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САСТАНАК ЕПИСКОПА МИЛУТИНА И
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ УБ ДАРКА ГЛИШИЋА

ЗА ДОБРОБИТ
ЦРКВЕ И НАРОДА

ЖВАКА ЗА НАИВНЕ

Његово Преосвештенство Епископ ваљевски Господин
Милутин је, у петак 8.септембра, био у званичној посети
председнику општине Уб господину Дарку Глишићу.

Владика Милутин и Дарко Глишић
Епископ и Глишић су разговарали о животу и раду у нашој
Епархији, о њеном напретку, како на пољу духовности, тако и о
материјалном пословању.
У разговору су се дотакли и неких проблема и потешкоћа,
које треба заједнички решавати, а све то да буде на добробит
наше свете Цркве и нашег народа. Домаћин и гост су се посебно
осврнули на стање у средњовековном манастиру Докмиру,
који се налази на територији општине Уб и на неке послове које
је неопходно завршити пре зиме.
Епископ је упутио председнику Глишићу речи захвалности
на разумевању и на досадашњој обнови ове светиње српскога
народа, а која је украс, како Епархије ваљевске, тако и убске
општине.
(Из канцеларије Епархије ваљевске)

ОВЕ ЈЕСЕНИ

ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА
НОВОГ ПАРКА НА УБУ
Велико градилиште на некадашњем вашаришту
Општина Уб расписала је, 15.септембра, јавну набавку за
изградњу новог парка на простору некадашњег убског
вашаришта. Понуђачи ће своје писане понуде у складу са
конкурсном документацијом и позивом на подношење понуда
моћи да доставе до 16.октобра. Рок за завршетак радова је 90
дана од дана увођења у посао.
- У питању је прва фаза радова, у вредности од око десет
милиона динара, у којој је планирана изграда стаза, травњака,
зеленила и мобилијара. Очекујемо да тај посао буде завршен
већ у овој години, а доласком лепшег времена, на пролеће,
требало би да уђемо и у другу фазу радова која ће додатно
улепшати овај простор са својеврсним воденим садржајиманајавује председник убске општине Дарко Глишић.
Ових дана у општини Уб актулено је расписивање још
неколико јавних набавки које се тичу друге фазе радова на
изградњи помоћног објекта Дома здравља Уб, као и решавања
проблема грејања у ОШ „Милан Муњас“. Тендер за изградњу
две улице на некадашњем вашаришту закључен је прошле
недеље, посао је добио Ауто-транспорт „Попучке“, који би
ускоро требао и да започне овај посао.
М.М.М.
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есто се догађа да. мобилни (без
којег, кажу, није могуће замислити
данашњи живот), у једној мрежи,
не функционишу по неколико сати... А,
кад стигне рачун, наплаћује се као да је
услуга била на располагању 24 часа дневно. На
рачунима има број телефона за информације, али
нема за приговоре и жалбе. Незадовољство
клијената наше ‘’вредне провајдере’’ не занима.
Интересује их само како да вас намаме на још већи
трошак.
Е, сад! Ако одлучите да напустите једну мрежу јер
вам је досадило вешто маскирано подкрадање и
рачуни које не разумете, али морате да их платите,
следује вам освета у виду некаквих ‘’накнада’’ за
претходни месец. Прво ће вас нељубазно упозорити да, уколико мењате мрежу они искључују број
(иако им не дугујете ништа), а онда ће, на крају
месеца, у ваш рачун да унесу све могуће трошкове
и све услуге (иако их нисте тражили, а уговор је
истекао). Ред пред пословницом много рекламиране мреже се ‘’отегао’’ скоро до зграде ТЕ-ТО.
...Зато, дижете руке од потреге за објашњењем
ставки из рачуна. Много тога је сумњиво и из
ранијих периода, али - нервирање и стрес су
најскупљи. Одлучите да платите и да потражите
услуге на другој страни.
Наравно, сваки започети минут се наплаћује као
цео, а рачуни садрже ставку ‘’накнада’’ (?) за нешто
што личи на ону ‘’ангажовану снагу’’ (или низ
неразумљивих трошкова у рачунима за струју).
Које се све снаге ангажују да бисте били преварени
рекламама, којима вас свакодневно бомбардују,
никада нећете сазнати. Али, морате схватити, за
плате које примају господа запослена код извесног
провајдера, можда бисте и сами пристали да
осмишљавате нове начине... У овој беспарици.
И ту стижемо до сурове стварности. Да ли је једини
начин да се заради солидна плата тај да се ‘’душа
прода ђаволу’’? Полако, али сигурно, тонемо у
каљугу грабежи и бездушне борбе за профит. Банке
(част изузецима) смишљају нове и нове начине да
‘’зарадите’’ на њиховим кредитима, рекламирају се
лекови који лече сто посто (уз упозорење које се
изговара на максималном броју ‘’обртаја’’ : ‘’Прочитајте упутство или се посаветујте са лекаром или
фармацеутом’’), безочно се приказују лажни сведоци фасцинатних излечења, пиво се гура као да то
није алкохолно пиће (?), а понеко, богами, објави и
рекламу скупоценог вискија (у цену је урачуната и
реклама, као и казна која би, евентуално, могла да
буде плаћена због емитовања)... Народ, ионако, све
плаћа.
И такооо! И Радашин, на духовит начин, осликава
пропадање српског села (али, и борбу појединаца
да се искобељају из блата које запљускује са свих
страна). ‘’Село гори, а баба се чешља’’, ‘’Пси лају, а
каравани пролазе’’... Понекад се чини да би то
могло да се односи и на теме које повремено
поменем на овом месту. Ипак, верујем да није тако.
Више пута сам се уверио да вреди указати... Ако
сам у праву, кад-тад, ствари дођу на своје место.

