утакмице чијих се резултата не сећамо
најбоље – ми сми победили, и то у гостима, слабе оцене
уопште нисмо добијали, у војсци смо имали једну рупу у
жици за бежање у град коју никада нико није oткрио а и
царинике смо радили као задње фрајере и зарађивали
толико да нам више није био важан новац, него да се народ
обуче. Мајке ми.
У овај први наредни уторак поново је мој Свети Лука.
Поново ће ми доћи пријатељи, најпречим путем, раширених
руку... Да се загрлимо и пољубимо, да певамо и говоримо на
сав глас... Да пуна кућа слави оно што је њено, да се тог свог
не стиди, да га не прећуткује и да га више никада не мења за
туђе. Да се напијемо. Да се напијемо, него шта! И да, можда,
коначно рашчистим јесам ли или нисам, својевремено,
изударао тројицу Сарајлија када су на екскурзији зајебавали
ону дебелу Снежану из IV-3. Право да вам кажем, не сећам се
најбоље али, како која слава пролази, све ми се чини да сам
их разбио к`о звечке.

СЕЛУ У ПОХОДЕ
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ОСНОВНА ШКОЛА У ДОКМИРУ

ГАСЕ СЕ ОДЕЉЕЊА - ЖИВОТ СЕ НЕГДЕ СЕЛИ
Прву школу у Тамнави, изграђену 1892.године, нагриза
зуб времена и, сада, пропада иако је под заштитом
државе. Околне школе ‘’отимају’’ ђаке организујући превоз
- Давне 1948.године, у време кад је Зоран Влајковић био
секретар Среског комитета КПЈ на Убу, водили су нас, на летње
ферије, као варошку децу, у Докмир, где смо проводили по месец
дана у пространим учионицама и уређеном школском дворишту стичући нека основна знања потребна за живот, који је био пред нама,испричао нам је Ратомир Руњајић Руња, уз кафу у ‘’Пензионерима’’,
на помен посете докмирској школи, крајем октобра.
Зоран Јаковљевић, држао је час физичког васпитања када је
репортер паркирао између старе и нове школске зграде.
- Обезбедили смо, колико је то било могуће, стару зграду која
је под заштитом државе, а очигледно је да је неопходно што пре
донети одлуку о њеној будућности, рекао је на почетку.- Зграда није
склона паду јер су зидови заиста масивни, али цреп је порозан, а
олуци, практично, не функционишу. Пазимо се од могућих повреда.
Иначе, у посету смо дошли због дуге традиције школства у
Докмиру (зграда је из 1892.године) и забрињавајућег податка да у
идућој школској години неће бити ни једног првака (уколико се неко
не досели), као и чињенице да ова осморазредна школа броји 38 ђака,
плус 12 наставника и учитеља.

Стара школа

-

Нова школа

Наставни кадар
Разговор водимо у невеликој зборници, а
ту су, поред Јаковљевића, Влада Перић, наставник математике, Златија Јовић, Наташа Вујић и
Срна Јеленић, учитељице. Причамо о неминовности гашења села (у околини је преко 50 нежења), организовању превоза ученика од стране
околних школа и својеврсном ‘’отимању’’ ђака,
чудном труду родитеља да воде децу у убску
основну школу, пљачкашима који су однели
компјутере заједно са сигурносним камерама
(ухваћени, али, враћено је само оно што нису
стигли да продају)...
- Докмир нема Месну канцеларију,
чак ни продавницу,- додаје Јаковљевић,
који је и руководилац у овом малом просветном колективу.- Ово је питомо и плодно
сеоско подручје, па је утолико већи парадокс да бела куга и овде хара и да је све
више напуштених домаћинстава.
Сазнајемо да је већи број и самих
Докмирчана који своју децу воде у убску
школу, пролазећи поред ове у свом селу.
Свако има своје разлоге, а број деце се
смањује.
- Стање би могло да се промени
када би држава интервенисала- поручује
овај млади наставни кадар. Како? Има
начина. Уосталом, ако их не нађемо, остајемо без будућности. Зна се на који начин.
М.М.

ПЧЕЛАРСТВО КАО СМИСАО ЖИВОТА

ОВАЈ СВЕТ ПРОПАДА БЕЗ ПЧЕЛА
Богосав Васиљевић, пензионер из Памбуковице, често је драги
гост радио станица, а цењен је и као предавач међу пчеларима
- Радио сам по 20 година у ГСП-у и
Беобанци- прича, у најкраћем, своју животну
причу Богосав Васиљевић из Памбуковице.Имам 82 године, али и пријатељицу Милку
Јеремић из Пауна са којом се често дружим.
Био је у генерацији са Нинком Нинковићем, Видом Богићевић, Љубинком Лазић...
Учио гимназију на Убу, па у Ваљеву. Има два
сина Милана и Владана. Удовац,
Уз рад је завршио Вишу педагошку
(историја, географија и Општетехничко). Играо
фудбал за Памбуковицу и ГСП.
Почео као кондуктер у Градском
саобраћајном, у тролејбусу и аутобусу, прешао
на место обрачунског службеника и исплаћивао плате за 700 возача... У Беобанци радио 20
година. За пензионерске дане припремао се
учећи пчеларство.
- Купио сам књигу Божидара Весковића, којег сам касније и упознао. -Научио сам
основе пчеларења и осамдесетих година
прошлог века већ увелико сарађивао са
покојним Благојем Мијатовићем, председником Удружењем пчелара Уба. Сада ме позивају
да држим предавања јер сам пуно научио о
пчелама, које представљају својеврстан свет.
Богосав посебно истиче да ће живот
нестати, једног дана, када нестану пчеле. Јер,
многобројне биљне врсте, без пчела, неће

моћи да се опрашују. То ће, после пет година,
по речима пчелара Васиљевића, бити и дефинитивни крај свега живог на кугли земаљској.
- То нећемо доживети, ни генерације
после нас, али би требало да поведемо више
рачуна и више пажње посветимо пчеларству.
Са својих 60 кошница лично дајем свој допринос. Уз то пишем песме (збирка ‘’Наша мајка’’),
а одем и до Милке у Пауне...
М.М.

Богосав Васиљевић
на кућном прагу

ВАЉЕВО - ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ АКЦИЈАША

НОСТАЛГИЧНО СЕЋАЊЕ
Ваљево је био један од акцијашких центара не само у Србији
већ и бившој Југославији, а ових дана су се стекли услови за обнову
добровољног рада. Прошле године покренута је иницијатива да се
образује Удружење учесника омладинских радних акција и волонтера.
У међувремену пријавило се преко 60 заинтересованих за чланство.
- Обавили смо све организационе и друге припреме за
оснивање и у четвртак, 26. октобра, у великој сали Скупштине града
Ваљева одржана је Оснивачка скупштина Удружења учесника омладинских радних акција и волонтера Колубарског округа- каже
Милорад Радојичић, један од организатора. - Изабран је Управни
одбор од девет чланова са председником Радојем Весићем Пућом и
његовим замеником Мирком Павићевићем Цолом, а именован је и
Надзорни одбор од три члана. У плану је, како је наглашено на
Оснивачкој скупштини, и формирање клубова ОРА по општинама.
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НАШИ АУТОРИ
НА 62. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ

НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

УЛИЦА
ВАШАРИШТЕ
Благословена киша донела је осетне промене
свима па и ловачком доживљају. Керови коначно могу
да следе траг дивљачи. Чак се и мој давно закржљали
орган њуха развесели јер ми донесе још једну лепоту
лова: јесењи мирис шуме. За неког то је мирис трулежи опалог лишћа а мене подсећа на одшкринуту
теглу осушених вргања. О мирисима и укусу одавно
нема смисла дискутовати. Што једном смрди другом
мирише, све зависи у којој се ситуацији човек нађе.
Прич'о ми батка Педа један доживљај из деведесетих, тек се закувало у Босни, би магловита ситуација у којој је свако село имало неку своју верску или
националну политику. Хеликоптер је био згодна справа да се брзо прескочи који километар до сигурности
српског ваздушног простора, ал' тај ваздушни пут има
једну ману: нема банкину на којој можеш да паркираш
возило у случају квара. Деси се квар мотора и на
„Волвоу“ а камоли на „зракомлатној“ машини купљеној седамдесетих од СССРа. Хвата сумрак а пилот
није сигуран на чију територију принудно слеће. Товар
није безазлен, има ту за свакога по нешто, није ни
прилика да заврши у погрешним рукама. Точкови
справе безбедно додирују земљу, прво полувреме је
добро прошло али како даље? Трочлана посада
мозга: нема друге, један мора по помоћ! Авиомеханичар је заћа пред пензијом – дакле отпада. Копилот
тек завршио приправнички стаж – нема друге, капетан
посаде полаже испит сналажења у природи и друштву. Праве договор: капетан у извидницу, остатак
посаде чува летилицу. Товар се за сваки случај
минира, мина има на претек у гепеку, да се спасу бар
туђе главе ако је своја остала на вересију. Смишљају и
лозинку: ако пилот наиђе на непријатељски расположене домороце па га они под мукама натерају да их
доведе до летилице да викне: „Све је у реду!“. Ако су
наши, може да виче шта хоће. Пилот крете и тек се
после пола сата сетио да нису утврдили најважније:
„Како да безбедно одреди ко су наши?“ . Иде опрезно,
застајкује, ослушкује, керови исто лају, светла подједнако чкиље, привидни ноћни мир не познаје верске
разлике... Од чула му наду оставља још једино мирис:
„Наши држе свиње!“. Долази до првих кућа. Стопљен
уз тарабу њуши попут врхунског гонича, а свињци...
Свињци миришу! Била је то једна епизода са хепиендом за хеликоптерску посаду. Товар је ваљда завршио на правој страни.
И стара документа умеју да замиришу, нарочито
кад их раздвајаш, класираш и одлучујеш о њиховој
судбини. Папирни отпад за Ћиту и Меду, архивска
грађа за Ђолетову експедицију у депо, пројекти изведених инсталација за стручну службу КЈП „Ђунис“,
нереализовани пројекти за неке будуће дане... Селимо се у нову зграду општине па у том таласању испливава документација за стари сточни пијац: геолошка
испитивања „Геоуба“ из 1984., пројекат „Мркине“
зграде из 2000., „Планубов“ пројекат за саобраћајнице
у блоку бр. 1 из 2004-те, чланак о помахниталом
говечету које је усмрћено након наношења тешких
телесних повреда несретном пролазнику, грађевинска дозвола за улице Војводе Мишића и Ивана
Миловановића из 2008, пројекат Спортске хале, Полицијске станице, папири за рушење зграде ветеринарске станице из 2009... Сведочанства о давној
замисли урбанизације убског вашаришта која полако
али сигурно улази у завршну фазу изградњом неименоване улице радног назива „Нова 1“. Од данас па за
десет година мало ће ко веровати да је напред
описани простор служио као депонија за грађевински
шут, мрестилиште жаба крекетуша и изложбени простор у дане вашара. Кад је већ тако, да у име дела
грађана поднесем Комисији за доделу назива улица
један од предлога за неименовану саобраћајницу:
Улица Вашариште.

ПОСЕТА УБСКИХ
УЧЕНИКА
Куповала се школска лектира, речници, књиге за
тинејџере, фантастични, крими и љубавни романи
Ученици основних школа „Милан Муњас“, „Рајко Михаиловић“
из Бањана, „Свети Сава“ из Памбуковице и Гимназије „Бранислав
Петронијевић“, посетили су 62. Међународни сајам књига у Београду. Сајам књига је одржан од 22. до 29. октобра, под слоганом
„Кључ је у књигама“, а посетило га је 105 убских основаца и око 100
гимназијалаца.

Ученици ОШ „Милан Муњас“ на сајму књига
У четвртак 26. октобра, када се на Сајму књига традиционално
одржава Школски дан, 50 ученика седмог и осмог разреда ОШ
„Милан Муњас“, који су се претходне школске године истакли учешћем на такмичењима и школским приредбама, обишли су неколико
изложбених хала, у којима су промовисана многобројна књижевна
дела светске и домаће литературе. Наставникци Душанка Грубор
Симић, Сандра Трбовић, Невена Симић, Аница Арсеновић Ћупић и
Веран Мијатовић, са ученицима су посетили штандове издавача
уџбеника и школске литературе, а после тога су ученици у групама
обилазили штандове различитих издавача стрипова, дечје и омладинске литературе. Куповала се школска лектира, речници, књиге за
тинејџере, фантастични, крими и љубавни романи.
Д.К.

СПЕЦИЈАЛНО ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ПРОСЛАВЉЕНА
КРСНА СЛАВА
Издвојено одељење убске ОШ „Милан Муњас“ за образовање
деце са сметњама у развоју, са гостима и ученицима, свечано је
обележило своју крсну славу Свету Петку. После освећења и
ломљења славског колача, присутне су поздравили Живана
Баратовић, директорка убске основне школе и Предраг Дацковић,
председник Савеза за помоћ ментално недовољно развијеним
особама (МНРО) града Београда и један од иницијатора отварања
Дневног боравка за децу са сметњама у развоју на Убу, где се изводи
настава за 15 ученика овог специјалног одељења.

Поводом школске славе, изведен је и пригодан програм, у коме
су учествовали ученици Музичке школе „Петар Стојановић“ и
њихови другари из специјалног Издвојеног одељења, које је од
септембра у саставу ОШ „Милан Муњас“. Програм деце са сметњама у развоју припремили су и заједно са њима извели дефектолози Биљана Милутиновић и Мирјана Јовановић и предметни наставници Невена Симић, Немања Драгићевић и Дејан Младеновић.

