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АСФАЛТИРАЊЕ СЕОСКИХ ПУТЕВА У ПУНОМ ЈЕКУ

НАЈАВА БОГАТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ СЕЗОНЕ
Током маја почињу радови на реконструкцији убске обилазнице,
од београдске раскрснице до „Вучијака”, и пет километара дуге деонице
у Бргулама, као и санација пута кроз Мајерову улицу, Трњаке и Стубленицу

TADING

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

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

CRNA I OBOJENA
METALURGIJA

Уб
TAMNAVSKA BB
(NA SKRETANJU ZA FAZANERIJU)

069/55-45-465

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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СИСТЕМ ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ
И УЗБУЊИВАЊЕ ПОНОВО У ФУНКЦИЈИ

ОГЛАСИЛА СЕ
НОВА СИРЕНА
Ради се о најмодернијој опреми, вредној четири
милиона динара, која је монтирана на силосу
Локална самоуправа издвојила је четири милина динара
за набавку и постављање система за рано упозоравање,
обавештавање и узбуњивање грађана на територији Уба у
случају природних и других несрећа, који је тестиран 8. маја,
тачно у подне, када се први пут огласила нова сирена,
монтирана на крову силоса. Пуштањем звучног сигнала за
престанак опште опасности (једнолични тон у трајању од 60
секунди), почетак рада новог система свечано је озваничио
председник убске општине Дарко Глишић истакавши том
приликом да се ради о најмодернијој опреми, која обезбеђује

Проба новог система за узбуњивање
који омогућава и емитовање гласовних порука
брзо и правовремено обавештавање становништва о настанку и престанку потенцијалне опасности, кроз емитовање
одговарајућег акустичног сигнала узбуне или говорне поруке.
„Поново смо успоставили систем за узбуњивање, који
није радио пуне две деценије, тачније од бомбардовања 1999.
године, када је оштећен. Надам се да никада нећемо доћи у
ситуацију да га користимо, али се свакако осећамо безбедније
и сваки град треба да га има. Издвојили смо значајна средства
да систем у потпуности ставимо у функцију и осавременимо,
како бисмо имали нешто што је у овом тренутку најмодерније.
То подразумева систем који ефикасно реагује, може да се
умрежи са другим системима, помоћу њега можемо да на
време упозоримо наше грађане о потенцијалној опасности и
на тај начин их заштитимо“, изјавио је Глишић и додао да је
овакав систем од великог значаја у ванредним ситуацијама.
Подсетио је на поплаве 2014. године, када је убска општина
претрпела велике штете и нагласио да локална самоуправа
чини све како би предупредила и смањила ризике од сличних
временских непогода.
Након тестирања система, заменик начелника Штаба за
ванредне ситуације, Саша Спасић рекао је да су мерења
јачине звука показала да се сирена добро чује на крајњим
контролним тачкама, чија је удаљеност од силоса три
колометра, док се слабије чује у центру вароши, где је највећа
густина насељености, због чега ће бити урађена допуна
акустичне студије.
Проверу исправности сирена извршили су стручњаци
Института „Михаило Пупин“, чији је систем и монтиран на
силосу. Помоћник директора Института, Јован Кон најавио је
да ће, уколико буде потребно, на још неколико места у граду
поставити сирене мање снаге и једноставније конструкције,
које ће се активирати из једног центра.
Д.Н.

ПЕСИМИЗАМ
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ноги се, ових дана, жале на болове у зглобовима, реуматске
тегобе, укоченост кичменог стуба, поспаност, главобољу, стомачне
грчеве и мучнину... А о алергијама да не говоримо.
Кажу, нешто нас сатире, а долази из атмосфере.
Има ли места страху од неких глобалистичких
завера, од специјалног рата чије главно оружје су
‘’вештачке’’ промене временских прилика и климе?
Да ли су поплаве из 2014.године биле, заиста, оне
стогодишње воде, или нас, како најављују неки
научни кругови, чекају нови ‘’потопи’’ које изазивају
ХАРРП системи, дириговани магнетни или
електрични таласи, разасути алуминијумски прах у
атмосфери? Шта се догађа са природом?
Е, сад! Све је могуће. Јасно је да живимо у тешком
времену у којем над целим светом виси Дамаклов
мач освете природе, али и лудила и себичности
неких људи који су се нашли у позицији да
управљају моћним светским силама и то, не само
ору жјем, него још моћнијим, банкарским
системима.
Поређење са неким приликама и ситуацијама из
прошлости није примерено јер су настале веома
велике промене. У природи и у људима. У природи
глобално отопљавање прети да, како су научници
израчунали, већ у другој половини овог века,
потопи већи број приморских градова. Венеција је
тренутно туристичка атракција управо због тога
што ће, у догледно време, ниво воде толико да
порасте да у овом граду неће бити могућ живот
(бар, не онакав какав се до сада одвијао).
На другој страни, иако је у прошлости било много
освајачких ратова, колонизације и геноцида,
сурових владара и самодржаца, божија правда је
увек, некако, побеђивала и човечанство је из једне
епохе у другу, прелазило боље и људскије. Али, ово
што се сада догађа, оваква затегнутост и супротстављеност моћних светских сила, чини се,
никада није била. Време хладног рата је прошло,
наступила је, опет, нова епоха, само што је, овог
пута, сасвим извесно да зло има велику прилику да
надвлада над добрим.
И - шта су, онда, према свему томе, наши болови у
крстима, малаксалост или брзо замарање? Можда,
збиља, из облака расипају алуминијумски прах,
можда нам ХАРРП шаље неке узнемирујуће сигнале
због којих нам се, понекад, нерви тако истање, да
долази до невероватних злочина од стране оних на
које се никада не би посумњало. Можда... Даље није
добро настављати са песимизмом. Живот је један и
треба га користити док траје...
Фармацеутска индустрија, судећи по рекламама,
има решење за све. Сведочења оних који су се,
напречац, ‘’откочили’’ захваљујући ‘’благотворној
креми’’ смењују се на свим програмима. Озбиљне,
махом старије, особе као да се утркују да нас убеде,
а јасно је да је све то - само реклама, али и то би био,
ипак, песимизам... Можда нешто и помаже...
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ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕТ КИЛОМЕТАРА ПУТА У БРГУЛАМА

КОНАЧНО СТИЖЕ АСФАЛТ
- Нисмо наишли на довољно разумевања извођача радова, па је држава преузела ствар у
своје руке, тако што је самостално кренула у реконструкцију овог пута- истиче Дарко Глишић.
- Радове на асфалтирању целокупне трасе финансирају Путеви Србије, извођач је ПЗП
Ваљево, а завршетак се очекује до краја маја.
Ових дана започети су припремни радови за
реконструкцију асфалтног пута у Бргулама, који је у
последњих неколико година претрпео значајна оштећења
током изградње деонице ауто-пута Уб-Обреновац. Општина
Уб је уговорила са Путевима Србије да финансирају
асфалтирање целокупне трасе у дужини од пет километара,
док ће радове изводити Предузеће за путеве Ваљево. На тај
начин дошло се до компромисног решења, јер даље
одлагање овог посла више није имало никаквог смисла, каже
за „Глас Тамнаве” председник општине Уб Дарко Глишић.
- Други начин да дођемо до решења није постојао, јер
они који су се обавезали писмено да ће пут вратити у првобитно стање, вероватно никада не би то завршили. Једноставно, људи морају тамо да живе, крећу се и раде, што је
тренутно немогуће. Нисмо наишли на разумевање извођача
радова, па је држава преузела ствар у своје руке, тако што је
самостално кренула у реконструкцију овог пута. Велику
захвалност дугујемо и председнику Републике Србије
Александру Вучићу, без чије помоћ не бисмо успели да
реализујемо овај посао- истиче Глишић, уз извињење мештанима Бргула на чекању. - Разумем све кроз шта су прошли ни
криви, ни дужни, али просто тако је морало бити. Сада се ради потпуно нова деоница која захтева не тако мала средства
и много ће новца бити потрошено у санирање тих пет километара пута. Ипак, грађани који живе у том селу заслужили су да
се то уради и добију пут којим могу несметано да се крећу.
Током изградње деонице Коридора 11 између Уба и
Обреновца, уништено је пет километара асфалтног пута кроз
Бргуле, којим су свакодневно пролазиле десетине теретних
камиона натоварених тешким грађевинским материјалом.
Радови на траси ауто-пута завршени су средином прошле
године, а неупотребљив је постао почетком 2015. године, јер
су камиони направили огромне колотраге, па су људи ломили картере на колима, након чега је скинут асфалт, самлевен
и пут поправљен. Међутим, санација је имала кратког даха,
јер је убрзо ова деоница поново дошла у катастрофално
стање. С временом, пут је све више пропадао и на крају
постао земљани, а асфалт се није ни назирао успод
блатњаве подлоге, са рупом до рупе. Мештанима овог краја
ова деоница је једина веза са Убом, Обреновцем, са Ибарском магистралом, Београдом,...
Током фебруара месеца, ПЗП Ваљево је, у оквиру редовног одржавања, завршило поправку и пресипање пута кроз
Бргуле који је, колико-толико, враћен у употребљиво стање, а
до краја маја, након припемних радова на подлози,
комплетна деоница ће бити пресвучена асфалтом.

Ускоро нови асфалт у Бргулама

ПОПРАВКА ПОДЛОГЕ И НОВИ СЛОЈ АСФАЛТА
У МАЈЕРОВОЈ УЛИЦИ, ТРЊАЦИМА И СТУБЛЕНИЦИ

САНАЦИЈА ЦЕЛОКУПНЕ
ДЕОНИЦЕ
Ових дана очекује се почетак радова,
који би требало да буду завршени до краја маја
Општина Уб интензивирала је активности ради убрзавања радова на реконструкцији свих приступних саобраћајница оштећених током изградње деонице Коридора 11.
Међу тим путевима налази се и деоница која води од Мајерове улице на Убу, преко Трњака, до девијације пет у
Стубленици, која је неуспешно реконстуисана крајем
прошле године када су се после само десет дана појавиле
рупе на асфалту. Током зиме ова деоница претрпела је
многа оштећења, а општински надзор радова, који води
народна посланица у Народној скупштини Србије Ивана
Николић, упутио је приговор извођачима са захтевом да
под хитно приступе решавању овог проблема.

КРЕЋЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА
УБСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ
Општина Уб, у сарадњи са Путевима Србије, ових дана
започеће комплетну реконструкцију обилазнице од београдске раскрснице, преко Мајерове улице и улице ЈНА до
„Ракиног стоваришта” на Вучијаку. Саобраћај на овом потезу,
за време извођења радова, ће бити отежан и успорен током
маја и јуна.
Милован Миловановић

Пут у Трњацима је у све горем стању
Ових дана општина Уб и представници компаније
"China Shandong” потписали су измењен протокол који
подразумева обавезу извођача радова да изврши обнову
ове доенице до краја маја.
- Суштина овог протокола је у томе да ће се извршити
поправка тренутних оштећења на деоници општинског
пута од Уба до девијације пет (до аутопута у Стубленици) и
да ће се након тога урадити још један слој асфалта у
дебљини од четири сантиметра, на свих 3,5 километара
пута. Уз све то извршиће се чишћење канала, пропуста и
прилагођавање прилаза домаћинствима, као и обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације- истиче Ивана
Николић. Према њеним речима, од девијације пет до
Рупљана у Бргулама вршиће се поправка оштећења
локално, док ће представници Општинске управе Уб
вршити надзор над свим изведеним радовима.
M.M.M.
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СЕЋАЊЕ НА ПОПЛАВЕ 2014.ГОДИНЕ

ПЕТ ГОДИНА ОД ПОПЛАВА
Пише: Милован Миловановић

НЕ ПОНОВИЛО СЕ...
Пре тачно пет година, 15.маја, Уб се суочио са највећим временским непогодама у новијој
историји. Киша је непрестано падала, знали смо да нам прети опасност, али... Излиле су се све
реке, речице и безимени потоци и за собом оставиле огромну штету, а у појединим селима
пустош. Од 45.000 хектара на колико се простире убска општина, поплављено је 33.000 хектара и
око 2.000 стамбених, економских, пословних и помоћних објеката. Близу 80 посто територије
плодне Тамнаве било је под воденом бујицом – 29 села и градска насеља Талови један и два,
Сандића и Алексића имање, део Јозића имања (уз Првомајску), Убска долина, улице Пионирска,
Пује Пандуровића, Славољуба Миливојевића и Рајка Михаиловића.
Катастрофа, катаклизма, туга, чемер, јад... Тешко је
пронаћи реч којом би се описала несрећа која нас је задесила
тог 15.маја 2014.године. Водена стихија све нас је изненадила.
Однела нам је много материјалних ствари, уништила домове,
намештај, аутомобиле, дворишта, улице... О штети на
пољопривредним газдинствима да и не говоримо. По селима
мук, тишина. Угинула стока на све стране, пластеници теку
речним коритом, тек засађене пољопривредне културе
дубоко су у води, домаћинства у расулу без струје и воде. У
граду војска, полиција, евакуисано становништво, гужве око
цистрени за воду. Помоћ стиже са свих страна, хелихоптери
надлећу град... Вода се повлачи и за собом оставља
неизбрисив траг који ће нас и надаље током ноћи будити у
страху да нам се нешто овако не понови- остало је записано у
специјалном издању „Гласа Тамнаве”, од 29.маја 2014.године,
посвећеном поплавама.
Осаћања су помешана. У исто време присутни су и
понос и гнев. Понос јер смо се коначно ујединили и помагали
једни другима, притом заборављајући све комшијске
размирице, суђења око међе... Гнев јер је из свог тог жита
испливао и кукољ - они који су у овој општој несрећи видели
прилику да се окористе. Вода на крају избаци све, и оно што
ваља и оно што не ваља.
Било је пуно "тамнавских хероја", људи који су преко
својих леђа пренели тоне хуманитарне помоћи која је стизала,
чак, и од оних којима се нисмо надали. Волонтери у спортској
хали и средњој школи нису спавали данима. Прикупљали су и
делили помоћ свима, притом слушајући увреде и
многобројне замерке управо од оних којима та помоћ и није
била намењена. Остало је записано и то да док су људи
погођени поплавама гледали да санирају и дезинфикују своје
домове, ови остали (част изузецима) су правили редове
испред пунктова за дељење помоћи.
Ипак, било је и оних који су, у данима кризе, преузели
функције државе помажући унесрећенима. Уб је тада
изнедрио много хероја који су са својим пољопривредним
машинама и чамцима даноноћно спашавали становништво и
допремали храну на неприступачне локације. Било је, заиста,
честих примера јунаштва грађана који су ускачући у хамере,
камионе и чамце, као водичи Противтерористичкој јединици,
крстарили убским селима ризикујући своје животе. Оно што
су они доживели у Лисом Пољу, Брезовици, Црвеној Јабуци...
То се није могло видети ни у филмовима Алфреда Хичкока.
На муци се познају јунаци, а Тамнава је овог пута
показала да их има много. Држава је притекла у помоћ и
одвојила средства за санацију поплављених домаћинстава.
Прикупљене донације угроженом становништву општина Уб
делила је месецима након ове елементарне непогоде, а у исто
време, почело се и са систематским уређењем речних корита
и канала која су доведена у далеко боље стање него што је то
био случај 2014.године. Било, не поновило се...

Из Владе Србије на Уб је хелихоптером
непрестано стизала хуманитарна помоћ:
Вучић и Глишић у разговору на стадиону Јединства

Чувени аутомобил који је остао
паркиран на бедему корита реке Уб

Улазак на Школарац

ПЕТ ГОДИНА ОД ПОПЛАВА

16.мај 2019.г.
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СЕЋАЊЕ НА ПОПЛАВЕ 2014.ГОДИНЕ

Талови

У продавницу по набавку:
Улица Иве Лоле Рибара
(Јозића имање)

Блокирани путеви:
Црвена Јабука

Изливање реке код Полицијске станице

Грађанска солидарност:
Спашавање чамцом

Паркинг код ламела

Улица Рајка Михајловића

Изливање реке код убског Вртића

- Izdavanje lekova na recept

Евакуација хелихоптером
у Лисом Пољу

Евакуација бебе
у улици Иве Андрића
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ГРАДОНОСНИ ОБЛАК
‘’ЗАКАЧИО’’ И УБСКА СЕЛА

СТРАДАЛО РАНО ПОВРЋЕ

Априлска киша се изненада претворила
у јак град који је направио огромне штете на
засадима раног поврћа. Највише је страдао
купус и поврће непокривено најлонима.
Од Гуњевца, у ширини од сто до триста метара, преко
Совљака, Црвене Јабуке, Милораца и даље према
Обреновцу, градоносни облак је нанео огромне штете
повртарима. Петар Живковић, који у Совљаку, на имању
од четири хектара, гаји купус, паприку, парадајиз,
краставце и друго поврће, имао је 17.000 струка раног
купуса, са којег је тек открио најлоне како би омогућио
биљкама да достигну пуну вегетацију. Штета је око милион
и по динара.
- То што је потукао град није за продају- рекао нам је
приликом наше недавне посете његовом домаћинству у
којем, са супругом Милицом, успева да, уз помоћ
унајмљених радника (које је све теже ангажовати), одржи
производњу која је, вероватно, по количинама, у врху
убске општине.- Долазе људи секу располућене главице и
одвозе свињама и стоци за исхрану.
- Овде сам, крај Убаче, од 2011.године- додаје Живковић. -Купио сам четири хектара у једном парчету и
одмах започео производњу на велико. На несрећу,
поплава 2014. године ми је однела комплетан род и најлоне у вредности од око 70.000 евра. Била је то ненадокнадива штета. Оно што се рекламира о осигурању је само
празна прича. Они смишљају невероватне приче да избегну исплату стварне штете. Моја искуства су много лоша
кад је реч о осигурању. Неки случајеви су на граници стварности. На пример, кад осигураш засад парадајиза, настала штета се не израчунава по процени приноса (на који си
осигурао) него на вредност расаде и рада који је утрошен... (?) Штету од поплава нису исплатили јер у уговору о
осигурању није писало да се осигура и од поплавног таласа. Људи имају невероватна искуства, па, мислим да би
држава требало да се ту више укључи.

Петар Живковић испред
градом уништеног купуса

Петар Живковић је узоран баштован. Познаје многе
пољопривредне произвођаче широм Србије. Зна пуно о свим
актуелним темама, размењује искуства, прати иновације...
Зато, полазећи, после ове посете са темом штета од града,
замолили смо за још неко виђење - без оваквог повода. Лепо
је видети све то у домаћинству Живковића - али без града. М.М.

PROFESIONALNO ŠMINKANJE

СЕТ
АЛУМИНИЈУМСКИХ
ФЕЛНИ (4 ком)

NOVO !

15” 260 е
16” 290 е
17” 320 е

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ЛЕТЊЕ ГУМЕ !
БЕСПЛАТНА МОНТАЖА ЗА ГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ

ИНФРАСТРУКТУРА
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АСФАЛТИРАЊЕ СЕОСКИХ ПУТЕВА У ПУНОМ ЈЕКУ

У НАЈАВИ БОГАТА ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА
Током прошле недеље нове асфалтне деонице постављене су у Гвозденовићу и Тврдојевцу, а према
плану и програму „асфалтни караван” наставиће даље ка Слатини, Тврдојевцу, Кршној Глави, Совљаку...
Неповољне временске прилике последњих дана
успориле су радове на асфалтирању сеоских путева у убској
општини, али се, и поред тога, већ стигло до једанаесте
деонице која је урађена у овој години. Новом асфалту, током
прошле недеље, радовали су се мештани Гвозденовића, где
је урађено 500 метара веома захтевне узбрдице.
- Деоница пута који је данас асфалтиран припада Николића – Миловановића - Давидовића засеоку, јер све те
фамилије свакодневно користе овај пут. О значају самог пута
сувишно је говорити, јер овде имамо велику узбрдицу на којој
се не може задржати камен, однесу га прве кише, па са првим
зимским данима пролаз овим путем, до сада, био је немогућ.
Једино решење је било да се асфалтира, што је сада и
учињено. Поред асфалта урађени су и канали за одвод воде,
тако да је данас решено једно од горућих проблема овог дела
села. У име свих мештана од срца се захваљујем председнику
општине Дарку Глишићу на уложеном труду и разумевању за
наше проблеме, као и нашем председнику Месне заједнице
Владану Савићу, који своје време несебично троши како би
унапредио инфраструктуру нашег села- истакао је Јован
Николић, мештанин овог дела Гвозденовића, иначе заставник
у пензији.