Сарадници: Драгана Недељковић, Бранко Матић, Дуња
Капларевић, Радован Пулетић, Благоје Цонић, Љубица
Симановић, Верољуб Бабић (Коцељева), Александар
Ковачевић (Мионица), Милорад Радојчић,
Колумниста и сарадник редактор Милан Миловановић.
Редакција: "Глас ТАМНАВЕ", Иве Андрића бр.1, 14 210 Уб.
Текући рачун: 160-282576-31.
Телефони: 014/411-071, 064/2180-588, 064/484-20-50.
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Интернет сајт: www.glastamnave.com
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ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
- Приходи увећани за близу 35 милиона динара.
- Донета Одлука о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе.
На трећој седници Скупштине општине Уб, одржаној 15. септембра, једногласно је усвојен други ребаланс буџета
за текућу годину, којим су буџетски приходи увећани за 34.765.000 милиона
динара. Сопствени приходи умањени су
за 2.445.496 динара, тако да након
ребаланса општински буџет износи
910.819.504 динара.
До повећања је, превасходно, дошло
због 30 милиона динара капиталних
трансфера од Електропривреде Србије,
као и услед повећаних прихода у износу
од седам милиона динара од продаје
непокретности.

Са нових 30 милиона динара
финансираће се изградња
улице Тамнавских партизана.
Образлажући одлуку о другом
ребалансу буџета, председник општине
Уб Дарко Глишић је рекао да је 30 милиона динара од ЕПС-а добијено по основу
Споразума о регулисању међусобних
односа поводом отварања копа “Радљево”.
-Са тим новцем коначно ћемо изградити улицу Тамнавских партизана на Убу
и асфалтирати неколико сеоских праваца. Наравно, ову прилику смо искористили и да извршимо корекције на
неколико позиција, а кључне су за утрошену електричну енергију и за превоз
ученика. Расходну страну потрошили
смо, пре свега, на струју за коју се дуг
нагомилао због уличне расвете које има и
где треба и где није потребно. У неким
селима и до 20 нелегалних прикључака
морали смо да искључујемо, односно
било је људи који су крали струју, качили
се на јавну расвету и онда то разводили
по дворишту. То се толерисало, али више
неће. Када овим буџетом усвојимо простор да можемо то да платимо, а новца
имамо, до краја септембра нећемо дуговати ни један динар за струју. Исти случај
је са превозом ученика. Остали смо дужни за пола маја и пола јуна, што ћемо
одмах да платимо након усваја ребаланса, и онда би завршили и са дуговањима за превоз ученика, навео је Глишић.

Скупштина општине Уб: Једногласно и без расправе
Присутне одборнике упознао је и
са реализацијом буџета до 15. септембра, која је готово стопроцентна.
„ Реализација за првих осам месеци је 64 посто, а 66 је сто посто, односно за две трећине године две трћине
буџета. То је, приближно, 550 милиона,
тако да ћемо на крају септембра имати
прихода као за целу прошлу годину“,
истакао је Глишић.

Други ребаланс буџета усвојена је гласовима свих 38 присутних одборника,
који нису имали ни једну примедбу на
предложену одлуку, нити је о овој тачки
дневног реда вођена расправа.
Подсећамо, првим ребалансом
буџета, који је усвојен на јунској седници локалног парламента, општинска
каса је увећана за 176.500.000 динара.

