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ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

GVOŽĐARA
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069/55-45-465

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ВЕШТАЧКИ ТЕРЕН НА „ШКОЛАРЦУ” ДОБИЈА
ИМЕ СЛАВНОГ ТРЕНЕРА

МУРИЊО ПОЗДРАВИО
УБЉАНЕ
Португалац се, путем видео-поруке, захвалио
на иницијативи која га је, очигледно, дирнула
Вештачки терен на СРЦ „Школарац”

Недавно изграђени вештачки терен
на убском Спортскорекреативном центру
"Школарац", ускоро ће
понети име по славном
Жозе Мурињо
португалском тренеру
Жозеу Мурињу, двоструком освајачу Лиге Шампиона и једном Лиге Европе.
Заједничка заслуга за настанак идеје иде на рачун Немање
Матића, српског репрезентативца, и председника општине Уб
Дарка Глишића, а Португалац се путем видео-поруке захвалио
на иницијативи која га је, очигледно, дирнула, користећи често
придев "посебни" по коме је познат у свету фудбала:
- Уб је посебно место са посебним људима које заслужује
посебан фудбалски терен. Срећан сам и поносан што је овај
терен спреман за људе из Уба да уживају у њему, а ми се
ускоро видимо- најавио је свој долазак човек који је седео на
клупи Порта, Челзија, Интера, Реала, Манчестер Јунајтеда...

Идеални услови за тренинг
и одигравање утакмица убских фудбалских клубова
Око модерног терена чију је изградњу финансирала
општина Уб, финализују се партерни радови, а долазак
Муриња и свечано отварање планира се за почетак наредне
године. Тако је после Драгана Џајића (стадион), Немање
Матића (улица) и Радосава Петровића (парк), још једнан
фудбалски великан добио част да неки убски објекат понесе
име по њему, а као резултат сјајних односа према Немањи
Матићу (кога је тренирао у Челсију и Манчестер јунајтеду) и
српском фудбалу у својој богатој тренерској каријери...
Б.М.

ЈЕЛОУСТОН

В

енеција је под водом. Дубоком и
опасном. Туристи се утркују ко ће
да направи бољи селфи. Разумљиво. Штета од милијарду долара,
под водом су две трећине града, никад
таква плима није забележена, а кажу да нико не зна
када ће се повући. Сада је метар и 80 сантиметара.
Ипак, атракција привлачи знатижељнике.
Природа одавно, већ, упозорава. Глобално
отопљавање читаве планете је толико очигледно.
Горела је амазонска прашума, велики део
Аустралије, у Америци и сада бесне пожари...
Политичка ситуација у свету је узнемиравајућа. Као
да сам ђаво убрзано узима свој данак. Свет је све
ближи неком стању хаоса.
Србија је, чини се, све више подељена. Опозиција
тражи нешто што народ не разуме, власт користи
немоћ својих противника и бесконачно понавља
готово исту причу и све теме окреће на оно ‘’Ђилас
је и сам признао да је украо више од 600 милиона...’’
А шта би са хапшењем?
Широм света су немири. Гину људи у бесмисленим
сукобима, смрт као да се кези иза сваког угла. Шта
ће бити? Да ли је Ђаво, збиља, дошао ‘’по своје’’?
Није ваљда све ово било Ђаволово, па он сада,
тражи да му се све врати?
Није и никада није ни било његово. Било је увек
људи који су душу продавали нечастивом, борба
добра и зла се одувек водила и добро је
побеђивало. Иначе, на планети би одавно био хаос.
Е, сад! Свеколика васиона има неке своје
законитости почетка и краја, од великог праска до
непрегледних црних рупа. Земља је, кажу, тек на
половини свог постојања у Сунчевом систему. То
би требало да значи да су климатске промене све
очигледније, али да ће, по систему ‘’кувања жабе’’,
још неко време да прође док се свет, коначно, не
претвори у место без живог света.
Они који управљају најважнијим светским силама
знају много више о овој теми. Знају да све брже
‘’клизи’’, али да има још ‘’тога да се догоди’’ пре
коначне апокалипсе. Рачуна се и на могућност да
вулкан Јелоустон проради, можда експлодира и
уништи већи део света. Али, ако је то само
могућност, онда се рачуна и на то да ћемо имати
срећу да лава не крене бар још 300 година јер је од
задње ерупције прошло мање од шест еона, а
научници су утврдили да усијана маса покуља у
катастрофалним количинама свакох 6.000 година.
И, шта нам преостаје? Да се мрзимо? Да не опраштамо, да се отимамо око материјалних добара, да
завидимо, да уживамо у туђим мукама, да у туђем
злу видимо нешто добро за себе...? Нажалост, око
нас је пуно оних који су брзо заборавили како
изгледа елементарна катастрофа,чак, и у малом
издању - поплава 2014.године, коју смо преживели.
Слике поплава широм света, повремено, нас
подсете, али многи некако замишљају да су те
слике негде далеко од нас... Као да не верујемо да
пепео из Јелоустона може да стигне и до нас.

АКТУЕЛНО

21.новембар 2019.г.

3

УСКОРО НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ТЕ „КОЛУБАРА Б” У КАЛЕНИЋУ

ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ
СТАБИЛНОСТ СРБИЈЕ
У просторијама ЕПС-а представљена анализа пројекта који обухвата изградњу новог блока
Термоелектране "Колубара Б" на територији убске општине. - Студије показале оправданост
наставка овог пројекта, који је започет пре 35 година, али се од њега одустало.
Изградња Термоелектране „Колубара Б“ у Каленићу је
исплатива и заједно са пројектима новог блока и ветроелектране у Костолцу осигураће енергетску стабилност
државе, рекао је Милорад Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС,
приликом представљања анализе овог пројекта у просторијама ЕПС-а у Београду, 12.новембра.
- Имамо доказану исплативост изградње ТЕ „Колубара
Б“ са блоком снаге 350 МW, у Каленићу, између Уба и Великих
Црљена. Због тога је ово један од најважнијих и најлепших
дана у новијој историји ЕПС-а – рекао је Грчић на представљању Техноекономске анализе о завршетку тог пројекта.
Он је подсетио да је реч о пројекту који је започет 1984.
године, али је прекинут и додао да ће после садашње
позитивне анализе, нови кораци за доношење одлука
Надзорног одбора ЈП ЕПС и Владе Србије уследити у
наредних неколико недеља.
- Невезано за шире планове председникa Србије
Александра Вучића и Владе Србије о ширењу ЕПС-а у
региону, ван граница Србије, изградњом такозваног кинеског
блока „Костолац Б3“, ТЕ „Колубара Б“ и ветропаркa у
Костолцу Србија постиже потпуну стабилност за наредни
период – истакао је Грчић.

Модел будуће ТЕ „Колубара Б” у Каленићу
Радови на изградњи Термоелектране-топлане
„Колубара Б“, пројектованој за годишњу производњу од
3,6 милијарди КWh електричне и 1,7 милијарди КWh
топлотне енергије, започети су 1988.годинe. Уговорена је
и испоручена опрема, изведени неки грађевински радови, уложено је 350 милиона долара и одустало се због
увођења економских санкција против Савезне Републике Југославије.

- Техничка студија показује оправданост за наставак
изградње електране, полазећи од чињенице да ће потребе за
електричном енергијом у Србији и свету расти и да су нам
били неопходни нови објекти – истакао је Антић.
У целом пројекту и анализама су учествовали „Енергопројект“, као и домаћи институти при рударском, машинском и
грађевинском факултету.
Младен Симовић, директор „Енергопројект Ентела“
рекао је на представљању Техноекономске анализе за
Представљање анализе у просторијама ЕПС-а
„Колубару Б“ да тај пројекат представља јединствену шансу
која би морала да се искористи.
Представљању анализе присуствовали су предстаПлан је да у градњи ТЕ „Колубара Б“ учествује око 1.000
вници локалних самоуправа, Министарства рударства и
људи и да максимално буду ангажоване домаће компаније.
- Важно је да ће у самој електрани радити око 220 енергетике Србије, Надзорног одбора ЈП ЕПС и пословодства
запослених. Водимо и рачуна о заштити животне средине и ЈП ЕПС.
планирана је на два нивоа – рекао је Грчић.
ЗБОГ РЕНОВИРАЊА ПРОСТОРИЈА
Изграњом новог блока снаге 350 мегавата, производња
ће износити готово 2000 гигават часова електричне енергије,
што је шест до седам процената укупне електричне енергије
која се у овом тренутку производи у Србији. Вредност
инвестиције је 400 милиона евра, а нови објекти налазиће се у
Због радова на адаптацији просторија испоставе
Каленићу на локацији која је познатија као место где се налази Републичког фонда за задравствено осигурање и
дробилана и систем за хомогенизацију угља, односно испоставе Републичког фонда за пензијско и инвалидско
управљање квалитетом.
осигурање на Убу, које се налазе у главној улици, службе
Александар Антић, министар рударства и енергетике ових институција до даљњег ће бити смештене у згради
Србије похвалио је запослене у ЕПС-у који су сачували раније некадашње Матиче службе Уб, у улици Милоша Селаконабављену опрему за ТЕ „Колубара Б“ у таквом стању да вића 1а. Надлежни и запослени у „социјалном”, како се у
може да се користи и данас.
народу често називају ове две установе, апелују на сугра-

РФЗО НА НОВОЈ АДРЕСИ

ђане да буду стрпљиви док трају радови.

Привремене просторије РФЗО
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НАШИ ЉУДИ

ОДЛИЧАН ПЛАСМАН УБСКОГ ПЕВАЧА НА РТС-овом „САБОРУ НАРОДНЕ МУЗИКЕ”

ДРУГО МЕСТО ЗА НЕМАЊУ МАКСИМОВИЋА
„Ово је огроман успех за мене, можда и највећи у мојој певачкој каријери, остварен међу
озбиљним именима наше музичке естрадне сцене''
На Првом сабору народне музике, који се у
организацији Радио Телевизије Србије и Савеза естрадномузичких уметника Србије (СЕМУС) одржао, у недељу 3.
новембра, Немања Максимовић је, од укупно 24
представљене нове композиције, остварио одличан
пласман - друго место са песмом „Лепа Стана“.
У оквиру такмичења, проглашене су најбоље три
композиције (прво место – 350.000 динара, друго место
250.000 динара и треће место – 180.000 динара), док је
наградни фонд за текст и аранжман био по 100.000 динара.
Значајним појединцима, СЕМУС је доделио и награде
„Национални естрадно-музички уметник Србије“. Поред
такмичарског програма, Сабор су употпунили и посебни
гости, познати певачи народне музике Драгана Мирковић,
Снежана Ђуришић, Ана Бекута и Маринко Роквић. Све
композиције су извођене уживо, уз пратњу Народног
ансамбла РТС-а, под управом Синише Вићентијевића, док је
Саборским оркестром руководио Зоран Влајић.
Победници су бирани по евровизијском моделу
гласања, једним делом гласовима публике, а у истој
размери (50:50) гласао је и стручни жири такмичења, који су
чинили – Мерима Његомир, Весна Змијанац, Влада Пановић,
Неда Украден, а жиријем је председавао композитор Сања
Илић. Гледаоци су за своју омиљену нумеру и извођача
гласали СМС порукама, а сав приход намењен је Удружењу
„Звончица“, родитеља деце оболеле од малигних болести.
Пристигли гласови публике нису променили водећу
позицију на табели, па је прво место убедљиво освојила
песма Хасана Дудића „Ја сам жена, нисам стена“, коју је
отпевала Ивана Шашић. Друго место припало је Убљанину
Немањи Максимовићу за песму „Лепа Стана“, за коју је текст
и музику написао Крста Станковић Њењуловић, уз подршку
у писању музике Драгане Мариновић Симоновић. Треће

Немања Максимовић са својом екипом
и престижном наградом
место освојио је Никола Зекић са песмом „Расти мој зелени
боре“, композитора и текстописца Радослава Граића. Учесници
такмичења, између осталих, били су познати певачи, као што
су: Бане Мојићевић, Драги Домић, Јадранка Барјактаревић,
Кале Дијамант, Ренато Хенц и други.
- Ово је огроман успех за мене, остварен на престижном
такмичењу, међу озбиљнијим именима наше музичке естрадне
сцене. Освојити друго место, нешто је до сада највеће у мојој
музичкој каријери. Захвалио бих се свим драгим људима који
су тај дан издвојили време, били испред малих екрана, навијали и гласали за мене. Хвала и екипи 'Гласа Тамнаве' која увек
испрати актуелна дешавања у мојој каријери – био је искрен
Немања Максимовић.
Национална признања су добили: композитор, аранжер и
дугогодишњи диригент џез оркестра ТВ Београд - Љубиша
Бубиша Симић, виолиниста Народног оркестра Радио
Београда - Бранко Белобрк, за 2019. годину, у сфери народне
музике – хармоникаш Љубиша Павковић, затим певач Недељко
Билкић и певачица која је градила историју народне музике –
Лепа Лукић. Најмлађа добитница естрадно-музичке награде за
животно дело је Драгана Мирковић.
Д.Капларевић
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НАКОН ПРИВАТИЗАЦИЈЕ „ВАЉЕВСКА ПИВАРА” БЕЛЕЖИ РАСТ ПОСЛОВАЊА