ОБРАЗОВАЊЕ
РАДЉЕВСКА ШКОЛА ПРОСЛАВИЛА СВОЈ ДАН

ЗНАЧАЈАН ЈУБИЛЕЈ
Низом активности, које су крунисане позоришном
представом, ОШ „Душан Даниловић“ обележила
175 година постојања и рада
Позоришном представом у петак, 27. октобра, ОШ
„Душан Даниловић“ у Радљеву прославила је 175 година
постојања и рада. Представа је била последња у низу
садржаја који су реализовани током целе прошле недеље
поводом обележавања овог значајног јубилеја. У оквиру
тематских дана, под јединственим називом: шта све знамо
и шта можемо, ученици су се према својим могућностима,
жељама и склоностима опредељивали за различите врсте
предвиђених активности. Тако је понедељак, 23. октобар,
протекао у знаку спорта и такмичења у атлетским дисциплинама, уторак је био уметнички дан, када су ученици
виших разреда са наставницом ликовне културе израђивали маскоту школе на својеврсној сликарској колонији,
док је у среду наставник српског језика организовао књижевну трибину, где је седмаке и осмаке ближе упознао са
ликом и делом нобеловца Иве Андрића. Сви који воле
науку, могли су у четвртак да присуствују извођењу вежби,
заједно са наставницама хемије, биологије и физике, а 27.
октобар био је резервисан за централну прославу Дана
школе. Пред многобројним гостима, ученици су извели
представу „Поп Ћира и поп Спира“, коју је по мотивима
романа Стевана Сремца сценски приредила наставница
српског језика Јадранка Дамњановић. Осим изванредне
глуме радљевских ђака, који су уложили велики труд и
ентузијазам у припрему „Поп Ћире и поп Спире“, и сценографија је била за сваку похвалу, тако да су присутни
бурним аплаузом наградили све актере представе.
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ГИМНАЗИЈАЛЦИ ИЗВЕЛИ ПРЕДСТАВУ

СЕЋАЊЕ НА ЖРТВЕ РАТА
Ученици четврте године, у сарадњи са
професорком историје Верицом Несторовић
припремили програм, а представа „Немањићи“,
ће бити изведена пред широм публиком
2. новембра, у убском Дому културе.
Већ неколико година уназад, ученици Гимназије „Бранислав Петронијевић“, обележавају државни празник 21.
октобар – Дан сећања на српске жртве у Другом светском
рату, пригодном представом, коју су овај пут извели ученици
четврте године. Представа, припремана две недеље, одржана
је као угледни час историје, започет сећањем на жртве у
Првом светском рату.
- Сви они који су дали животе за слободу ове земље,
вредни су сећања, помена и поштовања. Ученици који су
реализовали ову представу, били су јако вредни, пуни идеја,
предлога. Ученике четвртог разреда нисмо видели до сада у
овој улози. Одлични су и као рецитатори, и у читању текстова
– рекла је Верица Несторовић, професор историје, идејни
творац едукативног часа и ментор ученицима који су изводили представу.

Ученици четвртог разреда
Гимназије „Бранислав Петронијевић“

Представа „Поп Ћира и поп Спира
у извођењу ђака из Радљева
Уз честитке ђацима и наставницима за Дан школе и
речи добродошлице за све госте, директорка ОШ „Душан
Даниловић“ Светлана Максимовић је истакла да обележавајући 175. година постојања и рада, ова образовна установа има шта да покаже и чиме да се подичи.
Д.Н.

ТРИБИНА ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

КЛАЂЕЊЕ И КОЦКАЊЕ
Ученици упознати са ризицима и
последицама ове врсте зависности
У Техничој школи одржана је још једна у низу трибина о
болестима зависности, овога пута на тему клађења и
коцкања. Предавање су организовали школски педагог
Синиша Милак, професорка биологије Ивана Марковић и
професор историје Никола Граховац који су, свако из свог
угла, средњошколцима говорили о овој друштвеној појави,
упознали их са типологојом, ризицима клађења и коцкања
и упозорили на бројне нежељене и штетне последице
зависности од коцке. На трибини су представљени и
резултати анкете, којом је било обухваћено 79 ученика
мушког пола. Како је објаснио школски педагог Синиша
Милак, ово истраживање је пре свега имало за циљ да
утврди учесталост коцкања код ђака Техничке школе.
„Од 79 анкетирана ученика са, махом, машинских и
угоститељских смеровова, њих 36 је одговорило да се
клади и коцка, док је 43 било у кладионицама, али се није
кладило. Анкета је потврдила оно што и сами знамо, да је
клађење присутно, али је много мање распрострањено
него у другим срединама“, указао је Милак.

Уз музичку пратњу на гитари ученице Мине Кнежевић,
емитовани су аутентични снимци са места где су се догађала
страдања, па је публика имала прилику да види снимак
ученика Андрије Пантелића, који је рецитовао песму „Плава
гробница“ на острву Виду и снимак Ане Цонић са српског
војничког гробља Зејтинлика.
Велики труд гимнзијалаца сваки пут се исплати вишеструко јер, осим одлично научених лекција кроз истраживачко-уметнички рад, међусобне сарадње и реализације
креативних идеја, увек су подржани од стране других ученика
Гимназије, професора и директора школе.
Гимназијалци најављују поновно извођење представе
„Немањићи“, коју ће моћи да погледају и грађани Уба, у
четвртак 2. новембра с почетком у 18 часова, у Дому културе.
Улаз је слободан.
Д.К.

Убски средњошколци

Како би се спречио настанак и сузбио даљи развој
зависности, од великог је значаја превентивни рад и едукација
младих о последицама које коцкање може оставити у свим
сферама живота, због чега су школски педагог и професори
Ивана Марковић и Никола Граховац и организовали ову трибину
за ученике Техничке школе.
Д.Н.
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Четвртак, 9. новембар у 19,30 сати
Позориште „Стеван Сремац”, Црвенка (Србија)

МАЛОГРАЂАНСКА
СВАДБА

Десето издање Репасаж феста на Уб доводи победнике
републичких такмичења аматера из Србије, Словеније,
Хрватске, БиХ и Црне Горе
Комплет карата за Репасаж фест продаје се по цени од 1.000 динара, цена појединачне карте за такмичарске представе је 300, а за представу Звездаре театра 400 динара.
Директор Установе за културу и
спорт Радован Пулетић наводи да
припреме за десети театарски празник аматера на Убу трају већ месец
дана и да је завршена већина посла.
Посебно истиче да је у сали Дома
културе побољшана акустика и осветљење, како би адекватно технички
била опремљена за јубиларно издање манифестације.
-Из сопствених средстава издвојили смо преко сто хиљада динара
за куповину велике миксете, док је из
општинског буџета са око 300.000 динара финансирано ремонтовање 16
рефлектора и набавка три димера.
Са ова два посла потпуно смо решили питање и осветљења и озвучења
у сали Дома културе, каже Пулетић.
За организацију јубиларног
Репасажа, у општинском буџету планирано је 490.000 динара, што је
недовољно, али се организатор нада
да ће део средстава обезбедити од
спонзора и Министарства културе.

„Сећам се да је у претходној
деценији Репасаж бивао финансиран и са 2,5 и три милиона динара,
док сада имамо много мање новца на
располагању. Међутим, то неће утицати на до сада постигнут висок
уметнички и организациони ниво.
Кад год је организован, Репасаж је
организован или уз велику помоћ,
или како смо знали и умели, али је
квалитет онога што смо у могућности
да понудимо увек био завидан, што
потврђује учешће најбољих аматерских позоришта из региона. Репасаж
је најсјајнија тачка у попису наших
годишњих обавеза и задовољстава
и увек се правио, пре свега, од љубави према позоришту и одговорности према публици, рекао је директор Установе за културу и спорт
Радован Пулетић о фестивлу који се
организује у част Александра Поповића и Радомира Раше Плаовића,
двојице Убљана чије је дело у темељима српске позоришне уметности.

ОДРЖАНА ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА ПОЗОРИШТА „РАША ПЛАОВИЋ“

ПРВИ ПУТ САМОСТАЛНО
Једино позориште у убској општини основано као удружење
грађана у култури. – Први директор Александар Тадић
Позориште „Раша Плаовић“, које је
до сада функционисало под окриљем
Установе за културу и спорт, започело је
свој самостални живот. Наиме, једино
аматерско позориште на територији убске
општине и званично је основано на
оснивачкој Скупштини 26. октобра, као
удружење грађана у култури. На оснивачкој Скупштини одржаној у Клубу Дома
културе, осим усвајања Статута, за првог
директора Удружења грађана Позоришта
„Раша Плаовић“ изабран је Александар
Тадић, доајен убског позоришног аматеризма. Председник Управног одбора је
Радован Пулетић, његов заменик је Зоран
Савковић, док су чланови Владислав

Оснивачка скупштина

Крсмановић, Мирјана Симић, Зоран
Аврамовић, Александар Петровић и Раде Живановић. Функцију секретара позоришта обављаће Драган Радојчић, а уметничког руководиоца Душко Ашковић из
Звездаре театра.
Говорећи о разлозима за овакву
одлуку, новоизабрани директор Александар Тадић напомиње да у својој дугој
историји убско позорипте никада није
било самостално.
„Позориште је најре радило у оквиру некадашњег Културно-уметничког
друштва „Абрашевић“, а када се оно
распало и фолклорни ансамбл одвојио,
позориште је остало при Установи за
културу и спорт. Фактички, никада на
папиру није постојало као позориште и за
145 година, колико позоришни аматеризам на Убу има традицију, ово је први пут
да позориште постоји као правно лице.
Свесни смо да смо се за независтан рад
определили у тешко време, али оно нама
траје већ две, три године. Велику смо
помоћ имали у Установи за културу и
спорт и много смо се сигурније осећали
под њеним окриљем. Захваљујући њој и
локалној самоуправи, увек се налазио
начин да преживимо, али све је то било
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ПРОГРАМ ДЕСЕТОГ “REPASSAGE FEST”-a

ЈУБИЛАРНИ ПОЗОРИШНИ
ФЕСТИВАЛ
У организацији Установе за културу и спорт, у четвртак 9. новембра,
на сцени Дома културе биће отворен
десети Repassage fest, међународна
смотра најбољих аматерских позоришта са простора бивше Југославије.
Из вечери у вече, надметаће се пет
победничких представа из Србије,
Словеније, Хрватске, БиХ и Црне Горе,
док Македонија, која већ неколико
година не учествује на фестивалу због
отежане финансијске ситуације, ни
овога пута неће имати свог представника. Такмичарски програм се завршава 13. новембра, након чега следи
тродневна пауза, пошто је организатор
проценио да ће посета бити слаба због
две славе у том периоду. Затварање
фестивала заказано је за 17. новембар,
када ће најбољима бити додељена
признања, а глумци Звездаре театра у
част победника извести представу
„Савршен крој”.
О фестивалским наградама одлучиваће трочлани жири који чине драмски писац Жељко Хубач, директор
Драме Народног позоришта у Београду (председник), редитељ Милорад
Милинковић и Зоран Ћосић, глумац
националног театра.

СПОРТ

на ивици. Иако свесни ризика, одлучили
смо да узмемо ствар у своје руке и да,
практично, почињући из почетка наставимо традицију позоришне уметности у
нашем граду и општини. Сада покушавамо да дођемо до средстава која ће нам
омогућити да овај први период прегрмимо, касније ћемо, са програмима,
конкурисати за средства из општинског
буџета и других институција, али ћемо се
и сами ангажовати и потрудити да позоришна каса не буде празна, јер смо и до
сада то радили“, истакао је Александар
Тадић.
Осим обезбеђивања финансија, у
првом периоду свог деловања позориште, најпре, планира пријем нових
чланова, покретање школе глуме и организовање креативних радионица глуме.
Д.Недељковић

ПИСАЦ ПОРОДИЧНЕ
ИСТОРИЈЕ

Један од најизвођенијих комада Бертолда Брехта у режији
Радоја Чупића је сатирична анализа малогра-ђанског духа на
свадебеном весељу, која се заоштрава у озбиљно упозорење на
трауматичне последице овакве свести и окружења. Радња се
одвија у кући сватова, где гости окупљени око свечане вечере
воде међусобно неповезане разговоре, који се повремено
концентришу на заједничку тачку. Али, како време одмиче, а
алкохол почиње да се точи у све већим количинама, падају
маске и откривају се нека сасвим друга лица. „Малограђанска
свадба” је победник Републичког фестивала аматерских
позоришта Србије у Кули.

Драмски текст Љубомира Ђурковића у режији Слободана
Маруновића је трагична фарса која на хуморан и универзалан
начин говори о обезличењу које су наметнули ратни и
послератни догађаји у којима је брат дигао руку на брата и чије
последице више не могу надокнадити ни славни преци, ни
медаље, ни алкохол. То је драма о распаду породице у којој
деци трну зуби због родитељских грехова.То је прича о
маргиналцима који страсно желе да узлете, али сваки такав
покушај бива још дубљи и још трагичнији пад. Представа је
апсолутни победник 45. Фестивала БиХ ФЕСДРА у Бугојну, са
шест награда међу којима је и она за најбољу представу.

Петак, 10. новембар у 19,30 сати
Друштво Мали Петелин, Сеново (Словенија)

ФЕНИКС
Радња победничке представе 56. Линхартових сусрета
позоришних аматера Словеније одвија се у подељеном и
урушеном Марибору у Другом светском рату, где се рађа отпор
против окупатора. Може ли нова нада да се роди у временима
велике издаје и побуне? Може ли Феникс оживети из пепела
запаљених кућа? Ко ће стати у ватру разрушеног народа, а ко ће
постати победник након битке између праведника? Комад
аутора и режисера Рока Санда прева-зилази морализацију и
поларизацију и показује да су у рату сви само жртве, без корена,
без крила.

Субота, 11. nовембар у 19,30 сати
Сатиричко казалиште младих, Славонски Брод
(Хрватска)
Александар Тадић,
директор новооснованог
Удружења „Раша Плаовић“

Недеља, 12. новембар у 19,30 сати
Градско позориште Требиње, Требиње (Бих)

МАТУРАНТИ
„…и што год Вам рекли, лепо је живети!” У једној реченици
цела представа по истоименом роману који је написао Ивица
Иванац, адаптирао Борис Ковачевић, а режирао Силвио
Стилиновић. О животу, дилемама, љубавима, жељама,
матурама, киши и змијама. Матуранти глуме живот и живе глуму.
Баш као у правом животу. Матуранти, њих четворо, припреми
се публико, тражиће од Вас савете. На 57. Фестивалу
казалишних аматера Хрватске, представа је освојила награду за
најбољу режију, као и две глумачке награде (за најбољу глумицу
фестивала и за споредну женску улогу).