„БЕЗ НОВИХ ЗАПОШЉАВАЊА У ЛОКАЛНОЈ
САМОУПРАВИ, АЛИ И БЕЗ ОТПУШТАЊА“
Једногласно и без расправе прихваћена је и Одлука о утврђивању
максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима система општине Уб за 2017. годину. Прописани број радника у систему локалне самоуправе за текућу годину је 288, а тренутни број запослених је
282. Највише запослених има КЈП „Ђунис“ – 115, у органима локалне самоуправе ради 81, у Предшколској установи 64, Установа за културу и спорт
има 15 запослених, а Градска библиотека „Божидар Кнежевић“ седам. Без
обзира што је поменутом одлуком
дозвољено запошљавање још шест
радника, председник општине тврди да
ту могућност неће искористити.
-Нових запошљавања неће бити
док се ситуација потпуно не стабилизује по том питању и док се не буду донели јасни критеријуми за дужи временски период. Наша срећа је да, за

разлику од многих других општина,
немамо проблем вишка запослених,
што је последица коректног понашања
свих оних који су били на власти у
последњих 10 до 15 година, констатовао је Глишић.
На трећој седници Скупштине општине, такође једногласно и без дискусије, изабрани су чланови Комисије за
споменике и називе делова насељених
места, тргова и улица у коју су, из редова грађана, именовани Радован
Пулетић (председник), Радмила Раденковић, Миладин Ненадовић и Слађана
Теодосић, а из редова одборника Владимир Петковић.
У наставку седнице, председник
општине Дарко Глишић одговарао је на
бројна питања одборника која се тичу
проблема јавне расвете, амброзије,
паса луталица, као и електроснабдевања и недостатка пијаће воде у
појединим селима.
Д.Н.

ИЗГРАДЊА ХОТЕЛА НА НЕКАДАШЊЕМ ВАШАРИШТУ

ПОДСТРЕК РАЗВОЈУ УБСКОГ ТУРИЗМА
Припремни радови за изградњу
хотела на некадашњем убском вашаришту су у пуном јеку. Градилиште већ
увелико ради, а постављање камена
темељца очекује се током ове недеље.
У овом броју вам доносимо макету
будућег изгледа хотела, а у наредном
издању „Гласа Тамнаве“ и нешто више
информација о изградњи и плановима
инвеститора. С обзиром да Уб, у овом
тренутку, нема ниједан функционалан
хотел и да кубури са смаштајним капацитетима, овај пројекат имаће шири
друштвени значај. Потенцијали убске
општине леже у спортско-рекреативном
туризму, а изградњом хотела отвара се
могућност њиховог искоришћења.

Изглед будућег хотела
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ОБРАЗОВАЊЕ

У СОВЉАКУ И ЦРВЕНОЈ ЈАБУЦИ

ЛОПТЕ ЗА ЂАКЕ
Некад и мали знак пажње може значити много, посебно
када су деца у питању. Том логиком водили су се и
представници општине Уб, који су, током прошле недеље,
школама у Совљаку и Црвеној Јабуци поклонили лопте за
фудбал, кошарку, одбојку и рукомет. Ђаке су обишли, и са
њима разговарали, помоћник председника општине Уб
Верка Лукић и народна посланица Ивана Николић.
Настава је прекинута на кратко, како би малишани на
школском игралишту испробали нове спортске реквизите. У
обе школе, посебно наглашавају, да су овакви поклони
ретки. Лопте за наставу физичког васпитања готово да нису
ни имали, иако поседују сасвим солиднe спортске терене.
Школа у Совљаку, поред лопти, добила је још један „екстра“
поклон у виду лап-топ рачунара, којег ће ђаци користити
током наставе.
Зграде Издвојених одељења у Совљаку и Црвеној
Јабуци, током летњег распуста, су реновиране (кречење,
замена столарије и уређење дворишта). Колико су оваква
улагања значајна за живот села, најбоље говоре речи учитељице Ирене Јевтић, која се нада да ће уређење и опремање
школе у Совљаку коначно одвратити родитеље да своју децу уписују на Уб јер, како каже, услови за извођење наставе
нису ништа бољи од оних које деца имају у селу. Штавише,
због мањег броја ученика, наставу је могуће изводити на још
вишем нивоу. Издвојено одељење у Совљаку тренутно
броји шеснаест ученика, а из овог села, бар још толико деце,
уписано је у ОШ „Милан Муњас“ на Убу.
М.М.М.