НОВИ УСПОН „НАШЕГ ПИВА”
- Нови власници до сада су уложили близу милион евра у модернизацију постојећих
постројења, што је само почетак инвестирања, јер ће обавезно улагање од пет милиона
највероватније бити удвостручено. - „Ваљевска пивара” избацила је још један бренд
који се производи по традиционалној рецептури- „Јагодинско пиво”.
„Ваљевска пивара” продата је, почетком године, за
више од 3,5 милиона евра, привредном друштву "BRAUEREI
GROUP", чији су оснивачи успешни убски привредници
Живојин Јовановић (садашњи директор) и Милоје Близањац,
као и Зоран Костић из Брзеће. Приватизацијом једног од
најстаријих предузећа у ваљевском крају, покренуте су многе
позитивне ствари које би овај чувени бренд требало да врате
на стазе старе славе, какву је имао деведесетих година
прошлог века, када се налазио у самом врху домаћих
произвођача.
Услови за производњу врхунског пива су неспорни.
Погодна локација и одлична својства изворске воде,
производња по традиционалној рецептури, као и коришћење
најквалитетнијих врста хмеља, карактеристике су које
„Ваљевску пивару” издвајају од конкуренције. Ипак, по
преузимању пиваре, поред традиције и квалитетног производа, ново рукоководство наследило је и дуговања.
- У марту 2019.године преузели смо пивару са дугом од
57.971.000 динара. То је много више од онога што смо очекивали- каже за „Глас Тамнаве” Зоран Божић, заменик директора „Ваљевске пиваре”.
Међутим, по његовим речима, то неће спречити
најављену модернизацију производних погона у пивари.
- Да би пивара у потпуности искористила своје капацитете који износе 250.000 хектолитара годишње, неопходна је
модернизација постојећих постројења. Опрема је веома
стара и прилично дотрајала, тако да су нови власници до
сада уложили 110.926.000 динара. Инвестирано је у линију за
прање и пуњење стаклених боца, као и линију за отакање
пива у бурад. Приликом куповине нови послодавац је
прихватио да улагања у пивару буду пет милиона еура у прве
две године пословања, али имамо најаве да ће иста бити
удвостручена.

„Срце бира- Ваљевско”

Нови бренд у понуди:
Јагодински „Чича”

Пивара је у предходној години
остварила производњу од 83.000
хектолитара, што је далеко од њених
стварних могућности. Након додатних улагања и реновирања постојећих погона, нови власници се надају
далеко већој производњи. У својој
160 година дугој традицији „Ваљевска пивара” је препознатљива по два
основна бренда „Ваљевском пиву”
и „Eichinger pivu”, а од августа ове
године избацила је на тржиште још
један чувени бренд- „Јагодинско
пиво”.
- У нашим погонима Јагодинско
пиво се производи по оригиналној
рецепрури која датири од 1852. године, а све у циљу да овај златни напитак задржи карактеристике и свој-

Зоран Божић,
заменик директора „Ваљевске пиваре”
ства чувеног јагодинског „Чиче”. На тржишту је доступно у
стакленим боцама 0,5 и 0,33 литра, као и у лименкама од 0,5
литра- истиче Божић. - Традиција справљања Ваљевског пива
везана је за име пиварског мастора Јозефа Ајхингера, који је у
пивари присутан од 1870.године, само десет година након
њеног оснивања. У част овог мајстора, пивара је лансирала
бренд, који је присутан до данас - Eichinger pivo. Чист и богат
укус, као и освежавајуће дејство карактеристика су овог
популарног напитка.
Тржиште „Ваљевске пиваре”, претходних година,
углавном, је било фокусирано на Западну Србију, иако
потражња за њеним производима постоји у читавој републици, па и ван граница наше земље. Многи још нису
заборавили пријатну горчину, фину арому и пун укус пива које
је било изузетно цењено у старој Југославији.
- Ми смо регионална пивара која има тенденцију ширења.
Заступљени смо у Западној Србији, а план нам је да појачамо
учешће на београдском и новосадском тржишту. Са пласманом новог производа, Јагодинског пива, проширили смо се и
на централну, источну и јужну Србију. Наше производе пласирамо у БиХ, Швајцарску, Америку, Канаду и Аустралију, јер и
тамо има пуно људи који препознају квалитет и традиционалан начин производње нашег пива.
Као друштвено одговорна фирма, „Ваљевска пивара”
подржава и многобројне манифестације у нашем крају.
- Једна од нама најзначајнијих је подршка Центру за
вантелесну оплодњу Ваљево - „Роди се на лепом месту“.
Били смо пријатељи Фестивала зимнице у Коцељеви и Дуван
чварака у Ваљеву, Сајму шљива у Осечини, присутни смо на
многобројним мото-скуповима у Ваљеву, Шапцу, Лазаревцу,
Коцељеви..., као и на великиком броју фудбалских турнира.
Ове године спонзорисали смо и Ловачку гулашијаду на Убу.
Ново руководство пиваре умногоме је смањило дуг који
је затечен приликом преузимања пиваре и захваљујући
потрошачима који препознају квалитет „Ваљевског пива”
очекивања су да се ова година заврши са успехом, наглашава
Божић, који је својевремено, као в.д. директора од 2010. до
2013.године, некадашње државно предузеће „извукао” из
стечаја и утро пут ка позитивном пословању. Пивара тренутно
запошљава око 200 радника. Један број запослених је отишао
у пензију, а са новим-старим брендом "Јагодинским пивом"
запослени су и комерцијалисти на новом тржишту централне,
источне и јужне Србије.
Подршку „Ваљевској пивари”, овога лета, дао је и
прослављени српски фудбалер Немања Матић, који у
промотивном споту са малих екрана поручује „Срце бираВаљевско”.
Милован Миловановић
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СТАРО ВРЕЛО ДОБИЛО

НОВО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ
У центру Старог Врела, на месту где су се некада
одржавали чувени фудбалски турнири, средствима локалне
самоуправе, изграђено је ново велелепно спортско
игралиште са тереном за мали фудбал и кошарку. Целокупан
амбијент украсили су и рефлоктори, који ће становницима
овог врељанског засеока, као и свима који живе у овом делу
убске општине, омогућити лепо дружење и рекреацију и
током ноћних часова.
- Одувек се овде играо фудбал на травнатом терену
који је био нераван, па су се јако тешко одигравале утакмице
на турнирима који су одржавани пуних 20 година. У овом
делу села има пуно деце и овај нови терен ће им много
значити да се друже и изађу увече да проведу своје слободно
време. На овом месту се окупљају млади из Старог Врела,
али и из суседних села Калиновца, Бањана, засеока Поток, па
чак и из Брезовице- истиче мештанин Зоран Лештарић.
Радомир Јовичић, фудбалски ентузијаста из овог
краја, најављује чак и могућност регистрације клуба малог

фудбала, јер је Врело познато као расадник фудбалских
талената и већ има два фудбалска клуба.
- Овако лепо игралиште ретко можете видети по селима,
већ само у градовима. Остаје нам да средимо свлачионице,
које треба реновирати и онда ћемо и званично поново да
покренемо фудбалски трунир- најављује Раца Јовичић.
И председник општине Дарко Глишић, који је на овом
игралишту дочекан уз овације, поручује да локална
самоуправа није заборавила своја села и засеоке и да ће се
потрудити да на овом простору дода неке нове садржаје, како
би млади добили могућност за још лепше дружење.
- Исти овакав терен планирамо да изградимо и у
Руклади. Сведоци сте да смо последњих година значајна
средства уложили у дечија и спортска игралишта по селима,
јер желимо да наша деца одрастају здравије и да услови у
којима живе нимало не заостају за градским- поручује први
човек убске општине, који је мештанима Старог Врела обећао
и нове деонице асфалта у дужини од два километра.
М.М.М.

Заједничка фотографија
са новог терена у Старом Врелу
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ЗАВРШЕН 12. РЕПАСАЖ ФЕСТ

ТРИЈУМФ ПОЗОРИШТА ИЗ ЦРВЕНКЕ
Поред фестивалских признања, уручена и награда „Раша Плаовић“ глумици Нели Михаиловић
Представа „Случајна смрт једног анархисте”
Позоришта „Стеван Сремац” из Црвенке тријумфовала је на
12. Repassage festu, који је одржан на Убу од 4. до 12.
новембра у организацији Установе за културу и спорт, а под
покровитељством локалне самоуправе. Након што је у
званичној конкуренцији одгледао шест драмских остварења
позоришних аматера из Србије, Хрватске, Словеније, БиХ,
Македоније и Црне Горе, стручни жири донео је одлуку да
Црвенчанима додели пет од укупно девет награда: за најбољу представу у целини, Игору Павловићу за режију, сценографију и костим, док је једно од четири признање за најбоље глумачко остварење додељено Зорану Радуловићу за
улогу управника полиције у овом комаду. Остале три глумачке награде припале су Филипу Меденици, који је тумачио
лик Волође у представи „Драга Јелена Сергејевна” Арт Студија „Соларис” из Мојковца, Кристини Николовској за улогу
Еве у „Умри мушки” Театра „Мирка Гинова“ из Демир Капије и
Нејки Берце Челигој за изведбу секретарице Тање у комаду
„V našo skuto ne pojdejo” позоришта Аматерски младински
одер из Нове Горице. Специјалну награду за колективну игру
понео је ансамбл представе „Ноћ кад се” Театра „Федра” из
Бугојна.
На фестивалу најбољих аматерских позоришта са
простора бивше СФРЈ, стручно оцењивање квалитета
такмичарских представа припало је жирију који су чинили
драмски писац Жељко Хубач и глумци Ана Софреновић и
Зоран Ћосић. После сваке одигране представе, које је
најављивала убска глумица Мирјана Симић, организован је
Округли сто критике, када је жири публике, у саставу: Сања
Лалић, Раде Живановић и Радован Остојић додељивао
награду „Глумац вечери”.
У оквиру веома добро посећене театарске смотре,
уприличена су и два пратећа програма. Први је био посвећен
сећању на Петра Лалића (1945-2018.), професора књижевности, новинара и мисионара културног живота Уба, између
осталог и родоначелника Репасаж фест. О његовим делима и
данима на Убу, где је провео готово пола века, говорили су
Лалићеви пријатељи и сарадници: Гордана Црнобрња,
Зоран Савковић, Драган Савић, Радован Пулетић, као и
његова ћерка Ана. Други пратећи програм била је изложба

НАГРАЂЕНИ
И УБСКИ ГЛУМЦИ
Већ традиционално, и овдашње Позориште „Раша
Плаовић“ на завршној вечери додељује годишње награде
за допринос развоју аматеризма на Убу. Овогодишњи
добитници су Жикица Милошевић и Воја Раонић,
вишеструко награђивани глумачки доајени, који су свој
талент показали у многим остварењима. Публика их је
поздравила овацијама, а они им захвалили на свим
аплаузима и свесрдној подршци. Милошевићу, који је
тетарски аматер са 40 година сценског стажа, док је
Раонић две деценије на даскама које живот значе, плакете
са ликом Раше Плаовића уручио је Влада Тадић, директор
убског позоришта.

„Случајна смрт једног анархисте”
радова групе аутора „Великани српског позоришта” у Дому
културе, са преко 40 портрета наших најпознатијих глумаца,
која је реализована у сарадњи са УГ „Жанка Стокић” из
Раброва и Центра за културу Кучево.

Добитници награда са жиријем и домаћинима

ЗАВРШНО ВЕЧЕ
Свечана церемонија затварања Репасажа одржана је у
пуној сали Дома културе 12. новембра, када су најбољим
учесницима манифестације награде уручили чланови
стручног жирија и Александар Тадић, организатор фестивала.
Исте вечери, Нела Михаиловић примила је награду „Раша
Плаовић“, која се додељује за најбоље остварење на београдским сценама у сезони, а њој је припалa за улогу Данице
Чворовић у представи „Балкански шпијун“. Познатој гумици,
која је истакла да је „поносна Ваљевка али и да Уб на неки
начин сматра својим градом“ признање је уручила Тања
Мимић, директорка Установе за културу и спорт.