Понедељак, 13. новембар у 19,30 сати
НВУ ЕгоКулт и Гимназија „Петар I Петровић
Његош”, Даниловград (Црна Гора)

О ЋУТАЊУ И ДРУГИМ
ИМИТАЦИЈАМА СРЕЋЕ
Ученица трећег разреда даниловградске гимназије Бојана
Шолаја је ауторка текста, а уз њу режију потписују професори
Анђела Новаковић и Мирослав Минић. Комад се бави маргинализованим категоријама: зависницима, деци без родитељског
старања, злостављанима, избеглицама и Ромима и приказује
ситуације из њихове свакодневице, као и унутрашње борбе са
проблемима у којима су се нашли. Такође указује због чега је
важно пустити глас, који ће објаснити да ћутање није срећа, већ
само њена имитација. Представа је проглашена за најбољу на
47. Фестивалу драмских аматера Црне Горе.

Петак 17. новембар, 19,30 сати
У част победника – Звездара театар

САВРШЕН КРОЈ
Комад Владимира Ђурђевића је „дволична” и помало
комична фарса која у једном чину, фуриозно и нештедимице
разоткрива све мушке слабости. Реч је о двојици
средовечних и добрано оцвалих, по много чему различитих
мушкараца. Новокомпоновани
тајкун Марко Милун (Слободан
Нинковић) и ексцентрични кројач Светислав (Драган Петровић), срешће се, наизглед,
сасвим случајно у кројачком
салону Светислава Свете Шнајдера „кројача из сенке“, који
„на црно“ и у дубокој илегали,
шије одела искључиво за елиту. И како то у животу обично
бива, кад истина хоће да изађе
на видело она то и учини, па
макар и кроз пукотину на задњици панталона.
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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

ИНТЕНЗИВИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ У ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ

НА ТАПЕТУ КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
У другој половини октобра у Лајковцу отворено неколико градилишта
У општини Лајковац у пуном јеку је изградња канализационе мреже и мини постројења за отпадне воде укупне
вредности преко 50 милиона динара. Приликом обиласка
радова у Јабучју и Рубрибрези, председник општине Андрија
Живковић подсетио је да је реч о наставку радова започетих
прошле године и навео у којим деловима општине се тренутно ради на решавању проблема канализације:
- Део канализационе мреже дужине два километра у
Јабучју урађен је прошле године, да бисмо 2017. наставили у
делу Јабучја познатом као Шеринка. Овде је у току изградња
мреже дужине 1.200 метара, вредности 13 милиона динара.
Наредних дана почиње изградња фекалне црпне станице
чиме ћемо заокружити ту целину, а упоредо са овим одвијају
се радови на изградњи три километра канализационе мреже
у Рубрибрези (на уласку у Лајковац из правца Ваљева), чија
је вредност 26 милиона динара. Радимо и погон за пречишћавање отпадних вода у Ћелијама, а надам се да ћемо га до
краја октобра пустити у рад. Приводи се крају и изградња
фекалног колектора у „Индустријској зони 1“ вредности 13

Јабучје, засеок Шеринка

Рубрибреза
Ромска насеља у Јабучју, Дубрава и Требеж, након
постављања нових пумпи ускоро ће имати воду.
- Тиме ћемо само делимочно решити проблем.
Апелујем на грађане да мало више поведу рачуна око
чувања тог инвентара. Дешавало се да и након постављања тих пумпи, после одређеног времена оне нестану
или се покваре. Надам се да таквих проблем убудуће
неће бити- истиче Живковић.
милиона динара, који ће касније бити прикључен на
споменуто постројење, што је предуслов да Индустријску
зону приведемо намени, мада је то требало да буде урађено
пре десет година.
Живковић је за крај ове или следећу годину најавио
почетак изградње мини компактног постројења за отпадне
воде у Словцу вредности 20 милиона динара. У сарадњи са
Владом Републике Србије и преко ИПА фондова, општина
Лајковац ће покушати да коначно реши канализациону
мрежу у ромским насељима у Јабучју, Дубрави и Требежу,
као и у месним заједницама Маркова Црква и Боговађа. Б.П.

КОД ЈОЛИЋА ВОДЕНИЦЕ

УРЕЂЕЊЕ ОБАЛА
РЕКЕ КОЛУБАРЕ
Актуелне радове на уређењу корита реке Колубаре
обишли су, током прошле недеље, предствници општинског
руководства и том приликом истакли да су они од великог
значаја за становнике тог дела Лајковца (испод пруге), који су
претрпели велике штете након поплава у 2014. години.
- Издвојили смо 15 милиона динара за уређење корита
реке и насипа, које ће бити поплочано каменом од Јолића
воденице до старог гвозденог моста на Колубари. Најпре ће у
дужини од 300 метара бити уређена и лева и десна страна
корита. Међутим, на томе нећемо стати, већ ћемо наредне
године из буџета издвојити још новца како би овај простор,
који грађани наше општине у летњим месецима највећим
делом користе, уредили и створили један леп природни
амбијент. Надамо се да ћемо, већ следеће године, комплетно
уредити бар једну страну обале, од једног до другог моста у
дужини од 1,5 километара- казао је током обиласка радова на
Колубари председник општине Андрија Живковић, уз
констатацију да ће Лајковац ускоро имати лепо уређену
шеталишну зону која ће бити спојена са главном улицом,
посебно када се заврши изградња тротоара који воде ка реци
а налазе се у улици Димитрија Туцовића.
М.М.М.

Обилазак радова на реци Колубари

ИЗГРАДЊА ПУТЕВА
У РАТКОВЦУ И БАЈЕВЦУ
До краја овогодишње грађевинске сезоне планира
се и завршетак изградње два сеоска пута, чије су
појединачне вредности по шест милиона динара. У
питању су пут за Бркиће у Ратковцу и пут за Ивковиће у
Бајевцу, сазнајемо од председника општине Лајковац.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ИЗВЕШТАЈЕ И ПЛАНОВЕ ВРТИЋА

НАЈНИЖЕ ЦЕНЕ БОРАВКА
ДЕЦЕ У ОКРУЖЕЊУ
На 44. седници Општинског већа
разматрано је 16 тачака дневног реда, а
свакако се по важности издвајају одлуке
везане за Предшколску установу „Лептирић“, пре свега Извештај о раду за
васпитно-школску 2016/17. и План рада за
2017/18. годину. И Општина Лајковац и ПУ
„Лептирић“ познате су по најнижим ценама боравка деце у вртићу, а оне ће остати
непромењене: за прво дете месечна
накнадна од 3.870 динара, друго дете
плаћа 20 одсто ниже (нешто више од 3.000
динара), док треће дете из исте породице
има бесплатну комплетну услугу у лајковачком вртићу. Осим тога, деца из хранитељских породица имају боравак умањен
за 50 одсто и та цена такође неће бити
промењена за актуелну школску годину.
Председник Општине и председавајући
Општинског већа Андрија Живковић је
говорио и о завршним радовима на новој
згради Предшколске установе:

2.новембар 2017.г.
ЗА ИЗБЕГЛЕ ОСОБЕ У ЛАЈКОВЦУ

ПРЕДСТАВЉЕНА НАЈНОВИЈА ИСТРАЖИВАЊА

АНИНЕ СУ БУДУЋА
ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА

- Коначно ће почети завршна фаза
радова и очекујемо да ће нова зграда
вртића на пролеће 2018. бити у функцији. Тендер за последњу фазу завршава се 29. октобра, у оквиру којег је
планирана и изградња котларнице,
пасареле и партерно уређење објекта.
Општина Лајковац ће довести овај
пројекат до краја у сарадњи Министарством привреде Владе Србије. Од
Министарства привреде добили смо 18
милиона динара,а општина Лајковац
учествује са 50 одсто ове вредности.
Остале тачке махом су се односиле
на рутинске послове општинске владе,
међу којима су биле жалбе на водоснабдевање и уједе паса луталица. Председник Живковић сматра да је стање са
уједима паса луталица боље него у
суседним општинама јер добро ради и
служба која се бави њиховим збрињавањем. Међутим, сви грађани са уредном
документацијом бивају обештећени.

ОО СНС ЛАЈКОВАЦ

Арсић је истакао да је ово јединствен пример у Србији да је једна
општина толико помогла археолошко истраживање и довођење налазишта до функције туристичког објекта. Он је рекао да постоји најава
Министартства трговине, туризма и
телекомуникација да ће финансирати пројекат конзервације и туристичке презентације археолошког
налазишта Анине. Очекује се да ће то
бити у пролеће 2018. године, што ће
зависити и од временских прилика.

ОБЕЛЕЖЕНА СТРАНАЧКА СЛАВА
У присуству чланова и пријатеља,
ломљењем славског колача, обележена је
Света Петка- слава Српске напредне
странке у Лајковцу. Председник лајковачког општинског одбора Владан Костић
честитао је славу свим члановима и

ОБЕЗБЕЂЕНО СЕДАМ КУЋА

Додела кључева у малој сали Општине Лајковац

Милутин Ранковић,
Радивоје Арсић и Жељко Јеж

Са седнице Општинског већа Лајковац:
Реч има Мила Лончар Митровић, директорка ПУ „Лептирић“
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грађанима којима је то крсна слава,
истичући да само уједињеним и сложним радом можемо постићи још боље
резултате, као и да ће се следеће године,
уз још већи број чланова и гостију, слава
обележити у новим просторијама .

Славски обред
Б.П.

У општини Лајковац уручени су
кључеви од сеоских кућа откупљених за
седам избеглих лица из Регионалног
стамбеног програма, Подкомпонента 5,
Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије. На овај начин се трајно
решавају стамбени проблеми ових особа
и њихових породица избеглих са простора Републике Хрватске и Босне и
Херцеговине, а који имају пребивалиште
на територији општине Лајковац. Кључеве је поделио заменик председника
општине Лајковац Ненад Џајевић, који је
овом приликом истакао:
- Ово је наставак пројекта, подсећам
да смо у јануару реализовали расподелу
три стамбена објекта за избегле са простора бивше Југославије. Вредност кућа
је до 9.500 евра у динарској противвредности, а уз њих иде по 1.500 евра за

грађевински материјал за адаптацију или
реконструкција тих објеката. Општина
Лајковац ажурно испуњава своје обавезе
у свим програмима које Комесаријат
расписује и спроводи. У поступку смо
добијања сагласности од Комесаријата за
још пет кућа, а настављамо и са осталим
пројектима, без обзира да ли су везани за
избеглице и интерно расељена лица или
за мигрантску кризу.
У име избеглих лица јавности се
обратио Мирослав Остојић, који ће убудуће живети у Јабучју, захваливши се
Општини Лајковац и Комесаријату за
избеглице Осим њега, у Јабучју је стамбено збринут Ратко Голубовић, у Непричави Милојка Дракула, Жељка Допуђ,
Никола Жегарац и Милијана Рајаковић, а у
Дивцима Снежана Бјелица.

ВЕТЕРАНИ ФК ЖЕЛЕЗНИЧАР ОРГАНИТОВАЛИ

ТРИЈАГОНАЛ ПОВОДОМ
ЈУБИЛЕЈА КЛУБА
У години када ФК Железничар обележава велики јубилеј, 90 година постојања, ветерани овог клуба организовали
су тријагонал и угостили фудбалске
клубове Слободу из Тузле и Стражу из
Мачве. Дугогодишње спортско пријатељство изнедрило је, и ове године, три
добре и интересантне утакмице. Жеља је,
најпре, ремизирао са Слободом (1:1), да
би у наредном мечу поклекао против
спремнијих гостију из Мачве (1:3). У
утакмици која је одлучивала о победнику
тријагонала, тријумфовала је Стража
савладавши Слободу „милиналцем“- 1:0.
Александар Пауновић, председник
секције ветерана ФК Железничар, захвалио се гостима на учешћу, уз напомену да
је, поред два, организовано и "треће

полувреме" у пријатној атмосфери и
добром дружењу у хотелу „Лајковац“.
Водећи лајковачки фудбалски клуб
основан је 1927. године сусретом „Горњана“ и „Доњана“, а девет деценија постојања обележава се низом манифестација.
Ветерански мини турнир само је један од
програма којим ће Железничар обележити
велики јубиљеј, каже Бојан Богдановић,
председник Спортског савеза општине
Лајковац.
Модеран спортски комплекс у Лајковцу пружа могућност спортистима да
вежбају и развијају свој спортски таленат,
али и да угосте многе клубове. Од када је
основан, Жеља је имао пуно успона и
падова, али је одувек био и остао понос и
бренд општине Лајковац.

За успомену из Лајковца

18

НАШЕ ТЕМЕ

2.новембар 2017.г.