Глишић у разговору са мештанима Гвозденовића
Након Гвозденовића, машине Предузећа за путеве
Ваљево преселиле су се у Тврдојевац, где је урађен наставак
такозваног „жутог пута” у дужини од 500 метара. На овом
правцу прошле године савладана је тешка брдовита деоница
са доста кривина, а прошлонедељни радови представљају
испуњење обећања које је тада дато да ће се овај правац и
надаље асфалтирати. Према речима Дејана Мијаиловића,
председника Савета МЗ Тврдојевац, да би се повезала два
краја села, односно два регионална пута према Гвозденовићу
и према Памбуковици, остао је још један километар.
- Прошле године започет, а ове настављен, овај пут је
веома начајан за наше село, јер повезује два засеока. Он
излази код школе и цркве у Тврдојевцу и искрено се надам да
ћемо у наредном периоду саставити ову деоницу до другог

NA NOVOJ LOKACIJI
- STADION FK JEDINSTVO

Асфалтирање у Тврдојевцу
дела села. Много младића из Бабине луке и Гвозденовића иде
овим путем у ЗЗ „Трлић” на посао јер им је ближе, тако да он
има вишеструко значење. Ми смо изнели то као предлог на
састанку МЗ и надамо се да ће ове или следеће године, овај
пут бити састављен са доњим крајем- казао је Мијаиловић, уз
захвалност општинском руководству на испуњеним
обећањима.
Радове у Гвозденовићу и Тврдојевцу посетио је и
председник убске општине Дарко Глишић, који је још једном
најавио да ће 2019.година бити рекордна по броју асфалтираних деоница.
- Сваке године улазимо у сва наша села са одређеним
деоницама асфалта, неке у овом делу сезоне, а у неке месне
заједнице ћемо се вратити на јесен, тамо где буде било реалног основа да се настави посао који смо започели. Ове
године ће бројка урађених путева сигурно надмашити прошлогодишњу, која је, такође, била веома успешна. Захвални
смо државном руководству и држави, јер су нам омогућили не
тако мали новац за развој наше општине и њене путне инфраструктуре, а ми ћемо то оправдати резултатима који се већ
виде- нагласио је Глишић.
Према плану и програму „асфалтни караван” наставиће
даље ка Слатини, Тврдојевцу, Кршној Глави, Совљаку..., а
једино од чега зависи темпо извршења радова су временске
прилике.
Милован Миловановић

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ УБ У ТОКУ ЈЕ

ДЕРАТИЗАЦИЈА
Општинска управа Уб започела је спровођење акције
пролећног круга систематске дератизације на територији
општине Уб, у уторак, 7.маја 2019. године. Планира се да
акција траје десет дана, у зависности од временских
услова. Дератизацију ће обављати „Био Спин“ д.о.о. Нови
Сад, у сарадњи са „Екозаштитом“ д.о.о, „Де-мус“ д.о.о. и
ПД „Синитра ДДД“ д.о.о. Акција је бесплатна, односно,
наручилац услуга Општинска управа Уб сносиће трошкове
спровођења дератизације.
Надзор ће вршити инспекција за заштиту животне
средине и комунална инспекција Општинске управе Уб.

Jela po poruxbini:
- RIBQA I JUNE]A ^ORBA
- PREBRANAC
- POSNA I MRSNASARMA
JELA SA RO[TIQA

Ub

064/47-44-865

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

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

TMD Install

065/65-11-533
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КРОС РТС-а
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НА ТЕРЕНИМА СРЦ „ШКОЛАРАЦ“ ОДРЖАН 29. КРОС РТС-а

МАСОВНО УЧЕШЋЕ
- Око 1.200 убских предшколаца, основаца и средњошколаца трчало на кросу
који представља темељ српске атлетике. Укупно одржане 33 трке.
У петак, 10. маја, с почетком у десет часова, одржан је 29.
Крос РТС-а „Кроз Србију“, који се традиционално одржава,
истовремено у свим градовима, општинским центрима и
селима. Знак за почетак трке дао је државни секретар Министарства просвете Александар Пајић, из студија РТС-а и Радио Београда 1, тачно у 10,02 часова.
Иако су трчала деца која то желе и која нису ослобођена
физичког васпитања, ове године, СРЦ „Школарац“ врвио је
убским основцима, предшколцима и средњошколцима.
Учешће на 29. Кросу РТС-а узело је 1.200 учесника из Предшколске установе „Уб“, ОШ „Милан Муњас“, убске гимназије
и Техничке школе. Ученици издвојених одељења и осталих
основних школа убске општине, трчали су у својим местима.
На прошлогодишњој манифестацији укупно је у Србији
учествовало 495.140 предшколаца и ђака, а по прелиминарним резултатима ове године тај број је био 452.142 учесника. Највише из школске управе Београда (73.199 учесника)
и школске управе Ваљева чији је Уб део (36.357 учесника).
Трчање је реализовано и за децу у дијаспори кроз целину
Крос РТС-а „У дијаспори“.
Генерални покровитељ је Министарство просвете, а
подршка и организатори убске најмасовније тркачке приредбе били су: ОШ „Милан Муњас“, Општина Уб, Установа за
културу и спорт, Спортски савез Уба, КЈП „Ђунис“, Полицијска
станица „Уб“ и Дом здравља „Уб“. Најбољим учесницима
дипломе и медаље за прво место додељивале су Верка
Лукић, помоћник председника општине Уб и Ивана Николић,
народна посланица, уз присуство Саше Јовановића Џајића и
Дејана Максимовића. Водитељ програма био је спортски
новинар Бранко Матић.

ПОБЕДНИЦИ ПО КАТЕГОРИЈАМА
Крос, као темељ српске атлетике, како истиче некадашњи
репрезентативац, атлетичар Дане Корица, култна је приредба,
а свој допринос посебно су дали дечаци и девојчице који су се
изборили за прва три места, иако су сви који су прошли кроз
циљ били победници. Прваци трка у својим категоријама
били су: предшколци - Лазар Бојић, Никола Илић и Филип
Андрић (дечаци), Лара Љубичић и Нина Бошковић (девојчице); први разред - Тина Станојевић и Михаило Миливојевић
(прва група), Андреа Косанић и Јован Матић (друга група);
други разред - Вања Велимировић, Момчило Васић (прва
група), Теодора Бојић и Драган Радосављевић (друга група);
трећи разред – Леа Пуача и Саша Аврамовић (прва група),
Лена Стефановић и Милош Грмуша (друга група); четврти
разред – Никола Леонтијевић и Мина Матић (прва група),
Андреј Јовановић и Јована Костић (друга група); пети разред
– Дуња Мартић и Немања Јовановић (прва група), Радомир
Лазић (друга група); шести разред – Младен Киселчић и
Кристина Велимировић; седми разред – Лука Пантелић и
Тамара Мандић; осми разред – Марко Киселчић и Маша
Јечменица.
Дечаци средњих школа истрчали су две трке, а девојчице
једну, а победници су били: Андрија Ранисављевић, Драгана
Тадић и Александар Грујичић.
Д.Капларевић

Први разред (дечаци)

Први разред (девојчице)

Трећи разред (дечаци)

Пети разред (девојчице)

Пети разред (дечаци)

НАШЕ ТЕМЕ
ОГЛАС РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
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КЈП „ЂУНИС” СТАБИЛИЗОВАЛО
ПРОИЗВОДЊУ У ФАБРИЦИ ВОДЕ

БЕСПЛАТНЕ БАЊЕ
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

САНИРАН УРУШЕНИ
БУНАР

- Убски осигураници своје захтеве могу
поднети од 6. до 21. маја 2019. године у
просторијама Удружења пензионера
општине Уб. - Беслатну бању са територије
општине Уб добиће укупно 26 пензионера.

- Обустављене рестрикције воде.
- Расписана јавна набавка за два нова бунара.
- У наредном периоду планира се бушење
посебног бунара за потребе Градских базена.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
расписао је оглас – позив пензионерима да се пријаве за
одлазак на бесплатану десетодневну рехабилитацију у
једној од 24 бање.
Право да се јаве на конкурс имају пензионери из
категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, чија пензија износи до 26.324,00 динара.
Поред тога, услов је да немају друга лична примања и да
нису користили бесплатан боравак о трошку Фонда у последњих пет година. Уз пријаву прилаже се и последњи пензијски чек или Пензионерска картица (уколико је корисник већ
преузео), доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима (извод банке или потврда иностраног
носиоца социјалног осигурања), расположива медицинска
документација и изјава где желе да користе рехабилитацију.
У бесплатану рехабилитацију укључени су трошкови
превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте
другог разреда. Фонд ће сносити трошкове за пратиоца
детета које користи породичну пензију по основу
неспособности за самосталан живот и рад, док ће и слепи
пензионери који добију рехабилитацију о трошку Фонда
имати и пратиоца коме ће боравак такође бити бесплатан.
Фонд сноси трошкове смештаја у бањи, пун пансион, а
уговорима са сваком бањом појединачно прецизиран је
обим терапија које сваки корисник мора да добије, чиме је
обезбеђено да рехабилитација буде у сваком појединачном
случају прилагођена потребама пензионера. Пензионери
ће, током боравка у бањама бити потпуно медицински
збринути, што подразумева лекарски преглед, ЕКГ,
лабораторијске анализе, специјалистичке прегледе и
визите одељењских лекара, као и најмање три врсте
терапија у зависности од оцене лекара и области за коју је
одређена бања специјализована.
Ранг листа прави се посебно за пензионере из
категорије запослених, самосталних делатности и
пољопривредника, у оквиру тога ће постојати листе за
старосне, инвалидске и породичне пензионере. На
редослед на ранг листи утицаће висина пензије, дужина
стажа осигурања, дужина коришћења пензије, остварено
право на туђу негу и помоћ и остварено право на породичну
пензију (који су то право остварили као дете које није
способно за самостални живот и рад). Под једнаким
условима, предност ће имати старији корисник пензије.
Чланство у пензионерским организацијама није услов за
коришћење овог права.

Бесплатна рехабилитација у једној од 24 бање
Убски пензионери своје захтеве могу поднети од 6. маја
до 21. маја 2019. године у просторијама Удружења
пензионера општине Уб, на Тргу ослобођења бб, у
преподневним сатима сваког радног дана и суботом.
Беслатну бању са територије општине Уб добиће укупно 26
пензинера. Уз захтев није потребна копија личне карте, а ни
препис чека, ако се има пензионерска картица. Није
потребно бити члан Удружења пензионера а, такође, није
потребан посебан предлог од лекара, већ је довољан стари
извештај од доктора.

Почетком маја завршена је санација бунара број девет,
који се крајем априла обрушио, што је довело до смањења
капацитета убског водовода и рестрикција воде које су
трајале неколико дана. Пуштањем у функцију овог бунара
стабилизована је дистрибуција воде до коначних потрошача,
иако је капацитет водовода и даље далеко од максималних 60
литара у секунди, колико се очекује када се заврше радови на
бушењу два нова бунара, који се финансирају средствима
локалне самоуправе.
- Трудили смо се да за празнике одржимо континуитет у
снабдевању, како би сви грађани имали пијаћу воду. Коначно
су радови на овом бунару завршени, тако да се надам да више
нећемо имати проблема са снабдевањем водом на територији наше општине. Сам капацитет овог бунара је био три
литре у секунди, тако да укупан капацитет водовода сада
износи 40 литара у секунди, што је сасвим довољно имајући у
виду тренутне временске прилике- рекао је, током обиласка
завршних радова, Саша Милићевић, директор КЈП „Ђунис”. Расписана је јавна набавка за још два бунара, па се надамо да
ћемо средином овог месеца кренути у саму процедуру и
радове, тако да за месец и по дана постигнемо максималан
капацитет и без брига уђемо у летњу сезону.

Обилазак завршних радова
на санацији бунара број 9
Према речима председника општине Уб Дарка Глишића,
који је са Милићевићем обишао ове радове, локална
самоуправа ће у наредном периоду покушати да реши
проблем највећег потрошача воде Градских базена.
- Дошли смо до закључка да морамо урадити још један
бунар, односно мало постројење на Градским базенима, који
ће у значајној мери растеретити наш водовод у време када су
највеће потрошње. Свакако то нећемо успети за ово лето, али
ћемо учинити све да то урадимо што је пре могуће. Чињеница
је да се на Убу свакодневно појави по неки нови прикључак.
Једноставно, на месту где је била једна индивидуална стамбена јединица, појави се нова зграда са 20-30 нових прикључака, а то неминовно повећава потрошњу воде- наглашава
Глишић. - Нама је драго што ово место живи и расте, што се
људи овде досељавају и одлучују да баш на Убу креирају свој
живот. Ми имамо задатак да тај проблем решавамо тако што
ћемо обезбедити потребан капацитет воде како би град
несметано функционисао. Захваљујем се људима на разумевању, а посебно онима у трећој зони и на крајним деловима
мреже, који су током рестрикција поднели највећи терет.
Надам да тих проблема више неће бити. Сада смо то само
делимично решили, а коначно решење очекујем половином
јуна са завршетком два нова бунара.
Општину Уб у наредним годинама очекује и прикључење на хидросистем Стубо-Ровни, што ће у великој мери
утицати на решавање овог проблема. Милован Миловановић
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ФОЛИЈАРНА ПРИХРАНА КУКУРУЗА

ПОЉОПРИВРЕДА
ПРАВИЛНО КОШЕЊЕ ЛУЦЕРКЕ

ЂУБРЕЊЕ
ПРЕКО ЛИСТА

ЗА ВИСОК ПРИНОС
И ДУГОВЕЧНОСТ

Примена раствора УРЕЕ помажe бољeм
искоришћавању осталих хранива, пошто
појачава функцију исхранe, а тимe раст,
развој, принос и квалитeт зрна

У годинама искоришћавања луцерке, први
откос се коси од појаве пупољака до почетка
цветања, други у почетку цветања, а трећи и
остали откоси у пуном цветању

Биљке се могу прихрањивати, односно, могу усвајати
храњиве материје и преко листа. Оваква врста прихране
назива се фолијарно ђубрење и примењује се у ситуацији
када су листови биљака довољно велики да прихвате
храниво. Послeдњих година ратари у Колубарском округу
почeли су да примeњују фолијарну прихрану јарих усeва,
најчeшћe кукуруза, раствором УРЕЕ. Чeст сушни пeриод у
врeмe прихранe, као што јe случај овог пролeћа, доводи до
тога да сe вeлики дeо примeњeног азотног ђубрива, најчeшћe
КАН-а, уопштe нe раствори и нe доспe у зону корeновог
систeма, одаклe га биљкe могу усвојити. Као послeдица тога
биљкe заостају у порасту и добијају жуту боју, што у крајњем
доводи до смањeња приноса сувог зрна. Примeна раствора
УРЕЕ у таквим условима дала јe вeома добрe рeзултатe,
указује Светлана Јеринић, саветодавац из ваљевске
Пољоприврене саветодвне и стручне служе (ПССС).
„Позитивно дeјство УРЕЕ можe сe уочити врло брзо,
након нeколико дана, јeр лист поприма тамнијe зeлeну боју.
То јe послeдица на овaкав начин унeтог азота, као и повeћаног усвајања осталих хранива корeном из зeмљишта.
Даклe, фолијарна прихрана раствором УРЕЕ прeко листа
помажe и бољeм искоришћавању осталих хранива, пошто
појачава функцију исхранe, а тимe раст, развој, принос и
квалитeт зрна кукуурза“.

Светлана Јеринић, саветодавац из ваљевске
Пољопривредне саветодавне и стручне службе (ПССС)
Наша саговорница, међутим, упозорава да са примeном
раствора УРЕЕ трeба бити обазрив. Фолијарну прихрану нe
трeба примeњивати у поднeвним часовима и при вишим
тeмпeратурама, јeр можe доћи до стварања ожeготина на
листу и до тога да УРЕА кристалишe и запрља лист, чиме
смањујe његову фотосинтeтску површину. Најбољe врeмe
примeнe јe у касним послeподнeвним и вeчeрњим сатима,
јeр уз помоћ росe амидни облик азота лако продирe у лист.
Такође, треба водити рачуна и о концeнтарцији раствора.
-За прихрану кукуруза раствор трeба да јe концeнтрацијe три до пет процената, односно три до пет килограма
УРЕЕ на 100 литара водe, док пшeница и травe подносe вeћу
концeнтрацију (20-25 процената). УРЕА има особину да крситалишe, па јe приликом припрeмe раствора пожeљно УРЕУ
прво растворити у нeком суду, па тeк онда додати у воду у
прскалици и обавити мeшањe раствора. Бољи eфeкат
примeнe УРЕЕ јe ако сe прихрана обави са мањим концeнтрацијама у вишe наврата. Бројна истраживања показала су јe
искористивист азота оваквом начином прихранe и до 70
посто, што јe скоро дупло од искористивости из чврстих
ђубрива, истиче дипл. инг. Светлана Јеринић.
Битно јe напомeнути и да јe УРЕА компатибилна са
срeдствима за заштиту биља и бeз нeгативних послeдица
можe сe примeњивати зајeдно са хeрбицидима. Уколико сe
жeли мeшати са срeдствима за заштиту биља, у прскалицу
прво додати пeстицидe, па на крају растворeну УРЕУ.
Д.Н.

Поред правилног одабира сорте, избора парцеле,
правовремених и одговарајућe примењених агротехничких
мера, правилно кошење луцерке има веома значајан утицај
на принос и квалитет крме, као и на дуговечност ове вишегодишње биљке. Луцерка живи пет до седам година, међутим у
нашим производним условима њен животни век је краћи и
креће се, у просеку, око три године. Разлози за то су многобројни, а најчешће грешке везане су за моменат кошења
луцеришта.

Кошење луцерке
Стручњаци кажу да, уколико се кошење луцерке обави
прерано, односно у ранијим фазама развића (пре почетка
бутонизације), то ће се негативно одразити на виталност и
дуговечност биљака. Са друге стране, прекасним кошењем
добија се нешто већи принос биљне масе и усев има дужи
век искоришћавања, али је квалитет крме лошији, биљна
маса грубља, садржај целулозе повећан, па је стока нерадо
једе.
-Зато луцерку треба косити када може да се добије
највећи принос биљне масе, најбоље хранљиве вредности, а
да притом дужина искоришћавања луцеришта није доведена
у питање. Размак између откоса не би требало да буде краћи
од месец дана, напомиње дипл. инг. Светлана Јеринић,
саветодавац у Пољопривредно саветодавној и стручној
служби „Ваљево“ и додаје да је за дуговечност луцерке
веома важно време косидбе првог откоса.
„У години заснивања луцeришта, први откос трeбало би
обавити што каснијe од уобичајeног кошeња. Оптимално
врeмe кошeња јe од половине до пуног цветања. Каснијом
косидбом првог откоса биљкама сe дајe могућност за бољe
укорeњавањe и прeрасподeлу биљних хранива, чимe сe
поспeшујe њeгов убрзани развој, као и добро формирањe
круницe из којe ћe у нарeдним порастима избијати бројни
пупољци. Прeрана косидба изнурујe младe биљкe, смањујe
приносe и нeгативно сe одражава на дуговeчност луцeришта.
Други откос у години заснивања луцeришта обавља сe у
послeдњој дeкади августа, а послeдњи крајeм вeгeтацијe.
Трeба водити рачуна и о висини кошeња првог откоса. Први
откос коси сe на висини од осам до десет центиметара, док се
остали косe на висину пет до седам центиметара.“
У годинама искоришћавања луцерке, први откос се коси
од појаве пупољака до почетка цветања, други у почетку
цветања, а трећи и остали откоси у пуном цветању.
У производњи луцeркe, важан моменат јe и правилно
одрeђивањe врeмeна кошeња послeдњeг откоса у јeсeн и он
мора бити најмањe 50 дана прe наступања првих мразeва.
Систeм косидбe у јeсeн, предочава Јеринић, трeба да обeзбeди обнављањe рeзeрвих хранљивих матeрија, којe омогућавају да биљкe прeживe на ниским зимским тeмпeратурама.
Због тога, при планирању косидбe током годинe потрeбно јe
узeти у обзир да размак измeђу прeтпослeдњeг и послeдњeг
откоса будe нeшто дужи. У нашим агроeколошким условима
оптимално јe да послeдњи откос обави почeтком новeмбра,
а прeтпослeдњи 45 дана ранијe. Пошто јe луцeрка вишeгодишња биљка, опасност од измразавања током зимe јe
чeста појава, а као мeрe борбe прeпоручујe сe гајeњe сорти
отпорних на нискe тeмпeратурe и на плодним зeмљиштима,
као и ђубрeњe калијумовим ђубривима.
Д.Н.

ПОЉОПРИВРЕДА
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ЗНАЧАЈАН ПОСАО У ВОЋЊАЦИМА

ЗЕЛЕНА РЕЗИДБА ШЉИВЕ
Углавном се изводи у младим засадима приликом формирања узгојног
облика, али је корисна и у засадима шљиве у пуној родности
Постоји народна изрека „Сви знају да секу, мало је оних
који знају да режу“. Воћке се не смеју орезивати напамет, јер
је резидба пресудна за висок и квалитетн род. Свака врста
воћака има посебне захтеве у резидби, а пошто се у Тамнави
многи баве узгојом шљиве, замолили смо дипл. инг. Јована
Милинковића из Пољопривредно-саветодавне и стручне
службе Ваљево за савет у вези овог значајног посла у
воћњацима. Према његовим речима, зелена резидба шљиве
представља допунску меру која је веома корисна ако се
правилно и на време изведе. Углавном се изводи у младим
засадима приликом формирања узгојног облика, али је
корисна и у засадима у пуној родности.
„Приликом формирања узгојног облика овом резидбом
се потенцира пораст младара који имају повољан положај у
круни и од којих ће се формирати основне гране. Са зеленом
резидбом се може почети од прве године, када младари на
посађеним шљивама достигну 10-15 центиметара, а то је
обично крајем априла или првој половини маја месеца. Тада
је потребно одстранити све младаре који избијају из подлоге
или ниже из дебла и нећемо их користити за основне гране. У
наредним годинама, приликом формирања побољшане
пирамидалне круне код шљиве потребно је извршити
изолацију вођице, то јест уклонити оне младаре који су јој
конкуренција и налазе се у њеној близини. Уколико се и из
главног и помоћног пупољка са истог места на продужници
развију два младара, потребно је један уклонити резидбом.
Зеленом резидбом у каснијим годинама формирања узгојног
облика уклањају се сви младари који расту ка унутрашњости
крошње. Прекраћивање остављених младара и допунско
уклањање обавња се зимском резидбом“, објашњава
Милинковић.
Код зелене резидбе шљиве у роду, основни циљ је
уклањање сувишних младара који имају неповољан положај
у круни, а који би се и онако уклонили зимском резидбом.
Њиховим уклањањем потенцира се пораст младара који
имају повољан положај у круни и формирање цветних
пупољака за наредну годину. Такође се утиче на бољу
осветљеност и проветреност круне, што има за циљ бољу
обојеност плодова и посебно је битно код стоних сорти
шљиве, а боља проветреност у круни смањује појаву
трулежи плода шљиве. Водопије и младари који расту ка
унутрашњости круне уклањају се до основе воћарским
маказама у току јуна и јула месеца, у зависности од локације
засада и временских услова.
Што се тице интензитета зелене резидбе, ту треба бити
умерен и не треба уклањати или прекраћивати вишегодшње
гране и треба оставити довољан број летораста за нормално
функционисање воћке. Уколико се у засаду шљиве примете
симптоми монилије (сушење цветова и врхова гранчица),
онда такве гране треба скратити до здравог дела.
Д.Н.