Награда „Раша Плаовић”
за Ваљевку Нелу Михаиловић

Воја Раонић и Жикица Милошевић

Овогодишњи Репасаж затворио је писац и упосленик
Установе Радован Пулетић, који је у шаљивом стилу објаснио
како изгледају припреме за овај културни догађај, а у истом
тону и завршио речима: „Ал' смо га оправили, свака нам
част!“.
Д.Недељковић
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АСФАЛТИРАНЕ ЈОШ ТРИ ДЕОНИЦЕ У УБСКИМ СЕЛИМА

БЕЗ ОДМОРА ДО КРАЈА ГОДИНЕ
- Радови на побољшању путне мреже у убским селима трајаће све док то буду дозвољавале временске
прилике. И ове године оборићемо рекорде- каже Дарко Глишић, председник убске општине.
Уређењем три нове деонице, настављена је јесења
сезона асфалтирања у убским селима. По раније утврђеном
плану и програму, који је уговорен са Путевима Србије,
машине ПЗП-а Ваљево ангажоване су, најпре, у Трлићу, који је
добио и четрврти асфалтни пут у последњих петнаестак
дана, а затим су се преселиле у Гуњевац и Стубленицу.

ТРЛИЋ
Велики број мештана Трлића дочекао је, прошлог
викенда, општинску делегацију предвођену председником
Дарком Глишићем, како би се захвалили на изградњи још
једне деонице, дужине 850 метара. У питању је пут који води
ка сеоским гробљу, који је, сада, у потпуности стављен под
Асфалтирање у Гуњевцу
асфалт и спојен са регионалним путем Уб-Коцељева.
- Пре извесног времена урађена је деоница са друге
стране гробља, а сада смо је само наставили и добили
кружни пут који ће повезати више крајева нашег села. У овом
Након обиласка Гуњевца, општиско руководство
делу Трлића налази се четрдесетак домаћинстава, којима је
присуствовало
је и завршетку асфалтирања 600 метара дуге
овај асфалт од непроцењивог значаја- каже Слободан
деонице у Стубленици. У разговору са мештанима, предсеМиливојевић, председник Савета МЗ Трлић.
дник Глишић размотрио је могућности решавања и осталих
пробема у овом селу, међу којима се посебно истиче
водоснабдевање.
- Пут је јако брдовит и изискује додатне напоре при
асфалтирању, али смо успели и то да решимо. У овом селу
смо доста урадили по питању путне инфраструктуре и нисконапонске мреже, а исто тако ћемо наставити и убудуће.
Мештани знају да нам могу веровати, јер их никада до сада
нисмо лагали. Њихов горући проблем је напајање водом, што,
признаћете, није само недостатак овог села, већ и шире. То
питање се не може решити у тренутку, јер не зависи само од
нас, али сам сигуран да ћемо успети да га савладамо у
наредном периоду на задовољство наших суграђана- казао је
Глишић приликом обиласка радова у Стубленици.

СТУБЛЕНИЦА

Трлић
Асфалт поред своје куће добио је и Лазар Илић, који
истиче да се овим путем, због нагиба терена, јако тешко
кретало, поготово у зимским условима.
- Овај пут је изузетно фреквентан и користи га готово
цело село. Он води ка сеоском гробљу, па је његов значај
тиме још већи. Захваљујемо се општинском руководству које
је имало разумевања за наше потребе. Обећали су да ће
асфалтирати путеве ка свим гробљима у нашој општини, што
је за сваку похвалу- наглаша Илић.

Стубленица

ГУЊЕВАЦ
И у Гуњевцу је асфалтиран пут ка сеоском гробљу, који
мештане тог дела села повезује са улицом Браће Ненадовића. Уређено је 400 метара деонице коју свакодневно
користи неколико фамилија из овог краја: Бакићи, Милисављевићи и Вучићевићи.
- Овај пут пролази кроз насеље где живи доста младих и
деце. Само из овог краја Гуњевца осам ученика свакодневно
овуда иде у школу, што довољно говори о потреби да буде
асфалтиран. Више од 30 година чекамо да асфалт прође кроз
наш крај. Пут је био изузетно оштећен, терен је стрм и
незгодан, тако да нам је свака киша правила велике
проблеме.Сада имамо све што треба човеку који живи у селу,
а на пар минута смо до Уба. Немам речи којом би изразио
задовољство- истиче мештанин Зоран Милисављевић.

Гуњевац

Председник Савета МЗ Стубленица Мирослав Антонијевић истиче да се овим путем јако ташко кретало и у
летњим месецима, а камоли када наступи зима.
- И поред мештана који су јако сложни и који су одржавали проходност колико је у њиховој моћи, много смо се намучили. У овом крају живи пуно људи, који овај правац користе
за одлазак на посао и у школу, што ће им убудуће знатно бити
олакшано. Имамо јако добру сарадњу са представницима
општине и то нам много значи. Све проблеме које имамо у
селу успешно решавамо у договору са њима, а сигуран сам да
ћемо тако и наставити- наглашава Антонијевић.
М.М.М.

TMD Install

065/65-11-533

ПОЉОПРИВРЕДА
СЕТВА ПШЕНИЦЕ

И ПОСЛЕ ОПТИМАЛНОГ РОКА
Суша одложила најважније јесење радове у пољу.
- Падавине у првој половини месеца подједнако
добродошле и раније посејаној и новој пшеници
Све до половине новембра, на
тамнавским пољима могле су се видети
сејалице. Без обзира на то што је оптимални рок истекао 25. октобра, ратари
су ипак сејали пшеницу. Разлога за кашњење има више, али је кључан суша,
која је одложила јесење радове у пољу,
каже Славиша Ивановић, директор
Земљорадничке задруге „Уб“. Услед
недостатка влаге, земља је била тврда и
тешка за обрађивање, што је многе
ратаре омело да овај посао заврше на
време. Међутим, падавине у првој
половини месеца донеле су много тога
доброг за сетву хлебног жита. Осим што
је произвођачима, који нису успевали
да обраде земљиште због тога што
имају лакшу механизацију, киша омогућила да то ипак ураде, подједнако је
добродошла и раније посејаној
пшеници.
- Сетва је почела у оптималном
року, али недостатак влаге отежавао је
припрему земљишта, па се тај посао
одужио. Оно мало кише што је пало у
првој декади новембра, било је довољно да пољопривредници наставе са
радовима, иако су сви рокови „пробијени“. Али, све је боље, него не сејати
уопште, указује Ивановић, који сматра
да се кашњење неће много одразити на
приносе. Наиме, на парцелама где је
жито раније посејано, због сушног пери-
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Сетва у Бањанима
ода семе је слабије и неуједначено
ницало, па ће последња киша убрзати
како њен, тако и раст нове пшенице, која
је по Ивановићевој процени засејана на
свега 50 посто планираних површина.
Поред лоших временских прилика и
хроничне беспарице ратара, на редукцију сетвеног плана утицала је скупа
производња и ниска откупна цена
пшенице. Са тренутном ценом од 17
динара по килограму, пољопривредници не могу да подмире ни основне
материјалне трошкове, а камоли да
наплате свој рад.
Д.Н.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
- Парадајиз
- Краставци
- Краст. за туршију
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Спанаћ
- Плави парадајз
- Тиквице
- Паприка
- Љуте папричице
- Кромпир
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Ротква
- Боранија
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Мандарине
- Грожђе
- Дуње
- Шипуре

јед.мере

цене

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

100
80
100 - 120
50
400 - 500
50 - 60
20
70
50 - 60
25 - 30
150
50 - 80
80
50 - 80
5
50
30
30
600
240
10 - 13
60
60
150
35 - 50
70 - 80
120
140
1.000
200
120
150
50
100

Приредила: Љ.Симановић, 15.новембра 2019.

ЗАШТИТА ВОЋЊАКА У ЈЕСЕН

ПЛАВО ПРСКАЊЕ И КРЕЧЕЊЕ СТАБАЛА
Третмани имају за циљ што бољу припрему стабла за презимљавање и смањење
инфекционог потенцијала у наредној вегетацији
Ближи се зима и хладнији дани, те
је потребно адекватно заштити воћна
стабла од мраза и болести. Припрема за
наредну вегетацију започиње одмах
након бербе, како би се у следећој постигао задовољавајући принос и квалитет плодова, због чега је од јесењих радова веома важно обавити плаво прскање воћака и кречење стабала. „То су
обавезне мере за заштиту засада у овом
периоду“, истиче дипл. инг. Слађана
Гавриловић, саветодавац за заштиту
биља Пољопривредне саветодавне и
стручне службе Ваљево, додајући да
ови третмани имају за циљ што бољу
припрему стабла за презимљавање и
смањење инфекционог потенцијала у
наредној вегетацији.
Плавим прскањем, које се изводи
препаратима на бази бакра, сузбијају се
узрочници многих болести, а када се и
како се примењује, објашњава наша
саговорница.
„Прскање се може обавити од
момента када почне опадање лишћа, јер
већ тада има раница да се преко њих
оствари инфекција, довољно јака да
проузрокује штете на воћкама. Уколико
наступи период влажног времена и
температ уре изнад нула степени,
прскање поновити када опадне скоро
сав лист. Ово важи за засаде у којима је
прису тна смолоточина и други

симптоми пропадања ткива. Воћке
треба квалитетно окупати, тако да
течност доспе до сваке ранице, да склизне до кореновог врата воћке и саме
површине земље. Продирање патогена
у воћке неминовно доводи до слабљења њене снаге, мањег рода у наредној
вегетацији, а самим тим до смањења
виталности и дужине експлоатације
засада“.
Гавриловић наглашава да прскање
бакарним препаратима од почетка
опадања листа, па до кретања вегетације у пролеће представља полазну
меру у заштити коштичавог воћа, која је
основ доброг и квалитетног приноса,
добре виталности и дуговечности
воћњака. Пропуст учињен изостављањем или неквалитетним извођењем
јесењег плавог прскања коштичавог
воћа не може се кориговати у пролеће, а
треба га обавити и у засадима јабучастог воћа. Овим прскањем врши се
заштитита воћњака од бројних патогена
који презимљују на кори и у пукотинама
коре, рак–ранама, мумифицираним
плодовима, непосредно испод саме
површине земље и слично.
Као једну од обавезних мера коју
препоручује воћарима да ураде у овом
периоду јесте и кречење стабала, која
може помоћи у ублажавању последица
ниских температура.

„Бела боја има улогу да смањи температурне осцилације између дана и ноћи у
деблу, да рефлектује сунчеве зраке и на
тај начин спречи кретање сокова и
измрзавање, то јест уздужно пуцање коре
стабла које настаје услед температурног
колебања у току зиме“, указује дипл. инг.
Слађана Гавриловић.
Кречна смеша се може припремити од
пет килограма гашеног креча, помешаног
са по 500 грама кухињаске соли и сумпора, уз додатак 15 литара воде. Смеса
треба да одстоји два, три дана, јер се на тај
начин повећава њена лепљивост, а приликом премазивања стабла треба попуД.Н.
нити све поре и пукотине на кори.
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ОКО НАС

САОБРАЋАЈНА НЕЗГОДА У МУРГАШУ

СУДАР ДВА КАМИОНА
У саобраћајној незгоди у Мургашу, на регионалном путу
Уб-Ваљево, у којој су учествовала два камиона, једно лице
задобило је лакше телесне повреде. Незгода се догодила
6.новембра у јутарњим часовима, када је возач Д.Ј. који се
кретао из правца Уба ка Ваљеву, изгубио контролу над својим
возилом, приликом оштре кривине у десно, и ушао у супротну
траку. Предњим делом свог вучног возила ударио је у камион
из супротног смера, који је након тога завршио у каналу поред
пута, а металне конструкције које су се налазиле у приколици
расуле су се по коловозу. Приликом удара се и возило којим је
управљао Д.Ј. преврнуло и завршило у каналу.
У овој „саобраћајци” повреде је задобио Д.Ј. који је
возилом убског Дома Здравља пребачен у Ургентни центар
Ваљево на лечење. Причињена материјална штета се процењује на око милион динара. Због ове незгоде саобраћај на
овом путном правцу био је у прекиду неколико сати. Возила су
из правца Уба ка Ваљеву, преусмеравана на путни правац Уб Караула - Ваљево, а из правца Ваљева на деоницу Мургаш –
Руклада.
М.М.М.

Стравична слика након удеса: Саобраћај на овом
путу био је затворен неколико сати

СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА КЈП „ЂУНИС“

ЈЕСЕЊЕ УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА
Велико спремање обухвата обнову
дрвореда и цветних алеја, као и замену
оштећених стабала новим садницама
Запослени у служби Зеленила Комуналног јавног
предузећа „Ђунис“ већ недељама пуним интензитетом
раде на уређењу зелених и других јавних површина у граду.
Осим сакупљања лишћа, у склопу ових активности је и
обнова дрвореда и цветних алеја, садња стабала,
орезивање сувих грана и чишћење садних места од
отпадака. Руководилац службе Зеленила Зоран Пећинар
каже да су велики део планираних послова завршили.
„У току јесењих радова, осушено, пропало и поломљено дрвеће заменили смо новим садницама у Парку
Раће Петровића и Радмиловац поред реке Уб, потом на
зеленим површинама код Полицијске станице и зграде
јавних служби на Вашаришту, као и на Градском тргу.
Укупно је посађено око 50 стабала липе, црвене шљиве,
платана и брезе и двадесетак нижих жбунастих врста“.