ГЕОПОЛИТИКА

„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

СРБИЈА НА
БАЛКАНУ
Осамдесетих година прошлог века
на шпанској телевизији је објављена
мапа Европе са претпостављеним жариштима за избијење ратних сукоба. Био је
то документ америчке Централне обавештајне агенције (CIA), а као подручје на
којем ће, како су предвиђали обавештајни стручњаци, у средњорочном периоду, избити ратни сукоби, означена je
Аутономна покрајина Косово и Метохија
у Југославији (?). Чудно је било то да
Американци, у то време, предвиђају
устанак у, како се у другим деловима
земље социјализма „од Вардара па до
Триглава’’, сматрало мирном подручју
на којем је понајвише слављено братство и јединство. Јесте се јављао, ту и
тамо, бунт против Тита и Партије, али се
веровало да ће јединство народа и народности бити ‘’сачувано као зеница ока
свог’’... Неки Срби су скупо продавали
своја имања, али, тада, мало ко је препознавао опасност.
Нажалост, били смо сведоци, не
само ратних сукоба на Косову, него и
распада земље за коју се тврдило да је
била четврта војна сила у Европи и
веома утицајан политички фактор у
свету. Сада су карте, коначно, отворене,
Европска унија, вероватно, док дође
време за наш пријем неће ни постојати,
јер, управо се, ових дана, на друштвеним мрежама, као некада на ‘’специјалним телевизијама’’, појављују мапе на
којима у блиској будућности нема Европске уније у геополитичком смислу, а
означена је огромна Православна унија
коју сматрају наследником некадашњег
византинског царства (?). Да ли је то
неки трик америчких стратега хладног
рата или реално аналитичко сагледавање стварности?
Занимљиво је да слична предвиђања износе и неки руски геополитички
аналитичари. Православна унија је, по
њима, већ извесна.
Опозиција у Србији организује протесте са порукама да је ‘’Вучић признао
државу Косово’’, а укључује и део
пензионера који не могу да се помире са
својевременим смањењем, ионако, малих пензија. Један академик из САНУ је
јавно питао: „ А шта би ми са Косовом и
да нам га врате?’’. Одговор је једноставан: ‘’Сигурно је да га неће вратити,
али би могли да, у процесу евентуачлног
признавања, издејствујемо да се регулишу права око имовине Србије, као и
екстериторијалности православних светиња.’’ За Србе који сада живе на Косову,
углавном не треба бринути - они су се,
мање или више, уклопили (не рачуна се
ту она мањина која верује у патриотизам
и смисао свог жртвовања).
Велика Албанија није опасност јер
не одговара, у овом тренутку, а ни у
будућности, ни једном од великих светских ‘’играча’’. То је много важно за Србију и Балкан јер је очигледно да САД
неће држати диригентску палицу, а
Европа ће имати све више проблема са
сепаратизмом у државама-чланицама.
То значи да опозиција игра на погрешну
карту. Мир је најважнији.

Да ли ће некадашње вашариште
постати будући центар Уба ?
Душан Вујковић, механичар из Уба:
- Нови центар Уба је већ у најави, самим тим што се већи број
јавних служби премешта на старо вашариште. То је коначно прави
потез надлежних, јер ће сви потенцијални корисници њихових
услуга уштедети пуно на времену. Све је добро повезано, тако да
имате школу, спортску халу, полицију и друге установе које су на
располагању грађанима на једном месту, свакако ће бити већа
циркулација људи, па се, на некин начин, тај простор може назвати
новим центром града. У плану је такође и изградња хотела што ће
употпунити слику Уба и дати јој неупоредиво лепши изглед.

Владимир Тадић, радник Установе за културу и спорт:
- Локација на којој ће се убудуће налазити установе од великог
значаја за становнике овог града ће свакако бити административни центар Уба, док прави центар града остаје овај који је и до
сада био- а то је трг, односно парк, Дом културе, школа и главна
улица. Концентрација већег броја људи у поменутим установама
биће првенствено у преподневним сатима, што је и нормално, јер у
то време се завршава највећи део административних послова, а
што се културних збивања тиче, провода и опуштања, то ће у
сваком случају бити ту где је сада и то се никада неће променити.

Обрад Радојичић- Бурек,радник ОШ „Милан Муњас“:
- Врло је вероватно да центар Уба промени локацију јер сви
знамо да је општина од великог значаја за грађане Уба, тако да
њеним премештањем стара запуштена ливада добија нови изглед.
Исто тако, полиција и многе друге службе концентрисане су на
истом месту, а нормално је да велики број људи користи те услуге
тако да је небитно која је улица, важно је да је све на једном месту.
Школа и Спортска хала су итекако битне установе, јер где су млади, ту је центар збивања.

Оливера Живковић, трговац из Уба:
- Без обзира што ће неке установе од великог значаја бити
премештене на тзв. ливаду или вашариште, то никада неће имати
ту моћ да га назовемо центром Уба. По традицији, центар града је
тамо где је главна улица, парк - сада прелепи трг, који ће увек
окупљати најмлађе грађане а они су, морате признати, најбитнији.
Само у преподневним сатима, због административних послова
које морају завршавати, грађани ће бити усмерени на ту нову
локацију. Ипак, за сваку похвалу је тај потез надлежних да све
установе буду коначно на једном месту и олакшају посао свим
грађанима наше општине и уштеде им време.

Селимир Адамовић, машинбравар из Уба:
- Центар Уба свакако остаје тамо где је и до сада био, а то је
парк, Дом културе и главна улица која је по традицији незамењива.
Вашариште ће постати пословнији део Уба, то је очигледно, јер где
су сконцентрисане службе које пружају неопходне услуге
грађанима ту ће евидентно бити велики број људи. Што се забаве
и провода, опуштања и дружења тиче, то је у сваком случају парк и
добро познати локали у његовом саставу и то је наш центар града.
Треба много времена да прође, да израсту неке нове генерације
које не памте лепоте овдашњег Уба, као и много тога да се
промени, па да центар града промени садашњу локацију.

Симеун Мојићевић, адвокат из Уба:
- Поприлично дуго памтим овај град, па и кад је ова нова
локација била сточно вашариште и само периферија овог насеља.
Да би оно постало центар, вероватно треба да прође много векова.
Проблем убског становништва је што је потпуно разбијена
инфраструктура општинске управе и администрације, па људи
тражећи неке услуге, треба да изгубе цео дан идући од једне
установе до друге. Моје лично мишљење је да је потпуно погрешно
изабрана локација, како за зграду Општинске управе, тако и за
зграду полиције. Што се изградње хотела тиче, такође, мислим да
није од неког значаја за Уб и питање је да ли уопште треба овом
граду, посебно на тој локацији. Центар остаје тамо где је сада, где је
парк и где је смештена цела инфраструктура, главна улица и
школа.
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СМЕНА НА КЛУПИ ДАЛА РЕЗУЛТАТ

ВУЈИЧИЋ
РАЗМРДАО „ДИЗЕЛКУ“
"Врућ кромпир" пао је у руке искусног Зорана Вујичића,
доскорашњег тренера Мокре Горе, а утисак је да је шоктерапија брзо дала резултате. Додуше, Лајковчани су
пропустили да савладају Шумадију, иако су у већем делу
утакмице имали бројчану предност. Посао је отежао рано
примљени гол, парабола главом преварила је Танасијевића и
завршила у мрежи. Ређале су се шансе Лајковчана након тога,
али је мрежу затресао само Милош Милисављевић. Везиста
суперлигашког педигреа унео је лопту у средину, а онда
мајсторским ударцем погодио "рашље" са 18 метара.
У дербију зачеља, "дизелка" је показала право лице,
победа није долазила ниједног тренутка у питање:
- Знали смо да Путеви увек добро играју у првих 20 минута,
зато смо решили да их изненадимо офанзивом, а тактика је
дала резултат већ на старту. Гајић је "лажњаком" избацио два
играча из игре, а Милисављевић показао да израста у вођу ове
екипе. Жртвовали смо Немању Радивојевића, одиграо је сјајан
"фластер" на најбољем играчу Јединства Петровићу, а
похвале заслужује и нападач Милановић за одличну партију.
Други гол је пао после корнера, Милутиновић је добро
реаговао на центаршут Ђукетића, а како смо играли говори
податак да је голман Танасијевић остао неоцењен- задовољан
је био некадашњи тренер Слободе из Чачка.
У недељу је на стадиону Железничара права фудбалска
посластица, у госте стиже претендент за Прву лигу Златибор
из Чајетине, а велику главобољу тренеру Вујичићу задаје, по
свему судећи, тежа повреда покретљивог везисте Атића. Б.М.

ЛАЈКОВАЧКИ ЗОНАШ ИМАО ПОЛОВИЧАН УЧИНАК

ЛАКШИ ТРЕНИНГ
ПРОТИВ СОВЉАКА
Опекао се тим Саше Пакића неколико пута ове јесени са
тимовима који су слабији на папиру, овога пута није било
дилеме у дуелу са "фењерашем" из Совљака. Домаћин је рано
дошао до вођства, Гајић је лепо пробио по десној страни, а
Бојичић је одлично реаговао на првој стативи. Фуриозним
почетком другог дела решене су све дилеме, за само 5 минута
голман Совљака је морао три пута по лопту у мрежу. Најлепшу
акцију извели су Немања Марковић и Гајић, а леп погодак
одмереним ударцем из даљине постигао је Митровић.
У Пријепољу се сва тактика срушила у првим минутима,
необјашњиву конфузију по десној страни Лајковчана казнио је
Мемовић, а најбољу прилику за Задругар имао је Јеринић. У
наставку је домаћин дуплирао предност, имао више шанси, а
Лајковчани су стигли до почасног поготка у надокнади преко
Бојичића.
Наредног викенда Задругар је поново велики фаворит, у
госте стиже Севојно, све сем победе био би неуспех за екипу
Саше Пакића.
Б.Матић

ЛАЈКОВАЦ
Српска лига "Запад", 13. коло

Јединство Путеви
- Железничар (Лајковац) 0:2 (0:1)
Стадион у Крчагову. Гледалаца: 250. Судија: Никола
Ђорђевић (Аранђеловац). Стрелци: Милисављевић у 6.
и Милутиновић у 63. минуту. Жути картони: Цветковић,
Митровић (Ј), Матић, Томић, Милановић (Ж). Црвени
картон: Ђурић (Ј) у 90. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић -, Милутиновић 7, Ђукетић
7, Радивојевић 7, Томић 7, Марјановић 7, Матић 7,
Милановић 7,5, Гајић 7,5 (Обрадовић -), Милисављевић
7,5 (Шакић -), Атић - (Вујичић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бојан Гајић (Железничар)
Српска лига "Запад", 12. коло

Железничар- Шумадија 1903 1:1 (0:1)
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 300. Судија: Марко
Михајловић (Аранђеловац). Стрелци: Милисављевић у
73. за Железничар, а Ђорђевић у 16. минуту за Шумадију
1903. Жути картони: М.Обрадовић, Милисављевић (Ж),
Ђукић, Алексић, Вранић, Ђорђевић (Ш). Црвени
картони: Н.Обрадовић (Железничар) у 69., а Алексић у
37. и Пантић у 64. минуту (обојица Шумадија 1903).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6,5, Милутиновић 7,
Ђукетић 7, В.Томић 7,Марјановић 6,5 (Гајић 6,5), А.Обрадовић 6,5 (Радивојевић 6,5), Д.Томић 7 (Милановић 6,5),
Н.Обрадовић 7, Вујичић 7, Милисављевић 7,5, Атић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Настић (Шумадија 1903)
Зона "Дрина", 11. коло

Полимље (Пријепоље)
- Задругар (Лајковац) 2:1 (1:0)
Стадион у Пријепољу. Гледалаца: 700. Судија: Алекса
Селаковић (П). Стрелци: Мемовић у 5. и Рачић у 70. за
Полимље, а Бојичић у 90+2. минуту за Задругар. Жути
картони: Ковачевић, Опарница (П), Јеринић (З)
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 8, Симеуновић 6,5, С.Новаковић 6,5, Митровић 7, Ашковић 7, Марковић 6,5, Ивановић
6 (Бојичић 7), Спасић 6, Јеринић 6, Спасојевић 6,5,
Јеремић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Мирза Мемовић (Полимље)
Зона "Дрина", 10. коло

Задругар (Лајковац)
- Совљак 4:0 (1:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 100. Судија:
Никола Тодоровић (Лешница). Стрелци: Бојичић у 15.,
Гајић у 50. и 55. и Митровић у 52. минуту. Жути картони:
Симеуновић, Митровић, Мићић (З), Шеговић, Матић (С).
ЗАДРУГАР: Новаковић -, Васиљевић 7,5 (Павловић -),
Симеуновић 7,5, Митровић 8 (Спасић 7,5), Ашковић 7,5,
Ник.Марковић 7,5, Гајић 8, Бранковић 7,5, Мићић 7,5,
Неб.Марковић 7,5 (Јеринић 7,5), Бојичић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Гајић (Задругар)

НОВА ПОБЕДА ОДБОЈКАШИЦА ЖЕЛЕЗНИЧАРА

ЗА САДА
МАКСИМАЛНО
Трећу у такмицу заредом, а другу на гостовању,
одбојкашице Железничара су добиле идентичним резултатом – 3:1 (19:25, 29:27, 12:25, 13:25) и освојиле сва три бода.
То им је омогућило да држе корак са Црвеном звездом,
делећи прво место, с тим што су Београђанке до сада препустиле само један сет противницама. Најефикаснија је и овога
пута била коректор Јована Јовичић са 21 поеном, а следиле
су је Ралитса и Станимировић са 10, Андрић са 9, затим
Кутлешић са 5, Гајић са 4 и Вигњевић са два поена.
Први пораз забележила је Визура у узбудљивом мечу у
Старој Пазови, а прву победу младе одбојкашице Партизана.
У Суботици Спартак је направио мало изненађење савладавши ТЕНТ, док је Звезда убедљиво победила панчевачки
Динамо. У четвртом колу 3. новембра Железничар дочекује
Јединство из Старе Пазове, што је и дерби кола. Пре тога,
Жељу очекује осмина финала Купа Србије у Руми против
истоимене екипе, у уторак 31. октобра од 20 часова.

Табела „Суперлиге“ после 3.кола: Црвена
звезда 9, Железничар (Л) 9, Визура 6, Јединство
(СП) 5, ТЕНТ 5, Партизан 4, Спартак (С) 4, Клек МД
Зрењанин 3, Срем 0, Динамо (П) 0.

МИОНИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МИОНИЦА
ПОДНЕО ОСТАВКУ

СЛЕДЕ ВАНРЕДНИ
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ
Председник Општине Мионица Бобан Јанковић (СНС)
поднео је оставку на ту функцију после три године мандата.
Мионици, где су пре три године одржани ванредни локални
избори, по свему судећи, следе нови избори.
Јанковић је оставку образложио, како је саопштио,
"потребом за што бољом политичком стабилношћу како би се
одржао континуитет развоја општине Мионица", поручујући
да ће Мионичанима бити дата прилика да досадашњи рад
локалне власти оцене на ванредним локалним изборима.
Подсетио је да је општина Мионица у протекле
три године постала велико
градилиште. Граде се путеви, мостови, обнављају
школе, културни центар,
спортске хале. Незапослених је све мање.
- У жељи да наставимо
оно што смо започели и
обезбедимо Мионичанима
што квалитетнији живот,
потребан је континуитет и
политичка стабилност и из
тог разлога поднео сам
оставку која неће утицати
Бобан Јанковић
на пројекте који су у току а
нови четворогодишњи мандат ће нашој општини обезбедити
место међу најразвијенијим локалним самоуправама у
Србији – рекао је Јанковић.
Према незваничним информацијама, Скупштина Мионице после оставке Јанковића неће заседати и бирати новог
председника, већ ће бити уведене привремене мере а
ванредни избори одржани највероватније у децембру.
Јанковић је за председника општине изабран након
прошлих ванредних избора у децембру 2014. године, када је
од 39 места у локалном парламенту СНС освојио 25 мандата.

АКЦИЈА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ПОДЕЉЕНА ДЕЧИЈА
АУТО СЕДИШТА
У оквиру акције Савета за безбедност саобраћаја
мионичке општине председник Општине Бобан Јанковић је
уручио 23 ауто седишта родитељима деце рођене у периоду
од априла до септембра 2017. године. Иначе, средства за
набавку седишта су обезбеђена на основу Програма
расподеле средстава из буџета намењених за развој и
унапређење безбедности саобраћаја на путевима општине
Мионица у 2017. години. Пре свечане поделе ауто седишта
новопечени родитељи мионичких малишана су имали
теоријску и практичну обуку о коришћењу и постављању
безбедносних система за децу у возилу, коју су спровели
представници Удружења ''Зелени појас'' из Београда.
А.К.

Новопеченим родитељима мионичке општине
подељена су 23 ауто седишта
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ПОТПИСАН УГОВОР ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ
И АУСТРИЈСКОГ ИНВЕСТИТОРА

''Z-LINE'' ОТВАРА
ПРОИЗВОДНИ
ПОГОН У МИОНИЦИ
Општина Мионица и аустријска компанија ''Z-line''
недавно су потписале Уговор о подстицају за отварање
нових радних места, на основу којег ће мионичка општина
постати богатија за производни погон у области серијске и
специјализоване производње у ауто-индустрији.

Потписивање уговора
Према одредбама поменутог уговора ова компанија
ће у Мионици почетком наредне године отворити свој трећи погон у југоисточној Европи за производњу унутрашње
опреме за ауто-индустрију, прецизније ауто-пресвлака.
Погон ће бити покренут у Мионици у пословном простору
површине 1.500 квадратних метара који је аустријском
инвеститору обезбедила Општина на основу Програма
подстицаја за запошљавање. Са друге стране, ''Z-line'' ће у
року од две године запослити до 150 радника, а план је да
се у наредне три године тај број увећа до 300.
- Уложили смо велике напоре у протеклих годину дана
да створимо повољно пословно окружење које ће омогућити привлачење инвеститора, а самим тим и подстаћи
запошљавање нашег становништва. Долазак аустријске
компаније за нас је представљао велики изазов и веома
сам задовољан што смо у томе успели, јер ова инвестиција
значи отварање нових радних места, заустављање економске миграције и привредни раст наше општине. – истакао је
председник мионичке општине Бобан Јанковић.
А.К.

ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДАЉОЈ
АДАПТАЦИЈИ САЛЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

СРЕДСТВА ОДОБРИЛО
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
Потписан је Уговор о извођењу радова на даљој
адаптацији сале Културног центра Мионица у вредности
од 4,05 милиона динара. Уговор са извођачем радова
ваљевском ''Тетром'' је испред локалне самоуправе
потписао председник општине Мионица Бобан Јанковић,
а средства за реконструкцију и доградњу сале Културног
ц е н т р а о п р е д е л и ло ј е М и н и с т а р с т во к ул т ур е и
информисања након спроведеног конкурса ''Градови у
фокусу'' на којем је општини Мионица за пројекат
''Мионица – Варош у духу метрополе'' одобрено укупно 6,7
милиона динара. Осим поменутих активности, на основу
п р о ј е к т а ' ' М и о н и ц а – В а р о ш у д у х у м ет р о п оле ' '
Министарство је определило средства и за обнову
''Лујзиног перивоја'' у оквиру комплекса родне куће
војводе Живојина Мишића у Струганику, као и за
организовање традиционалних ''Мишићевих дана'' и
фестивала у част песника и дипломате Милана Ракића као
новог културног догађаја у Мионици. Планирано је да
радови на објекту Културног центра почну већ наредне
недеље, а рок за завршетак је 45 радних дана. Иначе, ово је
наставак радова на обнови сале мионичке установе
културе на којој је крајем 2016. извршена темељна
реконструкција и која је пред новогодишње празнике,
након осам година паузе, поново пуштена у функцију. А.К.

20

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

2.новембар 2017.г.

2.11.2007 - 2.11.2017.

МИЛОРАД МИЛОВАНОВИЋ
МИКА КРАЉ
(1953 - 2007)
Прошло је десет година,
Ти си отишао у легенду, а ми смо остали са својим
сновима, оствареним и неоствареним
жељама, судбинама и неочекиваним,
лаким или тешким животним обртима...
Трајемо још, а ти си то заслужио више
од свих нас...
И - то је оно што највише
боли...
Мишко
4.новембра.2017.г. навршава
се година дана од смрти

СЛАВКА
ЛЕОНТИЈЕВИЋА
(1938 – 2016)
Остала је туга
и сећање...
Твоји најмилији

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

СЕЋАЊЕ
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СЕЋАЊЕ НА РОЂЕНДАН

27.10.1980 - 27.10.2017.

МАРИЈАНЕ - МАЈЕ
САВИЋ
(9.11.1990. – 15.05.2011)
Има дана када умиремо
изнутра, твој рођендан је
један од њих. Хвала Ти што
си постојала и што си
оставила ове дивне
успомене, успомене на дане
када си била са нама,на кућу
пуну радости, смеха и
живота.Сада је све
другачије, само је наша
љубав иста...

КРСТИВОЈ
ЏАЈИЋ ЏАЈА
(1913 - 1980)
Чувамо успомену
на његов драги лик

Воле Те твоји родитељи
и сестра

Породица Џајић
15.11.2017. г. навршава се две
године од трагичне смрти мога
брата

ДРАГОСЛАВА
ЈАНИЋА
из Памбуковице
(1970 – 2015)
Поносни и захвални што смо те
имали, вечно ћемо те памтити,
волети и чувати успомену на тебе
Сестра Драгана са породицом

3. 11. 2017. г. навршава се
20 година од смрти

СЛАВКА БАБИЋА
У болној неверици, сталној
запитаности прошло је
дугих и болних 20 година.
Тражимо те, сањамо и
чувамо у бескрају наше
љубави и у незабораву...
Твоја породица

10.новембра 2017.г. навршава
се 27 година од смрти
нашег драгог

ЗОРАНА ЈОВИЧИЋА
(1940 - 1990)
У срцима чувамо успомену
на његов драги лик.
Супруга Нада, син Александар
и ћерка Марија са породицама
и тетка Верица

6.11. 2017. г. навршава се седам година од смрти наше драге

ГРОЗДАНЕ
ПРОДАНЕ
ЖИВАНОВИЋ
из Бајевца
(1931 - 2010)
Са поносом и
поштовањем у срцима
чувамо сећање на
твоју доброту.
Син Живота
са породицом
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
КОНТАКТ
тел. школе: 015/348-829
тел: 015/349-392
моб: 065/69-57-196
Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин

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

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

IV степен
IV степен
IV степен
V степен

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

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

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

Школа је основана
решењем Министарства
просвете Србије

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

ОГЛАСИ
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ШАБАЦ
Основана решењем Министарства просвете Србије објављује посебан
конкурс за преквалификацију и доквалификацију лица која већ
поседују неку диплому трећег или четвртог степена за стицање нове
дипломе која омогућава запошљавање у Србији и иностранству.

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

Грађевина

IV степен

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

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

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

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

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

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

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ (V СТЕПЕН)
(у једногодишњем трајању)
Аутомеханичар – специјалиста
Бравар - специјалиста
Металостругар - специјалиста
Металоглодач – специјалиста
Услов уписа: Одговарајућа средња
школа и 2 године радног искуства
По завршетку ове средње школе можете се
запослити или сачувати посао у полицији, војсци,
пошти, банци, царини, општини, државним
службама, у приватним и државним предузећима,
електранама, топланама, сервисима, техничким
прегледима, хотелима као и у иностранству.
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9.колo (22.10.2017- 11.00ч):
Докмир - Колубара (ЛП)
Памбуковица - Мургаш 2012
Звиздар 2012 - Стрелац (К)
Вукона - Омладинац (К)
ОФК Таково - Шарбане
Слога (В) - Бргуле
Слободан: Јединство (М)

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

10.коло (29.10.2017-11.00ч):
Шарбане - Слога (В)
Омладинац(К) - ОФК Таково
Стрелац 001 - Вукона
Мургаш 2012 - Звиздар 2012
Колубара(ЛП)- Памбуковица
Јединство (М) - Докмир
Слободне: Бргуле

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

Општинска лига Уба, 10. коло

Општинска лига Уба, 9. коло

Јединство (Милорци)- Докмир
5:2 (3:1)

ОФК Таково- Шарбане
1:1 (1:0)
Стадион у Такову. Гледалаца: 50. Судија:
Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци: Живановић
у 13. за ОФК Таково, а Лукић у 84. минуту
за Шарбане. Жути картони: Мирковић,
И.Аврамовић, И.Симић (Ш).
ОФК ТАКОВО: З.Максимовић 7, Живановић 7, Јеремић 6,5, Тодоровић 6,5,
Милићевић 7, Танасић 6,5, Глишић 7,
Илић 7, Савић 7,5, Н.Максимовић 6,5
(Кевић -), Петковић 6,5
ШАРБАНЕ: Новаковић 6, Павловић 6
(И.Симић 7,5), Радовановић 6,5, Д.Аврамовић 6,5, Мирковић 7, Лукић 7, Ђуровић 6,5, Тодоровић 6,5, Рашић 6,5,
Г.Симић 6 (Савић 6,5), Ранковић 6,5
(И.Аврамовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Савић( Т)
Без много фудбалског садржаја у
дуелу ривала којима је припало по једно
полувреме. У првом делу су Таковчани
били бољи, а једини гол дело је
Живановића са велике удаљености.
Није се прославио Новаковић у тој
ситуацији, додуше имао је и проблема
због јаког сунца које му је ишло право у
очи.
У наставку много боље издање
гостију, али је заслужени бод освојен тек
у финишу. Иван Симић је добро
центрирао, а Лукић главом поравнао
резултат. Порадовали су се Шарбанци
још једном у финишу, али је по процени
Ћургуза, Рашић постигао гол из офсајдпозиције.

Стадион у Милорцима. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
Геђевски у 8., Трајковски у 22., Павићевић
у 33., Чарапић у 62. и Јокић у 84. за
Јединство, а Несторовић у 35. и 67.
минуту за Докмир. Жути картони: Геђевски, Косијер, Станојевић (Ј), Несторовић,
Пауновић, Вишић, Влајковић (Д).
ЈЕДИНСТВО: Јеремић 6,5 (Маринковић
6,5), Шаровић 7, Симић 7, Геђевски 7,5
(Алеков 6,5), Петровић 7 (Карапанџић6,5),
Косијер 7,5, Стојановић 7 (Чарапић 7),
Станојевић 8, Трајковски 7, Јокић 7,
Павићевић 7,5
ДОКМИР: Обрадовић 6,5, Манојловић 6
(М.Јовић -), Пауновић 6, Митровић 6,
Поповић 6, Влајковић 6, Вишић 6 (З.Јовић
-), Јеремић 6, Несторовић 7,5, Тодоровић 6
(Павловић -), Ђорђевић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Јован Станојевић (Ј)
Лака победа домаћих над слабашним
Докмирцима, изузев двоструког стрелца
Несторовића- није било расположеног
играча у екипи која је везала четврти пораз. Милорчани су брзо "начели" Обрадовића, одмереним ударцем из "слободњака" са 17 метара Геђевски је најавио
голеаду.
Најлепшу акцију домаћи су извели код
петог гола, Шарчевић је идеално центрирао, а Јокић главом ставио тачку на
убедљиву победу Јединства. Милорчани
су сада само на бод од лидера, а дерби у
Памбуковици решиће питање јесењег
првака.

Општинска лига Уба, 10. коло

11.коло (05.11.2017- 11ч):
Памбуковица - Јединство (М)
Звиздар 2012 - Колубара (ЛП)
Вукона - Мургаш 2012
ОФК Таково - Стрелац (К)
Слога (В) - Омладинац (К)
Бргуле - Шарбане
Слободан: Докмир
12.коло (12.11.2017- 11ч):
Омладинац (К) - Бргуле
Стрелац (К) - Слога (В)
Мургаш 2012 - ОФК Таково
Колубара (ЛП) - Вукона
Јединство (М) - Звиздар 2012
Докмир - Памбуковица
Слободне: Шарбане

Колубара- Памбуковица 0:0
Стадион у Лисо Пољу. Гледалаца: 50. Судија: Небојша Мартиновић (Уб). Жути
картони: Милан Јанковић, Петронијевић, Дамњановић (К).
КОЛУБАРА: Перић 7, Пауновић 6,5, Петровић 6,5, Дамњановић 6,5, Петронијевић
6,5 (Марјановић -), Милутиновић 7,5, Милановић 7, Д.Јанковић 7,5, Ранковић 7,
Марко Јанковић 6,5 (Станковић -), Милан Јанковић 6,5
ПАМБУКОВИЦА: Пошарац 7, Богићевић 6,5, Глишић 6,5, Милан Ненадовић 7,
Митровић 7,5, Ђукић 7, Л.Ненадовић 7 (С.Ненадовић -), Д.Ненадовић 6,5,
Урошевић 6,5, Јовановић 6,5, Гавриловић 6,5 (Марко Ненадовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Митровић (Памбуковица)
Отворена утакмица којој су само недостајали голови за бољи утисак, а
нерешен резултат реално одсликава збивања на терену. У гостујућем тиму су
наступили Лука и Милан Ненадовић, дечаци са тек напуњених 16 година, а добро
се на голу снашао Пошарац у одсуству прва два голмана.
Домаћин је имао добре прилике преко Ранковића и Милана Јанковића, а
похвале у гостујућем тиму иду на рачун штопера Митровића. Одлично је чувао
најбољег стрелца домаћих Ранковића, а у финишу му је мало фалило да добру
партију крунише и голом.