Јован Милинковић током једне од радионица
посвећених резидби

ПОВИЈАЊЕ МЛАДАРА
Осим зелене резидбе у циљу правилног формирања
круне, код младих воћака треба примењивати и остале
агротехничке мере. Повијање младара је обавезна мера
којом се повећава угао који младар захвата са вођицом.
Повећавањем угла гранања утиче се на смањење бујности
воћки и раније ступање у перид родности, то јест стимулише се развој цветних пупољака. Приликом остављања
летораста за основне гране, у првој години посебну пажњу
треба посветити углу који они захватају са осом стабла. Тај
угао би требало да буде од 60-70 степени. Због тога је битна
мера повијања младара помоћу чачкалица, штипаљки,
специјалних пластичних повијача, тегова, канапа и другог.
Ова мера се обавља од половине маја (повијање са
чачкалицама) до почетка јула месеца.

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

Мија Ранковић,
Брезовица

ОБРАДОВИЋИ У ЗВИЗДАРУ ОЧЕКУЈУ РЕКОРДАН ПРИНОС ЖИТАРИЦА

ДЕСЕТ ХЕКТАРА
ВРХУНСКОГ ЈЕЧМА
На пољопривредном газдинству Драгана Обрадовића
у Звиздару, на парцели од 10 хектара (у комаду) јечам ове
године најбоље напредује, те се с правом надају максималном приносу у последњих 20 година. Применом свих
агротехничких мера, у консултацији са Пољопривредном
стручном службом Ваљево, видљив је изузетан напредак у
развоју ове пољопривредне културе од које се, крајем маја,
очекује рекордан принос од око 9 тона по хектару.
Према речима његове супруге Снежане, и прошле
године су са јечмом „одлино прошли”, јер је принос тада
био око седам тона по хектару, док се на нашем поднебљу
креће од четири до пет тона. Обрадовићи, ове године, под
пшеницом, кукурузом, сунцокретом и јечмом имају око 80
хектара земљишта, које једним делом узимају под закуп. И
остале културе се за сада добро држе али ће, како ствари
стоје, парцела са јечмом, покрај главног пута ка Гвозденовићу, бити понос њиховог домаћинства.

Парцела са јечмом у Звиздару
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БУРЕШ

Пише: Радован Пулетић

Старији водник прве класе...
У фото-албумима се судараш са успоменама као током
вожње са нумерисаним двоседима луна-парка („наградна
вожња број пет“). Из шпила несистематизованих слика увек
нека запрепасти и врати у давно завршену причу дајући на
увид један њен замрзнути тренутак. Онда се тај тренутак
рашири као плућна крила хармонике, и лепо чујеш музику која
се тада свирала и видиш филм чији си крај лично одиграо... На
овој – једно „преподневно занимање“ у касарни „Радивој
Ћирпанов“, војна пошта 2509, Сомбор. Тачно хињаду и по`
километара далеко од цивилства. Брзо расклапање и склапање личног наоружања, такмичење у ком никада нисам
победио иако сам имао најбоље време јер, увек ми остајао
вишак делова.
Гледам лица класе октобар 82 у жару борбе: Сенад
Хафизовић, Ђуро Мацут, Синиша Николић, Риза Латај,
Липужић Еуген, Радомир Ђурашковић... А, изнад војника „у
занимању“ – Владо Буреш, командир трећег вода, старији
водник прве класе чији је животни мото био Важно је
победити, учествовати може и моја баба Миливојка. Са
титовком која му је стајала боље него Титу, са брковима какве
сам касније видео још само код пуковника Шљиванчанина, са
упртачима намазаним јестивим уљем „да сијају и дуже трају“,
са шакама на леђима спојеним мини корбачем сивомаслинасте
боје ( ручна израда), у изгланцаним чизмама „официркама“,
тешким за обување и сазување али зато дупло војничкијим од
баканџи које смо ми задуживали. Какав је то тип био...
Сваког регрута ЈНА испрати киша а дочека затегнути
подофицир који урла „Слушај `вамо, сљедећеих 15 мјесеци ја
сам вам и ћаћа и матер! Јел јасно?“. Ј а с н о !!! С тим да, ако од
тебе зависе кевине баклаве и ћалетов џепарац, на.ебали смо. У
мом случају био је то тај Владо Буреш, машина за командовање чији је корак био као да маршира а поглед као да нишани.
Хрват по националности, Југословен по убеђењу, службовао
од Триглава до Ђевђелије а зла коб одредила да се у
сомборској СМБ касарни затекне баш кад и ми, шта ћеш... Већ у
првом минуту тог изнуђеног познанства постао је отелотворење увек актуелне изреке – гадан си к`о позив за војску!
Искрено, зарад добијања крила којима бих побегао од њега и
његовог „родитељства“ пристао бих тада, без размишљања,
да ме претворе у голуба високолетача ког гањају јастребови,
или у врапца џивџана намењеног за убијање ваздушном
пушком. Џабе, из те коже се није могло никуд сем у строј испред
Бурешовог корбача, симбола истине да је тих недеље наш
дневни распоред зависио од његовог дневног расположења.
Миииир-но!!!
Овај старији водник, не само да се трудио него му је и
успело да „врло добро!“ контаминира почетак војног рока. Ко
год је у оној ЈНА надрљао, имао је бар једног таквог безгрешног
фанатика који се родио „у најкраћем могућем року поштујући
Правила службе“ и који планира да умре „када такво наређење
стигне из претпостављене команде“. Једноставно, био је све
оно што ми нисмо, онако ненаспавани и самозаљубљени, тек
стигли са матурских вечери. Од њега сам чуо теорију „За не
могу се иде код лекара, за нећу у затвор!“, и доживео праксу
„Изврши па се жали!“, с` тим што је он био и другостепени
орган.
Сада сам сигуран да је, првих месеци, прекоредним
пожарствима кажњавао онако одока, без везе, ни за шта, тек да
нам покаже колико смо појединачно неважни, и како у војсци
нема „ја“ него „ми“. Сећам се да смо носили сандуке са
муницијом на вежбу бојевог гађања: јануар, -15, отпали дрвени
рукохвати – само жица, један заборавио рукавице. Буреш
одмах поентира – „Слушај команду: За све важи, рукавице
скини! Напред марш!“. Дубоки мраз, а гола шака на голу жицу.
Пробајте.
Да се заштитна маска ставља без наређења, чим наиђу
отрови, научили смо када је „димне конзерве“ изненада бацио
међу нас дресиране да ни малу нужду не вршимо док нам он не
одобри. А, да се шлемови не скидају у транспортеру у покрету
видели смо када га је неко питао можемо ли мало без њих, због
врућине. Одговорио је „наравно“, а онда стиснуо гас по
џомбама... Изашли смо као боксери побеђени континуираним
батинама у три рунде.
Узбуне нам није најављивао, што су други командири
водова чинили шаључи тајне поруке својим одељењима.
Испрва смо, зато, стизали задњи на постројавање у 2 ујутро,
али смо временом и поред стартне дискриминације први
бивали спремни „за покрет“. Он никада није био задовољан, на
шта смо навикли па нам више и није ишао на нерве.
Квота за одлазак кући на дочек нове 1983-ће износила је
три човека по воду па је Буреш одредио ожењене сиротињце

са децом којима је родно село божијој матери
иза леђа. Међутим, потежући везе са командантом касарне мајором Савићем, на одсуство,
на тај новогодишњи разврат, отишло је још нас
неколико немајући појма шта нам друг старији
водник спрема када се вратимо, онако, поново
оцивилизовани. А спремио нам је, свака му част.
Преокрет се десио тек на крају обуке, после 5 месеци и 22
дана, када је 28-годишњи Македонац, пијани Стојче, написао на
вратима WC-а – Бурешу, ја сум гуштер још мало а ти цео
живот! Одмах га је провалио и позвао у канцеларију а ми смо
се кладили у пиво и Јафа кекс на које ће га муке турити. Сећам
се да су дуго остали и да је Македонац после ћутке отишао у
подрум по кофу и крпу да очисти врата. И то је било све. Без
казне. Тај Стојче, старији од нас 10 година, скинуо се који дан
после и никоме није рекао шта су то разговарали и због чега је
то „старији водник бољи него што мислимо“. Можда је
завршетак пешадијске обуке са све мобилизацијским узбунама
и Пасуљанским ливадама учинио да Владо Буреш коначно
покаже да није армијски механизам пресвучен људском кожом.
Или је то на вратима WC-а требало раније написати. Ко зна.
На гарнизонском такмичењу у малом фудбалу, под тренерским
вођством старијег водника Владе Буреша који се у фудбал
разумео колико и моја тетка Биса из Паљува, освојили смо
прво место. Имали смо супериорну екипу и само смо се
правили да слушамо његове тактичке замисли сведене на
вриштеће заповести – трчи, шутни, удри, пази, играј, додај, не
дај! После је о свом трошку обезбедио пет гајби пива из кантине
које смо попили наискап седећи наслоњени на металне
препреке полигона намењене „стицању кондиције и јачању
војничке дисциплине“. Дошао је само да провери да ли смо
покупили празне „чауре“ и вратили да не плаћамо кауцију.
„Слушај `вамо, јесмо први, ал` могло је то и боље“.
Причало се да је, шаљући по другима, неколицини за које
је знао да немају, давао кинту за град. Онда би, кад дођу да
врате, као љут, сиктао „Јесам ли ја теби, Петковићу, дао неки
новац у руке?“, „Нисте, друже старији водниче, али...“, „Па, шта
онда хоћеш од мене? Да ме поткупиш како би избегао редовне
обавезе? Јел то хоћеш?“. Ословљавао нас је искључиво по
презимену и то је правило било браник непотребном фамилијаризовању, оклоп о који се улупао сваки покушај нарушавања
службене комуникације
војске и командног кадра ЈНА
оличеног у Влади Бурешу. Шта да вам кажем, заволели смо га и
знали колико му је била важна хигијена спаваоне у којој нас је
било 36. Зато смо је пицнули са све оним забрањеним
затезањем кревета на жицу, за једну недељну интерну
контролу просторија и, нормално, били најбољи у касарни.
Само су му се бркови смејали – „Слушај `вамо: прво, нисам
задовољан стањем у јединици, и друго – дежурни да одмах оде
у посластичару преко пута и донесе два плеха колача по жељи!
Ја ћу вратити амбалажу кад пођем кући! Брже!“. Те му баклаве
никада нећу заборавити.
Да, сећам се, на самом крају војног рока, цивилке су већ
почеле да стижу, било је неко батаљонско такмичење у
вишебоју у ком ми нисмо имали никакве шансе јер је у финишу
требало трчати неких пар стотина метара, а код нас све „тешка
артиљерија“. Уз то, за тај финиш буде одређен Перица Мојовић
из Никшића, и он 28 година, пасионирани пушач, 100 кила,
иначе професор математике и шах-партнер нашег старијег
водника... Међутим, Буреш, на договору пред финале, а у
присусутву противника, предложи да у циљ утрче истовремено
представници обе екипе и да то буде „симбол заједништва које
краси ЈНА“. С` тим да је, 10 метара пре краја трке, Перица нагло
појачао трк и први прошао кроз циљ доносећи победу нашој
чети. Аплаузи, музика са разгласа и честитке мајора Савића
надјачали су спорадичне примедбе „да се нисмо тако
договорили“. Сутрадан, Буреш је одржао још један од оних
говора. Започео га је „...да ће се у најкраћем року позабавити
поступком војника Перице Мојовића у светлу околности
такмичења које је недавно одржано“, а завршио како је,
окрениобрни.“...важно победити, јер учествовати може и баба
Миливојка!“.
Кад смо полазили кући свима нам је завршио да преко
реда раздужимо опрему и да нам интенданти опросте ако шта
фали од чарапа и гаћа. Ми смо њему поклонили упаљач и
табакеру са угравираним ОКТОБАР 82. „Друже старији
водниче, немојте шта замерити!“. „Момци, знате шта ми се
свиђа код вас? Ништа!“.
Нисмо се ни грлили, ни љубили, само руковали. Као да
ћемо се једном поново срести.

КУЛТУРА
У ДОМУ КУЛТУРЕ ОДРЖАНО
МУЗИЧКО ПУТОВАЊЕ УЗ

ЧАРОБНИ ГЛАС
ЛЕНЕ КОВАЧЕВИЋ
Одличан спој више различитих музичких
жанрова. - Младима треба показати и нешто
другачије, нешто ново - рекла је Лена.
На великој сцени убског Дома културе, у четвртак 9.маја,
одржано је музичко путовање уз чаробан глас Лене Ковачевић, која је Убљане шармирала својим изгледом, као и певањем џез, поп, етно и денс песама, домаћих и страних аутора.
Концерт је започео Ленином препознатљивом песмом
„Кафе“, а затим је уследило извођење Бајагиних песама „Ти
се љубиш на тако добар начин“, „220 у волтима“, „Добро
јутро џезери“, у џез маниру.
Лену Ковачевић је на клавиру пратио пијаниста Александар Јовановић, а у духу правог кафеа, Лена је ћаскала са
публиком након сваке композиције о музици, наступима,
сарадњи са музичарима.
- Било је заиста дивно поново дружити се са убском
публиком, јер осећам се, овде, можда и због пријатеља које ту
имам, као да сам код куће. Вечерас смо публику провели кроз
песме које су различитог карактера, жанровски и стилски
различите, али то је концепт мојих концерата годинама, да
публика чује песме које воли, али у извођењу неких других
уметника. Поред мојих песама 'Кафе' и 'Дубине', певала сам
песме чак и традиционалног карактера, тако да смо имали
шаролик пограм - објаснила је Лена Ковачевић.

16.мај 2019.г.
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УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

МАЈСКИ ПРОГРАМ
Петак, 17.мај у 20 h

ДРУГА СТРАНА МЕДАЉЕ

У сали Дома културе, ансамбл Омладинске сцена
Позоришта „Раша Плаовић“ 17. маја ће премијерно одиграти представу „Друга страна медаље“, по тексту и у
режији Сање Лалић, професорке српског језика и књижевности у Техничкој школи „Уб“. Цена улазнице 200 динара.
Дан раније (16. маја), млади глумци ће претпремијеру
овог комада извести на истој сцени у 18 часова пред
ученицима средњих школа. Целокупну продукцију представе „Друга страна медаље“ потписује Позориште „Раша
Плаовић“.

Уторак, 21. мај

БИОСКОПСКИ ХИТОВИ
Четвртак, 23. мај у 20:30 h

Лена Ковачевић и Александар Јовановић
у убском Дому културе
Након концерта на Убу, Лена одлази на краћи одмор,
после ког ће одржавати концерте у региону. У Немачкој ће
наступати са симфонијским оркестром, чему се посебно
радује. Истиче, да никада не наступа по клубовима и дискотекама, јер изводи нешто озбиљнији репертоар. Најчешће
наступа на фестивалима, позоришним турнејама. Иако је
наступала широм Европе, чак и у Америци, наступи такмичарског карактера, Лену нису много привлачили. У јуну јој
излази нови албум.
Лена је, заједно са Бајагом, снимала музику за филм
„Професионалац“ 2003. године, а најавила је сарадњу и на
неким другим филмским пројектима. Пре недељу дана,
позајмила је глас главној јунакињи птичици Калифи у анимираном филму „Ману Муња“.
Д.Капларевић

Од 28. до 31. маја

ЗАВРШНЕ ПРИРЕДБЕ
ПРЕДШКОЛАЦА
Као и сваке претхдне, тако и ове године, васпитачи
Предшколске установе „Уб“ по завршетку обавезног
припремног предшколског програма, са децом припремају
завршне приредбе на нивоу својих васпитних група. Да су
спремни за полазак у „праву“ школу, шта све знају и
колико су научили у вртићу, убски малишани показаће на
приредбама 28, 29, 30. и 31. маја, које ће бити изведене у
сали Дома културе. Улаз слободан.

Убска публика имаће прилику да 23. маја погледа
изведбу хит представе „Идеална половина“, у којој улоге
тумаче Олга Одановић, Вучић Перовић, Анастасиа Мандић
и Милан Калинић. Ради се о урнебесној комедији о четворо
људи који, све време, преплићући своје карактере, ставове, жеље, дилеме и страхове, у потрази су за љубављу и
својим идеалним приликама и партнерима, што доводи до
неочекиваних ситуација и заплета. Представа се игра на
великој сцени Дома културе, а улазница кошта 400 динара.

СВЕ О УБСКОМ РУКОМЕТУ
НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

www.rkub.rs
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ТРИ ФУДБАЛСКА ВЕТЕРАНА

ИГРАЛО СЕ У ОПАНЦИМА
Алимпије Лукић је, вероватно, најстарији фудбалски
ветеран у Тамнави, он ‘’гази’’ десету деценију живота
Бековски пар Фудбалског клуба ‘’Памбуковица’’, а
уз њих и голман, састали су се, недавно, после прославе 70те годишњице оснивања овог спортског колектива.
Алимпије Лукић и Богосав Васиљевић (бекови) и Мирко
Нинковић, голман, давних година, жарили су и палили на
тамнавским ливадама које су, понекад служиле, и као
фудбалска игралишта. У кухињи Лукићеве куће у разговор
се укључио и његов брат Милорад, који је био тренер, а у то
време, пре готово 70 година, тренер је био све, економ,
организатор, па и резерва - по потреби.
- Утакмице смо играли са екипама из околних села,
није било лигашког такмичења- сећа се Алимпије, који је
добрано загазио у десету деценију живота.- Играло се
недељом и за празнике. Ишли смо на утакмице у
тракторским приколицама, гумарабама, а понекад и фијаке-

Мирко, Алимпије и Богосав
рима. Наш голгетер је био Цане Танасић, а Мирко Нинковић,
кад је дошао за наставника у памбуковачку школу (1953.),
постао је незамењив. Сећам се како је могао да се, на
рукама, држи, на усправној стативи - паралелно са пречком.
- Било је то време ентузијазма -додаје Нинковић.Бекови Алимпије и Богосав били су дуго незамењиви, а
често смо побеђивали захваљујући нашој сарадњи пред
голом. Иначе, имали смо само једну лопту и, ако се случајно
пробуши за време утракмице, настаје прекид док се фудбал
не окрпи...
- Играло се у опанцима, углавном, ‘’папулама’’, са
шарама- сећа се Богосав. - Почео сам на Васкрс, као бек, и
то на утакмици у Кожуару. А радио сам у Београду, па, кад је
утакмица, пешке до Стублина на воз! После сам набавио
бицикл...
Било је то време правог фудбалског ентузијазма.
Запамћена је утакмица из 1955.године која се играла на
убској сточној пијаци, а спектакл је употпуњен падобранским скоковима.
- Сећам се Драгољуба Џајића кад је играо за насбуде се успомене Милорада Лукића. - Са мојим братом
Алимпијем играли су и Живота Црногорчевић, Живорад
Капетановић, Мија Михаиловић, Славко Моловић, Пера
Гавриловић, Андрија Ђорђевић (велики шармер, иначе,
био је директор школе у Докмиру).
- Победили смо, једне прилике, Тврдојевац са 25:1,
а тада још нисмо имали дресове- надовезује се Алимпије.Живорад Поцерац, Здравков, је много дао за памбуковачки
фудбал. Једном нас је возио фијакером на гостовање.
- Дуго смо играли у својој обући, а онда су нам
купили дресове, копачке, мреже и лопте, да се не крпи она
једна- са осмехом прича Мирко Нинковић. - Публика нас је
пратила кад смо гостовали, понекад и стотинак навијача,
можда и више него у данашње време.
Посебан ривалитет је био са Брезовицом, где су на
утакмицу навијачи ишли организовано, као на свечаност. А,
заправо, те утакмице су и биле својеврсне свечаности на
којима би ретко долазило до сукоба. Играло се срцем и
поштовао се фре-плеј. Разуме се да су фудбалери уживали
у популарности, посебно код девојака.
Прича се наставља, готово, у недоглед. Ми бележимо и податак како се памбуковачко игралиште селило.
Прво је било код школе, па код садашње здравствене
станице. Затим се играло на Стојадиновом пашњаку, па у
Ратковој бари... Фудбал се баш неговао у Памбуковици! М.М.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
ИМАТЕ ЛИ СВОЈ ПРОФИЛ ИЛИ СТРАНИЦУ?