ПОЧЕЛА СЕЗОНА ПАЉЕЊА КОНТЕЈНЕРА

ГУСТ ДИМ
У ЦЕНТРУ ГРАДА
Нова грејна сезона донела је са собом и старе
проблеме. Неадекватно одлагање врелог пепела, и
мањак свести код грађана када је у питању чување
друштвене имовине, по правилу сваке зиме доносе нам
овакве фотографије.
Овога пута горео је контејнер на паркингу иза
"Комерцијалне банке", а густ дим и непријатни мириси
ширили су се центром града. Горело је и смеће поред
самог контејнера, што наводи на сумњу да га је неко из
обести намерно запалио.

Замена стабала у Парку Раће Петровића
Поред тога, на Градским базенима је седам осушених
стабала липе замењено врбама, које једине могу да
опстану на том прилично подводном земљишту, а сада је
на реду и обнова дрвореда у улицама Краља Петра и Вука
Караџића.
Како би град изгледао лепо и током јесењег периода,
сади се и ново цвеће из расадника Зеленила, а старо
уклања. Прилазе Убу, кружне токове, паркове и друге
зелене јавне површине красиће виоле, хризантеме, дан и
ноћ и украсни купус, који су отпорни и могу издржати ниске
температуре.
Д.Н.

Честа слика у зимском периоду: Гори контејнер
Надлежни апелују на грађане, да пепео одлажу на
прописан начин, како би се овакве неријатне и опасне
ситуације, штета и новчане казне - избегле. Из КЈП "Ђунис" подсећају да одлука о делатности комуналних предузећа подразумева одношење кућног смећа, али не и пепела из шпорета и пећи, нарочито не оног који још тиња.
Цена једног оваквог контејнера је око 40.000, а због немарности грађана сваке године страда их на децетине.М.М.М.

ЗДРАВСТВО
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ДОМ ЗДРАВЉА „УБ”

ОБЕЛЕЖЕНА ЛЕКАРСКА СЛАВА
Заштитнике своје професије, Свете Враче Козму и Дамјана,
медицинари прославили у присуству бројних гостију
Еснафска слава лекара и здравствених радника, Свети
Врачи Козма и Дамјан, и овог 14. новембра свечано је
обележена у убском Дому здравља. У присуству запослених,
представника локалне самоуправе, јавних предузећа и
установа, сарадника и пријатеља, славски обред, уз чин
освећења колача и жита, служили су свештеници храма
„Христа Спаситеља“, на челу са архијерејским намесником
тамнавским, протојерејом Станишом Ђокићем. Након кратког

ДОМ ЗДРАВЉА „УБ“

СТИГЛО ВОЗИЛО
ЗА ПАТРОНАЖУ
Општинским средствима набављено ново
возило за рад Патронажне службе,
у вредности од 1.400.000 динара
У врло кратком року, као што је и обећано, посредством локалне самоуправе, набављено је ново возило
намењено раду Патронажне службе Дома здравља „Уб“,
чија је примопредаја обављена у петак, 15. новембра.
Стара „Лада Нива“ коначно је замењена новим теренским
возилом „Дачијом Сандеро”, које ће испуњавати све
потребне услове за рад патронажних сестара, а кључеве је
уручио председник општине Уб Дарко Глишић.
- Прошлог пута, када смо Дому здравља испоручили
ново возило, дошли смо до закључка да за Патронажну
службу немамо адекватно возило, па смо одмах реаговали. Одвојили смо 1.400.000 динара, спровели брзо
процедуру, како закон налаже, и данас смо предали Дому
здравља ауто који ће им користити за обилазак старих,
болесних, беба које захтевају излазак на терен патронажних сестара и лекара који ће овај ауто користити да могу
брзо, безбедно да оду или превезу пацијента – рекао је
председник општине Дарко Глишић.

Ломљење славског колача
подсећања на светитеље и лекаре Козму и Дамјана који су,
према предању, помагали и лечили не тражећи за узврат
ништа „ради добитка и богаћења, већ Бога ради“, Ђокић је
истакао да здравствени радници „не гледајући ни на веру, ни
на нацију, ни на било какво друго опредељење, свесрдно
прилазе, помажу и дају себе, као што ови лекари Врачи даваше себе“, честитајући им на крају празник речима: „Желим
вам свако добро и да сте живи и здрави на многе и благе
дане“.
Директорка Дома здрава др Биљана Николић, која је
поздравила многобројне госте, а колегама пожелела да свој
посао обављају часно и предано као и до сада, осврнула се и
на значајна улагања у ту установу. Како је истакла, имају више
разлога за задовољство, пошто славу обележавају у години
када се реализује највећа инвестиција у убско здравство. У
току су обимни радови на реконструкцији и проширењу Дома
здравља, вредни 180 милиона динара, а планирана је и
набавка нове медицинске опреме и намештаја, тако да ће
следеће године „Дом здравља бити једна репрезентативна
установа, од које ће сви имати веће користи – пацијенти бољу
здравствену заштиту, а запослени лепше услове за рад“,
рекла је др Николић. Она се посебно захвалила локалној
самоуправи, која на све начине помаже здравство у убској
општини, како би несметано функционисало и било у
свакодневној служби грађанства.
Д.Недељковић

И У НОВЕМБРУ

БЕСПЛАТНИ
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Прилику да преконтролишу своје здравље
искористило 58 грађана
Дом здравља „Уб” богатији је
за још једно возило
Стари ауто набављен је пре двадесет година, а
користило га је пет патронажних сестара, којима је посао
да свакодневно обилазе пацијенте на терену, од тек
новорођених беба, до старих и болесних лица, у свих 37
села убске општине, обављајући посао некада и у веома
тешким условима.
- До сада је наша Патронажна служба радила одлично свој посао, оправдала увек своје планове, а сада ће
све бити много једноставније, квалитетније и боље – каже
др Биљана Николић, директорка Дома здравља „Уб“.
Задовољство нису криле ни медицинске сестре
Патронажне службе, па се у име свих њих, председнику
општине и локалној самоуправи, захвалила главна сестра
Слађана Марјановић, истичући сложеност свог посла.
У плану су нова улагања у вредности 5.000.000 динара, за опремање Дечијег одељења, које ће по изгледу бити
не само функционално, већ и модерно и пријатно за посету најмлађих пацијената. Процедура јавних набавки,
обавиће се до краја новембра, како би већ у децембру све
могло да се реализује.
Д.Капларевић

Сви Тамнавци, и они без здравствене књижице, могли
су и у новембру да бесплатно провере своје здравствено
стање. У питању је наставак акције превентивних прегледа,
коју реализује убски Дом здравља, а организује ресорно
министарство, у циљу раног откривања болести. Овога
пута, на листи услуга били су офтамолошки и општи
лекарски прегледи, са класичним ЕКГ резултатима и
мерењем гликемије у крви, каже др Биљана Николић,
директорка Дома здравља.
„У последњој акцији, лекар опште медицине др
Даринка Крњајић прегедала је 35 пацијената, а 23 др
Жељко Анђић, специјалиста офтамолог, и ни код једног
није откривено озбиљно обољење, што је најважније. У
ранијим периодима био је и већи одзив, што доказује да је
наш Дом здравља побољшао рад превентиве и у
свакодневном раду. Увели смо скрининг програм, сада
очекујемо и донацију Министарства здравља, захваљујући
којој ћемо запослити једног доктора крајем ове или
почетком наредне године. Он ће радити скрининг на
хипертензију и кардиоваскуларне болести, што ће још
више унапредити квалитет рада превентивне здравствене
заштите на општој медицини“, изјавила је др Николић, уз
напомену да је убски Дома здравља до сада учествовао у
свакој акцији бесплатних превентивних прегледа.
Д.Н.
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Пише: Радован Пулетић

ЗНАКОВИ
ПОРЕД ПУТА
Старе фармерке, истањене на препонама, увек ће на
време рећи вашим прстима да
су спремне за једно озбиљно
пуцање или једно превентивно крпљење. Штикла чизме
која недељама клизи на споља реметећи вам равнотежу
поручује, у ствари, да није за
обување него за обућаре, за
тамо где знају да туткалом
фиксирају њену кичму и врате
кочоперни изглед вашој потколеници. Рајсфершлус кожне
јакне (оне која вас дублира у
опасним сценама) милионити
пут закочен па откочен на
пола, заувек ће заглавити кад
сте најтањи: на београдској
кошави, пред ТВ-камерама,
кад треба прикрити флеку на
грудима... Као што ће штикла
отпасти на сред улице, а фармерке пући док седате у градски
превоз и то тако да вам се виде боксерице. Ви сте криви.
Ледени дах зубатог зимског сунца не крије од вас да
морате понети капу, шал и рукавице, ма колико му је лице
насмејано. С друге стране, нимбостратуси захтевају кишобране и водонепропустиве ципеле, немојте – нееееће... Хоће!
Биће кише! Биће провале облака! Биће потоп! Као што ће
бити смрзнутих прстију, ушију и носа ако занемарите
децембарску ћуд сунчаног предновогодишњег дана. Небо је
увек у најави. Зато служи.
И инфаркт, пре него вас упуца у груди, обавезно
пошаље разгледницу. На њој се једва пењете уз степенице
(сваки спрат минут пауза), не можете да повратите дах пошто
сте гурнули ауто да упали, или вам срце из чиста мира залупа
у ритму там-тама уз панику и `ладан зној. Па сад, ако не знате
да разгледате, шта да се ради... Дијабетес је такође коректан,
да се не лажемо. Прво губите килажу, суше вам се уста а она
ствар све више служи за малу нужду а све мање за велике
планове. Тек на крају, када се болест увери да не поштујете
знакове поред пута, бивате искључени из саобраћаја.
Исто је и са људима, специјалистима за забијање ножа
у доњи део леђа. Све се, као, изненадимо када нам га да
простите шикну до рукохвата. Јер и они, ма колико „`ватају на
спавању“, претходно оставе светлуцав слузав траг који се
види по мраку. Ту и тамо смрдуцну кад је густо, нестану кад их
требаш, „забораве“ да дођу, да кажу, да ураде, касне или
поране, сузе или развуку, зајаче или утишају – увек како не
треба и увек као случајно... А ти све - ниииије, учинило ми се,
ма кааакви то... Намерно не чујеш завијање сирене. Одбијаш
да разумеш и оно што ти се само каже. Нећеш да осетиш под
прстима колико је пукло, под раменом колико се нахерило.
Верујеш јануару да нема зиме, верујеш облацима да нису
кишни. Прећуткујеш сопствени бол и сопствену жеђ. Жмуриш
у знакове поред пута.
Ништа на овом свету није без везе. Ниједан глас,
ниједан знак. Све има смисла. Неки од Шуковића из Горњег
Липова код Колашина рече овако: - Није џаба ни кад крава на
краву скочи. Она горе види даље.

Уб, Лајковац, Владимирци и Мионица
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ШКОЛА ЈЕ МОЈ ЖИВОТ
Био је један од најуспешнијих директора међу
онима који су водили основне школе у овом
крају и, као такав, ушао у Лексикон стваралаца
у предуниверзитетском образовању
Магистар Бошко Сарић је
био, годинама, директор Основне
школе ‘’Рајко Михаиловић’’ у
Бањанима, а сада је и један од
оних чија биографија се нашла у
Лексикону стваралаца у предуниверзитетском образовању, обимне књиге која је обухватила
хиљаду истакнутих људи у Србији
којима је, по речима Проф.др
Миленка Кундачине (приређивача), заједничко: упорност, истрајност, прегалаштво и посвећеност
просвети. Сарић је убски упорни
Мр. Бошко Сарић
хуманитарац. Скроман и тих по
природи, улазак у овај Лексикон,
као једини из убске општине, доживео је као својеврсно
признање.
- Школа је мој живот, била ми је други дом- рекао је у
изјави за „Глас Тамнаве”. - Све своје интелектуалне
квалитете, стваралаштво, креаитивност, етику и хуманост
уткао сам у свој професионални рад. Ово за мене значи
потврду да је све што сам радио вредно. Сматрам да је то
круна свих признања које сам добио као просветни
радник. Лаксикон је био изванредна идеја да се на једном
месту окупе људи који су анонимни, а баве се најважнијим
послом у држави - просветом. Држава, нажалост, није до
сада препознавала вредност и суштину тог посла.
Лексикон стваралаца промовише прегаоце који су
се, често и на рубу егзистенције, пожртвовано и несебично
жртвовали у свом племенитом послу . Занимљиво је да се
ту нашло 220 доктора наука, најстарији учитељ има 96
година, а најмлађи 28.
- Деценијама се активно
бавим хуманитарним
радом, помажем социјално угроженим и болесним
ученицима, као и болесним и старим суграђанима- истиче
магистар Сарић. -То је моја животна мисија.
Рецензент овог обимног издања (’’Клет’’ друштво за
развој образовања) Професор доктор Младен Вилотијевић је, поред осталог, нагласио:
- Најбољи примери таквог зналачког, племенитог и
одговорног рада сабрани су у овом Лексикону
стваралаца. Такви прегаоци, који емитују знање, срећу и
доброту треба да буду познати и широј јавности. Овај
Лексикон ће сваког просветних радника подстаћи да се
усавршава, јер и они најбољи могу тежити ка бољем.
Људи као што је Бошко Сарић заслужују подршку и
поштовање средине у којој живе. То је неоспорно.