СОВЉАЧАНИ У ГОТОВО БЕЗИЗЛАЗНОЈ СИТУАЦИЈИ

ЧВРСТО ЗАКУЦАНИ НА ДНО
Нема још прве радости за фудбалере Совљака, а идеална
прилика пропуштена је у прошлом колу. На стадиону "Драган
Џајић" гостовало је Севојно, а некадашњи суперлигаш појавио
се на Убу са експедицијом од 13 путника- стартна постава,
тренер и представник клуба. И почетак је био обећавајући,
Милојевић је главом донео предност, али се игра домаћих
распала у наставку. Гости су се окуражили и врло брзо почели
да кажњавају шупљине у одбрани Совљака. Рамадани је само
ублажио пораз, утисак је да овим поразом одлазе и последње
наде да се може ухватити прикључак у борби за опстанак.
Пораз у Лајковцу није изненђење, али безвољност и
малодушност не иду на част екипи Милијана Тупајића. Срећа па
домаћин није био голгетерски расположен, па је коначан
резултат донекле и подношљив. Млади играчи Јединства нису
успели да донесу никакав допринос игри, па је последња
позиција сурова реалност. Следи гостовање у Мионици, на
папиру је Совљак потпуни аутсајдер, са два бода у 11 кола нема
сумње да ће све победе Рибнице бити велико изненађење...
Б.Матић

Зона "Дрина", 11. коло

Совљак- Севојно 2:3 (1:0)
Стадион "Драган Џајић" на Убу. Гледалаца: 100. Судија:
Никола Тодоровић (Лозница). Стрелци: Милојевић у 5. и
Рамадани у 90. за Совљак, а Врањевац у 63.,
Петронијевић у 71. и Неговановић у 78. минуту за Севојно.
Жути картони: Маслаковић (Св), Гукић (Се)
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 6,5, Павловић 6 (Шеговић -),
Белак 7, Јајић 6, Милојевић 7, Миловановић 7, Матић 6
(Стојковић -), Блажић 6, Ерић 6 (Поповић 6), Маслаковић 6,
Рамадани 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Мирослав Гукић (Севојно)
Зона "Дрина", 10. коло

Задругар (Л) - Совљак 4:0 (1:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 100. Судија:
Никола Тодоровић (Лешница). Стрелци: Бојичић у 15.,
Гајић у 50. и 55. и Митровић у 52. минуту. Жути картони:
Симеуновић, Митровић, Мићић (З), Шеговић, Матић (С)
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 6,5, Павловић 6 (Стефановић -), Шеговић 6, Ђорђевић 6, Милојевић 6,5, Јајић 6,
Рамадани 6, Блажић 6, Матић 6, Белак 6, Стојковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Гајић (Задругар)
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МОФЛ Колубара "Исток", 10. коло

Јошева- Гуњевац 2:3 (1:0)
9.коло (21/22.10.2017):
Врело - Дим.Туцовић
Рудар (Р) - Јошева
Гуњевац - Рубрибреза
Чучуге - Полет (Т)
ОФК Паљуви - Ц.Јабука
Полет (ДЛ) - Каленић
Слободна: ОФК Стубленица

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

10.коло (28/29.10.2017):
Дим.Туцовић - Каленић
Црвена Јабука - Полет (ДЛ)
Полет (Т) - ОФК Паљуви
ОФК Стубленица - Чучуге
Јошева - Гуњевац
Врело - Рудар (Р)
Слободна: Рубрибреза

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

11.коло (04/05.11.2017 - 13.30ч):
Рудар (Р) - Димитрије Туцовић
Гуњевац - Врело
Чучуге - Рубрибреза
ОФК Паљуви - ОФК Стубленица
Полет (ДЛ) - Полет (Т)
Каленић - Црвена Јабука
Слободна: Јошева
12.коло (11/12.11.2017- 13.00ч):
Дим.Туцовић - Црвена Јабука
Полет (Т) - Каленић
ОФК Стубленица - Полет (ДЛ)
Рубрибреза - ОФК Паљуви
Јошева - Чучуге
Рудар (Р) - Гуњевац
Слободно: Врело

www.glastamnave.com

Стадион у Јошеви. Гледалаца: 80. Судија: Немања Ћећез (Лајковац). Стрелци:
Костић у 34. и 55. за Јошеву, а Симић у 65. из пенала, В.Тешић (аг.) у 82. и Вујковић у
85. минуту за Гуњевац. Жути картони: Јоксимовић, Милошевић, Вујковић (Г).
ЈОШЕВА: Поповић 7, Н.Тешић 6,5 (Стојанов 6), М.Вујић 6 (Б.Тешић 6), Васиљевић
6, З.Вујић 6,5, Мијаиловић 6, Јовановић 7, Николић 6 (Станојевић 6), Костић 7,5,
Петровић 6,5 (Милановић 6), В.Тешић 6,5
ГУЊЕВАЦ: Стаменић 6,5, Аћимовић 7, Митровић 7, Вујковић 7,5, Спасојевић 7,
Јоксимовић 7 (Ивковић -), Илић 7, Кузмановић 7, Симић 7, Милошевић 7, Билић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Вујковић (Гуњевац)
Прву шансу на мечу пропустили су гости преко Зорана Билића, Поповић је
успео да укроти његов ударац из близине. Јошева је повела преко Костића из
слободног ударца, а када је исти играч погодио главом на центаршут Јовановића,
деловало је да домаћин иде ка сигурној победи.
Ипак, финиш је припао гостима- Симић је изнудио пенал, а потом уз мало среће
и матирао Поповића. Корнер који је извео Срба Милошевић неспретном
реакцијом Владан Тешић шаље у своју мрежу, а одлука је пала након повратне
Митровића и прецизног ударца Вујковића са 16 метара под саму пречку.
МОФЛ Колубара "Исток", 10. коло

Врело- Рудар 1945
(Радљево) 2:2 (1:0)
Стадион у Врелу. Гледалаца: 50.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац).
Стрелци: Мирковић у 35. и Јокић у 58. за
Врело, а Величковић у 46. и 54. минуту
за Рудар 1945. Жути картони: Грујић (В),
Пантелић, Величковић, Милутиновић,
Живановић (Р). Црвени картон: Страхињић (Р) у 86. минуту.
ВРЕЛО: Радовановић 7, Калањ 6,5,
Н.Илић 6,5, Грујић 7, Новаковић 6,5,
Јанковић 6,5, Панић 6,5 (Младеновић -),
Мирковић 7, Матић 6,5 (М.Илић -), Јокић
7,5, Радојичић 7
РУДАР 1945: Јовановић 6,5, Радић 7,
Милутиновић 6,5, Павловић 7, Ракић 7,
Страхињић 7, Пантелић 6,5, Симеуновић 7, Живановић 6,5, Величковић 8,
Ђурђевић 6,5 (Давидовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Величковић (Рудар 1945)
Домаћи су повели након доброг
продора и центаршута Јокића, а
Мирковић је са "петерца" матирао
главом Јовановића. Изједначење је
донео Величковић шутем из тешке
позиције, утисак је да је Јанковић могао
боље да реагује на гол-линији.
Врло брзо је дошло до потпуног
преокрета, Величковић је направио леп
дупли пас са Страхињићем и лако
матирао Радовановића. Брзоноги
Јокић је соло-продором донео поравнање, а финиш меча је обележила
непријатна сцена. Живановић је
неопрезно интервенисао "маказицама", уместо лопте погодио је Златка
Матића, снажни нападач је завршио на
Ургентном са два избијена зуба...

ХУМАНИТАРНА ПРЕДСТАВА
ЧЕТВРТАК, 2.НОВЕМБАР 2017- 18 часова
Дом културе Уб

НЕМАЊИЋИ
Представа ученика
Гимназије „Бранислав Петронијевић“

УЛАЗ ЈЕ СЛОБОДАН,
АЛИ МОЖЕТЕ БИТИ ХУМАНИ !
За Александру Новаковић која
болује од целебралне парализе
и хитно јој је потребан новац за операцију

МОФЛ Колубара "Исток", 9. коло

Чучуге- Полет (Таково)
4:2 (3:1)
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 50.
Судија: Владимир Благојевић (Уб).
Стрелци: Станојевић у 10. из пенала,
Филиповић у 24., Драговић у 44. и 84. за
Чучуге, а М.Илић у 45. и Јеремић у 73.
минуту из пенала за Полет. Жути
картони: Станојевић, Драговић, Ковачевић, Петровић (Ч), Крстић, Јеремић,
Петровић (П).
ЧУЧУГЕ: Петровић 7, Тимотић 7,
Иванић 7, Драговић 8, Филиповић 7,
Ковачевић 7, Јовић 7 (Веселиновић 7),
Симеуновић 7 (Ђуричић 7), Марковић
8, Станојевић 7 (Степановић -), Ристић
7,5 (Ранковић -)
ПОЛЕТ: Михајловић 6,5, Граховац 7,5,
Максимовић - (Радовановић 7), Петровић 6, Гојаковић 6,5, Јанковић 6,5, Илић
7, Јеремић 6,5, Пантић 6,5, Гавриловић
6,5, Крстић 6 (Ненадовић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Т.Драговић (Чучуге)
МОФЛ Колубара "Исток", 9. коло

Паљуви- Црвена Јабука 6:1
(3:0)
Стадион СЦ "Матић". Гледалаца: 50.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: Миловановић у 22. и 44.,
Новаковић у 32., 47. и 80. и Јовић у 75.
за Паљуве, а Дамњановић у 59. минуту
за Црвену Јабуку. Жути картон: Илић
(П).
ПАЉУВИ: Ћургуз 7,5, Веселиновић 8,
Павловић 7,5, Илић 7, Гајић 8,
Филиповић 7,5, Миловановић 8,5,
Јовић 7,5, Пантелић 7,5 (Милутиновић
7), Станојловић 7,5 (Лукић 7),
Новаковић 8,5
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Милутиновић 6,
Бошковић 6, Стефановић 6, Илић 6
(Дамњановић 6,5), Малешевић 6,
Берановић 6, Ранковић 6, Максимовић
6,5, Дукић 6, Јовићевић 6, Вукић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: М.Новаковић (П)
Одлично издање Паљува, украшено
са три еврогола од којих је тешко рећи
који је најлепши. Миловановићев
пројектил са 18 метара погодио је
пречку, стативу и одбио се у мрежу,
затим је прелепим волејом Новаковић
крунисао соло-продор Гајића, а за крај
фестивавала ефектних погодака,
Јовић је са 35 метара "убио паука"!
Стигао је и Ћургуз да се упише у
асистенте код шестог гола домаћих,
убележио и једну одбрану Вукићу код
резултата 2:0, а једино га је матирао
Дамњановић са "петерца" након
наивне реакције одбране Паљува.
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11.коло (21/22.10.2017):
Врело Спорт - Младост (Д)
Брезовица - Искра
Тешњар - Качер
Пепељевац - Трлић
Тулари - Рибникар
ОФК Јабучје - Радник (Уб)
Тврдојевац - ЗСК
Бањани - Јуниор Н. Насеље
12.коло (28/29.10.2017):
Младост (Д) - Јуниор Н.Н.
ЗСК - Бањани
Радник (Уб) - Тврдојевац
Рибникар - ОФК Јабучје
Трлић - Тулари
Качер - Пепељевац
Искра - Тешњар
Врело Спорт - Брезовица

Радник- Тврдојевац
3:2 (2:0)
3:0
3:3
3:1
3:6
1:3
3:1
1:1
2:0
1:1
3:1
3:2
2:0
1:1
4:2
1:0
1:1

13.коло(04/05.11.2017- 13:30ч):
Брезовица - Младост (Д)
Тешњар - Врело Спорт
Пепељевац - Искра
Тулари - Качер
ОФК Јабучје - Трлић
Тврдојевац - Рибникар
Бањани - Радник
Јуниор Ново Насеље - ЗСК
14.коло (11/12.11.2017- 13:30ч):
Младост (Д) - ЗСК
Радник - Јуниор Ново Насеље
Рибникар - Бањани
Трлић - Тврдојевац
Качер - ОФК Јабучје
Искра - Тулари
Врело Спорт
- Пепељевац
Брезовица - Тешњар