ВИДИМО СЕ НА ФЕЈСУ
Свет је одавно постао глобално село. Друштвене
мреже су дефинитвино премостиле све оно што је некада
било препрека за контакте међу људима. Даљина нема
више оно значење које је имала када се телефонски
разговор са пријатељима из другод града (или села)
заказивао два-три дана унапред.
У убској старој пошти (садашња библиотека) биле
су две кабине у којима су обављани пословни, родбински,
а често и љубавни разговори. Запамћен је један млади
пар. Она је студирала у Београду, он - момак са убске
калдрме. Љубав је била толико јака да су морали да се
чују сваки дан (иако је она долазила на Уб, у родитељски
дом, сваког викенда)... Коштало је то много иако је
поштански службеник, телефониста, кад год је имао
прилику, ‘’прогледао кроз прсте’’ момку и није наплатио
минуте потрошене у телефонској кабини. Понекад,
једноставно, није евидентирао разговор јер, у централи,
тада није био бројача за импулсе, а за Пошту је трошак, за
успостављену везу, био занемарљив...
А сада? У кафићима често виђамо младе
загледане у таблете... Љубав на даљину је постала сасвим
обична ствар. Познанства настају, све чешће, на Фејсбуку.
‘’Пријатељи’’ се, понекад, лажно представљају, догађају
се разне преваре и злоупотребе. Месинџер и Вибер
омогућују разговоре ‘’ без коштања - док издржи
батерија’’...
Кинези су већ почели увођење телефонске
технологије пете генерације (научници су подигли глас јер
се овом тахнолошком новином вишеструко увећава
опасност од електронског зрачења). Међутим, виртуелни
свет постаје све ‘’опипљивији’’ и, опет у Кини, све је више
оних који плаћају за ‘’доживљај љубави’’ са виртуелном
партнерком (или партнером). У блиској будућности,
вероватно, биће могућ и доживљај ‘’блиског односа’’ уз
коришћење, рецимо неке шесте генерације паметених
телефона...
И - да се вратимо оним љубавницима из старе
убске поште. Као да је јуче било! Седамдесетих година
прошлог века за ‘’љубав преко телефонске жице’’ било је
потребно платити, рецимо, толико колико би коштао ручак
у кафани, док је сада довољно рећи:’’Видимо се на
Фејсу!’’, укључити лап-топ или таблет и... препустити се
брескрајним разговорима. А, ипак, све има своју цену.
Овако или онако... Уосталом, сваки напредак је, увек,
тражио жртве.
М.М.

ЧИТАОЦИ НАС ИСПРАВЉАЈУ

КАФАНА ЦЕНТРАЛ

У 237.броју Гласа Тамнаве објавили смо фотографију кафане ‘’Централ’’ из старих времена Убске
чаршије са грешком у тексту. Љубазношћу Убљанке
Гордане Ашковић, унуке власника Централа Душана
Марјановића (на слици - седи у првом плану, десно)
добили смо поуздано објашњење да је та кафана била у
приземљу куће у Главној улици која је данас под
заштитом државе, а у којој Гордана живи (у приземљу
држи цвећару). Дакле, то није кућа која је срушена да би
била подигнута нова зграда. Иначе, после ‘’Централа’’,
Марјановић је подигао и ‘’Шумадију’’, потоњи Ресторан
‘’Парк’’ са собама на спрату...

ХРНОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

16.мај 2019.г.

КАКО СЕ УБ МЕЊАО

ОД КАСАБЕ ДО ГРАДА
Мењала се слика Уба, али је још понешто
остало препознатљиво старијим генерацијама
Некада давно центар Уба је био на почетку Ђуниса, а
пуно пре тога, показала су археолошка истраживања,
насеље је било недалеко од некадашњег рудника лигнита у
Звиздару. У 19. и 20. веку, а вероватно и у турско време,
центар се померао на зараван испод Вучијака, од црквене
порте према Убачи. Слика горе потиче из прве половине
прошлог века (највероватније из првих деценија), а неке од
зграда су једва препознатљиве.
Слика доле је садашњи изглед Главне улице, али
административни центар се преселио, за зградама
полиције, општине и јавних предизећа на десну обалу
Убаче. Ту је никао и нови убски хотел, фонатана, паркић,
дечија игралишта... Ипак, код Убљана је остала навика, која потиче ко зна од када да, када крену у стари центар Уба,
кажу:‘’Идем у варош’’, јер су ту улицу одувек звали Варош...

ПАНОРАМА УБА- НЕКАД И САД
На доњим фотографијама приказане су панораме Уба
из двадесетих година прошлог века и данас, фотографисане са простора данашње улице Браће Ненадовића. Мало
је препознатљивих зграда и кућа које су се задржале до
данас. Ипак, најупечатиљивији утисак оставља простор
који је некада заузимала сточна пијаца са вагом на којем се
данас налази модеран градски трг и фонтана.

Панорама Уба, двадесетих година прошлог века

Панорама Уба из сличне перспективе, данас
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ЈОШ ЈЕДНА ДОНАЦИЈА ИРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

У КАЛЕНИЋУ И ЛИСОМ ПОЉУ ОДРЖАНИ

ПЕТ ХИЉАДА ФУНТИ
ЗА УБСКИ АЗИЛ

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЗ
У Каленићу и Лисом Пољу, 12.маја, одражни су избори за
чланове Савета месних заједница. Од укупно 426 гласача у
Каленићу је на изборе изашло 134 пунолетних мештана
(излазност 31,46 посто), а за председника села изабран је
Живота Перић, чије су име заокружила 103 бирача. За
његовог заменика изгласан је Бранимир Васић са 88 гласова,
док ће чланове Савета месне заједнице у Каленићу чинити и
Милош Петровић, Миленко Васић и Никола Пантелић.

Пројекат бесплатних стерилизација паса
и мачака наставља се у мају
Трочлана женска екипа Организације „Animal Support
Trust“ из Ирске у априлу је поново посетила Прихватилиште за
псе и још једном уручила помоћ вредну око 5.000 фунти. И
овог пута донели су велику количину хране, ћебад, играчке,
чиније, опрему за псе и оно највредније - лекове и препарате
против спољашњих и унутрашњих паразита, које Азил не
обезбеђује, а веома су скупи. Осим тога, Lynda Hill из ове
организације учествовала је у Трци доброте на београдском
маратону, где је успела да прикупи потребну и не малу суму
новца за операцију беле лабрадорке из Прихватилишта, док су
њене колегинице (Alison Lennon i Elaine Dunbar) средиле и
ошишале „најчупавије“ четвороношце. Такође, уз помоћ
ирских пријатеља, прошле године започети пројекат

ТАКМИЧЕЊЕ У ПЕВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПЕСАМА

ПЕСМОМ ДО ОЧУВАЊА ТРАДИЦИЈЕ
Освојено једно прво и четири друга места у јакој конкуренцији ученика из целе Србије
На 4. Републичком такмичењу у
певању традиционалних песама, које је
одржано у суботу и недељу, 11. и 12.
маја, у ОШ „Младост“ Нови Београд,
тим од десет ученика ОШ „Милан
Муњас“ освојио је једну прву и четири
друге награде. У великој конкуренцији
ученика из целе Србије (Београд,
Краљево, Лесковац, Беочин, Власотинце, Умчари, Десимировац, Прокупље и други градови и општине), убски
основци задовољили су већину критеријума потребних да се оствари висок
ниво извођења српских традиционалних песама. Бодовани су певачки
сегменти, као што је боја гласа, интонација, дисање, дикција и артикулација,
одабир песме и примереност узрасту
извођача, као и интерпретација.

ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИ

ОДРЖАНА
МАЈСКА АКЦИЈА
Представници Општинске управе Уб
на изборима у Лисом Пољу
У Лисом Пољу је излазност на ове изборе била на
изузетно виоском нивоу, чак 52,46 посто (гласало 64 од
укупно 122 бирача), а „трку” за првог човека села одлучио је
један глас. За председника Савета месне заједнице изабран је
Милош Богићевић (46 гласова), за заменика Предраг Перић
(45), док ће функцију члана овог тела обављати Александра
Којић (36).

ПРОШЛЕ СУ 74 ГОДИНЕ ОД ОСЛОБОЂЕЊА

ОБЕЛЕЖЕН
ДАН ПОБЕДЕ

Ирске добротворке са Марином и Дамјаном
бесплатних стерилизација наставља се у мају, а за почетак
обухвата 20 женски паса и десет мачака оба пола. Организације
„Animal Support Trust“ је највећи и најредовнији добротвор
штићеника убског Прихватилишта и ово је њихова шеста донација. Све су остварене посредством Удружења за заштиту
животиња „Пријатељ“, то јест пре свега захваљујући Марини
Ђурђевић и њеној ћерки Дамјани Ојданић, које једине свакодневно волонтирају у Прихватилишту и несебично су посвеД.Н.
ћене борби за бољи живот напуштених паса.

Црвени крст Уб, у сарадњи са
Институтом за трансфузију крви
Србије, сваког првог петка у месецу
организује акцију прикупљања драгоцене течности. Тако је било и 3. маја,
када је на Убу спроведена још једна
успешна кампања, уз велики одзив
добовољних давалаца. И ову, пету по
реду, акцију од почетка године су, према речима секретара Црвеног крста
Слободана Моловића, подржали локална самоуправа и КЈП „Ђунис“, који
обезбеђује напајање електричном енергијом за трансфузиолошки аутобус.
„За сваку акцију у сусрет нам
излазе запослени у предузећима и
установама на територији наше
општине, као и средњошколци, тако да

Тамнава је осветлала образ у Другом Светском рату
- поручио је Богољуб Павловић, секретар ОО СУБНОР-а Уб
Полагањем венаца на споменике настрадалим борцима на
Градском тргу, 9. маја, обележен је Дан победе над фашизмом. Тога дана
1945. године, нацистичка Немачка је потписала капитаулацију, чиме је
формално завршен Други светски рат и окончан највећи сукоб у историји
човечанства. Сенима ратника који су се борили против фашизма
поклонили су се представници општине Уб, Црвеног крста, СУБНОР-а и
других борачких организација.
Говорећи о значају 9. маја, секретар Општинског одбора СУБНОРа Богољуб Павловић је подсетио да је у историјској победи над фашизмом и нацизмом велики допринос дала Србија и тадашња Југославија.
-У току четворогодишње народноослободилачке борбе, наша
Тамнава је дала 982 жртве, које не смемо да заборавимо. Уб може да се
поноси двојицом народних хероја, Миланом Муњасом и Рајком
Михаиловићем, као и плејадом истакнутих бораца и патриота, међу
којима су др Радоје Мијушковић, Света Поповић, Пуја Пандуровић, Чеда
Тодоровић и други. Тамнава је осветлала образ у Другом Светском рату,
поручио је Павловић.
Осим као Дан победе, 9. мај се обележава и као Дан Европе и то од
1950. године, када је покренута иницијатива за стварање данашње ЕУ.

Полагање венаца на спомен обележја
на Градском тргу

Уб, Лајковац, Владимирци и Мионица

064/2180-588
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Најбоље место
за вашу рекламу !
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сам велики оптимиста и мислим да
ћемо ове године прикупити више
јединица крви него претходне. Поред
тога, ми смо у сарадњи са месним
заједницама, удружењима грађана,
пре свега спортским удружењима и
другим организацијама, обезбедили
да већ од јуна месеца акције спроводимо и у Памбуковици, Бањанима и
Радљеву. Тако ће сви наши суграђани
моћи да на најједноставнији начин
дају крв и постану чланови најхуманије породице на свету“, најавио је
Моловић.
Наредна акција добровољног
давања крви на Убу ће бити одржана 7.
јуна.
Д.Н.

Певачи са својим наставицама музичког
Ученица Милица Адамовић освојила
је прву награду са песмом „Маријо, ћеро
мори!“ у другој категорији (ученици петог
и шестог разреда), док су другу награду
освојили: у првој категорији Јелисавета
Ђокић (ученици трећеч и четвртог
разреда) са песмом „Девојчица воду
гази“, у другој категорији Бојана Јовановић са песмом „Прелетеше птице ластавице“ и две групе певача. Прву групу
спремала је професор музичке културе
Тамара Ристић Тешић, а чиниле су је
ученице петог разреда - Јања Марковић,
Андреа Илић, Цвета Гајин и Мирка
Петровић. У народним ношњама, уз
ритмичку пратњу даира, отпевале су
двогласно, песму „Чије је оно девојче“.
Другу групу коју је спремала Дуња

Капларевић, чинили су ученици осмог и
шестог разреда: Катарина Лончаревић,
Горана Перишић, Милица Адамовић и
Стефан Капларевић. Они су двогласно
отпевали композицију „Засп'о Јанко“.
Републичко такмичење, које из годину
у годину, постаје све озбиљније и посећеније, посвећено је професорки Оливери
Ђурић, која је младе људе, кроз стотине
народних и уметничких песама, обрада и
аранжмана, непосредно упознала са музичким идентитетом сопственог народа.
Захваљујући етномузиколозима, који су
прикупљали и записивали традиционалне
песме, највећи број песама сачуван од
заборава у изворном облику, а значај овог
такмичења је што се српска традиција
преноси и на млађа покољења.
Д.К.

НЕОБИЧНА ЉУБАВ

ДЕВОЈЧИЦА КОЈА ВОЛИ КОЊЕ
Тринаестогодишња Дуња Пурић, од
када зна за себе, своју љубав несебично
даје животињама, а посебно место у
њеном срцу заузели су коњи.
Уз велику подршку родитеља
Милене Андрић и Александра Пурића,
Дуњини снови о дружењу са прелепим
животињама, коњима, су остварени.
- Почела сам да јашем прво на
хиподрому у Шапцу, на једној кобилици.
Затим сам прешла на Зору, у пољопривредној школи у Шапцу, након чега сам у
Београду учила јахање на Дафни. После
паузе, поново сам кренула у Шабац и од
тада јашем тамо и прескачем препоне на
четворогодишњој кобили Тајани, која је
раније трчала трке. Са њом сам највише
скочила, преко 70 центиметара – започиње причу Дуња Пурић, која поседује два
коња: Голден-а и Вајлд Вест-а. Иначе, то

Дуња Пурић

Љубав која нема границе
су енглески пунокрвни коњи, раса која се
користи за галопске трке. Голден прескаче препоне и налази се надомак Ваљева. Припада тамносмеђим затвореним
доратима. Чувају је пријатељи Дуњиних
родитеља. Вајлд Вест, отворени дорат,
галопер, има две године и спремају је за
трке.
Ускоро Дуњу очекују такмичења, а
родитељи је редовно одвозе на тренинге,
три пута недељно. Са Дуњом раде два
тренера, Илија Савић, који тренира прескакање препона и Милош, који му помаже. Сваки проведен тренутак са коњима
се овековечи снимком или фотографијом. Често изнад њих напише: „Некима
за срећу треба много! А мени, мени за
срећу требаш ти!''
Д.Капларевић
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На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) члана 21. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
Владимирци („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.22/13),
Комисија за спровођење поступка јавног надметања (лицитације) за давање у закуп пословног простора општине Владимирци,
расписује следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
За давање у закуп пословног простора за обављање угоститељских услуга путем јавног надметања
(лицитације) на базену у Владимирцима
Општина Владимирцу даје у закуп пословни простор за обављање угоститељских услуга, који је у јавној својини општине
Владимирци и то:
ЛОКАЦИЈА:
1. СРЦ Владимирци – пливачки базен
- монтажни објекат бр. 1, површине 6 м2, са коришћењем летње баште
почетна цена 6.000,00 динара по метру квадратном, за 1 месец закупа
2. СРЦ Владимирци – пливачки базен
- монтажни објекат бр. 2, површине 6 м2, са коришћењем летње баште
почетна цена 6.000,00 динара по метру квадратном, за 1 месец закупа
3. СРЦ Владимирци – пливачки базен
- монтажни објекат бр. 3, површине 4 м2, са коришћењем летње баште
почетна цена 6.000,00 динара по метру квадратном, за 1 месец закупа.
Издавање у закуп наведених пословних просторија обавиће се путем јавног надметања (лицитације). Сва заинтересована лица,
лично или путем овлашћеног заступника, могу учествовати на јавном надметању.
Јавни оглас биће објављен у листу „Глас Тамнаве“ Уб и на сајту Општинске управе Владимирци (www.vladimirci.org.rs).
Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп, у време трајања јавног оглашавања.
Пријаве за јавно надметање примају се од 14.05.2019. године до 28.05.2019. године, до 12,00 часова, предајом на писарницу Општинске
управе општине Владимирци. Пријава на оглас се доставља Комисији за спровођење поступка јавног надметања (лицитације) за давање у
закуп пословног простора општине Владимирци за обављење угоститељских услуга на базену у Владимирцима.
Учесници су дужни да пре почетка јавног надметања-лицитације доставе Пријаву која треба да садржи: доказ о уплати депозита, износ
закупнине која се нуди, основне податке за физичка лица (име, презиме, адреса, број личне карте, ЈМБГ; ако је учесник предузетник - име и
презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствен број грађана, назив радње, матични број, оригинал или оверену фотокопију
решења о упису у Агенцију за привредне регистре; за правна лица: назив и седиште, оригинал или оверену фотокопију решења о упису
правног лица у судски регистар са свим прилозима ако је понуђач правно лице), пословни простор за који лице жели да лицитира, као и
положени депозит у износу од 20% од укупне месечне закупнине по почетној цени за пословни простор пре почетка надметања на текући
рачун бр. 840-742155-843-80, позив на број 9753-112, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
Уколико физичко лице излицитира пословни простор, дужно је да до датума склапања Уговора о закупу монтажног објекта
региструје радњу за обављање угоститељских услуга испуни све услове за обављање угоститељске делатности.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку јавног надметања.
Заинтересованом лицу које је излицитирало пословни простор положен депозит ће бити урачунат у цену закупа, а осталим
учесницима ће бити враћен.
У случају одустајања од закупа, лицу које је излицитирало пословни простор, депозит се враћа.
Лицу које је излицитирало пословни простор дужно је да у року од 8 дана од дана достављања Закључка о прихватању лицитације,
закључи Уговор о закупу и изврши уплату закупнине за први месец закупа. Закупац је у обавези да за следећи месец закупа изврши авансну
уплату закупнине, у противном сматраће се да је Уговор раскинут.
Јавно надметање ће се одржати у просторијама Општине Владимирци у улици Светог Саве бр. 34, дана 28.05.2019. године са почетком
у 13,00 часова.
Најмањи износ за који се може повећати лицитирани износи 2.000,00 динара (лицитациони корак). Објекти ће бити издати у
закуп лицима који понуде највећи износ закупнине.
Пословни простор се издаје у виђеном стању, трошкове довођења пословног простора у употребно стање сноси будући закупац – без
права надокнаде.
Пословни простор се издаје од 01.07.2019. године до 31.08.2019. године а што ће бити дефинисано уговором о закупу.
Право учешћа на огласу имају физичка лица, правна лица и предузетници.
Трошкове употребе електричне енергије закупци ће плаћати паушално у договору са управом базена.
Уколико подносилац понуде, који је одлуком Комисије изабран као најповољнији понуђач, у остављеном року од осам дана од дана
пријема Одлуке о избору не уплати потребна средства-износ закупнине за један месец сматра се да је одустао од понуде.
У том случају Комисија ће предметни објекат понудити следећем најповољнијем понуђачу, уколико исти није члан породице лица из
претходног става, односно правно лице чиј је оснивач, или ће предметни објекат поново огласити.
За све оддатне информације заинтересовани се могу јавити на телефон: 513-141.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ана Пантелић, дипл. правник
ВЛАДИМИРЦИ
У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка,64/2010-одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 одлука УС и 98/13 одлука УС, 132/14,145/14,83/18,31/19 ), чланом 55.-68. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС”, бр. 32/19) и извршене
стручне контроле Нацрта планских докумената од стране Комисије за планове општине Владимирци на седници одржаној 07.03.2019.
године, Општинска управа општине Владимирци, Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове ставља на

ЈАВНИ УВИД

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БАЊА ВЛАДИМИРЦИ“ У ВЛАДИМИРЦИМА
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана, од 16.05.2019. до 15.06.2019. закључно, у просторијама Општине Владимирци
(зграда бившег катастра непокретности), канцеларија број 3, у периоду од 12-15 часова сваког радног дана.
Инвеститор Нацрта плана је општина Владимирци, Светог Саве 24, а носилац израде је ЈУП „ПЛАН“ Шабац, Косте Абрашевић
10, ( односно, ЈП „ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ“ Карађорђева 27, као правни следбеник).
Службена лица Одељења даваће у току трајања јавног увида основне информације о Нацрту плана заинтересованим лицима
сваког радног дана у периоду од 12-15 часова .
Нацрт плана биће изложен и у дигиталном облику на интернет страни www.vladimirci.ors.rs
Сва заинтересована правна и физичка лица, могу да изврше увид у Нацрт плана, као и да у току трајања јавног увида доставе
своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове, Општинске управе
општине Владимирци, ул. Светог Саве бр. 24, поштански број 15225 Владимирци, закључно са 15.06.2019. године
Примедбе се могу образложити на Јавној седници Комисије за планове општине Владимирци која ће се одржати 17.06.2019.
године у просторијама општине Владимирци (сали Конака) са почетком у 13,00 часова
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

ЛАЈКОВАЦ

16.мај 2019.г.
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Lajkova~ka
panorama
Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ОТВОРЕНА НОВА СЕЗОНА АСФАЛТИРАЊА У ЛАЈКОВАЧКИМ СЕЛИМА

У СТЕПАЊУ САВЛАДАНА ТЕШКА ДЕОНИЦА
- Чим се временске прилике нормализују, крећемо са радовима на новим путевима и улицама. Најпре ће то бити
пут за Гајиће у Марковој Цркви, затим деоница за Гајиће у Боговађи, пут за Томиће у Јабучју, пут за Јевтиће у
Доњем Лајковцу, као и неколико улица у Лајковцу- истиче Андрија Живковић, председник општине Лајковац.
Мештани засеока Гујари у лајковачком селу Степање,
након неколико деценија борбе са неприступачним и
блатњавим путем, коначно су добили асфалт у дужини од
700 метара. Захваљујући локалној самоуправи, која је
финансирала радове, аранђеловачко предузеће „Арбаг”
савладало је тешку деоницу са доста успона. Нови пут у
Гујарима сада изгледа као писта, прочишћени су и канали, а
становници овог дела Степања добили су обећања да ће пут
који води ка Ваљевској Лозници, можда већ ове године,
добити нове метре асфалта. То им је поручио председник
општине Лајковац Андрија Живковић током обиласка
радова прошлог петка.
- Степање је било запостављено у последњих десетак
година, јер за то време у овом селу није урађен ни метар
асфалта. Ми смо решили то да променимо и већ 2016.године

ПРИДВОРИЦА БЕЗ
НЕАСФАЛТИРАНИХ ПУТЕВА
Током протеклог викенда асфалтирање је настављено и у Придворици, где је у засеоку Панићи урађено
350 метара веома стрме деонице са које је, и после
најмањих падавина, вода односила сав пресути камен.
На овај начин решен је овај дугогодишњи проблем на
некадашњим „војном путу” који користи велики број
мештана овог краја.
- У Придворици последњих година није било никаквих радова, па је утолико радост становника овог села
већа, јер су дочекали нове метре асфалта. Са ових 350
метара асфалта, ово село готово и нема више неасфалтираних путева, бар у оном делу где живи доста људи.
Остали су углавном њиварски путеви које ћемо кроз редовно одржавање сигурно насипати ризлом и поправити
њихово стање- истакао је током обиласка радова први
човек општине Андрија Живковић.