‘’УБСКИ ГРАФИТИ 2019’’- ПЕТАК, 6.ДЕЦЕМБАР

ОМАЖ МАЛИМ И ВЕЛИКИМ
ЛЕГЕНДАМА УБА
Традиционални колажни програм, састављен
од анегдота, сећања на минула времена и ликове
Убљана, са музиком из седамдесетих година, назван
‘’Убски графити’’ биће реализован и ове године у
Мотелу ‘’Окно’’ (Фазанерија) у петак, 6.децембра, са
почетком у 20 часова.
Претходних година ‘’Графити’’ су имали стандардни сценарио, који је освежаван новим тачкама и
музичким подлогама. Ове године, како је најављено,
урађен је потпуно нов чији ће аутори бити Проф.др
Милан Недељковић (сећање на неколико легендарних ликова Уба), убски колумниста, новинар и
публициста Радован Пулетић и Милан Миловановић,
који је осмислио, пре више од једне десеније, овај
програм, као и друге, сличне (’’Учитељска бајка’’,
‘’Фаљини дани’’). За музички део побринуће се Милан
Ћела Јаковљевић и Слободан Матовић. Традиционално, спонзири су, до сада, били ЗЗ ‘’Трлић’’, ‘’Убско
пиво’’ и ‘’Сточар ЛСБ’’ Трњаци.

ОКО НАС
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

СВЕ СПРЕМНО
ЗА ПРВИ СНЕГ
Током предстојеће зиме, на градске улице и
тротоаре, први пут ће се посипати течни калцијумхлорид, препарат за отопљавање леда и
спречавање поновног смрзавања. – О проходности
путева и ове године стараће се КЈП „Ђунис“
С обзиром на то да је 15. новембра почело зимско
одржавање саобраћајница, на дневном реду недавне
седнице Штаба за ванредне ситуације била је припрема
општине Уб за овогодишњу сезону. С тим у вези, усвојен је
План рада зимске службе која, према речима заменика
начелника Штаба Саше Спасића спремно очекује хладније
време и снежне падавине.
„Од прошле године, чишћење градских улица,
локалних и некатегорисаних путева је посао КЈП „Ђунис“ и
њихове службе за одржавање саобраћајница у зимском
периоду. Они су се одлично припремили, имају довољан
број возила, три камиона су набавили само у току ове
године. Поред тога, поседују две комбиноване машине за
одношење снега, тако да после дужег времена имамо
задовољавајући број и људи и механизације да можемо

21.новембар 2019.г.
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ОБЕЛЕЖЕНО 25 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
„ТАМНАВА- ЗАПАДНОГ ПОЉА”

НАЈПРОДУКТИВНИЈИ
КОП
Захваљујући радницима ‘’Тамнаве’’
у Србији светли свака четврта сијалица
Јубилеј 25 година рада Површинског копа „Тамнава Западно поље“, који је ослонац производње и најпродуктивнији у ЕПС-овом огранку РБ „Колубара", обележен је
свечаном академијом у Лазаревцу. Свечане плакете за
посебан допринос раду и развоју овог копа у име ЕПС-овог
огранка РБ „Колубара“ додељене су Александру Вучићу,
председнику Србије и Милораду Грчићу, в.д. директора ЈП
„Електропривреда Србије“, који је примио плакету и у име
председника.
- Свака четврта сијалица у српским домаћинствима
светли данас захваљујући радницима рударског копа
„Тамнава – Западно поље“ - истакао је Грчић и честитао
радницима јубилеј. Он је указао на тежак рад и пожртвовање
рудара и радника у овом предузећу.
- Током четврт века рада овог копа производња је само
два пута стала, у време петооктобарских промена 2000.
године и у мају 2014. када је „Тамнава - Западно поље“
потпуно поплављено. Иако је 2014. година била једна од
најтежих за „Колубару“, уз подршку државе тада је одлучено,
иако је било супротних идеја, да коп настави са радом, а да
се вода из насталог језера дубине 60 метара - испумпа.
Захваљујем тадашњем премијеру, а садашњем председнику
Србије Александру Вучићу на подршци да се донесе одлука
за спас копа – поручио је Грчић, који је у време поплава био
директор РБ „Колубара“.
Говорећи о успесима запослених на овом копу Грчић је
рекао да, према досадашњим испитивањима терена, на овој
локацији има још 240 милиона тона угља, што ће омогућити
сигурно снабдевање струјом домаћинстава и привреде у
Србији у наредним деценијама.
За 25 година рада на овој локацији откопано је 214
милиона тона лигнита, а 1.173 запослена радника данас
обезбеђују четвртину свих потреба за угљем у производњи
струје у Србији.

Чланови Штаба за ванредне ситуације општине Уб
издржати и најгоре услове“.
Што се тиче агрегата за зимско одржавање путева, по
први пут за посипање убских улица и тротаора на ниским
температурама користиће се течни калцијум- хлорид.
- Овај препарат се одавно примењује у Европи, али ми
га нисмо никада пре користили. Седам пута је јачи од
индустријске соли, којом смо до сада углавном третирали
улице, а служи за отопљавање леда на коловозима, као и за
спречавање поновног смрзавања у периоду од пед до седам
дана након прскања. Мислим да ће наши грађани бити
посебно задовољни начином одржавања градских улица
преко зиме и немају разлога за забринутост, поручио је
Спасић. Осим ефикаснијег учинка, поменуто једињење није
агресивно на површину на коју се наноси, за разлику од соли
која нагриза коловоз, металне конструкције на мостовима и
лимарију аутомобила.
Програмом рада Зимске службе, приоритетним режимом одржавања обухваћено је 177 километара саобраћајница. У питању су градске улице првог степена, као и локални путеви до сеоских основних школа, месних гробаља и до
породичних кућа бубрежних болесника који иду на дијализу.
„Само у насељеном месту Уб имамо скоро сто
километара улица и око 300 километара локалних и
некатегорисаних путева, који су асфалтирани у последњих
десетак година, и не можемо их све чистити у истом тренутку.
Подједнако су нам важни сви грађани, али негде се снег мора
уклонити раније, негде касније, због чега смо и одредили
приоритете. Такође морам да истакнем да локална
самоуправа није надлежна за одржавање комплетне путне
мреже на нашој територији. Нешто је и у надлежности
Коридора, Путева Србије, ПЗП Ваљево,...“, објашњава
заменик Штаба за ванредне ситуације Саша Спасић.
Сезона зимског одржавања путева у убској општини
завршава се 31. марта 2020. године.
Д.Недељковић

Детаљ са свечаности у Лазаревцу
Милан Мишковић, директор производње угља РБ
„Колубара“, рекао је да се са копа „Тамнава – Западно поље“
пут термоелектрана у Обреновцу испоручи просечно око 14
милиона тона угља годишње, што је око половине
„Колубарине“ производње.
- У 2017. години на „Тамнава - Западном пољу“ ископано
је рекордних 17 милиона тона угља – нагласио је Мишковић.
Милан Ђорђевић, председник Синдиката радника ЕПС-а
захвалио је свим бившим и садашњим запосленима што су
својим радом и трудом допринели да „Тамнава“ буде најјачи
ослонац „Колубаре“ последњих десет година.
- За будућност копа и „Колубаре“ је веома важно што су
резерве угља „Тамнава – Западног поља“ веће од количина
које су до сад откопане. То је оно што даје наду – рекао је
Ђорђевић и захвалио Вучићу и Грчићу на свему што су
учинили да се, после катастрофалних поплава, овај коп
поправи и постигне рекорде у производњи.
Захвалнице за допринос у раду „Тамнаве“ додељене су
пензионисаним и садашњим радницима.
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НАШ РЕПОРТЕР НА ЛИЦУ МЕСТА

ЂУРЂИЦ
У ЂЕЛМАШИМА

ПРИЗНАЊЕ ЗА ПРОФЕСОРА НЕДЕЉКОВИЋА

СВЕЧАНОСТ У ЧЕНТИ
Свети Теодор Вршачки, највише одликовање
Епарехије Вршаке од епископа вршачког Никанора

Били смо на слави породице која важи за једну
од најугледнијих у Гвозденовићу
Драган Заре и Зорица Ђелмаш, са сином Лазаром и
ћерком Јеленом, у породичној кући и Гвозденовићу, у кругу
рођака и гостију, прославили су крсну славу Ђурђиц.
Позвали су и нашег репортера.
Ручак славски, домаћински: пихтије са пикантном
шаргарепом, чорбица са, ко воли, реном - затим, сарме (које
је Заре ‘’завијао до зоре’’’) и печење прасеће и јагњеће,
младо, благо прошарано... На
крају, разуме се, торте (више
врста) за које Заре, опет, објашњава да је ручно ‘’улупао јаја’’
јер ‘’нису тако издашне ако се
муте миксером’’. Наравно, пиће
по избору, а на самом доласку
гостима се служи кафа - после
славског жита и вина...
Ово је сезона слава у
Србији, а Свети Ђорђе је једини
од светаца који има два своја
дана- Ђурђевдан у мају и овај у
новембру, који се у Ђелашима
слави од давних времена, веро-

Славски колач ломио је наследник Лазар (десно)

У банатском селу Чента, у цркви Светог Спаса.
9.новембра, Епископ банатски Господин Никанор, уручио
је одликовање Свети Теодор Вршачки, Професору
доктору Милану Недељковићу, председнику општине Врачар. Ово је, иначе, највише признање Еперхије вршачке.
Овим поводом протојереј ставрофор Драгосав
Павловић из Ченте приредио је, у својој породичној кући,
свечани ручак на којем је Епископ Никанор одржао
пригодну здравицу, а Професор Недељковић, поред
захвалности за одликовање и домаћану на гостопримству,
посебно се захвалио Убљанима који су узели учешће у
овом свечаном чину.

КОЦЕЉЕВА

ПОДРШКА
ПРЕДСЕДНИКА
И ПОСЛАНИКА
ватно још пуно пре деде Лазара и прадете Петра, који су
били угледни домаћини и из чијег времена потиче икона
Ђурђица урађена на металној плочи бојама које није
могуће оштетити брисањем мокрим тканинама. Посебно је
вредан рам, а домаћин објашњава, да је имао многобројне
понуде да ову икону прода и да му је неки од стручњака за
старине рекао да је вредност, вероватно, непроцењива.
Разуме се, за Ђелмаше и јесте непроцењива, јер је то
породична реликвија коју су генерације сачувале.

Коцељева се претвара у град по сопственом моделу. Има успешну републичку манифестацију Фестивал
зимнице, Завичајни музеј и друге институције културе, а
од 15.новембра је започета још једна традиција- Вече
афоризама, хумора и народног стваралаштва, а све у
оквиру прославе 180 година од оснивања ове општине.

Зорица, Драган Заре и Јелена Ђелмаш са гостима

Вече афоризама, хумора
и народног стваралаштва у Коцељеви

Свечану и пријатну атмосферу у кући Ђелмаша
напуштамо, нерадо, јер нас друге обавезе чекају. Срдачност домаћина, поштовање гостију и опуштен домаћински разговор употпуњује неизбежна кеса при поздрављању. Веселост која се сво време чула из кухињског дела
остаје као најјачи утисак - јер, кућа у којој је женски део
породице добро расположен је, свакако, кућа среће.
Па, Ђелмаши, само тако наставите. Заслужујете то.