REACTIVA / KARAĐORĐEVA 1 / UB

Стадион на Школарцу. Гледалаца: 50.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Митровић у 11., Ф.Луковић у
23. и Симић у 90+3. за Радник, а Цветић
у 52. и Лазић у 56. минуту за
Тврдојевац. Жути картони: Дарко
Ракић, Дубљевић (Р), Јовић, Јовичић,
Ранковић, Јовановић, Милић (Т).
РАДНИК: Дејан Ракић 7, Живковић 7,
Јовић 7, Дарко Ракић 7, Јоцић 7,
Ранковић 7 (Дубљевић 6,5), Митровић
7 (Софронић -), М.Луковић 7, Стевић 6,5
(Лесић 7), Ф.Луковић 7, Симић 7,5
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 6,5, Милић
7, И.Ранковић 7, Миловановић 7, Лазић
7, Ћесаревић 6,5 (Цветић 7), Мирковић
7, Јовић 7, Јовановић 7, Васић 7,5,
Јовичић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: А.Симић (Радник)
Радник је доминирао у првом делу, а
код првог гола Убљана мало је и ветар
умешао прсте. Митровић је желео да
центрира са аут-линије, а необична
путања лопте преварила је Александра Ранковића. Потом је Радник извео
лепу акцију у режији Симића и млађег
Луковића, а старији Луковић левом
ногом дуплирао предност.
У наставку друга слика- најпре је
Цветић пробио по левој страни, а
његов шут закачио Јовића и преварио
Ракића. Потом је Лазић казнио кикс
Дубљевића, а сматрају гости да је
Ковачевић могао да покаже на "белу
тачку" након прекршаја над Јовановићем. Последњи секунди меча донели
су одлуку- Лесић је добро скочио на
другој стативи, а Симић неометан
донео велику радост домаћима.
Окружна лига Колубаре, 12. коло

Трлић- Тулари
1:1 (0:0)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 150.
Судија: Петар Нешковић (Уб). Стрелци:
Иконић у 88. за Трлић, а Ђорђевић у 70.
минуту из пенала за Туларе. Жути
картони: Обрадовић, Танасијевић,
Милосављевић, Новаковић (Тр), Ђорђевић, Сарић, Живковић, Мехинагић
(Ту).
ТРЛИЋ: Милосављевић 6,5, Ђурић 7,
Лазић 7, Танасијевић 6,5, Иконић 7,
Давидовић 6,5 (Новаковић 6,5), Савић
6,5, Поповић 6,5, Грујић 6,5 (Марковић ), Обрадовић 6,5, Цвијић 6,5 (Живановић 6)
ТУЛАРИ: Мрчић 6, Шимшић 6,5, Зујаловић 7, Марјановић 6,5, Живковић 7,
Илић 6, Мехинагић 6,5, Ђорђевић 7,5
(Стожинић), Николић 7,5, Адамовић 6,5
(Брдаревић -), Сарић 7 (Младеновић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Д.Ђорђевић (Ту)
Тврда утакмица у Трлићу, домаћин
је био нешто бољи ривал у првом делу,
а најопаснији напад домаћих осујетио
је Мрчић када је деловало да је гол
неминован. У наставку је гост преузео
контролу, а шанса Николића на
центаршут Мехинагића најавила је
вођство Тулара.
Адамовић је био бржи од голмана
Милосављевића, уследио је контакт
после кога је Нешковић показао на
"белу тачку", а сигуран са 11 метара
био је Ђорђевић. Домаћин није имао
избора сем офанзиве у финишу,
одличан покушај Поповића из даљине
није донео промену, али јесте крнер у
финишу. Лазић је центрирао, Мрчић
одлетео у празно, а Иконић главом
донео бод Трлићу.

Окружна лига Колубаре, 12. коло

Врело Спорт- Брезовица
1:1 (1:0)
Стадион СЦ "Матић" на Убу. Гледалаца:
200. Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци:
Ристовски у 21. за Врело Спорт, а Гошић
у 90+4. за Брезовицу. Жути картони:
Благојевић, И.Матић, Обрадовић,
Д.Матић, Милошевић (В), Радосављевић, Вуканић (Б).
ВРЕЛО СПОРТ: Јовановић 6, И.Матић
6,5, Леонтијевић 6,5, Д.Матић 7, Благојевић 6,5 (Милошевић -), Обрадовић 6,5,
Јолачић 7, Љубичић 6,5, Новаковић 6,5
(Анђић -), Ристовски 7 (Јанковић -),
Симеуновић 7
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7, Вуканић 6,5
(Марковић -), Јанковић 7,5, Тојчић 7,
Кањевац 7, Радосављевић 7, Ашковић
6,5 (Тешић 6,5), Ђурђевић 6,5, Гошић 7,
Шљукић 6,5 (Милошевић -), Николић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Јанковић (Брезовица)
Брезовчани су се поштено испрсили
против екипе која руши рекорде из
сезоне у сезону, за добру игру у наставку
награда је стигла у последњим секундама утакмице. Дуга лопта ка шеснаестерцу домаћих после несигурне
интервенције Јовановића стиже на ногу
Гошићу, а голгетер суперлигашког
педигреа такав поклон не одбија и из
близине доноси потпуно заслужен бод
гостима.
Врељани су били бољи ривал у првом
делу, а надмоћност су крунисали у 21.
минуту- Леонтијевић је пробио по левој
страни, Симеуновић одиграо повратну,
а Ристовски у свом стилу елегантно
матирао Цветиновића. У другом полувремену, пад у игри лидера, а Тешић је
пропустио да још раније изједначи,
истакао се тада голман Врело Спорта.
Могао је Милошевић да дуплира
предност домаћих, док је на другој
страни лоб-покушај Николића завршио
ван оквира гола.
Окружна лига Колубаре, 11. коло

Бањани- Јуниор Ново
Насеље (Ваљево) 2:0 (1:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 80.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелац: Гајић у 36. и 85. минуту. Жути
картони: Перишић, Живановић (Ј).
БАЊАНИ: Даниловић 7,5, М.Нешовановић 7, Лукић 6,5, Димитријевић 7,5,
Илић - (Костадиновић 7), Младеновић
7,5, А.Нешовановић 6,5, Ранитовић 7,
Бабић 6,5, Симић 7, Гајић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Није било лепог фудбала у Бањанима,
највише због лошег терена, а занимљиво је да се на обе резервне клупе
нашао само један фудбалер- Костадиновић који брзо морао у "ватру".
Снажан печат на шесту победу Бањана
ставио је ветеран на голу Даниловић,
сјајном интервенцијом код резултата 0:0
извадио је лопту из самог угла. И други
ветеран Горан Симић заслужује похвале, иако дубоко у петој деценији храбро
се носио свих 90 минута са дупло
млађим ривалима.
Голови су пали по истој матрици, тако
карактеристичној за Бањанце- дубинска
лопта иза леђа одбране, препознатљив
"цуг" Милана Гајића и рутинске реализације за вредан тријумф домаћих.
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ЗУБИН ПОТОК ПЛИТАК
ЗА ЗОРАНА РАДОЈИЧИЋА
- Сјајном игром у наставку, убски српсколигаш донео
бодове са Косова. - Сигуран тријумф над Младим радником
вратио осмехе. - Борба за позицију четири у недељу против
Пролетера (13.30, стадион "Драган Џајић")
У право време пулени Верољуба Дуканца су подигли форму и
изашли из краткотрајне кризе чија је кулминација била пораз од ФАП-а на
домаћем терену. Са шест везаних бодова, црвено-бели се налазе на
високој петој позицији, а прескочиће још један степеник ако у недељу
савладају Пролетер из Вранова, тим који има само бод више од
Јединства.
Са зебњом је дочекан меч против све бољег Младог Радника,
испоставило се- без разлога. Вероватно кључни детаљ меча десио се у
петом минуту- Крстићев центаршут преварио је штопера Петковића,
судија није имао дилему након играња руком, а Бељић је неумољив са 11
метара. Све очи су биле упрте у капитена гостију Марјана Марковића, али
су Брадоњић и његови саиграчи из везе учинили да се бивши играч
Црвене звезде скоро и не примети. Врло брзо је и дуплирана предност
домаћих- Којићеву оштру лопту голман Пожаревљана је испуцао на ногу
Сајићу, а високи штопер показао да се одлично сналази и у противничком
шеснаестерцу.
Није се мењала слика на терену,
постојао је само један тим, а домаћим
навијачима остаје само да жале за првенцем
јуниора Димитрија Којића. Све бољи
везиста имао је две одличне прилике за гол,
Крстић и Бељић су му лепо асистирали, али
је недостајала прецизност. Све похвале иду
на рачун Милана Лукића који се одлично
сналази на позицији која му није природнадесни бек, а једина лоша вест била је
повреда Николе Радојичића због које је
морао да пропусти пут на Косово.
А на најдаљем гостовању- рапсодија
црвено-белих у наставку игре! У првом делу,
агресивни домаћин и јак ветар у смеру гола
Убљана потпуно су паралисали игру гостију,
Верољуб Дуканац,
срећа па је Иван Јовановић уз помоћ Сајића
феноменално реаговао код идеалне тренер ФК Јединство
прилике Дробњака. На паузи је Дуканац
повукао добитни потез у виду уласка Зорана Радојичића, а брзоноги
"универзалац" се брзо показао као право решење за шпиц напада. Најпре
је идеалан центаршут Бељића са "петерца" спровео у мрежу, а потом и
мирно реализовао "зицер" након мајсторске акције Панића.
Домаћи су били толико шокирани да је Недељковић центаршут
Крстића послао у сопствену мрежу, а имао је и Бељић два одлична
покушаја које је голман Ђорђевић једва укротио. Било је јасно да бодови
путују на Уб, Мокра Гора је заслужила почасни гол у финишу, али се
заинатио Иван Јовановић и одбранио шут са "петерца" који су сви већ
видели у голу.
- Све честитке момцима за велику победу, није нам добро ишло у
првом делу, али је зато наставак донео бриљантну игру. Зоран Радојичић
ми је некада био саиграч у Турбини, још пре неколико кола сам планирао
његову прекоманду у шпиц, али је сплетом околности остао на десном
боку. Ипак, ово је тимска победа, када смо овако дисциплиновани и
борбени- можемо да победимо сваки тим у лиги. Еуфорије нема, чека нас
серија страшно тешких мечева до краја јесени, а наредни ривал Пролетер
сигурно није случајно у врху. У тим се враћа Никола Радојичић, надам се
да настављамо победничку серију у недељу-оптимиста је Лазаревчанин
на клупи Јединства Верољуб Дуканац.
Б.М.

14.коло (5.новембар - 13.30 h)

15.коло (11.новембар - 13.30 h)

ЈЕДИНСТВО (Уб)
- ПРОЛЕТЕР (В)

БУДУЋНОСТ (В)
- ЈЕДИНСТВО (Уб)

Зоран Радојичић
Српска лига "Запад", 13. коло

Мокра Гора - Јединство (Уб)
0:3 (0:0)
Стадион "Мала Маракана" у Зубином Потоку.
Гледалаца: 200. Судија: Срђан Димитријевић
(Крагујевац). Стрелци: З.Радојичић у 53. и 70. и
Недељковић (аг.) у 73. минуту. Жути картони:
Хот (М), Бељић, Панић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 8, Којић 7 (од 56.
Ситарица 7), Андрић 7, Брадоњић 8, Стаменковић 8, Сајић 8, Крстић 7,5 (од 74. Д.Јовановић
-), Панић 7,5, Лукић 7, Бељић 8, Радивојевић 6,5
(од 46. З.Радојичић 8,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Радојичић (Јединство)
Српска лига "Запад", 12. коло

Јединство (Уб) - Млади радник
1926 2:0 (2:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 300.
Судија: Игор Вучићевић (Краљево). Стрелци:
Бељић у 5. из пенала и Сајић у 33. минуту. Жути
картон: Н.Радојичић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Н.Радојичић 7 (од
46. З.Радојичић 7), Андрић 7, Брадоњић 7,5,
Стаменковић 7, Сајић 7,5, Крстић 7,5, Којић 8,
Лукић 8, Бељић 7,5 (од 74. Д.Јовановић -),
Радивојевић 7,5 (од 59. Панић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Лукић (Јединство)
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КОШАРКАШИ УБА ДОЖИВЕЛИ
ДРУГИ ПОРАЗ У СЕЗОНИ

„ГОРКА ПИЛУЛА“
ОД ШАПЧАНА
Повратак на убски паркет, Иван Поповић је обележио
дугачким "рафалом" од осам "тројки" и потпуно изменио
физиономију екипе која се мучила на старту у Лозници,
посебно у нападу. Додуше, на руку су им ишли и слабашни
Владимирчани чији је отпор трајао мање од четвртине, па је
меч добродошао пуленима Небојше Миловановића да се
распуцају пред јаче битке. Утисак је да ће и долазак Саше
Јанковића доста значити под таблом, а расположени за игру
били су и бекови Бојичић и Живковић, као и крилни играч
Лазар Поповић. Већ после трећег периода домаћи су били на
100 поена, било је јасно да присуствујемо једној од рекордних победа Убљана...

КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ ИЗГУБИЛИ ДВА МЕЧА

ПОРАЗИ НА ЈЕДНУ ЛОПТУ
Премијера кошаркаша Младости на свом паркету
прошла је у знаку нервозне игре и драматичне завршницеУбљани су бранили победу при резултату 62:61, Шапчани
промашили шут са полудистанце, али је Ранковић офанзивним скоком и сигурном реализацијом ставио тачку на
неизвестан дуел.
Тимови су се током целог меча смењивали у вођству,
"младосташи" су имали највећих +6, а серијом од 10:0
(Стевановић осам поена) стигли су до 48:43 средином трећег
периода. Гости су играли брзо, доста грешили и промашивали, али искусни састав домаћих предвођен Ђорђићем није
успевао да сломи отпор екипе коју је предводио прошле
године играч Младости Алекса Бајић. Један од кључних
детаља био је пети фаул Јадранина на шест минута до краја,
да је искусни центар био у игри- вероватно Ранковић не би
тако лако решио неизвестан меч...
На меч другог кола, Убљани су отишли у тотално
подмлађеном саставу, тренер Урошевић се "скинуо" да
помогне клинцима, а брзом игром у транзицији гости су
имали +9 на паузи. И у трећем периоду "младосташи" су
сигурно чували предност, да би у последњој четвртини
кренуо шут домаће, пре свега искусног Новаковића који је
прошле сезоне играо за Младост. Ковачевић је у последњем
нападу упутио шут за изједначење, лопта је остала на обручу
дупке пуне хале "Протић" у Шапцу...
Наредног викенда Младост је домаћин Студенту
(субота, 18 часова), а одличан старт забележили су пионири и
млађи пионири са по две победе на почетку Регионалне лиге
за млађе категорије.
Б.Матић
ДРЛ "Запад" група "А", 3. коло

Микс- Младост 014 80:77
(15:26, 19:17, 19:22, 27:12)

Бобан Живковић (КК Уб) са лоптом
Међутим, одсуство Ивана Поповића (отпутовао у
Пекинг на завршни турнир у баскету) и те како се одразило на
игру Убљана против младе екипе М-015. На паузи је било 6
разлике за домаће, али је било видно да понестаје кисеоника
Миловановићевим пуленима. Јесу Лазар Поповић и Живковић убацивали ван линије 6,75, али се распала игра под
таблом. Код предности 68:63, Убљани дозвољавају гостима
серију од 9:0, бриљирао је Шапчанин Обрадовић који је 23 од
26 својих поена постигао у наставку, а добар финиш није
донео потпуни преокрет:
- Честитам колеги Марку Исаковићу на победи, његови
момци су били мирнији у завршници и казнили наше грешке.
Дефинитивно нам фали тренинг, а недостатак снаге доводио
до грешака као што су промашен "зицер" Јанковића или
изгубљена лопта Балтића код резултата 76:78. Сувишно је
рећи да нам је много недостајао Иван Поповић, али и без
њега смо морали боље. Ово је први прави кикс, за следећи
меч са Лајковчанима имаћемо и најновије појачање центра
Пуњезевића, па очекујем почетак победничке серије- није
могао да буде задовољан тренер Небојша Миловановић
после меча.
Б.Матић
ДРЛ "Запад" група "А", 3. коло

Уб - М-015 (Шабац) 78:82
(23:18, 16:15, 18:24, 21:25)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 80. Судије: Дуловић,
Петровић (Чачак).
УБ: Пантелић, Живковић 12, Бојичић 14, Балтић 6,
Ћирковић 2, Л.Поповић 22, Драксимовић 12, Миливојевић
2, Пећинар, Гагић 6, Марковић, Јанковић 2
ДРЛ "Запад" група "А", 2. коло

Уб - Владимирци 130:77
(28:20, 29:21, 43:21, 30:15)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 100. Судије: Перић,
Пауновић (Шабац).
УБ: Живковић 22, Балтић 6, Бојичић 21, Ћирковић 3,
Л.Поповић 21, И.Поповић 30, Драксимовић 3, Марковић,
Обрадовић 4, Јанковић 10, Гагић 10, Јагодић.

Хала "Протић" у Шапцу. Гледалаца: 150. Судије: Пантић,
Вуковић (Шабац).
МЛАДОСТ 014: Васиљевић 21, Ивковић 16, Софронић,
Митровић 6, Милошевић 11, Мишић 5, Станојловић, Нешић 4,
Урошевић 10, Ковачевић 4
ДРЛ "Запад" група "А", 2. коло

Младост 014- Шабац 62:63
(17:15, 17:18, 14:13, 14:17)
Хала спортова Уб. Гледалаца: 100. Судије: Синђелић, Симић
(Чачак).
МЛАДОСТ 014: Ивковић, Марјановић 2, Сретеновић, Милошевић, Тешовић 2, Ђорђић 17, Лазаревић 2, Стевановић 15,
Раденовић 6, Јадранин 4, Васиљевић 6, Танасковић 8
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ВРАЊАНКЕ БОЉЕ
ПОСЛЕ ТАЈ-БРЕЈКА
Није погрешио тренер Дејан Стојковић када је рекао да ћемо ове сезоне
гледати пуно добре и неизвесне одбојке на убском паркету. Екипа Врања важи за
једног од фаворита за виши ранг, а Убљанке су дерби дочекале значајно
хендикепиране. Марина Петровић и Маја Глишић су због повреда пропустиле меч,
није било ни Сање Јаблан, а на "једној нози" меч су извукле Соња Каришик и Миа
Вуловић.
И поред пораза у пет сетова, мало се шта има замерити нашим шампионкама.
Сигуран први сет и непробојан блок подигле су расположење на трибинама, али је
одговор гошћи био жесток. У наредна два сета диктирале су темпо, одлична је
била бивша играчица Спартака из Љига Алексић, па је тим Драгана Мратинковића
повео са 2:1. И у четвртом сету предност је била на страни Врања, али код
резултата 10:14, уследила је фуриозна игра убских одбојкашица. Преокрет је
режирала Јована Николић која је потврдила да је повреда прошлост, а ас Бојане
Мартиновић означио је продужетак драме и најавио пети сет.
Ни трепнуле нису домаће, а већ су губиле са 2:7 и потрошиле два тајм-аута.
Али, као да је било суђено да се овакав меч оконча инфаркт-завршницом.
Убљанке су прокренуле на 12:9, а Врање одговорило серијом 5:0 и дошло до две
меч-лопте. Смеч Бојане Мартиновић и ас Ане Поповић довео је до делиријума на
трибинама, а потом и до жестоких протеста на рачун судије Стевановића који је
преиначио одлуку линијског судије и дао гошћама трећу меч-лопту- 14:15. За крај,
блок је Врањанкама донео одлучујући поен и огромну радост:
- Дерби за уживање публике, екипе су играле у таласима, а штета је што су
судије у неким ситуацијама засенили актере. Међутим, нема разлога за
незадовољство, девојке су играле добар меч, а само ми знамо колико нас је
пехова задесило пред дерби. Идемо даље, следи још један тежак меч са Таковом,
пораз ћемо најбоље преболети победом на гостовању- рекао је тренер Убљанки
Дејан Стојковић.

Миа Вуловић
Прва лига Србије, 3. коло

Уб- Врање 2:3
(25:19, 21:25, 19:25, 25:21, 14:16)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 200.
Судије: Стевановић, Илић (Београд).
УБ: Илић, Дробњак, Иванковић, Лазић,
Николић, Мартиновић, Киселчић,
Јелић, Митровић, Каришик, Поповић,
Вулевић
Прва лига Србије, 2. коло

Јединство (Ужице) - Уб 1:3
(24:26, 25:21, 13:25, 22:25)
Хала "Парк" у Ужицу. Гледалаца: 80.
Судије: Зеленовић (Краљево),
Нешковић (Ужице)
УБ: Лазић, Дробњак, Петровић,
Мартиновић, Киселчић, Јелић,
Митровић, Каришик, Поповић,
Вуловић, Глишић, Јаблан

ЖОК Уб
Сусрет у ужичком храму одбојке, седам дана раније, био је реприза стартног
дуела са екипом Омладинца. Са друге стране мреже - млада, борбена и брза
екипа, успеле су домаће да стигну чак и до сет-лопте, али су Убљанке захваљујући
огромном искуству "ишчупале" први сет. Јединство је блистало у другом сету,
показало да ће скупо продати кожу, а велики терет пао је на јединог техничара Ану
Поповић. После одмора у првом мечу, у "ватру" је ушла Марина Петровић, у тим се
вратила и Сања Јаблан, а трећи сет је поново био најбољи период за екипу
тренера Дејана Стојковића. Претиле су Ужичанке да дођу до тај-брека, ипак
смиреном завршницом Уб је дошао и до друге победе у прволигашком рангу.

3 0 9:1
FOK
3 0 9:2
Smederevo
3 0 9:3
Beograd
2 1 8:5
Ub
2 1 8:5
Vrawe
2 1 7:5
Vaqevo
1 2 6:6
Takovo
1 2 6:6
Roda
1 2 4:8
Omladinac
Jedinstvo(U) 0 3 1:9
Gimnazijalac 0 3 1:9
0 3 0:9
Futog
Наредне утакмице ЖОК Уб:
4.коло (3.новембар):
Таково Звезда Хелиос - Уб
5.коло (12.новембар- 18ч):
Уб - Смедерево

9
9
8
7
6
5
4
4
2
0
0
0

30

ФУДБАЛ

2.новембар 2017.г.

ПРОМЕНЕ У СУДИЈСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ УБА

ВЛАДИМИР БЛАГОЈЕВИЋ
НОВИ ПРЕДСЕДНИК
После два мандата на
челу организације убских
судија, Небојша Живановић се
из личних разлога повукао са
места председника, а његов
наследник биће Владимир
Благојевић, пет сезона арбитар
на листи Зоне "Дрина". Некадашњи капитен Јединства, сада
фудбалер Врело Спорта и
судија међуопштинске лиге,
добио је једногласно поверење
30 делегата Скупштине ОФС
Уба, а улоге потпредсеника
обављаће његове младе колеге Мирко Ћургуз и Немања
Јовановић-Џајић. У састав ИО,
осим њих тројице, ушли су и
Горан Миливојевић, Небојша
Живановић, Остоја Ћургуз и
Владимир
Жељко Ђурић. Секретар оргаБлагојевић
низације остаје Иван Даниловић.
Убска судијска организација може се похвалити
двојицом перспективних махача на листи Српске лиге
"Запад"- Жељком Ђурићем и Немањом ЈовановићЏајићем, а на Зони "Дрина" налазе се Срђан Михајловић
и Милан Балиновац ("А" листа), као и Јован Мијаиловић
("Б" листа). Све укупно, преко 30 убских судија дели
правду на теренима пет лига, а листу су недавно
прошириле "младе наде" попут Грујичића, Мијатовића и
Марића (омладинци Јединства), ту је и једна припадница
женског пола- Драгана Тадић (фудбалерка Јединства), а
повратници на терене општинских лига су Перица
Марјановић и Немања Сајић.
Б.Матић

У ПАМБУКОВИЦИ СТАСАВАЈУ

НЕКИ НОВИ КЛИНЦИ
У времену када је децу све теже довући на спортске терене,
посебно у селима, подухват фудбалског клуба из Памбуковице
је за сваку похвалу. Летос су формирали пионирску селекцију о
којој су бригу преузели стари "фудбалски вук " Марко-Ћела
Максимовић и Жељко Балиновац, а успели су да окупе чак 24
играча узраста од 2003-09, од тога четири девојчице! Осим деце
из Памбуковице, у екипи су и три дечака из Радуше, а селекција
учествује у Развојној лиги Колубарског округа у друштву
Будућности-Крушика, Задругара, Сењака, Совљака, Диваца...

Млађе категорије ФК Памбуковица

За сада се могу похвалити победама над Полетом из
Попучака, Дивцима и Совљаком, а у екипи се истичу капитен
Дејан Балиновац, најбољи стрелац Бранко Маринковић, Милош
Урошевић, Филип Васиљевић... Плаву опрему за такмичење
добили су на поклон од породице Матић, пријатељ клуба Саша
Токовић донирао је лопте за тренинг, а председник клуба
Мирослав-Мика Пантелић се побринуо да имају квалитетене
лопте за утакмице. Превоз организују у приватној режији,
главобољу им задају расходи за службена лица због којих је
Раднички из Коцељеве ступио из лиге, али су у Памбуковици
чврсто решени да истрају у овој причи. Посебно поглавље су
девојчице- Милица Балиновац, њена сестра Јелена и Сара
Маринковић су већ дебитовале, на пролеће ће и у "ватру" тек
пристигла Исидора Петровић...
Б.Матић

РУКОМЕТ

2.новембар 2017.г.

РУКОМЕТАШИ УБА ДОЖИВЕЛИ ПРВИ ПОРАЗ У СЕЗОНИ

РАКОВИЦА ПРЕЈАКА
Доживела је убска "млађарија" и
први пораз ове јесени- потпуно
заслужено од одличне екипе Раковице.
Иако је реч о противнику који је по
годинама у рангу са екипом Дејана
Лукића, разлика у брзини, снази и
квалитету је била видна од самог
старта. Почетно вођство од 2:0 подгрејало је оптимизам да је изненађење
могуће, али су гости брзо узели ствар у
своје руке и до паузе већ имали
великих +6.
Можда би резултат био повољнији
за домаће да нису играли без најбољег
стрелца Боривоја Лачковића, али је
утисак да се победник не би мењао. У
наставку је тим из Београда имао
двоцифрену предност, "фластером" су

Никола Вукосављевић

31

ДРМЛ "Центар" група Београд, 4. коло

Уб - Раковица 25:36 (14:19)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Неранџић, Николић (Београд).
Искључења: Уб 6, Раковица 12 минута.
Седмерци: Уб 2(2), Раковица 5(5).
УБ: Јовановић, Старчевић, Вукосављевић
2, Пајовић 4, Богићевић, Вилотијевић 3,
Петрић, Стокић 2, Марковић, Рогић 2,
Ранковић 1, Миловановић 3, Матић,
Максимовић 6, Радојчић 2
ДРМЛ "Центар" група Београд, 3. коло

Лозница 2- Уб 23:32 (14:17)

Недељко Стокић

Хала "Лагатор" у Лозници. Гледалаца: 50.
Судије: Петровић (Ваљево), Живојиновић
(Лазаревац). Искључења: Лозница 4, Уб 6
минута. Седмерци: Лозница 5(5).
УБ: Јовановић, Старчевић, Вукосављевић
6, Пајовић, Лачковић 5, Богићевић 1,
Вилотијевић 3, Милић, Стокић 5, Мандић,
Рогић 8, Ранковић, Миловановић, Матић,
Максимовић 4, Радојчић

избацили из игре искусног Рогића, а
похвале заслужује млади Пајовић
који се одлично снашао на позицији
десног крила.
Претходне седмице, Лукићеви
пулени су одлично отворили меч
против Лознице и свих 60 минута
контролисали дешавања на паркету "Лагатора". Истог ривала
победили су и који дан касније на
Убу у шеснаестини финала Купа
голом у последњој секунди из
седмерца, а меч 5. кола Убљани
играју у ванредном термину- среда
1. новембар у Обреновцу против
Прве искре из Барича.
Б.М.

ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА "ЦЕНТАР"
ГРУПА - БЕОГРАД

5.коло (4.новембар): Прва Искра - Уб
6.коло (11.новембар): Дорћол - Уб

PROSU[ENA I OTPORNA
NA VREMENSKE UTICAJE

Novo!!!
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idealan materijal za Va{u brvnaru