Живковић у разговору са мештанима Придворице
Председик Савета МЗ Придворица Милош Милошевић искористио је прилику да се захвали локалној
самоуправи на свим испоштованим договорима и
изузетној сарадњи.
- На овај начин коначно смо обезбедили да и
становници заеока Панићи имају нормалне услове за
живот. У овом крају има неколико кућа, али је пут био у
јако лошем стању. Вода је носила сваки материјал којим
смо насипали пут, па ниједна друга опција није давала
резултате, већ је асфалт био једино решење - са задовоством је констатовао Милошевић.

Асфалтирање у Степању
асфалтирана је једна краћа деоница од 200 метара, која је изузетно важна
јер спаја два пута. Током
прошле године урадили
смо око километар асфалта на путу за Молеровиће и путу за Поповиће
у близини Цркве. Данас
смо завршили ових 700 метара по веома неприступачном терену, што значи да су мештани Степања само у претходне три године добили око два километра асфалта- нагласио је
Живковић.
Према његовим речима, актуелно општинско руководство променило је навике које су увеле претходне власти, где
се буџет општине кројио по жељи одређених људи и где се
излазило се у сусрет одборницима у локалном парламенту.
- Данас смо сведоци да Степање које нема представника у
локалном парламенту, где месна заједница није тако активна
као неким у другим селима, добија асфалтне путеве на које су
чекали годинама, да не кажем деценијама. У Степању у односу
на остала Лајковачка села има доста младих, а ово је само
један од корака да заједно са локалном заједницом задржимо
младе на селу- закључио је Живковић током асфалтирања у
Степању.
Мештанка Степања Весна Стефановић, чија се кућа налази на овом путу, захвална је локалној самоуправи на изведеним радовима, који ће доста олакшати живот становницима
овог краја.
- Моја деца су ишла у школу овим путем и јако су се
намучила газећи блато, јер услови за путовање су били катастрофални. Асфалт нам много значи, јер у овом крају живи стотинак људи. Овај део Степања је јако специфичан географски и
када падају кише сва вода са брда нам се слива у двориште и
зграде. Мислим да су сада наши проблеми трајно решен и за то
се захваљујем председнику општине Лајковац Андрији Живковићу, за сав уложени труд и жељу да нам изађе у сусрет и олакша живот у селу- истакла је Весна Стефановић.
Поред бројних мештана који су се, овом приликом, у
изузетно добром расположењу окупили, посебна атракција био
је деведесетогодишњи Боривоје Стефановић. Он већ
деценијама живи у Словцу, али је дошао да присуствује
коначном проласку асфалта поред своје родне куће, на шта је
чекао цео свој живот.
Милован Миловановић
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

У СУСРЕТ
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
- Суфицит у буџету у износу од 30 милиона динара
остварен је из програма ренте и програма екологије.
- Отварање нове зелене пијаце заказано за 19.мај.
Деведесетчетврта седница Општинског већа општине Лајковац протекла је у
знаку припрема за предстојећу седницу
локалног парламента, која ће бити
одржана 17.маја. Усвојено је укупно шест
тачака дневног реда углавном административне природе, а међу њима посебно се издвојило разматрање упутства
за припрему првог ребаланса буџета
општине Лајковац у 2019.години. Према
речима председника општине Лајковац
Андрије Живковића, у првој половини
године суфицит у буџету у износу од 30
милиона динара остварен је из програма
ренте и програма екологије.
- Лично нисам задовољан трендом
којим се послови и набавке одвијају у
првој половини године, јер велики број
набавки је спреман и чека своје расписивање, тако да сада каснимо са одређеним пословима на нашој територији и то
је сигурно један од главних проблема
који нас коче у релизовању планова за
2019. годину. Оно што је добро јесте да
све започете радове из 2018.године
реализујемо већ у првој половини ове
године и то је видљиво. Са стабилизацијом временских прилика крећу нови
радови на путној инфраструктури у
Доњем Лајковцу, Марковој Цркви,
Боговађи и Јабучју, а такође се очекује
завршетак Градског платоа испред
зграде општине. У плану је и измештање
пијаце и уређење парка на том простору,
а за 19.мај смо заказали и отварање
зелене пијаце на новој локацији, тако да
немамо пуно празног хода. Можда се
могло урадити више да су наше службе
биле ефикасније, али се надам да ће
начелник општинске управе пронаћи

ОДРЖАН ХАЈДУЧКИ САСТАНАК
КОД ЈОЛИЋА ВОДЕНИЦЕ

САСТАЛИ СЕ
У ГОРИ ХАЈДУЦИ
Традиционалнни "Хајдучки састанак", ове године
уочи Ђурђевдана, одржан је код чувене Јолића воденице у
Лајковцу. Поклоници хајдучке традиције из Колу-баре,
Шумадије, Мачве и Херцеговине предвођени харамбашом,
изашли су из Јолића воденице праћени гуслаима и звуком
чекетала над воденични каменом. Затим су отишли до
риболовачког клуба Шаран, да ce joш једном опросте од
јатака, "код којих су зиму зимовали." Ту је Туристичка
организација општине Лајковац, организовала завршни
дан манифестације „Мајски сусрети” на Колубари и ревију
виолине „Златно гудало”. Наступили су и гуслари и
песници епске поезије Милорад Шаровић, Милутин

ДОГОДИНЕ ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ

Андрија Живковић
решење и у наредном периоду имати
активнију годину у односу на прошлуказао је у изјави за медије након седнице
Већа први човек лајковачке општине.
Живковић је, овом приликом, истакао и да је општина Лајковац почетком
маја потписала уговор са Путевима
Србије за реконструкцију три државна и
изградњу неколико локалних путева и
улица у износу од 350 милиона динара,
што сматра изузетним успехом који ће
оставити велоког трага на путној инфраструктури у лајковачкој општини. Поред
тога, у наредних неколико дана биће
расписане и Јавне набавке за реконструкцију средње школе у Лајковцу и
основне школе у Бајевцу, где се извођење радова, ако све протекне по плану,
очекује током летњег распуста.
М.М.М.

Хајдуци и гуслари код Јолића воденице
Гвозденовић и Никола Влаховић, те фрулашица Биљана
Пауновић, а директор ТОО Лајковац, аутор манифестације
и почасни харамбаша том приликом је рекао:
- Хајдуци су у народним песмама опевани као
национални хероји, тако је и било у 17.веку када су се
супротставили агама и беговима и шићар делили са
сиротињом. Већ у каснијим столећима без разлике су
нападали трговачке караване, па и богатије сељаке, а
једина жеља им је била да се лепо одену, наоружају, јашу
добре хатове и обезбеде себи слободу. Таква се могла
стећи само у шумовитом горама далеко од очију законодаваца. Нама је циљ да од ове манифестације направимо туристичку атракцију, са културним садржајем лишену кича и неукуса. Интересовање наших грађана и гостију из иностранства за ову тему, показују да труд који
улажем у реализацију овог пројекта већ 16 година није
А.Р.
узалудан.
ПРАЗНИК РАДА У ЛАЈКОВЦУ

ПРОСЛАВА И ПО КИШИ

СТВАРАЊЕ АТМОСФЕРЕ ШТО ВЕЋЕГ УЛАГАЊА
земљиште моћи да се користи за
изградњу пре свега пословних простора,
првенствено у грађевинској зони. Најзанимљивији потез биће свакако дуж Ибарске магистрале, од ОМВ пумпе ка Лазаревцу. Имамо велики број парцела за које
ће сви заинтересовани моћи да учествују
на лицитацији и да купе земљиште на
коме ће на законом прописан начин
изградити свој пословни простор. Тиме
ће се створити атмосфера што већег
улагања, пре свега у мала и средња
предузећа, која су јако неопходна свакој
средини, па и лајковачкој општини.

Киша и ветар нису омели Лајковчане, да мајски уранак
дочекају крај Колубаре. Већ са првим сумраком на обали
Колубаре плануле су прве логорске ватре, а котлићи и
роштиљ код лајковачког Дрвенграда, прелазе у традицију.
Многи су у том маниру наставили и на сам празник рада.
Посебно је било весело код Кумове воденице, где се уз
музику и кулинарске специјалитете могла чути и добра
музика. Ту се првог маја развило и коло, а велики број
малишана уживао је у игри на пропланку између јаза и реке
Топлице.

Првомајско весеље код Кумове воденице
У овом селу било је славља и у етно парку преко пута
цркве Светог Димитрија.
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ЛАЈКОВЧАНИ И ЛАЗАРЕВЧАНИ

СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА
„ШАРАНА“

ЗАЈЕДНО
У НОВОМ САДУ

Општинска организација спортских риболоваца „Шаран“
идуће године навршава 70-ту годину постојања. Оснавана је
половином прошлог века – давне 1950. године, а данас броји
200 чланова.

На овогодишњем
међународном
сајму пољпривреде у Новом саду, 86. по
реду, на штанду ЗЗ "Качерски мед,
представила се и Туристичка организација
општине Лајковац. ТООЛ је, овом приликом, изложила туристичку мапу своје
општине, разгледнице, брошуре и публикације на тему традиције, обичаја и
легенди краја који промовише. Првог дана
сајма 11.маја на штанду у хали 1А, био
присутан директор ТООЛ Милутин
Ранковић, који је посетиоцима презентовао туристичке ресурсе своје општине и
позивао их да посете старе цркве и манастире, воденице на колубари и Топлици, те
да се увере да ли Миле још увек иде лајковачком пругом? Сарадња између ТООЛ и
"Качерски мед" Лазаревац одавно посоји у
циљу обостране презентације и формирања заједничког бренда, који ће нас
представљати на међународном нивоу.

Такмичење пред клубом „Шаран”

Изградња платоа испред зграде општине

Усвајањем Програма отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини
општине Лајковац, отвара се могућност
изградње пословних објеката и стварања
атмосфере што већег улагања.
Председник општине Лајковац,
Андрија Живковић најављује да ће сви
заинтересовани моћи да учествују у
лицитацији и на овај начин моћи да дођу
до земљишта на коме ће изградити
пословни простор:
- Ми ћемо у наредном периоду сво
земљиште које није отуђено претворити у
грађевинско земљиште, тако да ће сво то
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Од 2014.године обновљено је међу Лајковчанима
популарно такмичење у рекреативном риболову, у коме су
чланови „Шарана“ подељени у две групе – јуниоре и сениоре
и такмиче се у пецању на пловак. Велику драж даје и
надметање у кувању рибље чорбе, када се, најчешће на
Ивањдан, обалом Колубаре између Риболовачког клуба и
Јолића воденице шире мириси специјалитета вештих
кулинара. Све то подупире и у оваквим приликама неизбежна
музика, па ce и коло од такмичара и навијача развије.
Председник „Шарана“ Саша Пивић доста је допринео да ово
такмичење прерасте у традицију, а заложио се и приликом
реновирања Риболовачког клуба, чије просторије риболовци
несебично уступају и другим удружењима, клубовима, па и
Туристичкој организацији општине Лајковац приликом
организације бројних манифестација. Риболовци и мајстори
котлића и овогодишњи јул очекују с нестрпљењем када ће
пред жиријем окушати своје умеће.
А.Р.

ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ” ЛАЈКОВАЦ

НОВЕ ЛИКОВНЕ НАГРАДЕ
На овогодишњем републичком конкурсу Института за
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, поводом
Светског дана хране, ученици ОШ „Миле Дубљевић“ освојили
су главне награде. Прво место освојили су Лука Перић,
одељење 8-3 и Урош Бољановић из одељења 6-1. Тема
конкурса била је „Правилна исхрана – улагање у будућност“.
Ово није први пут да ће се радови лајковачких ученика наћи
на промотивном постеру за Месец правилне исхране
(октобар). Њихов ментор Милоје Митровић, професор
ликовне културе у ОШ „Миле Дубљевић“, каже да се на
конкурс шаљу најбољи радови из свих округа. Ове године је у
конкуренцији било 360 ликовних радова из читаве Србије, које
су претходно изабрали жирији окружних и градских института
и завода за јавно здравље.
Б.П.

Награђени основци Лука Перић и Урош Бољановић
са директорком Биљаном Жујовић

ТОО Лајковац на штанду
ЗЗ "Качерски мед"
Задруга је регионалног карактера и
настоји да окупи што већи број пчелара
који ће постати залог за даљи развој
производа са заштићеним географским
пореклом – „Качерски мед“, као и других
врста меда и пчеларства уопште, на
читавом подручју.
Област заштићеног географског
поре-кла „Качерског меда“ обухвата
територију Београдског, Колубарског,
Моравичког и Шумадијског округа и
захвата делове општина: Лазаревац,
Ваљево, Мионица, Љиг, Лајковац,
Обреновац, Уб, Горњи Милановац и
Аранђеловац. Кроз ову област протичу
реке – Колубара, Тамава, Љиг, Уб, Качер и
Турија. Надвисују је и ограничавају
планине Повлен, Маљен, Сувобор, Рудник
и Букуља. Област заштићеног географског
порекла обухвата површину од близу 1000
километара квадратних, на којој живи
преко 300.000 становника.
Иначе, на сајму је своје производе
представило више од 1500 излагача из
земње и иностранства. Први пут ове
године, сајам је имао и зељу партнера
Италију и земљу пријатеља Тунис.
А.Р.
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УЗБУДЉИВ ДУЕЛ СА КОМШИЈАМА ИЗ ВАЉЕВА

ПРЕОКРЕТ СА КЛУПЕ
Екипа Александра Лазаревића имала је
силне муке да дође до бодова против
Радничког, није "дизелка" била на уобичајеном нивоу, али су потези младог тренера
Железничара вратили утакмицу на воденицу
домаћих. Ваљевци су два пута водили, а
тешко да би се Лајковчани радовали да нису
на голу имали Ранковића који је на чудесан начин сачувао
мрежу код резултата 1:2. Повратна Немање Марковића
омогућила је Стејанићу да још једном утврди улогу
Лазаревићевог "џокера", а врло брзо је дошло и до потпуног
преокрета након прекршаја над Лукићем. Немања Марковић је
био сконцентрисан са 11 метара, па је настављена "мртва
трка" на врху Колубарско-мачванске зоне...

ЛАЈКОВАЦ
ЗАДРУГАР ПОЛОВИЧАН У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

НОВИ ЈЕРИНИЋЕВ
РАФАЛ
Против квалитетне екипе Брезовице
момци Дејана Спасића су дошли до пете
узастопне победе и потврдили одличну
форму овог пролећа. Велики удео у победи
дао је и голман Рафаиловић који је
зауставио Гошића у мат-позицији, а после уједначеног првог
полувремена, у наставку је дошла до изражаја боља
припремљеност зелено-белих. На средини је бриљирао
Бранковић, употребљивом лоптом бацио је "у ватру"
најбољег стрелца зоне Владу Јеринића, а распуцани нападач
такве прилике ретко пропушта. Још једна соло-минијатура
голгетера Задругара била је довољна за сигурну победу,
левом ногом је послао приземни ударац који је био
неухватљив за Крсмановића.
Ипак, цех победе над Брезовицом, Задругар је платио у
Мионици, четири стартера су због парних картона пропустили
комшијски дерби, а мотивисани тим домаћих је релативно
лако дошао до важних бодова у борби за опстанак. Изузетно
занимљив меч очекује нас у суботу у Лајковцу (17 часова),
стиже разиграни Спартак из Љига који је после водећег двојца
освојио највише бодова у пролећном делу, а комплетни
"зелено-бели" пробаће да се победом приближе трећеБ.М.
пласираном Радничком...

Колубарско-мачванска зона, 22. коло

Рибница- Задругар 3:0 (1:0)

Седам дана раније, отписани Стобекс је умирен са два
брза гола, али је опуштање гостију омогућило Матићу да врати
Клупчане у игру. Ипак, све је било решено голом Прокића у
првом нападу у другом делу, а штопер Голубовић је другим
голом "оверио" бодове. Лајковчане у недељу чека још једно
"вруће" гостовање, Борац се грчевито бори за опстанак, а на
"дизелки" је да оправда улогу фаворита...
Б.М.
Колубарско-мачванска зона, 22. коло

Железничар- Раднички (Ваљево) 3:2 (1:1)
Стадион Железничара у Лајковцу. Гледалаца: 300. Судија: Бранимир
Јеличић (Пожега). Стрелци: Стевановић у 43., Стејанић у 68. и
Марковић у 70. из пенала за Железничар, а Влајковић у 11. и Ђукић у
48. минуту за Раднички. Жути картони: Голубовић, Прокић (Ж),
Новаковић, Томовић, Чочовић, Пиргић (Р).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 8, Голубовић 7 (Марковић 7,5), Стевановић 7,
Вуковић 7, Јовић 7 (Стејанић 8), Бркић 7 (Прокић 8), Стојановић 7,5,
Лукић 7, Спасојевић 8, Симић 8, Радовановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Радован Ранковић (Железничар)
Колубарско-мачванска зона, 21. коло

Раднички Стобекс- Железничар 1:4 (1:2)
Стадион у Клупцима. Гледалаца: 100. Судија: Александар Стајић
(Шабац). Стрелци: Матић у 23. за Раднички, Голубовић у 4. и 56.,
Стевановић у 19. и Прокић у 46. минуту за Железничар. Жути картони:
Манојловић, Драгићевић, Матић (Р), Бркић, Стејанић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Голубовић 8, Стевановић 7,5, Вуковић 7,
Јовић 7 (Стејанић 7,5), Прокић 7,5 (Бркић 7), Станојевић 7, Лукић 7
(Гајић 7), Спасојевић 7, Симић 7, Радовановић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Голубовић (Железничар)

ЖЕЉА У ФИНАЛУ
„КОЛУБАРСКОГ КУПА”
ФК Железничар је, 8.маја, у Ваљеву победио БудућностКрушик са 1:0 у полуфиналној утакмици Купа Фудбалског
савеза Колубарског округа. Једини погодак на утакмици
постигао је Стевановић у 22. минуту. Играчи Жеље спретно су
извели слободњак са ивице шеснаестерца, а Стевановић је
искоса с десне стране погодио супротан угао гола Ваљеваца.
Лајковачки зонаш је показао солидну игру, за разлику од
домаћина, који није упутио ниједан прави ударац према
голману Ранковићу. Ова победа је још један значајан подстрек
фудбалерима Железничара, који се боре за повратак у Српску
лигу, где су годинама играли у конкуренцији са екипом
Будућност-Крушика и другим тимовима истог ранга, где и сада
реално најбољи лајковачки клуб припада.

Стадион у Мионици. Гледалаца: 150. Судија: Милан
Балиновац (Уб). Стрелци: Јеремић у 44., Шумарчевић у 66.
и Поповић у 86. минуту.
ЗАДРУГАР: Томић 7, Јовановић 6,5, Васиљевић 6,5,
Новаковић 7, Ж.Павловић 6,5 (Бранковић -), М.Павловић 6,
Ж.Т.Павловић 6, Мићић 7, Н.Павловић 6,5, Марковић 6,5,
Словић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Лука Шумарчевић (Рибница)
Колубарско-мачванска зона, 21. коло

Задругар- Брезовица 2:0 (0:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 100. Судија:
Вељко Давидовић (Ваљево). Стрелац: Владимир Јеринић
у 47. и 63. минуту. Жути картони: Симеуновић, М.Павловић,
Ашковић, В.Јеринић, Томић (З), Радосављевић, Ситарица,
Гошић, Брадоњић (Б).
ЗАДРУГАР: Рафаиловић 7,5, Симеуновић 7,5, Петровић 7,5
(Јовановић -), Новаковић 7,5, Ашковић 8, М.Павловић 7,5,
Ж.Павловић 7,5, Бранковић 8,5, В.Јеринић 8,5 (Н.Павловић
-), У.Јеринић 7,5 (Мићић 7), Томић 7,5
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 7, Шошкић 6,5, Љубичић 6,
Павић 6,5, Марјановић 6 (Руменић 6), Радосављевић 6,
Ситарица 6,5, Јанковић 6,5 (Пештерац -), Гошић 6 (Поповић
-), Брадоњић 6, Лукић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Јеринић (Задругар)

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

КАЛЦИФИКАЦИЈА
Општинска управа општине Лајковац, Одељење за
привреду и имовинско –правне послове обавештава
пољопривредне произвођаче са територије општине
Лајковац да ће се у периоду од 10.05. до 31.05. текуће
године у згради општине, канцеларији бр.309 –трећи спрат
организовати преузимање захтева за калцификацију
обрадивог пољопривредног земљишта коју ће спровести
Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ваљево.
Право на ову меру имају пољопривредна газдинства
са територије општине Лајковац и то за парцеле површине
од 0,5-2 ха које су у власништву и уписане у регистар
пољопривредних газдинстава.
Уз попуњен образац захтева потребно је да се
приложи :
-извод из регистра-структура биљне производње;
-потврда о активном статусу пољопривредног газдинства
за 2019.годину ;
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац Одељења

Мирјана Ђаковић,дипл.правник

МИОНИЦА

16.мај 2019.г.