Био је ти занимљив и ведар сусрет разних аутора
са публиком, који је уприличио Верољуб Бабић, уредник
локалног гласила ‘’Коцељевачке новости’’. Помогли су му
Миленко Марковић професор, српског јесика, Весна
Бошковић, новинарка, Драган ЂермановићЋеле, књижевник, Бора Јовановић Крајпут, завичајни песник и Милица Мијић пензионерка са својим афоризмима, техничка
екипа „Радија 5” Коцељева, а гости су били Убски публицисти Радован Пулетић и Милан Миловановић.
Својим присуством овој вечери част су указали и
Веран Матић, народни посланик у скупштини Србије и
председник општине Душан Илинчић,
Програм је успео, присутни су са одушевљењем
прихватили анегдоте, афоризме и сећања на прошлост
Коцељеве. Организатори су задовољили оценом три на
четири, али то је скромно, међутим, показује спремност
да се следећи пут уложи озбиљнији и већи напор.

НАШИ ЉУДИ
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ЛЕГЕНДА МИРКО НИНКОВИЋ

ДЕВИЗНА ПЕНЗИЈА, АЛИ И ЗАХВАЛНИЦЕ
Мање од половине радног века провео је у школама на подручју убске
општине, радио у Немачкој и прима девизну пензију, али га ученици,
сада и сами пензионери, нису заборавили. А ту су и многа признања...
Уз све фотографије, од којих ни део не може да стане,
скица за портрет Мирка Нинковић, наставника фискултуре и
потоњег гастарбајтера, је превелика за једну страну. Можда
ће, једном, неко одлучити да изда монографију у коју би
ушли људи тако блиски и обични, ту - међу нама, а тако
посебни и вредни пажње. Ту би једно од најважнијих места,
свакако, припало њему.

Некадашњи спортски полигон убске основне школе
Са 17 година, одмах по завршетку тадашње трогодишње учитељске школе на Убу (само три генерације и он је
био у трећој - 1953), почео је да ради, као учитељ у Црвеној
Јабуци. Али, убрзо је уписао Вишу педагошку у Београду и,
по дипломирању на биологији и хемији, отишао у војску где
је остао по сопственој жељи 18 месеци, иако је, због стручне
спреме, имао право на годишњи војни рок. Наиме, тражио је
да га распореде у скијашку јединицу и добио нишку област,
пешадију - где није ни видео снега и скије.
Кад се вратио, наставничку каријеру је наставио у
тврдојевачкој осморазредној школи у којој је директор био
Драган Глишић Куљан.

Давне 1960.године
једна његова слетска вежба је
изведена на убском игралишту код основне школе.
- Тада је око 100 учесника слета из Памбуковице
дошло на Уб у тракторским
приколицама, запрегама, па и
пешке- пребира по успоменама међу својим ученицима,
свакако, најпопуларнији наставник. - Нико са тог слета
На раменима
није изостао, јер то је била
директора Глишића
част, а тако сам их и учио.
Данас ме подсећају на те дане.
Тих година службовања у Памбуковици формирао
је и извиђачки одред и од војске добио шаторе и другу
опрему за логоровање. Прво је било у Трлићу, недалеко од
родних кућа али је, за то време, требало имати велики
углед и поверење родитеља за такав подухват јер, мало
касније, организован је и дводневни марш до Ваљева
(ноћење под шаторима у Попучкама) и посета споменику
Филипу Филиповићу. Дакле, пешке око 70 километара за
два дана. Тако су се челичили мишићи, али и карактери.
-Имали смо ваздушне пушке за секцију и такмичења у стрељаштву- сећа се Мирко који, опет истиче, тек са
првим данима зиме, престаје да се, у свом дворишту креће
без обуће. Иначе, има обичај да, пред пријатеље, изађе на
капију у лакој мајици показујући мишићави стомак, иако
већ подуго ‘’гази’’ девету деценију живота.
Кад је позван да ради у убској школи, одмах се,
заједно са колегом Јездом Млађеновићем, наставником
општетехничког васпитања, прихватио изградње спортског полигона на простору где је била башта за потребе
наставе из биологије. Полигон је запамћен по дневним и
ноћним активностима - каснијих година.
- И ту смо користили шљаку коју смо довукли са
убске циглане- навиру успомене.- Имали смо, тада, фото
секцију, моделаре, а за једну спортску смотру полигон је
осветљен рефлекторима. То је била реткост и у Србији.
Можда смо нешто и пропустили. Много тога је стало у пола радног века у просветном раду Мирка Нинковића.

Легендарни Љуба Лазић (први с лева), Дојчин
Ђурђевић (седи , први с десна) и Мирко (чучи)
- У војсци сам увежбавао разне фискултурне вежбе
(сачувана је слика пирамиде на пет спратова на чијем врху је
Убљанин Мирко, прим.ред), похваљиван више пута, а ту је и
фотографија са народним херојем Јоцом Мирковићем.
У Памбуковици је добио место Аце Живића, који је,
несрећним случајем у саобраћају, погинуо. Директор му је
био Вељко Попадић са којим је добро сарађивао. Резултат је
било изграђено рукометно, одбојкашко и кошаркашко
игралиште. Обезбедио је, за школу, фискултурна вратила,
струњаче и лопте - купљене од награде коју су ђацима дали
ловци из убског удружења, а као реванш за фазане који су
ученици (предњачила Олгица Станојчић) одгајили у
школској импровизованој фазанерији.
- Довозили смо, на разне начине, из Радљева, шљаку
за игралишта и, наравно, ситнили је јер су то, у ствари, били
комадићи цигле- сећа се тог периода свог живота витални
фискулутрник који већ увелико ‘’гази’’ девету децију живота,
а обућу, кад је у свом дворишту у Горњим Трњацима, обува
тек са првим зимским данима. Иначе, познат је и као
произвођач јабуковог сирћета од непрсканих плодова, а
лековитост свог производа доказује својим беспрекорним
налазима крвне слике.

Женска рукометна екипа која је, на школским
такмичењима освајала прва места - Тренер Нинковић
А онда су дошла времена одлазака у Западне земље, за
бољом зарадом и лепшим животом. Тако је и он, не
прихвативши понуде да пређе у неку од београдских
школа, кренуо у Немачку, а то је, већ, посебна прича - за
неку нову прилику.
Зарадио је девизну пензију (вишеструко већу од
оне коју добија за први део свог радног стажа). Али, дебео
свежањ диплома, похвала, захвалница и других признања
подсећа га да је овде зарадио нешто што многи сматрају
вреднијим од новца - популарнст у средини у којој живи,
поштавње породице и пријатеља. Шта више?
М.М.
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ХУМАНИТАРНА ПРОМОЦИЈА
КЊИГЕ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

СА ДРУГЕ
СТРАНЕ СТАКЛА
Промоција ће бити одржана
у среду 27. новембра, у сали
ШОМО „Петар Стојановић“,
са почетком у 18 часова.
После београдског и на Убу ће бити
одржано представљање прве књиге новинарке Ане Вушовић Марковић, под називом „Са друге стране стакла“, која говори о
истинитим причама деце која су се борила
са карциномом. Осим музичког програма,
своје искуство ће поделити девојчица
Елена и њена мајка Ивана, чија је прича део
ове књиге. Промоција је заказана за среду,
27. новембар, у сали Музичке школе „Петар
Стојановић“, с почетком у 18 часова, у
организацији Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“.
Истините животне приче о борби са
опаком болешћу, својим мислима у најтежим тренуцима, подршка су, не само родитељима који се суочавају са сличним проблемима и онима који су кроз то прошли,
већ је значајна и за све медицинске раднике који се баве лечењем дечијег рака. Књига открива шта се дешава иза плашта болести, колико је патњи и ожиљака у животима
тих породица и како сазнање о болести
може да или сломи или ојача, не само дете
које је болесно, већ и ужу и ширу породицу,
али и све оне који су блиски њима.

ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИ

ОСТВАРЕНИ
ЗНАЧАЈНИ РЕЗУЛТАТИ
Убски Црвени крст једини на територији Колубарског
округа спровео програм едукативно мотивациног рада
Секретар Општинске организације Црвеног
крста (ЦК) Слободан Моловић присуствовао је
редовном годишњем састанку организација ЦК из
Београда и Централне Србије, Управе за биомедицину Министарства здравља и Института за
трансфузију крви Србије. Тема скупа, који је
средином новембра одржан у Београду, били су
досадашњи резултати у погледу реализације
добровољног давалаштва крви током текуће
године, као и план прикупљања крви у 2020.
- Што се тиче реализације добровољног давалаштва, на Убу је у 11
овогодишњих акција 390 грађана, макар једном дало крв, а имамо и пет
рекордера, који су били даваоци преко 110 пута. Планом је предвиђено да
прикупимо 750 јединица крви, а ми смо до сада обезбедили 500. Међутим, до
краја године организоваћемо још две акције, па се надам да ћемо и премашити
ову квоту- каже Моловић, уз напомену да у 2020-те убски Црвени Крст планира да
прикупи 800 јединица крви и спроведе 12 редовних и четири ванредне акције
добровољног давања крви.
Основни циљ ангажмана Црвеног крста јесте да се подигне свест грађана
да постану и остану добровољни даваоци крви, да становништво које се не
понаша ризично, постане грађански свесно да само ненаграђеним и добровољним давањем крви у корист пацијената могу допринети да здравствени
систем несметано функционише. Ове активности спроводе се путем подршке
националној кампањи, кроз промотивне активности, едукације волонтера и
реализацију годишњег плана прикупљања крви.
- У Организацији Црвеног крста Србије, а уз финансијску помоћ општине
Уб, организовали смо две едукације, које је прошло 75 студената. Они ће вршити
промоцију давалаштва крви на својим факултетима и у својим срединама, а сви
су истовремено и завештали органе. Пошто смо једина организација Црвеног
крста у Колубарском округу која је спровела програм едукативно мотивациног
рада, Општини Уб ће Црвени крст и Институт за трансфузију крви за
новогодишње празнике уручити Повељу за промоцију и представљање
давалаштва крви као националног ресурса, наводи Слободан Моловић, уз
подсећање да је локална самоуправа и пре три година, такође, добила високо
признање у области добровољног давалаштва крви – бронзану плакету
„Шампион солидарности“.
Д.Н.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

СМОТРА СТВАРАЛАШТВА
СРПСКИХ КОМПОЗИТОРА
Девето издање манифестације биће одржано
23. новембра у школи домаћина

Ове приче деце и младих која су кроз
то прошла, као и њихових ближњих, откривају нам, кроз шта су све пролазили, шта се
у њиховим душама скупљало, изговорено
или неизговорено у бесу, немоћи, љутњи, у
тренутку када схвате да су победили и да
треба поново живети и наставити даље,
али без страха и размишљања да ли ће се
болест вратити или не.
Има и тужних прича, али и много више оних са срећним крајем. Еленина и Иванина прича, о којима Уб већ увелико зна,
налази се као трећа у овој књизи, од укупно
четрнаест прича.
Д.К.

Школа за основно музичко
образовање „Пeтар Стојановић” по
девети пу т организује Смотру
стваралаштва српских композитора,
чији је циљ да промовише и популарише дела домаћих аутора и приближи их, пре свега, младим слушаоцима и извођачима. Први део манифестације биће одржан у овој образовној установи у суботу, 23. новембра, када ће се са вокалним и инструменталним делима српских композотора представити педесетак ученика основних и средњих музички
школа из Србије. Тада ће стручни
жири публике, кога сачињавају професори, изабрати најбоље извођаче
за наступ у Културном центру Београда, који је заказан за понедељак,
25. новембар. Концертом у престоници свечано ће бити затворено
девето издање Смотре.
Осим такмичења, и други део
манифестације – традиционални
стручни скуп, такође ће бити организован у школи домаћина 23.
новембра. Овогодишња трибина

посвећена је Василију Мокрањцу
(1923–1984), композитору, професору
на београдском ФМУ и редовном
члану САНУ, чија дела припадају
самом врху целокупне српске уметничке музике. Истакао се на пољу клавирске и симфонијске, а компоновао
је и знатан број дела филмске и
примењене музике. О његовом опусу
говориће музиколози др Небојша
Тодоровић и мр Стефан Цветковић,
док ће професорка клавира Александ р а Н и к ол и ћ и з в е с т и н е к ол и к о
Мокрањчевих етида.
Директор ШОМО „Петар Стојановић“, Владимир Ђенадер, задовољан је што убска школа, кроз ову
Смотру, успешно чува идејну окосницу манифестације, а то промовисање и афирмација стваралаштва
домаћих композитора. По тој својој
мисији јединствена је у Србији, јер ни
једна друга музичка школа у земљи не
посвећује на тај начин пажњу нашим
музичким великанима, од којих су
многи неправедно запостављени и
заборављени.
Д.Н.
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ТРИ ПОЗОРИШНЕ И ДВЕ БИОСКОПСКЕ ПРЕДСТАВЕ
Среда, 27. новембар у 19,30 часова

ТЕШКО ЈЕ РЕЋИ ЗБОГОМ
Позоришна представа о необичном брачном троуглу, у
којој улоге тумаче Драгана Дабовић, Иван Михаиловић и
Невена Ристић, пред убском публиком биће одиграна 27.
новембра у сали Дома културе. Текст потписује Мира Гавран,
режију Марија Липовски, а продукцију Театар „Вихор“. У
динамичној причи пуној неочекиваних обрта, „жртва” и
„прогонитељ” замениће места, „истине” ће постати „лажи”, а
„лажи” ће постати „истине”. Са овом савременом драмом
гледаоци ће се лако поистоветити, проналазећи у судбинама
приказаних јунака делиће свога личног искуства. Цена
улазнице је 400 динара.