ХУМАНИ МИОНИЧАНИ

КОНЦЕРТ
ЗА ЈОВАНОВИЋЕ
Прикупљено 305 хиљада динара
У препуној Спортској хали Мионица 8.маја је одржан
хуманитарни концерт под називом „С оне стране дуге“ у циљу
прикупљања новчаних средстава за помоћ породици Јовановић из мионичког села Толића. Наиме, тешка судбина ове породице подстакла је руководство општине Мионица да удруженим снагама са својим установама и Црвеним крстом Мионица организују ову хуманитарну акцију како би Јовановићима бар мало олакшали и побољшали животне услове.
Живот се сурово поиграо са малишанима породице
Јовановић Аном (9), Петром (7) и Саром (5). Ана и Петар су
рођени са обликом сколиозе, обољењем кичме које им у
великој мери отежава обављање свакодневних животних активности. Да несрећа никада не долази сама уверила су се ова недужна деца када им је прошле године
мајка преминула само дан пред Анину заказану операцију кичме. Данас се о њима брине отац Милош, са месечним приходом од 10.000 динара и скромним надничарским дневницама.
Председник општине Мионица Бобан Јанковић се захвалио мионичким привредницима, свим установама и волонтерима који су помогли у реализацији хуманитарног концерта,
као и малишанима из Вртића „Невен“, који су својим наступом
унели позитивне вибрације у ову хуманитарну акцију.
- Показали смо да је Мионица увек уз своје суграђане и
да смо спремни да помогнемо онима којима је помоћ потребна. Искористићу ову прилику да се захвалим свима који су
допринели да акција успе и, наравно, Блиц фондацији, која,
такође, прикупља средства за наше Јовановиће. Порука овог
догађаја је да је хуманост и даље на цени, и да је Мионица уз
Јовановиће – рекао је први човек мионичке општине.
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У ГОСТИМА ПРЕДСТАВНИЦИ НАЦИОНАЛНОГ
УДРУЖЕЊА „СЕРБИА ОРГАНИКА“

ПОДРШКА РАЗВОЈУ
ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Представници Националног удружења за развој
органске производње „Сербиа Органика“ су недавно
посетили Мионицу, где су, на састанку са председником
Општине Бобаном Јанковићем, договорили заједничке
активности у циљу унапређења и развоја органске
производње у мионичком крају.

На састанку договорени кораци које ће
заједно предузети Национално удружење
„Сербиа Органика“ и општина Мионица
Према речима председника општине Мионица Бобана
Јанковића, свим заинтересованим пољопривредним произвођачима биће омогућено да континуирано унапређују
своја знања у области органске производње кроз бројне
семинаре, обуке и обиласке пољопривредних газдинстава
који ће за њих бити организовани.
- На састанку смо договорили кораке које ће заједно
предузети Национално удружење „Сербиа Органика“ и
општина Мионица. План је да у нашој општини развијемо
органску производњу како би наши пољопривредници
постали поуздани и конкурентни снабдевачи органском
храном – рекао је Јанковић.
Током маја месеца биће организовани први семинари и
састанци у циљу упознавања пољопривредника са органском биљном производњом, органском сточарском производњом, производњом прерађене хране, као и правилима
за обезбеђивање органских производа. Поред тога, општина
Мионица и Фондација „Ана и Владе Дивац“ ће ускоро расписати Јавни позив о додели пластеника за 18 пољопривредних произвођача који се определе за биљну органску производњу.
А.Ковачевић

ОДРЖАНА ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА

Детаљ са концерта у спортској хали

ПРОГЛАШЕНИ
ПОБЕДНИЦИ

На концерту је прикупљено 305 хиљада динара. Помоћ
породици Јовановић може се и даље уплатити на динарски
рачун Блиц фондације 2750010221949709-90 или слањем СМС
поруке на хуманитарни број 2552.
А.Ковачевић

ДЕЛЕГАЦИЈА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ
СРБИЈЕ ПОСЕТИЛА МИОНИЦУ

МАПИРАНЕ ЛОКАЦИЈЕ
ЗА ИНВЕСТИТОРЕ
Делегација Сектора за стратешке инвестиције Развојне
агенције Србије Мионици је, приликом недавне посете
Мионици, извршила прикупљање детаљних информација о
индустријским зонама на територији Општине. Овом
приликом су посећене све потенцијалне grinfield и bownfield
локације, као и нова планирана индустријска зона у
Радобићу. На тај начин ће бити омогућено да се сви ови
подаци нађу у презентацији Агенције за потенцијалне
инвеститоре. Развојној агенцији Србије се обраћа велики
број инвеститора заинтересованих за локације за улагање, а
од сада ће потенцијалним инвеститорима бити на
располагању и подаци везани за општину Мионица.
А.К.

Најбољи учесници Окружне смотре рецитатора
Ива Крсмановић (млађи узраст), Ива Гошњић (средњи
узраст) и Динка Радосављевић (старији узраст) су победници Окружне смотре рецитатора „Песниче народа мог“,
чији је домаћин и ове године био мионички Културни центар. Оне ће учествовати на републичком такмичењу које се
одржава у Ваљеву. У категорији млађег узраста ученика
основних школа друго место је освојила Ања Бојовић, треће
Страхиња Радовановић, четврто Филип Марковић, а пето
Mилица Живановић. У категорији средњег узраста ученика
основних школа пласман од другог до петог места остварили су Вук Стефановић, Сара Биљић, Драгана Јанковић и
Богдан Протић, док су у категорији старијег узраста ученика
средњих школа исти пласман имали Вељко Ускоковић,
Тамара Јовановић, Милица Поповић и Александар Ранковић.
А.К.
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

ДРУГА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА ШАБАЦ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
(IV СТЕПЕН)
- за рад у производњи и ост. делатностима
Машински техничар
Машински техничар за компјут. 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
СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ

тел. школе: 015/348-829
моб: 065/69-57-196

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

Школа је основана решењем
Министарства просвете Србије
По завршетку ове средње школе можете наставити студије:
1.на државном и приватним факултетима;
2.на високим школама;
3.на полицијској и војној академији

КУЛТУРА

16.мај 2019.г.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ О ВЕЛИКАНУ ИЗ РАДУШЕ

ХУМАНОСТ И РОДОЉУБЉЕ
СВЕТОМИРА НИКОЛАЈЕВИЋА
- Био је писац, премијер, министар, оснивач масонске ложе,
друштва Свети Сава и Радикалне странке, али и професор,
градоначелник и кандидат за Нобелову награду за мир.
На Малој сцени Дома културе Уб, 8.маја, одржана је
промоција књиге „Светомир Николајевић – живот и дело“,
проф. др Војкана Станића, грудног хирурга и редовног
професора Медицинског факултета ВМА у пензији. У форми
научног скупа, представљен је Светомир Николајевић,
веома значајна личност Србије у другој половине 19. века,
који је, како је речено, неправедно занемарен и скрајнут.
- Објављивање ове књиге је моја потреба да се бавим
историографијом, а слободно време у пензији користим да
што више радим у тој области. Написао сам доста књига, али
је ова монографија прва и једина књига о Светомиру Николајевићу. Не слажем се да је ово промоција моје књиге, већ
промоција те историјске личности, његовог живота и његовог рада. Написао сам ову књигу да бих га колико-толико
вратио из заборава у који је отеран – рекао је проф. др Војкан
Станић.
Многобројна звања и титуле говоре о његовој вредности. Рођен је у Радуши, 1844. године. Основну и средњу
школу завршио је у Ваљеву. Из малог места крај Уба, путеви
су га водили до невероватних постигнућа. Постао је писац,
професор Велике школе, политичар, члан Српске краљевске
академије, премијер Србије, градоначелник Београда,
министар унутрашњих послова, несуђени добитник Нобелове награде за мир, оснивач масонске ложе „Побратим“.
- Био је јединствена, импозантна личност, снажног
духа, виспрен, визионар. Био је јако амбициозан. Инсистирао је на свом школовању. После завршетка другог
разреда Прве београдске гимназије добио је, као одличан
студент, националну државну стипендију, да би отишао у
Европу. У оно време сви су се чудили како је успео да оде на
школовање у Лондон. Много је тога научио, чак и седам
језика – објашњава професор Станић.
Светомир Николајевић је један од оснивача Радикалне
странке, коју касније напушта, Друштва Светог Саве, које се
бавило просветним, културним и издавачким радом трудећи
се да шири и негује национална осећања и врлине. Студирао
је историју и светску књижевност у Цириху, Паризу, Лондону,
Берлину и Берну. Као члан масонске ложе, имао је обавезу
да се врати у своју земљу и помогне ширењу културе и

Светомир
Николајевић

Промоција књиге на Убу
науке. Пошто је био истакнути поклоник династије Обреновић,
после Мајског преврата 1903. године, династија Карађорђевић
утицала је да се његов интелект и стваралаштво маргинализују
и у потпуности занемере. Данас по њему носи име само једна
улица на Звездари и основна школа у Радуши.
Имао је четири ћерке и два сина. По завршетку школовања и постигнутом успеху, никада се није вратио у Радушу
(бар не постоје званични подаци), иако је волео родно место и
са сетом говорио о њему.
– То је врло интересантно и нигде нећете наћи тај податак.
Чињеница је да је волео Радушу. Када би причали у кругу своје
породице о Радуши, увек је био радостан. Али, занимљиво је
да никад више није био у Радуши. То може да буде неко разочарење, нека љутња, ништа друго – мишљења је проф. Станић.
Промоцију књиге отворила је директорка Установе за
културу и спорт Тања Мимић, а гости и учесници промоције
били су: Снежана Николајевић, праунука Светомира Николајевића, пијаниста, музиколог и професор Музичке академије у
Београду; Филип Трајковић, историчар, кустос Педагошког
музеја у Београду; Душан Злоколица, историчар уметности у
Народној библиотеци у Београду и Миломир Гаталовић, историчар, научни сарадник на Институту за савремену историју у
Београду.
Д.Капларевић

КВИНТЕТ ДАЛИДЕ ГРМУШЕ

ПРЕКО МУЗИКЕ ДО НЕБА
- Своју музику бих описала као пуну емоција као што су меланхолија, мешавина
светлости и таме, енергичну, лирску, помало сетну – истиче Далида.
Музичка школа „Петар Стојановић“ може да се поноси
тиме што има кадар младих и талентованих професора,
међу којима је пијанисткиња и композитор Далида Грмуша.
Недавно је основала квинтет „Коелум“ који изводи њену
музику, а наступом у Студентском културном центру, 8. маја,
озваничен је почетак сарадње ових пет уметничких душа –
пијанисткиње Далиде Грмуше, виолинисткиње Лутвије
Антић, флаутискиње Зоране Матић и виолончелисткиња
Анамарије Илић и Александре Бенгин. Овај мултимедијални
догађај наишао је на позитивне критике.
- Коелум значи небо на латинском. Мислим да нисам
без разлога послата да се бавим музиком и да сам повезана
са неким вишим универзумом преко моје музике, јер се дајем
целим бићем. Док је слушам, док стварам нарочито, а
најсрећнија сам на сцени. Своју музику бих описала као пуну
емоција као што су меланхолија, мешавина светлости и таме,
енергичну, лирску, помало сетну – истиче Далида.
Специфичност Далидиних концерата је импровизација
у току концерта. Композиције предвиђене програмом именује пре концерта, а онда музику смишља на лицу места, јер
је привлачи моћ импровизације и датог тренутка, који може
да искаже на сцени и у потпуности се повеже са публиком.
Док наступа, Далида „упада“ у други свет, другу димензију.

Квинтет „Коелум”
- Не бих могла да допустим да било ко свира моју музику.
То првенствено морају да буду људи са душом, који музику
доживљавају на вишем нивоу, јер моја музика за друге инструменте није захтевна технички, колико музички. Занимљиво је
да Лутвија, Зорана, Александра и ја радимо у истој музичкој
школи – 'Петар Стојановић' и да нас је музика веома зближила
као пријатеље. Међу нама, пре свега постоји једно велико поД.К.
штовање и наравно љубав – додала је Далида.
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ЧИТУЉЕ - ОГЛАСИ

16.мај 2019.г.

13.05.2019.г. навршило се пет
година од смрти нашег драгог

ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ од 60 m2
у самом центру Уба
(преко пута Комерцијалне банке)

МИЛИЋА МАТИЋА
Драгивоја

Цена: 600 еура.
Могућ договор за
дугорочан закуп.
Депозит обавезан.
Тел. 066/524-52-74

(1951 – 2014)
Са поносом и поштовањем
чувамо сећање на тебе
Син Душко и ћерка
Душица са породицама
21.04.2019.г. преминуо је наш
најдражи и вољени

ЗОРАН ЈЕРЕМИЋ
(1950 – 2019)
Успомене на твој драги
лик живе у нама
Твоји најмилији
ћерка Марица
и син Марко са породицом
21.04.2019.г. преминуо је
наш најдражи и вољени

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА

ЗОРАН ЈЕРЕМИЋ
(1950 – 2019)
Нека твоја племенита душа
почива у миру.
Брат Славко и снаха
Гара са породицама

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

16.мај 2019.г.

СЕЋАЊЕ
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4.05.2019. год навршило се
40 дана од смрти наше
драге мајке, таште и баке

СОФИЈЕ
ПЛАКАЛОВИЋ
(1938 – 2019)
Кућа је празна без тебе
као и наша срца.
Почивај у миру знајући да
Те
никада нећемо
заборавити...

СЛОБОДАН ЛАЗИЋ
ШИФРА
(1945 – 2013)
Слобо! Како време пролази, већ
шест година без тебе ми је све
теже и теже. Имала сам у теби
подршку, овако се осећам као
„труо пањ“ који више није за
употребу, који је толико оронуо,
да само што није потонуо у земљу.
Много нам недостајеш свима.
Воле те твоји најмилији

Ћерке Драгица и Оливера
са породицама
IN MEMORIAM

8.05.2019. г. навршило се 40
дана од смрти нашег драгог

РАДОСАВА
ВАТАЗЕВИЋА
(1936 – 2019)
Увек ће га се радо сећати
Супруга Станојка и син
Драгољуб са породицом

МИЛАН
ПАРИПОВИЋ

ЛЕПОСАВА
ПАРИПОВИЋ

(1977 - 2019)
(1999 - 2019)
Са љубављу и поштовањем чувамо успомену на Вас,
рођене 1912.године, а поносни смо што сте били
људи за пример
Ваши најмилији: син Драган, снаха Веселинка – Цица
и унуци Душан и Раде са породицама

10.05.2019. г. навршило се
седам година од смрти

30.маја 2019.г. навршиће се три
године од смрти нашег драгог

МИЛОВАНА
ВЕСЕЛИНОВИЋА
Миће Плавог

МИЛАНА СИМИЋА
Зингета

Твоје велико срце и частан
живот, заслужују да те вачно
памтимо...
Твоји: супруга Цана,
кћерка Мирјана и син Мирко
са породицама

Отишао је заувек, али ће
наставити да живи у нашим
срцима и нашим сећањима...
Вечно захвални: супруга
Зорица, син Србољуб и
ћерка Ивана са породицама

(1951 – 2016)
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ФУДБАЛ

16.мај 2019.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 22. коло

Паљуви- Каленић
7:0 (3:0)
21.коло (04/05.05.2019):
Полет (ДЛ) - Јошева
Врело - Чучуге
Гуњевац - Шарбане
Каленић - Полет (Т)
Памбуковица - ОФК Паљуви
Димитрије Туцовић - Рудар (Р)
Младост (В) - Црвена Јабука

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

22.коло (11/12.05.2019):
Јошева - Младост (Д)
Црвена Јабука - Дим. Туцовић
Рудар (Р) - Памбуковица
ОФК Паљуви - Каленић
Полет (Т) - Гуњевац
Шарбане - Врело
Чучуге - Полет (ДЛ)

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

1.D.Tucovi} 19
2.OFK Paquvi 19
3.^u~uge
16
4.Polet (DL) 14
5.Polet (T)
11
6.Jo{eva
7
7.Kaleni}
8
8.[arbane
7
9.Rudar (R)
7
10.C.Jabuka
6
11.Pambukovica 6
12.Mladost (V) 6
13.Guwevac
3
14.Vrelo
2

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

1
2
3
4
7
9
11
10
10
12
14
14
17
17

60 :11
69 :12
55 :14
61 :29
50 :40
24 :29
29 :47
30 :32
43 :48
41 :48
31 :60
23 :55
21 :64
12 :60

59
58
51
46
37
23
23
26
26
22
20
20
11
8

23.коло (18/19.05.2019- 17:00ч):
Чучуге - Јошева
Полет (ДЛ) - Шарбане
Врело - Полет (Т)
Гуњевац - ОФК Паљуви
Каленић - Рудар (Р)
Памбуковица - Црвена Јабука
Дим. Туцовић - Младост (Д)
24.коло (25/26.05.2019- 17:00ч):
Јошева - Дим. Туцовић
Младост (Д) - Памбуковица
Црвена Јабука - Каленић
Рудар (Р) - Гуњевац
ОФК Паљуви - Врело
Полет (Т) - Полет (ДЛ)
Шарбане - Чучуге

OP[TINSKA LIGA
“UB”
Резултати 21.кола (5.мај 2019):
Слога (В) - Звиздар
1:2
Вукона - Омладинац (К)
2:4
Јединство (М) - Бргуле
4:1
Будућност (С) - Колубара (ЛП) 0:0
ОФК Стубленица - Мургаш
1:1
Слободни: Докмир и ОФК Таково

1.Zvizdar
17
2.Omladinac 11
3.Dokmir
11
4.Budu}nost(S) 7
5.Stublenica 6
6.OFK Takovo 8
7.Murga{
7
8.Jedinstvo-1 7
9.Kolubara LP 5
10.Vukona
3
11.Sloga (V)
4
12.Brgule
4

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

1
3
4
6
6
10
9
9
7
11
12
12

55 :18
43 :18
42 :29
25 :26
26 :26
33 :47
35 :31
34 :48
24 :22
23 :36
30 :47
21 :43

53
38
37
27
24
24
23
22
21
14
14
14

Стадион у Паљувима. Гледалаца: 50.
Судија: Владимир Митровић (Непричава). Стрелци: Лекић у 6. и 70., Миловановић у 9., Новаковић у 40., 51. и 77. и
Грујић у 68. минуту. Није било картона.
ПАЉУВИ: Ћургуз 7,5, Веселиновић 7,
Грујић 8, Пантелић 7, Рашић 7, Ђурић 7
(Филиповић 7), Мијатовић 7 (Станојловић 7), Миловановић 7,5, Лекић 8,
Ђурђевић 7,5 (Јовић 7), Новаковић 8
КАЛЕНИЋ: Хаџић 6, Аћимовић 6,
Глишић 6, Петровић 6, Митровић 6,
Андрић 6,5, Вучковић 6, Костић 6, Васић
6, Ранковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Грујић (Паљуви)
Гостујући тим се појавио са 10 играча
и пружио отпор фавориту у сладу са
могућностима, најагилнији Андрић
пропустио је да са "беле тачке" погоди
мрежу домаћих код резултата 3:0 када
се истакао Ћургуз.
Домаћин је озбиљно схватио ривала,
надахнут је био леви бек Грујић који је
постигао гол и уписао две асистенције
за Лекића и Новаковића. Најлепши детаљ меча је волеј Миловановића са 18
метара, лопта се од пречке одбила у
мрежу.

МОФЛ Колубара "Исток", 22. коло

Рудар 1945 (Радљево)Памбуковица 2:1 (1:0)

Стадион у Радљеву. Гледалаца: 50.
Судија: Петар Нешковић (Уб). Стрелци:
Радовић у 20. и 49. за Рудар 1945, а
Башовић у 56. минуту за Памбуковицу.
Жути картони: Симић, Симанић (Р),
Балиновац, Башовић (П). Црвени
картони: М.Теодосијевић у 72. и
Павловић у 83. (Рудар 1945), Жарковић
(Памбуковица) у 72. минуту.
РУДАР 1945: Иванковић 7, Радић 7
(Давидовић -), Поповић 7, Теодосијевић
6,5, Ранковић 7, Ракић 7,5, Павловић 6,5,
Пантелић 7,5, Радовић 8, Симић 7
(Симанић -), Ђорђевић 7,5
ПАМБУКОВИЦА: Гавриловић 7, Глишић
6, Стојиљковић 6,5, М.Балиновац 7,
Ђукић 6,5 (Ђорђевић 6,5), Митровић 7,
Башовић 7,5, Јовановић 6,5, Р.Балиновац 7, Ненадовић 6,5, Жарковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Радовић (Рудар 1945)
Домаћи су дошли до бодова у режији
корпулентног Милоша Радовића- прво
је након доброг продора Ђорђевића
лепим ударцем матирао принудног
голмана Гавриловића, а на почетку
другог дела пресекао лоше враћену
лопту ка голу Памбуковице и лако
погодио мрежу.
Бољу игру у наставку гости су
Општинска лига Уба, 22. коло
наплатили голом Башовића после солопродора, а Глишић је био неодлучан у
Мургаш 2012- Будућност
ситуацији када је могао да поравна
1995 (Слатина) 2:0 (1:0)
резултата. Доста тензије било је у
Стадион у Мургашу. Гледалаца: 50. финишу, Нешковић је оправдано
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци: послао тројицу играча раније на
Бојан Тодоровић у 3. и Стефан Мишић у туширање...
55. минуту. Није било картона.
МУРГАШ 2012: Павловић 7,5, Ћираковић 7,5 (Јаковљевић 7), Маринковић Општинска лига Уба, 22. коло
7, Н.Тодоровић 7, Сл.Мишић 7,5,
Звиздар 2012- ОФК Таково
Радојевић 7,5, Цветојевић 7 (Вучићевић
7:0 (4:0)
7), Савић 7,5, Ст.Мишић 8 (Дишић -),
Стадион
СЦ
"Рудник".
Гледалаца: 150.
Б.Тодоровић7,5, Спасојевић 7,5
БУДУЋНОСТ 1995: Ђенић 7,5, Кова- Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелци:
чевић 6,5, Пакић 7, Ма.Ђурђевић 7,5, Радовановић у 15. и 78., Шкорић у 18.,
Миловановић 7, Милић 7, Митровић 6,5, Васиљевић у 30., Берановић у 37.,
Ми.Ђурђевић 6,5, Павловић 7, Д.Ђур- Марковић у 48. и Н.Перић у 50. минуту.
Није било картона.
ђевић 6,5, Ранковић 6,5
ЗВИЗДАР 2012: Лазаревић -, П.Перић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Мишић (М)
Домаћин је дошао до ране предности (Н.Перић 7,5), Давидовић 7,5, Шкорић
после одличне реакције главом Бојана 8,5, Николић 7,5, Вујић 7,5, Ранковић 7,5,
Тодоровића, а најлепши детаљ на мечу Берановић 8 (С.Живковић 7,5), Радобио је еврогол Стефана Мишића. вановић 8, Н.Живковић - (Васиљевић
Најбољи стрелац лиге постигао је свој 7,5), Максимовић 7,5
20. погодак у сезони левом ногом из ОФК ТАКОВО: А.Максимовић 6,
волеја, лопта је завршила под пречком Мијатовић 5, Петковић 5, Глишић 5,
Ђенића.
Н.Максимовић 6, Љ.Максимовић 5,
Ненадовић 5, Матић 5, Николић 5, Илић
Резултати 22.кола (12.мај 2019):
5, Марковић 5
Мургаш - Будућност (С)
2:0
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Колубара (ЛП) - Докмир
0:1
Драган Шкорић (Звиздар 2012)
Бргуле - Вукона
5:3
Убедљиво издање шампиона
општинске лиге, Таковчани могу да
Омладинац (К) - Слога (В)
2:0
буду срећни што се кући нису вратили
Звиздар - ОФК Таково
7:0
са двоцифреним бројем лопти у мрежи.
Слободни: Јединство(М) и Стубленица
Занимљиво је да су прва два гола
Најава 23.кола (19.мај 2019):
домаћи дали са играчем мање на
ОФК Таково - Омладинац (К)
терену- повредио се Живковић, а док се
Слога (В) - Бргуле
спремала измена Берановић је асиЈединство (М) - Колубара (ЛП)
стирао најпре Радовановићу, а потом и
Докмир - Мургаш
Шкорићу за сигурну предност.
Будућност (С) - ОФК Стубленица
Ранковић је лепо упослио
Слободни: Звиздар и Вукона
Васиљевића за 3:0, добру партију
Берановић је крунисао голом након
Најава 24.кола (26.мај 2019):
шута Шкорића, а прилику у наставку су
ОФК Стубленица - Докмир
искористили и млади играчи са клупе
Мургаш - Јединство (М)
да се упишу у стрелце. Таковчани,
Колубара (ЛП) - Вукона
утисак је, већ на распусту, били су само
Бргуле - ОФК Таково
неми посматрачи лепих акција првака
Омладинац (К) - Звиздар
Општинске лиге Уба...
Слободни: Будућност (С) и Слога (В)

ФУДБАЛ
Окружна лига Колубаре, 26. коло

Трлић- Тврдојевац
1:0 (0:0)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 150.
Судија: Владимир Стојановић (Ваљево). Стрелац: Радојчић у 67. минуту.
Жути картони: Поповић, Новаковић,
Цвијић (Тр), Ашковић, Ракић, Милановић, Живаљевић (Тв).
ТРЛИЋ: Видаковић 6,5, Шимшић 6,5,
Лазић 7, Раичевић 6,5, Кандић 7,
Маринковић 6,5 (Новаковић 6,5),
Живановић 6,5 (Цвијић 6,5), Поповић 7,
Савић 6,5, Ђурић 7, Радојчић 7,5
(Давидовић -)
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 6,5, Васић 6,5, Миловановић 6,5 (Новаковић
7), Савкић 7, Мирковић 6,5, Силашки
6,5, Илић 7, Ашковић 6,5, Јовановић
6,5, Ракић 6,5, Живаљевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Радојчић (Трлић)
Тврду и борбену утакмицу старих
ривала решио је корпулентни Радојчић- Лазић је шутирао, Радовановић
кратко одбио лопту, а нападач домаћих прецизним ударцем погодио
даљи угао са 7-8 метара. Могао је
Радојчић да се упише у стрелце и у
првом делу након корнера Савића, а у
другом делу уздрмао је пречку са 25
метара.
Тврдојевчани су углавном претили
из даљине, али нису имали спортске
среће- Новаковић је погодио пречку,
Живаљевић стативу, па су три бода
остала у Трлићу...
Полуфинале Купа ФС Колубарског
округа

Радник (Уб)- Спартак 1924
(Љиг) 1:3 (0:1)
Стадион СРЦ "Школарац". Гледалаца: 100. Судија: Илија Ковачевић
(Ваљево). Стрелци: Лесић у 83. за
Радник, а Тојчић у 18., Зулбери у 68. и
Немања Сандић у 90. минуту. Жути
картон: Гавриловић (С).
РАДНИК: Тодорић 6,5, Н.Илић 6,5 (од
54. Живковић 7), Митровић 7, Петровић 7, Јоцић 7, Ф.Илић 7,5, Симић 6,5,
М.Луковић 7, Лесић 6,5, Ракић 7,
Бабић 7
СПАРТАК 1924: Симић 7, Тојчић 7,5,
Максимовић 7, Бушић 7, Немања
Сандић 7, Никола Сандић 6,5,
Гавриловић 6,5, Дејановић 6,5 (од 58.
Обрадовић 7), Зулбери 7, Ћосић 7,5,
Срећковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Тојчић
(Спартак 1924)
Радник се показао у одличном
светлу против овог пролећа разиграног зонаша, а да је Бошко Лесић био
голгетерски расположенији или
Милош Луковић мало "себичнији"
када је био очи у очи са голманомможда би се убски окружни лигаш
сада спремао за финале Купа ФС
Колубарског округа против Железничара из Лајковца.
Убљани су овај меч играли без
ударних игала Стојановића и Хаџића, као и поузданог Јовића, а први
гол гостију може се приписати неискуству младог голмана Тодорића.
Коначно је Лесић после силних промашаја погодио на пас Бабића, али је
Немања Сандић крунисао контру
Спартака за резултатски сигуран
пролаз у финале...

25

16.мај 2019.г.
Окружна лига Колубаре, 26. коло

Радник- Тешњар
5:3 (2:1)
Стадион СРЦ "Школарац". Гледалаца:
80. Судија: Филип Ђорђевић (Уб).
Стрелци: Ракић у 25. из пенала., Бабић
у 37., Хаџић у 55., Лесић у 70. и Луковић
у 90. за Радник, а Ненад Милосављевић у 36., Старчевић у 61. из
пенала и Јешић у 81. минуту за
Тешњар. Жути картони: Јоцић (Р),
Лучић, Небојша Милосављевић,
Јовановић (Т).
РАДНИК: Тодорић 7, Илић 7, Јовић 8,
Т.Петровић 7, Јоцић 7, Дубљевић 7
(Д.Петровић 7), Симић 7 (Лесић 7,5),
Луковић 7,5, Хаџић 7,5 (Живковић 7),
Ракић 8, Бабић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Јовић (Радник)
Утакмица у којој се није много
полагало на одбране, утисак је да је
Радник могао кад год пожели да уђе у
шансу. Хаџић је изнудио пенал који је
Ракић претворио у гол, а Бабић је
искористио употребљив пас Дубљевића да дуплира предност.
Ваљевци су успевали да казне
опуштеност домаћих играча, али
дилеме око победника није билорасположени Јовић је асистирао
Лесићу за 4:2, а када су поново
запретили гости, Лесић је свој учинак
употпунио асистенцијом за Милоша
Луковића који је закључио голеаду на
Школарцу.
Окружна лига Колубаре, 26. коло

Совљак- Брђанац
1:2 (0:1)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 50.
Судија: Миодраг Недић (Ваљево).
Стрелци: Савић у 71. за Совљак, а
Марковић у 21. и Милинковић у 78.
минуту за Брђанац. Жути картони:
Живановић, Будимир, Малетић (С),
Керлета (Б).
СОВЉАК: Савковић 7, Ђурић 6,5
(Обрадовић 6,5), Малетић 7, Живановић 6,5, Важић 7, Будимир 6, Столић
6,5, Н.Ранковић 6, Савић 7, Ф.Ранковић
7, Танасковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Урош Марковић (Брђанац)
Совљак се храбро борио против
снажног ривала, али није могао до
бодова наде. Марковић је у првом
делу казнио неодлучност Будимира,
грудима однео лопту и донео предност Ваљевцима.
Бољу игру у наставку Совљак је
крунисао изједначењем- Важић је
идеално центрирао са леве стране, а
Савић главом погодио са петерца.
Пробудили су се поново гости, после
карамбола у петерцу Совљачана,
Милинковић је са три метра постигао
победоносни гол...

24.коло (02.05.2019):
ЗСК - Бањани
Младост (Д) - Рибникар
Радник (Уб) - Рубрибреза
ОФК Јабучје - Колубара 2
Трлић - Тешњар
Искра - Тулари
Совљак - Тврдојевац
ОФК Брђанац - Пепељевац
25.коло (04/05.05.2019- 17:00ч):
ОФК Брђанац - ЗСК
Пепељевац - Совљак
Тврдојевац - Искра
Тулари - Трлић
Тешњар - ОФК Јабучје
Колубара 2 - Радник (Уб)
Рубрибреза - Младост (Д)
Рибникар - Бањани
26.коло (11/12.05.2019- 17:00ч):
ЗСК - Рибникар
Бањани - Рубрибреза
Младост (Д) - Колубара 2
Радник - Тешњар
ОФК Јабучје - Тулари
Трлић - Тврдојевац
Искра - Пепељевац
Совљак - ОФК Брђанац

1.Mladost (D)
2.Rubribreza
3.Kolubara 2
4.ZSK
5.Br|anac
6.Radnik (Ub)
7.Trli}
8.Pepeqevac
9.Bawani (-1)
10.Tvrdojevac
11.OFK Jabu~je
12.Tulari
13.Iskra
14.Sovqak (-1)
15.Te{war
16.Ribnikar

20
17
13
13
13
13
13
12
12
12
11
9
8
6
3
2

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

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

3 55 : 21
7 47 : 32
8 41 : 29
8 46 : 40
9 45 : 28
10 53 : 45
11 49 : 34
10 56 : 43
11 44 : 43
12 47 : 52
11 44 : 41
9 27 : 35
13 46 : 52
17 31 : 59
17 30 : 61
21 13 : 59

63
53
44
44
43
42
41
40
38
38
37
35
29
20
15
9

27.коло (18/19.05.2019- 17:00ч):
Совљак - ЗСК
ОФК Брђанац - Искра
Пепељевац - Трлић
Тврдојевац - ОФК Јабучје
Тулари - Радник
Тешњар - Младост (Д)
Колубара 2 - Бањани
Рубрибреза - Рибникар
28.коло (25/26.05.2019- 17:00ч):
ЗСК - Рубрибреза
Рибникар - Колубара 2
Бањани - Тешњар
Младост (Д) - Тулари
Радник - Тврдојевац
ОФК Јабучје - Пепељевац
Трлић - ОФК Брђанац
Искра - Совљак

ФК Бањани
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ВРЕЛО СПОРТ ПРЕКИНУЛО ГОЛГЕТЕРСКИ ПОСТ, БРЕЗОВИЦА ВЕЗАЛА ДВА ПОРАЗА

ВРЕЉАНИ КОНАЧНО РАСПУЦАНИ
На све муке Врељана ове јесени (8
мечева без гола), надовезао се пораз у
надокнади у Дивцима. Слаба је утеха
што је Врело спорт било бољи ривал и
створило више шанси, још један пораз
довео је тим Милоша Гаврића на ивицу
провалије, па је меч са Рађевцем
дочекан као "задњи воз" за зонашки
опстанак.
Оно што нису успели за 640
минута, Врељани су урадили за само 45
секунди! Милошевић је прецизним
ударцем окончао пост и скинуо окове са
ногу саиграчима, па је већ у 6. минуту
разиграни Анђић дуплирао предност.
Вратио је тим Врело спорта препознатљиву игру, штета је што млади
Ракић одличну партију није крунисао
поготком, али су се Анђић још једном и
Обрадовић после само 30-ак секунди на
терену побринули да Врело спорт
поново осети најслађи укус победе...
Брезовчани нису били те среће,
иако су одиграли одлично полувреме у
Лајковцу када су Марјановић и Гошић
пропустили колосалне прилике за
вођство. У наставку много слабије
издање екипе Драгише Остојића, распуцани Владимир Јеринић је два пута
умакао одбрани Брезовице, а Гошић
поново пропустио прилику да госте
Колубарско-мачванска зона, 22. коло

Брезовица- Мачва 2005
(Богатић) 2:4 (1:4)
Стадион у Брезовици. Гледалаца:
100. Судија: Стефан Митровић
(Ваљево). Стрелци: Поповић у 32. и
Павић у 69. за Брезовицу, а Гаврић у
15., Исаковић у 19., Јанковић у 30. и
Берић у 40. минуту за Мачву 2005.
Није било картона.
БРЕЗОВИЦА: Марковић 6,5, Павић
6,5, Марјановић - (Поповић 6,5),
Ђурђевић 6, Руменић 6, Јанковић 6,
Шошкић 6, Љубичић - (Гајчић 6),
Брадоњић 6, Пештерац 6, Лукић 6
(Симанић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Урош Јанковић(М)

Ивица Матић
(Врело спорт)
Колубарско-мачванска зона, 22.
коло

Врело спорт- Рађевац
4:1 (2:0)
Стадион СЦ "Матић" са вештачком
подлогом. Гледалаца: 50. Судија:
Јован Раковић (Ваљево) 7. Стрелци: Милошевић у 1., Анђић у 6. и 54.
и Обрадовић у 76. за Врело спорт, а
Илић у 85. минуту из пенала за Рађевац. Жути картони: Д.Матић, Јевтић
(на клупи), Симић (В), Васиљевић
(Р)
ВРЕЛО СПОРТ: Јовановић -, Симић
7,5, Леонтијевић 7,5 (од 62. Шаиновић 7), Ђорђевић 7,5, Д.Матић 7,5,
Јолачић 8 (од 78. Ристовски -), Ракић
8, Милошевић 8, Симеуновић 7,5 (од
75. Обрадовић 7,5), Анђић 8,5,
И.Матић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жарко Анђић (Врело спорт)
врати у меч. Лидер из Богатића није
био прилика за вађење, већ до
полувремена гости су четири пута
затресли мрежу десеткованог домаћина и сигурним кораком наставили
поход ка Српској лиги "Запад".
Наше зонаше у недељу чекају два
ривала из угрожене зоне: Врељани
путују у Клупце, док ће Брезовица
бриге око опстанка пробати да реши у
Дивцима.
Б.М.

ZONA KOLUBARSKO-MA^VANSKA
21.коло (04/05.05.2019):
Раднички Ст. - Железничар(Л)
Рађевац (К) - Борац (Л)
ОФК Дивци - Врело Спорт
Мачва (Б) - ОФК Осечина
Задругар - Брезовица
Раднички Шабачки - Рибница
Раднички (В) - Спартак (Љ)

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

22.коло (11/12.05.2019):
Железничар (Л) - Раднички (В)
Спартак (Љ) - Раднички Шаб.
Рибница (М) - Задругар (Л)
Брезовица - Мачва (Б)
ОФК Осечина - ОФК Дивци
Врело Спорт - Рађевац
Борац (Л) - Раднички Стобекс

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

17
1.Ma~va (B)
2.@elezni~ar 16
3.Radni~ki(V) 12
4.Zadrugar (L) 11
8
5.Brezovica
6.Radni~ki [. 9
8
7.Borac (L)
8
8.Ra|evac
9.Ribnica(M) 8
10.Spartak (Q) 8
11.OFK Divci 8
12.Vrelo sport 7
13.Radni~ki S. 6
4
14.Ose~ina

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

3 58 : 16
1 42 : 11
5 33 : 19
8 35 : 30
9 24 : 24
11 31 : 37
10 28 : 27
10 28 : 30
10 19 : 23
10 24 : 31
11 21 : 26
11 25 : 37
14 24 : 45
17 18 : 54

53
53
41
36
29
29
28
28
28
28
27
25
20
11

23.коло (18/19.05.2019- 17:00ч):
Борац (Л) - Железничар (Л)
Раднички Стобекс - Врело Спорт
Рађевац - ОФК Осечина
ОФК Дивци - Брезовица
Мачва (Б) - Рибница (М)
Задругар (Л) - Спартак (Љ)
Раднички Шабачки - Раднички (В)
24.коло (25/26.05.2019- 17:00ч):
Железничар (Л) - Раднички Шабачки
Раднички (В) - Задругар (Л)
Спартак (Љ) - Мачва (Б)
Рибница (М) - ОФК Дивци
Брезовица - Рађевац
ОФК Осечина - Раднички Стобекс
Врело Спорт - Борац (Л)

ПОЧЕЛЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ (14-30. МАЈА)

ЗЗ „ТРЛИЋ” ЈУРИ ХЕТ-ТРИК
Прве недеље турнира играло се само у уторак и среду, а програм се наставља у понедељак 20. маја.
У организацији Већа Савеза самосталних синдиката
Општине Уб, 14. маја у убској Хали спортова почеле су Радничке
спортске игре, а по помало раштрканом распореду (разлог је
заузетост хале), финалне борбе би требало да се одрже 30. маја.
Организатори су оставили могућност да се део турнира одигра и
на бетону Школарца, уколико радови на реновирању рукометног
терена буду готови.
По традицији главни програм игара чини фудбалски
турнир, где је ЗЗ Трлић двоструки узастопни првак. Поред
месара, међу фаворитима налазе се и прошлогодишњи
финалиста АД Млекара и Полицијска станица Уб, а укупно ће се
на турниру појавити 12 екипа подељених у две групе. У групи "А"
се налазе ЗЗ „Трлић”, Леон Д.О.О, ОШ "Свети Сава" из
Памбуковице, ФС Беча Уб, Вивекс груп и Полицијска станица, а у
"Б" групи бориће се Електродистрибуција, АД Копови Уб, КЈП
Ђунис, АД Зимпа Уб, Комес Плус и АД Млекара. Прве недеље
турнира играло се само у уторак и среду, а програм се наставља
у понедељак 20. маја.
Мушкарци ће имати и уобичајено надметање у надвлачењу
конопца, али ће после дуже времена изостати атлетска
такмичења због реновирања Школарца, као и женско такмичење
у пикаду због слабог одзива.

Детаљ из прошлогодишњег финала у ком
су се састали ЗЗ Трлић и Убска млекара

ФУДБАЛ
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ЈЕДИНСТВО У НОВОМ ПАЗАРУ ЈУРИ ЧЕТВРТУ ПОЗИЦИЈУ

ЛОЗНИЦА ПРЕКИНУЛА НИЗ
- Први пут овога пролећа, црвено-бели нису славили на свом стадиону. - Лакши тренинг против
ФАП-а, Милановић у финишу срушио Мокру гору. - У суботу гостовање Јошаници (17 часова), без
"пожутелих" Зорана Радојичића и Томића.
Српска лига "Запад", 26. коло
Јединство (Уб) - Лозница 2:2 (1:2)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 300.
С уд и ј а : М и р о с л а в М и л е т и ћ ( Го р њ и
Милановац). Стрелци: Милановић у 23. и
Живојиновић у 58. за Јединство, а Спасеновић
у 10. и Трипковић у 35. минуту за Лозницу. Жути
картони: З.Радојичић, Томић (Ј), Јовановић (Л).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Н.Радојичић 6,5,
Рајовић 7, Андрић 6, Томић 7, Радивојевић 6,5,
З.Радојичић 6,5, Ђокић 6,5 (од 63. Јолачић 7),
Милановић 7 (од 55. Поповић 7), Д.Јовановић 7
(од 85. Сајић -), Живојиновић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: С.Трипковић (Лозница)
Српска лига "Запад", 25. коло

ФАП- Јединство 0:7 (0:3)
Славље у свлачионици Јединства
након победе над Мокром Гором
Против Мокре горе Јединство је
демонстрирало моћну нападачку
игру, али су само две лопте завршиле
иза леђа одличног Ђорђевића.
Одолевала је одбрана гостију до 55.
минута, Којић је тада погодио у
"трепавицу" Поповића који је
прецизним ударцем прекинуо дуг
голгетерски пост. Ипак, сјајна
минијатура Анеса Хота вратила је у
игру тим са Косова који предводи
бивши тренер Јединства Жарко
Јовановић, али је фудбалска правда
задовољена у претпоследњем
минуту регуларног тока. Никола
Радојичић је упутио приземни
центаршут са десног бока, а спретни
Милановић се уписао у стрелце
после само 4 минута проведена на
терену.
Меч у Прибоју је био лакши
тренинг за Обрадовићеве пулене,
црвено-бели су искористили
унутрашње проблеме ФАП-а и до
врха напунили мрежу тима који овог
пролећа није конкурентан у борби за
опстанак. Додуше, морао је Иван
Јовановић на 0:0 да потврђује
бриљантну форму овог пролећа, али
је већ до паузе победник био решен.
Сви голови су падали по истој
матрици- брзи продори по боку,
употребљиве лопте у срце шеснаестерца и лагана реализација распуцаних нападача Јединства.