Петак, 6. децембар у 19,30 часова

СЕЋАЊЕ НА ДЕСАНКУ
МАКСИМОВИЋ
Две године након наступа фолклорног ансамбла из Беле
Паланке на летњој манифестации Убске вечери, Установа за
културу и спорт поново дочекује госте из ове побратимске
општине. Сарадња на културном плану се наставља, те ће 6.
децембра у сали Дома културе Белопаланчани приредити
поетско-драмско-плесно вече „Сећање на Десанку Максимовић“. Песмама које милују душу, распламсавају емоције,
буде заборављене наде, подсећају на отаџбину и подстичу на
борбу, велика поетеса је остављала повести о свом, и животу
свог народа и управо те њене (о)поруке, чине окосницу ове
мултимедијалне представе. Поред глумаца Аматерског позоришта Установе културе „Ремезијана“, у програму учествују и
чланице Балетске секције. Улаз слободан.

Четвртак, 5. децембар у 18 часова

ЗAЛЕЂЕНО КРАЉЕВСТВО 2
Од Оскаром награђеног тима, који чине редитељи Крис
Бак и Џенифер Ли и продуцента Питера Дел Века, нова
авантура из студија Дизни стиже у убски биоскоп 5. децембра.
Зашто је Елза рођена са чаробним моћима? Одговор на то
питање је дозива али и прети краљевству. Заједно са Аном,
Кристофом, Олафом и Свеном упустиће се на опасно али и
изванредно узбудљиво путовање. Цена улазнице 250 динара.

Уторак, 10. децембар у 19,30 часова

ПУТ КА СПАСЕЊУ

Четвртак, 5. децембар у 20 часова

РЕАЛНА ПРИЧА
Љубитељи седме уметности 5. децембра могу да погледају премијеру домаћег остварења „Реална прича“, редитељски деби глумца Гордана Кичића. У питању је емотивна
сага о глумцу Вељку Радисављевићу, који има утисак да се цео
свемир уротио против њега. Он је ходајући проблем и чврсто
верује да сав несклад стварају људи око њега, због чега често
упада у комичне сукобе. У ишчекивању велике улоге која би му
помогла да реши све своје хаосе, почиње да губи осећај за реалне проблеме. Играју: Гордан Кичић, Нина Јанковић Дичић,
Небојша Илић, Војин Ћетковић, Бранимир Брстина, Катарина
Гојковић, Светозар Цветковић... Цена улазнице 250 динара.
Премијера представе „Пут ка спасењу“ Омладинске
сцена Позоришта „Раша Плаовић“ биће одржана 10. новембра
у сали Дома културе. Комад је рађен по тексту и у режији
Сање Лалић, док је сарадник на сценарију био Љубисав
Максимовић. Главни јунак је младић проблематичне
прошлости, који у страху од освете и Божије казне, бежи у
манастир, где проналази уточиште и прибежиште. Међутим,
његова побожност, тако накнадна, не доноси олакшање и мир
његовој души. У представи играју Александар Ранковић,
Максим Максимовић, Невена Михаиловић, Вања Пулетић,
Јована Димитријевић, Љубисав Максимовић, Немања
Милићевић и Стефан Марковић, којима ће на сцени музичку
подршку пружити убски ансамбл „Либерта“.

ЛАЈКОВАЦ

21.новембар 2019.г.

ГТ-1

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

СВЕТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЈЕ

СЛАВА ХРАМА У ЛАЈКОВЦУ
Храм у Лајковцу је, 8.новембра, прославио своју крсну
славу Светог великомученика Димитрија. Светом Литургијом је началствовао архимандрит Михаило Биковић уз
саслужење Архијерејског намесника тамнавског протојереја Станише Ђокића и свештеника из Лајковца и Јабучја. За
благољепије појања био је задужен хор Светог Серафима
Саровског из Зрењанина.
Поред верника из Лајковца и околине, Светој Литургији су присуствовали и представници Општине Лајковац и
привредници који су помагали овај храм. У својој беседи
архимандрит Михаило је свима честитао празник посвећен
Светом великомученику Димитрију и обратио се речима:
„Свети Димитрије је један од малобројних светитеља у
данашње време који је данас мироточив. Миро сведочи о
непролазности, сведочи да долази из раја, где нема смрти,
болести, уздисања и страха. Тада нам поручује где је Свети
Димитрије. Ми данас знамо какав је он светитељ, знамо
колико се исцељења добијају од његових моштију од
његовог мира. А какав је он светитељ био, каквим је
животом живео? Био је војник, човек као и ми , са свим
својим слабостима, манама и врлинама. Само је једно било
потребно, а то је да поверује у Христа. Али кад поверује, да
тако силно поверује, да више се не окреће за овим светом
чак и под претњом смрћу и то под страшним мукама. Он
нама поручује својим животом шта треба да радимо да
постанемо свети.″
По завршетку богослужења свештеници и верни народ
кренули су у опход око храма. Обављено је освећење
славског жита и резање славског колача. Потом је уследила
трпеза љубави коју су припремили вредни парохијани са
својим свештеницима из Лајковца.

ИЗГРАДЊА ПАРКА У ЦЕНТРУ ЛАЈКОВЦА

КРЕНУЛИ РАДОВИ
На месту некадашње Зелене пијаце започета је
изградња модерног градског трга са елементима
парковског уређења, који ће у значајној мери улепшати
сам центар Лајковца. Од садржаја који ће убудуће
красити овај простор, површине 500 метара квадратних,
издваја се мало дечије игралиште са тартан подлогом,
градском чесмом, као и савремен мобилијар са јавном
расветом и прегршт зеленила.
Радове у вредности од 6,8 милиона динара изводи
предузеће „Ниград” из Ваљева, а рок за завршетак овог
посла је 18.фебруар 2019.године. Општинска управа
Лајковац апелује на суграђане да не паркирају своја возила на платоу старе зелене пијаце, како би се радови
несметано одвијали.

Архијерејски намесник тамнавски прота Станиша Ђокић
је пренео поздрав и благослов Његовог Преосвештенства
Епископа ваљевског Господина Милутина, а старешина Храма
протојереј-ставрофор Томислав Матић захвалио се верном
народу, челницима општине и свима који су помогли да се на
достојан начин обележи овај велики празник.

ОПШТИНСКА УПРАВА ДОНИРАЛА СРЕДЊУ ШКОЛУ

ОПРЕМЉЕН КАБИНЕТ
МЕХАТРОНИКЕ
Општина Лајковац је издвојила три милиона динара за
опремање кабинета мехатронике Средње школе “17.
септембар”. У питању је „CNC“ струг са магацином, намењен
за израду и машинску обраду делова мањих димензија,
односно за едукацију и тренинг. Ученици четврте године електротехничке струке за занимање техничар мехатронике имаће
могућност да, поред теоријских, стекну и практична сазнања.
„CNC“ струг са магацином има сјајне карактеристике, које
обезбеђују потпуно аутоматизовано и програмски симултано
кретање алата до референтне тачке. Управљање је обезбеђено преко “PC”-а и основне управљачке јединице „Sinumerik
operate“, уз могућност 3D приказа обраде на рачунару.

Нови „CNC“ струг

Некада зелена пијаца,
убудуће градски трг

Ово је још једна у низу активности локалне самоуправе
којом се осавремењује образовање лајковачких средњошколаца. Наредних дана се очекује и реализација пројекта
набавке службеног возила, ускоро и почетак реконструкције
школске зграде, најавила је директорка школе Косана Грчић.
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У ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ
О ПРАВИМА РОМКИЊА
Регионални програм „За активну инклузију и права
Ромкиња на западном Балкану“, у којем Женски ромски
центар Велики Црљени учествује кроз пројекат „Уједињене за
боље сутра“, представљен је у Градској кући у Лајковцу,
13.новембра. Том приликом потписан је Протокол о сарадњи
Општине Лајковац и Женског ромског центра.

ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

ПОДЕЛА
КРЕЧНОГ ХИДРАТА
Подела кречног хидрата за сва пољопривредна
газдинства која су се пријавила за субвенцију у општини
Лајковац, започета је, у понедељак 18.новембра, на простору
нове Зелене пијаце. Ова акција спроводи се уз подршку
Пољопривредне саветодавне и стручне службе Ваљево, која
са својим представницима и у директним разговорима са
произвођачима указује на сталну потребу поправке
киселости пољопривредног земљишта.
- Последњих година закључили смо да је веома мали
број произвођача одвојио средства за набавку кречног
материјала, а општина Лајковац је међу првима у централној
Србији која спроводи ову меру. Кроз анализу дошли смо до
податка да преко 70 посто парцела показује слабу киселу
реакцију. Бројна истраживања показују да је примена ових
мера умногоме повећала принос свих ратарских и воћарских
култура. Ове мере су најзначајније за узгајање луцерке, јер се
без квалитетног сена се може замислити квалитетна
производња млека- каже Светлана Јеринић, саветодавац у
ПССС Ваљево.

Конференција за медије
у лајковачког Градској кући
Циљ овог пројекта је побољшање квалитета живота
ромских жена и девојчица на територији Лазаревца, Лајковца,
Мионице и Уба, обезбеђивање њиховог лакшег приступа
здравственим услугама и подизање видљивости важности
очувања репродуктивног здравља и спречавања дечијих
бракова, кроз оснаживање ромских организација и
појединаца, као и кроз стварање нових и контролу постојећих
механизама у заједницама.
Председник општине Лајковац Андрија Живковић
истакао је, на конференцији за медије, да ће локална
самоуправа подржати сваку идеју и пројекте који могу
допринети бољем и нормалнијем животу не само популације
Рома, већ сваког појединца. На подручју лајковачке општине,
према попису из 2011.године, живи 775 Рома. С обзиром на
чињеницу да Лајковац има Локални акциони план за
социјално укључивање Рома, ова локална самоуправа
истакнута је као изузетан позитиван пример.
Конференција за медије организована је се у склопу
регионалног пројекта „За активну инклузију и права Ромкиња
на Западном Балкану III“, који спроводи CARE International
Balkans у сарадњи са локалним партнерским организацијама
у Црној Гори, БиХ и Републици Србији, а финансиран је од
стране Аустријске развојне кооперације и у оквиру Развојне
сарадње Чешке.

МЕЂУНАРОДНИ УСПЕХ ВЕЉЕ ЖУЊИЋА

„ЛАЈКОВЧАНКА”
У ШВАЈЦАРСКОЈ

БИЉАНА ПАУНОВИЋ

НАЈБОЉА ФРУЛА
У ЛАЈКОВЦУ
Са популарним народним инструментом
другује од детињства
Биљана Пауловић (31) фрулу је почела да свира када је
имала 10 година, а већ са 11 уследили су први наступи.
- Први званичан наступ са мојим тадашњим учитељом,
сада нажалост покојним Слободаном РадовановићемЖућом, догодио се у Манаковој кући у Београду, на изложби
вајара Милутина Ранковића. Милутин је тада био и директор
КЦ "Хаџи Рувим" и мене и моју млађу сестру, која је такође
свирала фрулу, позвао је у фолклорни ансамбл тог центра,
па смо убрзо имале и наступ са оркестром и то на гостовању
у Сомбору. Одласком овог човека из културног центра,
фолклор се распао и поделио, па смо и ми отишле из "Хаџи
Рувима"- каже Биљана Пауновић.
У својој дванаестој години забележила је прве успехе,
када је освојила четврто место и утешну награду "Златно
срце" у Милићевцима, на предтакмичењу за чувени Сабор
фрулаша у Прислоници. Након тога, као јуниор, стигла је до
првог места на Сабору фрулаша у Краљеву. Уследило је и
треће место у Прислоници, па Златна повеља, прво место и
две медаље на Сабору у Тресијама. Све то крунисано је првим сениорским местом у категорији изворне музике у Прислоници, која је зa фрулу престижна колико и Гуча за трубу.

Биљана Пауновић
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ДОМ ЗДРАВЉА У ЛАЈКОВЦУ
ОБЕЛЕЖИО ЛЕКАРСКУ СЛАВУ

ОБЕЛЕЖЕНИ
СВЕТИ ВРАЧИ
На празник Светих врачева Козме и Дамјана,
14.новембра, у Лајковачком Дому здравља, по традицији је
прослављена крсна слава лекара и медицинских радника.
Славски колач је, са својим сарадницима и гостима,
пререломила директоркамове здравствене установе др
Љиљана Молеровић, а чинодејствовали су свештеници храма
Светог Димитрија у Лајковцу.

Славски обред у Дому здравља Лајковац
Козма и Дамјан су, иначе, светитељи који су били лекари,
што реч врачеви по старом словенском језику и значи, који су
болеснима помагали медицином али и молитвом, не тражећи
надокнаду за свој труд.

КОШАРКАШИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СЛАВИЛИ У ВАЉЕВУ

Подела крачног хидрата
лајковачким пољопривредницима
Подели кречног хидрата присуствовали су представници локалне самоуправе, на челу са замеником председника општине Лајковац Ненадом Џајевићем, који истиче да је
из буџета ове општине, за ову намену и анализу земљишта,
само у 2019.години издвојено 1.200.000 динара.
- За потребе 57 пријављених пољопривредних
газдинстава, укупно је набављено 71.250 килограма кречног
хидрата, чиме смо исцрпели сва средства. Сматрамо да се
ова мера показала успешном и сигуран сам да ћемо је
наставити и наредне године- поручује Џајевић.
Руководилац одељења за имовинско правне односе
општине Лајковац Мирјана Ђаковић наглашава да је локална
самоуправа доступна свим пољопривредницима за све
додатне информације, како би се што боље упознали о
значају калцизације земљишта.

РАСПУЦАНИ ГАГИЋ

Биљана је данас мајка двоје деце, али поред
породичних обавеза не напушта фрулу. Можемо је чути на
бројним манифестацијама које организује ТОО Лаковац, на
чијем штанду, у току Међународног сајма туризма у
Београду, често засвира и бираним тоновима скрене пажњу
бројних посетилаца. Пре пар година наступала је и на
„Данима Светосавља” у Паризу.

Лајковачки кошаркаши су одиграли одличан меч у
Студентовој хали, ниједног тренутка није била угрожена
победа, с обзиром да је разлика била углавном двоцифрена.
На овом мечу дебитовао је најновије појачање Иван Поповић,
бивши "снајпериста" КК Уба и један од најбољих баскеташа
планете, који је са 25 поена потврдио да ће бити велики адут
тренера Росића. Блистао је још један бивши играч Уба Милош
Гагић, везао други меч са 30+ кошева, а одлично их је пратио
Ћирковић. На крају, сигурна победа- 91:84 (30:27, 13:15, 27:20,
21:22).

ВЕРНА ТРАДИЦИЈИ
Све награде и признања које је побрала Биљана
Пауновић, биле су у категорији изворне музике. То не треба
да чуди ако знамо да је одрасла Јабучју, селу одакле потичу
познати певачи, па и фрулаши Тома и Андрија Бајић,
хармоникаш Милан Јабучанац, па и њен покојни учитељ
Слободан Радовановић.

Познати књижевници наговарали су га
да промени наслов свог романа, што је
аутор обијао и показало се да је био у праву,
јер "Лајковчака" крчи пут ка иностранству
„Лаковчанка” стигла до Цириха, са поносом одјекује
вест у варошици на Колубари. Роман под овим називом,
аутора Веље Жуњића, већ после првог издања прочуо се у
српској културној јавности, а ових дана са његовим делом
упознати су и швајцарски љубитељи писане речи, окупљени
око Српског културног друштва у Дибендорфу.
Пред овог удружења, организатор књижевне вечери,
одржане 15.новембра, био је и радио "Круг " са водитељима
програма Виолетом Алексић и Тањом Радојевић. О књизи су
говорили уредник библиотеке "Милутин Бојић" и један од рецензената овог романа Карло Астрахан, као и сам аутор, који
је прокоментарисао и чињеницу да cy му познати српски књижевници, иако хвалећи дело, предлагали да промени наслов.
- Тврдоглаво упоран и истрајан, држао сам се свог првог
наслова и сада са сигурношћу могу рећи да сам, ипак, био у
праву. "Лајковачку" не да су многи читали, него су је многи и
заволели- истиче Лајковчанин Веља Жуњић.
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НОВА ПОЛИТИЧКА ОПЦИЈА У ЛАЈКОВЦУ

СРПСКА ДЕСНИЦА

Детаљ са промоције у Швајцарској

У Лајковцу је основан Општински одбор Српске деснице
чиме је странка српских националиста, коју предводи Миша
Вацић, проширила своју организацију у Србији.
Једногласном одлуком присутних делегата, на оснивачкој седници, Дарко Милановић је постао председник
Општинског одбора Српске Деснице Лајковац, потпредседник Слободан Хамзић, док је за секретара постављена Неда
Радојевић. За чланове Општинског одбора изабрани су
Владан Милић, Војислав Рафаиловић, Анђела Хамзић,
Ненад Ранковић и Радован Стојановић.

Добре парије Лајковчана
Била је "дизелка" и седам дана раније на прагу победе
пред својим навијачима, Осечина предвођена искусним
Панићем је водила 10 разлике на првој малој паузи, али су
домаћи постепено топили предност ривала и повели два
разлике у последњој четвртини. Вероватно је промашени
"зицер" Ћирковића за +4 био кључни детаљ утакмице, гости су
изборили продужетке и искористили умор Лајковчана да
победе 86:81 (23:13, 16:20, 20:18, 13:21, 14:9). Најефикасније је
био Милош Гагић са 37 поена, а испратили су га Ђурђевић са
25 и Јовчић са 15 поена.
Прилика за трећу победу је већ у недељу (19 часова), на
домаћем терену против најслабије екипе у лиги Микса из
Шапца. Лајковчани ће овај меч, као и дужи период, играти без
Ђорђа Радовановића који је доживео тешку повреду
лигамената колена.
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ЗАДРУГАР ДОБИО И ТРЕЋЕГ ТРЕНЕРА У ЈЕСЕЊЕМ ДЕЛУ

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ
НА КЛУПИ
Пораз од Брезовице био је кобан за Сашу
Пакића, управа клуба решила је да се захвали
досадашњем тренеру после само 6 мечева на
клупи "зелених". Брезовчани су дошли мотивисани и заслужено изненадили фаворизованог домаћина, два гола најбољег голгетра
Задругара нису били довољни ни за бод...
Колубарско-мачванска зона, 13. коло

Задругар- Брезовица 2:3 (0:2)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 50. Судија: Срђан
Степановић (Шабац). Стрелци: Владимир Јеринић у 75. и
90+1. за Задругар, а Мијатовић у 39. и Лазар Антонић у 41. и
83. минуту за Брезовицу. Жути картони: Томић, Мићић,
Васиљевић, У.Јеринић (З), Павић (Б)
ЗАДРУГАР: Рафаиловић 7,5, Васиљевић 6,5, Петровић 6,5,
Томић 7, Марковић 7, Симеуновић 6,5, Мићић 7, Ристић 6,5
(Павловић -), В.Јеринић 7,5, Милошевић 7, У.Јеринић 7
(Симић -)
"Врућ кромпир" пао је у руке
Драгана Јовановића, некадашњег
дефанзивца Лајковчана, а Љубовија није баш била идеално место
за "ватрено крштење". Повратак
Ашковића у екипу донео је чврстину одбрани Задругара, а када је
Владимир Јеринић донео предност са пенала- деловало је да је
позитиван резултат на видику.
Ипак, у дубокој надокнади изједначио је из слободног ударца Тодоровић, а високи Тинтор надвисио
Марковића на гол-линији и донео
преокрет почетком другог дела.
Могао је Марковић на другој страни да поравна, овако је Тодоровић
у финишу решио све дилеме...

ЛАЈКОВАЦ
"ДИЗЕЛКА" СЕ СПРЕМА ЗА ГРАДСКИ ДЕРБИ

СТАНОЈЕВИЋ
СРУШИО ДИВЦЕ
Железничар се није прославио на
гостовању крај Дрине, екипа из Љубовије је
прекинула низ Лајковчана од 5 мечева без пораза. Утакмица
је од самог старта кренула на воденицу домаћих,
двометраш Тинтор је надвисио одбрану "дизелке" и донео
рану предност. Нису успели гости да искористе одсуство
првог голмана Дрине, а најзрелије прилике имали су
Стејанић и Софронић. Почетком другог дела, кикс младог
Јосиповића казнио је Аврамовић, а само минут касније
слична ситуација коју је искористио капитен Ратко Илић за
убедљиву победу екипе из Љубовије...
Колубарско-мачванска зона, 13. коло

Дрина- Железничар 3:0 (1:0)
Стадион у Љубовији. Гледалаца: 150. Судија: Младен
Јаковљевић (Љиг). Стрелци: Тинтор у 5., Аврамовић у 55. и
Илић у 56. минуту. Жути картони: Симић, Ђоновић,
Петровић (Д).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Вуковић 7, Земан 6,5 (Јеремић -),
Илић 6,5, Јосиповић 6, Радивојевић 7, Савић 6,5, Прокић 7,
Софронић 6,5, Станојевић 6,5 (Тадић 7), Стејанић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ратко Илић (Дрина)
Према очекивању, Дивци су били тврд орах за "дизелку",
рани промашаји унервозили су домаће, а Бојан Петровић се
истакао одличном одбраном након шута Ћировића. Одлука
је пала у режији Филипа Илића, Станојевић је само
поставио ногу после оштрог центаршута и решио меч.
Колосалну прилику имао је Гајић да дуплира предност,
срећом по Лајковчане није било казне за промашај...
Колубарско-мачванска зона, 14. коло

Железничар- Дивци 1:0 (0:0)
Драган Јовановић

Колубарско-мачванска зона, 14. коло

Дрина- Задругар 3:1 (1:1)
Стадион у Љубовији. Гледалаца: 150. Судија: М. Балиновац
(Уб). Стрелци: Тодоровић у 45+2. и 82. и Тинтор у 55. за Дрину,
а Владимир Јеринић у 35. минуту из пенала за Задругар.
Жути картони: Ђоновић, Аврамовић (Д), У.Јеринић (З).
ЗАДРУГАР: Рафаиловић 6,5, Симеуновић 7, Петровић 7,
Марковић 6,5, Ашковић 7,5, Новаковић 7, Мићић 7, Ристић 7
(Јовановић -), В.Јеринић 7,5, У.Јеринић 7,5, Симић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Предраг Тодоровић (Дрина)
Задругар је домаћин у комшијском дербију који се игра у
суботу у 13 часова, а меч са Железничаром прескочиће Урош
Јеринић који је крај Дрине упарио картоне.
Б.М.

ЛАЈКОВАЧКИ ДЕРБИ
15.коло „Колубарско-мачванске зоне”

Субота, 23.новембар- 13h

ЗАДРУГАР ЖЕЛЕЗНИЧАР

Стадион Железничара у Лајковцу. Гледалаца: 100. Судија:
Вукашин Баратовић (Лајковац). Стрелац: Станојевић у 54.
минуту. Жути картони:
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Петровић 7,5, Вуковић 7, Земан 7, Илић 7,5,
Живковић 7, Радивојевић 7, Рудић 6,5 (Гајић 6), Прокић 7,
Софронић 7, Станојевић 7,5, Стејанић 7 (Савић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Филип Илић (Железничар)
У суботу је на програму лајковачки дерби на стадиону
Задругара, тренер Срђан Јовановић има на располагању
све играче за меч који почиње у 13 часова.
Б.М.

ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

ПО ПРИНЦИПУ
„ТОПЛО-ХЛАДНО”
У 7.колу Суперлиге Србије одбојкашице Железичара
поражене су од екипе Црвене звезде резултатом 3:2 (20:25,
25:21, 19:25, 25:14, 15:11). У веома узбудљивој утакмици,
Лајковчанке су имале предност од 2:1, али су четвртом
сету несхватљиво пале, дозволивши проти-внику да без
већих проблема дође до тај-брејка а затим и коначно
преломи меч у своју корист. На меч са Црвеном звездом,
организовано су из Лајковца, и овога пута, отпутовали
навијачи Железничара, који су свом клубу пружили
максималну подршку са трибина.
Знатно теже него што се очекивало, одбојкашице
Железничара су у шестом колу Суперлиге Србије добиле
београдски Партизан. Резултат је био 3:1, по сетовима
25:21, 27:25, 21:25 и 27:25. Најефикасније код Лајковчанки
биле су Рајлић са 18 и Чанак са 17, Гајић је забележила 13,
Лукић 12, Митровић 11 и Ранковић пет поена
Наредног викенда, у дербију кола, Железничар
гостује ТЕНТ у Обреновцу (22.новембар). Пре тога, уочи
штампања овог броја „Гласа Тамнаве”, у уторак 19.новембра, Лајковчанке су одиграле утакмицу четвртфинала
Купа Србије против Спартака у Суботици.