Дуел са Лозницом је био
вероватно најслабија партија
Обрадовићевих пулена на домаћем терену овг пролећа, на крају је
нерешен исход вероватно и најреалнији. Доста порозно је деловала
дефанзива домаћих, Спасеновић
и Трипковић су већ до паузе
успели да затресу мрежу Јовановића. Између два гола Лознице,
Милановић је поравнао на пас
Ђокића, да би Живојиновић након
шута Дејана Јовановића спретно
реаговао и из близине поставио
коначан резултат. До краја, још по
неискоришћен "зицер" на обе
стране, а тренер Милош Обрадовић није био задовољан партијом
своје екипе:
- Спремали смо се темељно
за Лозницу, знали одакле нам
прети опасност, али смо били
далеко од нивоа на који смо
навикли навијаче. У Нови Пазар
путујемо ослабљени без Томића и
Зорана Радојичића који су упарили картоне, али изузетно мотивисани да на "врућем терену" пробамо да савладамо Јошаницу и тако
је претекнемо на табели. Остало је
још четири меча до краја, опуштање је забрањена реч, желимо да
завршимо сезону у стилу у ком
смо играли већи део пролећа- јасан је млади тренр Јединства. Б.М.

Стадион у Прибоју. Гледалаца: 300. Судија:
Филип Мирковић (Горњи Милановац).
Стрелци: Поповић у 6. и 52, Живојиновић у 12.
и 22, З.Радојичић у 49. и Милановић у 72. и 74.
минуту. Жути картони: Оташевић, Јановић,
Шалипур (Ф).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7,5, Којић - (од 34.
Мијатовић 7,5), Рајовић 8, Сајић 7,5, Томић 7,5,
Радивојевић 7,5, З.Радојичић 8, Н.Радојичић
7,5, Поповић 8 (од 57. Милановић 8), Ђокић 7,5
(од 57. Д.Јовановић 7,5), Живојиновић 8,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Виктор Живојиновић (Јединство)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Smederevo 1924
2.Sloga (P`)
3.Tutin
4.Jo{anica
5.Jedinstvo (Ub)
6.[umadija (A)
7.Mokra Gora
8.Mladi radnik
9.Budu}nost (V)
10.Provo
11.Sloga 33 (PM)
12.Loznica
13.Drina (Q)
14.Proleter Mihaj.
15.FAP
16.Polet (Q)

17
15
14
12
12
9
10
8
8
8
9
7
6
7
5
3

6
8
6
8
6
10
5
11
11
8
4
9
10
6
4
4

3
3
6
6
8
7
11
7
7
10
13
10
10
13
17
19

40 : 15 56
37 : 14 53
38 : 18 48
34 : 23 44
31 : 19 42
28 : 16 37
31 : 25 35
22 : 16 35
24 : 22 35
25 : 31 32
34 : 34 31
25 : 34 30
22 : 28 28
23 : 41 27
11 : 53 19
18 : 54 13

27.коло (недеља, 19.мај- 17.00ч):
Јошаница - Јединство (Уб)
28.коло (субота, 25.мај- 17.00ч):
Јединство (Уб)- Пролетер Михајловац
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ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА БЕЗ МНОГО ШАНСИ ЗА ОПСТАНАК

ЧУДО ИПАК ИЗОСТАЛО
После четири везана пораза, пулене Мирослава Билића још само
теорија држи у игри, али без обзира на све извесније испадањеомладинци Јединства са поносом могу да се осврну на своју
дебитантску сезону у елити.
Рад је успео да прекине добру серију убских омладинаца на
Џајином стадиону, али је утисак да домаћи нису заслужили пораз у
мечу који им је шансе за опстанак свео на минимум. Јединство је било
за нијансу бољи ривал, најближи поготку био је Мочић чији је шут са
гол-линије избацио Вукотић, док је Ристовски погодио пречку са горње
стране. Одлука је пала са "беле тачке"- Бојан Петровић је скривио
једанаестерац, потом био веома близу да заустави шут Савића, али се
лопта ипак некако ушуњала у мрежу Убљана.
Већ на паузи сусрета у Суботици било је јасно да Билићеви
пулени не могу до бодова спаса на северу Војводине- први гол
примљен из контре, други врло сумњив јер је утисак да лопта није
прешла гол-линију и трећи након смушене реакције одбране донели су
Спартаку недостижну предност. Слаба је утеха добра игра у другом
делу, неколико повољних прилика пропустили омладинци Јединства
пре него што је Радибратовић постигао почасни гол за госте...

Омладинска лига Србије, 27. коло

Јединство (Уб) - Партизан 1:2 (0:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 600.
Судија: Марко Ивковић (Лајковац). Стрелци:
Филиповић у 86. за Јединство, а Пејовић у 73.
и Павловић у 87. минуту за Партизан. Жути
картони: Ристовски, Радибратовић (Ј),
Пантазис, Вујић, Павловић, Ћорковић (П)
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7, Бошковић 7 (од 86.
Тадић -), Владисављевић 7, Филиповић 7,5,
Рафаиловић 7, Ристовски 7,5, Головић 7 (од 86.
Обрадовић -), Јолачић 7, Арсовић 7,5,
Радибратовић 7 (од 60. Антонић 7), Мочић 7 (од
74. Ђурић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Лазар Павловић (Партизан)
Омладинска лиге Србије, 26. коло

Спартак - Јединство (Уб) 4:1 (3:0)
Стадион са вештачком подлогом у Суботици.
Гледалаца: 30. Судија: Данило Николић
(Ловћенац). Стрелци: Јокић у 14, Молнар у 21.
и 45. и Пилиповић у 65. за Спартак, а
Радибратовић у 82. минуту за Јединство. Жути
картони: Жижа, Радовановић (С), Тадић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Петровић 6,5, Бошковић 6,5 (од
42. Рафаиловић 6,5), Владисављевић 6,
Филиповић 6,5, Тадић 6, Ристовски 6,5,
Головић 6 (од 68. Антонић 6,5), Јолачић 6,
Арсовић 6,5 (од 68. Јаџић 6,5), Обрадовић 6 (од
46. Ђурић 6,5), Мочић 6 (од 46. Радибратовић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Молнар (Спартак)

OMLADINSKA LIGA SRBIJE

Синиша Јолачић (број 7),
бележи одличне наступе и у првом тиму Јединства
Убљани су против Партизана одиграли један од најбољих мечева
сезоне, у првом делу потпуно надиграли реномираног ривала, а
Јолачић, Филиповић и Ристовски су бли врло близу листе стрелаца. У
наставку се водила равноправна борба, домаћи су се успавали код
једног прекида, али је Филиповић одличном реакцијом у петерцу донео
егал. Само тридесетак секунди касније поново се затресла мрежа
Бојана Петровића, као да су домаћи превише славили изједначење, а
Лазар Павловић је то казнио и са десетак метара донео победу црнобелима...
Б.Матић

Ub - Murgaš 066 447 477 - 063 71 83 474
- Novi i polovni delovi
- Servis i punjenje auto-klima
- Ultrazvučno čišćenje dizni
Ugradnja i reparacija
vetrobranskih stakala

1.Brodarac
2.^ukari~ki
3.Crvena zvezda
4.Vojvodina
5.Partizan
6.Internacional
7.Rad
8.OFK Beograd
9.Spartak @K (S)
10.Radni~ki (N)
11.Dinamo (P)
12.Trajal
13.Vo`dovac
14.Jedinstvo (Ub)
15.BASK
16.In|ija

20
20
19
17
14
11
9
10
11
9
8
8
7
6
4
3

5
4
3
2
5
7
11
6
3
4
6
5
6
4
4
5

2
3
5
8
8
9
7
11
13
14
13
14
14
17
19
19

81 :26 65
72 :19 64
66 :25 60
64 :27 53
52 :32 47
49 :38 40
45 :32 38
33 :31 36
31 :35 36
31 :58 31
43 :74 30
41 :61 29
25 :47 27
20 :53 22
21 :64 16
22 :74 14

СПОРТ
НА УБУ СЕ ОДРЖАВА ЗАВРШНИ ТУРНИР
ЗА ПИОНИРКЕ У ОДБОЈЦИ (17-19. МАЈ)

УБ ДОМАЋИН НАЈБОЉИМ
ПИОНИРКАМА СРБИЈЕ
Убљанке ће своје утакмице са лесковачком
Дубочицом и панчевачком Одбојком 013 играти
у сали ОШ „Милан Муњас”
Још једном ће љубитељи одбојке имати викенд за
уживање, ЖОК Уб ће бити технички организатор Финалног
турнира у женској одбојци који ће окупити 12 најбољих
екипа Србије у пионирском узрасту (девојчице рођене
2004. и млађе). Тунир стартује у петак 17. маја, екипе ће
бити подељене у 4 групе од којих ће само најбоља ићи у
полуфинале, а програм турнира ће се одвијати у Хали
спортова и ОШ "Милан Муњас" Уб.
За домаће навијаче сигурно ће најинтересантније
бити утакмице пионирки ЖОК Уба, девојчице које раде под
тренерском палицом Александра и Соње Каришик пробаће
да се пласирају у полуфинале преко лесковачке Дубочице
(петак, 12 часова у сали основне школе) и панчевачке
Одбојке 013 (19 часова исти дан, такође у сали ОШ "Миалн
Муњас"). У суботу су планиране полуфиналне борбе и
разигравање од 5-8. места, а финале је на програму у
недeљу од 13 часова у убској Хали спортова.
Б.М.

Група А: Борац (Чачак), Ред Фокс Смеч 5, ТЕНТ.
Група Б: Лазаревац, Трстеник, АС Београд.
Група Ц: Београд, Омладинац, Србијанка 014.
Група Г: Уб, Дубочица, Одбојка 013 (Панчево).

МЛАДОСТ 014 БИЛА ДОМАЋИН
ЗАВРШНОГ ТУРНИРА ЗА МЛАЂЕ ПИОНИРЕ
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УБСКИ КИК-БОКСЕРИ ВРЕДНИ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

ВИТРИНЕ СЕ
ПУНЕ МЕДАЉАМА
Убски кик-боксери путовали су у Нови Пазар на
Првенство Србије у дисциплини К1, где су Дарко Бошковић и
Кристијан Ђаковић морали да се задовоље сребрним
медаљама. Немања Милићевић и Игор Павловић су
такмичење завршили у четвртфиналу, а Бошковић је исти
резултат (друго место) остварио у Земуну на Првенству
Србије у дисциплини Лоу-кик. До сребра је дошао и Игор
Павловић, а бронза је завршила на грудима Кристијана
Ђаковића.

Убљани на Првенству Београда у Лазаревцу

Богата жетва медаља настављена је на Првенству
Београда у Лазаревцу (К1 правила- пуни контакт) где су се
златним медаљама окитили Немања Милићевић, Јована
Марковић, Игор Павловић и Александар Мацакања, сребрни
су Лука Кандић, Дејан Ивановић, Урош Ненадовић и Вук
Мијатовић, а колекцију медаља попунили су "бронзама"
Јовица Симић и Кристијан Ђаковић.
Убски кик-боксери се вредно спремају за Међународни
Сјајним играма у лигашком делу такмичења (12 победа турнир "Трофеј Београда" где ће путовати 6 бораца, а у
без пораза), млађи пионири Младости 014 (2006/07. годиште) септембру ће КБК "Соко" поново бити домаћин Првенства
Б.Матић
изборили су пласман на Завршни турнир региона Западне Београда.
Србије, а клуб је захваљујући високом рејтингу који је
обезбедио радом у претходним година, награђен организацијом турнира који је, осим домаћина, окупио и најбољи тим
Моравског округа- Младост из Чачка и најбоље млађе
пионире златиборског округа- ОКК Ужице.
На паркету убске хале није било дилеме- Чачани су
потврдили да имају изузетну селекцију која је под командом
тренера Дејана Коларевића на убедљив начин стигла до
трофеја. Ужичане су савладали са 71:24, да би у дуелу
имењака домаћи тим морао да положи оружје- 34:72 за
чачанску Младост. Убљани су стигли до другог места победом
над ОКК Ужицем- 44:19, по обичају најбољи је био капитен
Урош Ивковић (дао 123 поена на 4 меча седам дана раније у
Ужицу на турниру), а МВП турнира био је Јаков Симовић из
редова победника.
Управа Младости 014 се побринула да турнир буде
беспрекорно организован, медаље и пехаре поделили су
Генерални секретар ССО Уб Дејан Максимовић, некадашњи
суперлигашки играч, а сада тренер у Шапцу Срђан Ђурић и
Убљани су се „окитили” са сребрним медаљама
капитен сениорског тима Младости Ђорђе Васиљевић.
Б.М.

ЧАЧАНИ ДОМИНАНТНО
ДО ТРОФЕЈА
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РУКОМЕТАШИ УБА ПОЧЕЛИ МИНИ-ЛИГУ ЗА ПЛАСМАН У ВИШИ РАНГ

"БРЕЈК" У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ!
Меч у "Шумицама" против младог тима Црвене звезде
није имао елементе драматичности, будући да су домаћи
већ на паузи имали двоцифрену предност. Није то било
толико неочекивано, с обзиром да су Београђане
предводили носиоци игре у суперлигашкој конкуренцији, а
утисак је да је и тренер Дејан Лукић чувао снагу екипе за
дуеле који ће бити пресудни у борби за виши ранг. Успели су
"медведи" да у наставку приђу на -5, а убедљива серија
домаћих у финишу од 6:0 вратила је двоцифрену предност
Црвеној звезди на крају меча.
ДРМЛ "Центар" група Београд, 10. коло

Црвена звезда 2- Уб 38:26 (20:9)
Хала "Шумице" у Београду. Гледалаца: 50. Судије: Бердић,
Шорак (Београд). Искључења: Ц.звезда 8, Уб 2 минута.
Седмерци: Ц.звезда 6 (5), Уб 4 (3).
УБ: Томић 1, Вујичић, Милановић 2, Милинковић 3 (1),
Радовановић 3, Цвијетић 4 (2), Мандић, Вукосављевић 3,
Миленковић, Рогић 4, Пајовић, Старчевић, Милекић,
Ранковић 4, Драгишић, Јовичић 2
Мини-лига ДРМЛ "Центар", 1. коло

Паланка- Уб 26:33 (13:11)
Сала ОШ "Вук Караџић" у Смедеревској Паланци.
Гледалаца: 60. Судије: Неранџић, Николић (Београд).
Искључења: Паланка 8, Уб 12 минута. Седмерци: Паланка 4
(2), Уб 1 (1).
УБ: Томић 3, Вујичић 3, Миловановић, Милинковић 4,
Радовановић 5, Цвијетић 1, Мандић, Стокић 2, Вукосављевић 5, Миленковић, Рогић 4, Старчевић, Милекић,
Пајовић, Пајић 6 (1)Старчевић, Милекић, Ранковић 4,
Драгишић, Јовичић 2

Табела мини - лиге за пласман у виши ранг:
Црвена звезда 6, Уб 2, Паланка 2, ОРК Умчари 2.
(две екипе иду у виши ранг)

Лукић задовољан наступом у Смедеревској Паланци
Тако је епилог регуларног дела сезоне донео црвенобелима 4 бода на старту доигравања, а Убљани су минилигу започели на четвртој позицији без бодова. Само два
дана касније, Лукићева екипа забележила је вредан "брејк"
у Смедеревској Паланци и значајно се приближила
прволигашкој конкуренцији:
- Победили смо захваљујући израженој тимској игри,
имали смо девет играча у листи стрелаца и фантастичног
Милекића на голу са 22 одбране. Због превеликог броја
искључења и техничких грешака поништили смо ефекат
доброг отварања меча, али смо били изузетно
сконцентрисани на почетку другог дела и највише
захваљујући головима и асистенцијама Рогића, одлепили
се на пет разлике. Момци су одиграли херојски, а посебно
бих похвалио капитена Стокића који је у одсуству Јовичића
играо 60 минута са напрслим ребром! Због заузетости
убске хале, мењали смо домаћинство са Умчарима, па
ћемо за викенд пробати да другом победом у гостима
отворимо врата Прве лиге "Центар"- задовољан је млади
тренер убских рукометаша Дејан Лукић, уз напомену да је
поразом Умчара од Црвене звезде убски тим већ сада
дошао до жељене друге позиције у мини-лиги са истим
бројем бодова као Паланка и Умчари.
Б.Матић
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ЖЕЉА ПРВАК ДРЖАВЕ !
- После одвајања Купа Србије, Лајковачке након преокрета у финалу плеј-офа освојиле првенство
(3:2). Никада у женској одбојци један тим из тако малог места није освојио „дуплу круну“, нити био
шампион. -Огромне заслуге за успехе ОК Железничар припадају председнику клуба Живораду
Лазаревићу, који је све време веровао у визију великог клуба из малог града.
Историјски успех за Одбојкашки клуб Железничар и
фантастична промоција Лајковца! После трофеја Купа Србије,
Жеља је постао и шампион државе! У петој, одлучујућој
утакмици финалне серије плејофа Суперлиге Србије за
одбојкашице, Лајковчанке су у Старој Пазови убедљиво
савладале Јединство са 3:0, по сетовима 25:13, 25:23 и 25:21.
Никада у женској одбојци један тим из тако малог места
није освојио „дуплу круну“, нити био шампион. За 14 година,
откада се игра плеј-оф, први пут првак Србије није екипа из
Београда. Такође се први пут догодило да тим који је повео са
2:0 у финалној серији није освојио титулу. У Јединству су
имале изванредног противника, али је у овом тренутку
Железничар квалитетнији и искуснији, што је доказао
фантастичним преокретом у плеј-офу и убедљивом игром у
последњем мечу.

Шампиони Србије:
Живорад и Ивана Лазаревић
Шампионски пехар капитену Железничара Ивани Лазаревић уручио је
председник Одбојкашког савеза Србије
Зоран Гајић, док су златне медаље одбојкашицама поделили први потпредседник
ОСС Ђула Мештер, наш прослављени репрезентативац, и Зоран Поповић, представник банке Поштанска штедионица.
Огромне заслуге за успехе ОК Железничар
припадају председнику клуба Живораду
Лазаревићу, који је све време веровао у
визију великог клуба из малог града. Сјајно
је тим последњих месеци водила Мирјана
Мусулин, заменивши због болести Драгутина Балтића. Разиграла је још пар одбојкаЖОК Железничар (Лајковац)
шица и тиме „продужила“ клупу, што се показало врло битним у завршном маратону.
У саставу Железничара најефикаснија је била
Млађеновић са 12 поена, Савић и Лукић су уписале по десет, а
Гајић осам поена. Маја Савић је имала шест блокада, а Гајић
Лајковац је 2.маја био на ногама! Негде око 23 сата четири. Уз дизача Ивану Лазаревић, то су биле и најзапаженије
око хиљаду Лајковчана, у близини зграде Општине, играчице на паркету хале у Старој Пазови. Јединство је у овом
дочекало је одбојкашице и стручни штаб Железничара – мечу деловало знатно нервозније, а до изражаја је дошло
нове шампионе државе. На уласку у варош минибус са искуство Железничара које је доносило преко потребну
одбојкашицама дочекали су бајкери и предводили смиреност. Сјајна је била подршка стотинак навијача из
колону. Дочекали су их трубачи мелодијом из филма Лајковца (домаћин није могао дати више места због малог
„Повратак отписаних“ (алудирајући на преокрет у капацитета хале), који су врло често били гласнији од домаће
финалној серији – са 0:2 на 3:2), суграђани аплаузима, публике.
Б.Петровић
одушевљењем и скандирањем „шампиони, шампиони“,
а када је Ивана Лазаревић последња изашла са пехаром
уследио је ватромет. Играло се коло, скакало и ђускало,
при чему су у центру пажње биле неуморне јунакиње а
славље је до ситних сати настављено у кафеу
„Авангард“.

ДОЧЕК ЗА ШАМПИОНКЕ

Славље у центру Лајковца

Колону су предводили бајкери

CRNA I OBOJENA METALURGIJA
TAMNAVSKA BB
(NA SKRETANJU ZA FAZANERIJU)

- PROGRAM CEVI I LIMOVA
(crni, obojeni i prohromski)
- 3D PANELI I ŽICA

NOVO
NA
UBU !

Tel. 069/55-45-465
mgmetalub@gmail.com
ponedeljak - subota 8 - 16 h

ČEKOVIMA NA 45 DANA !