ИО Совљак

ИО Црвена Јабука

ОКО НАС
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ОРОНУЛА КУЋА У ВРХОВИНАМА - АПЕЛ ЗА ПОМОЋ ЉУДИМА ДОБРЕ ВОЉЕ

ПОРТРЕТ ЈЕДНЕ ДРЖАВЕ
Мирковићи (Миливој и његова мајка Мара) већ годинама живе у кући
која свакога момента може да се сруши. Када је лоше време, спавају у
штали. Иако им је држава, још након земљотреса 1998.године, обећала
изградњу новог објекта- њихов случај ни дан-данас није решен.
Кућа Мирковића у Врховинама
прави је споменик за све оно што нас је
снашло у последње две деценије. Целокупан рад Комисија за утврђивање
штете од земљотреса, државног и општинског апарата, утицај политичких чинилаца и халапљивост појединаца огледа се у пукотинама оронуле куће која је,
још пре петнаест година, проглашена
неусловном за становање. Земљотрес,
који је, 1998.године, погодио ваљевски
крај, добро је дошао многима да своје
старе објекте замене новим о трошку
државе. Они који су имали „политичку
позадину“ добро су се „овајдили“ а,
како то обично бива, огромна државна
средства отишла су на погрешну страну.
Пред случајем Миливоја Мирковића (49) и његове мајке Маре (84) ретко
ко би остао равнодушан. Комисија за
утврђивање штете од земљотреса сврстале су, још 9.маја 2002.године, њихову

кућу у најтежу, VI категорију оштећених
објеката. Према тадашњој одлуци Владе
Србије, такви објекти су одређени за
рушење, а њихови власници добијали су
од државе нове куће за становање.
Мирковићи и дан данас чекају одговор,
иако је већ давно за тако нешто „прошао
воз“.
Након „кишне катаклизме“ 2014.
године, када се једна страна куће готово
одвојила од темеља, они свакога дана
страхују да им кров не падне на главу.

„Више пута смо се обраћали
општини. Кажу, чекај на ред.
Једноставно, нисмо имали јаког
човека да нас погура.“

Зид куће држи само неколико дрвених дирека:
Миливој и Мара Мирковић

Записник из 2002.године у којем
је кућа проглашена неусловном
за становање

„Надам се помоћи државе
или општине, да се исправи
неправда. Ми тренутно
немамо где да живимо.“
Овај објекат, изграђен 1973.године,
тренутно држи неколико дрвених
дирека постављаних као ослонац на зид
који се сваког момента може срушити.
Када дува ветар моментално беже
напоље и остају без крова над главом, а
као заклон и место за преноћиште
служи им штала.
- Већ пуне три године живимо
овако. Још након земљотреса кућа је
претрпела велика оштећења. Комисије
за утврђивање штете посећивале су нас
у неколико наврата и сваки пут нам
тврдиле да ћемо добити нови објекат за
становање. Када смо се обраћали
општини, одговарали су нам да чекамо
на ред. Шта се са нашим случајем даље
догодило не знам, године су пролазиле,
а ми наш ред нисмо дочекали. Када је
2014.године, под утицајем подземних
вода, почела да се одваја једна страна
куће, кренуо је и наш пакао од животајада се Миливој Мирковић, који је ових
дана у општини Уб поново покушао да
дође до одговора и било какве врсте
помоћи.
- Сада су нам обећали да ће доћи
да погледају, па да видимо шта ћемо...
Кажу да нам је једина шанса ако се јави
нека фирма која би помогла изградњу
куће. Нисам у финансијској ситуацији да
сам започнем изградњу новог објекта,
знате и сами како је код нас пољопривредника. Имам око три хектара
земље, сав кукуруз који сам посејао ове
године је пропао. Ионако тешко живимо,
а мислим да нас је ово лето докусурилоистиче Мирковић и апелује на људе
добре воље да му помогну колико могу.
Миливој је, иако има 49 година, и
даље момак.
- Нисам се женио, а како и да се
оженим када немам основне услове за
живот. Питам се која би жена дошла у
овакву кућу. Имам две сестре, које ми
помажу и повремено долазе да гледају
моју стару мајку. Једноставно, немоћан
сам да било шта урадим- тешка је
животна прича овог пољопривредника
из Врховина. Милован Миловановић
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УОЧИ ЈЕСЕЊЕ СЕТВЕ

ПОЉОПРИВРЕДА - ПУТЕВИ
НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ

САВЕТОВАЊЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

АСФАЛТИРАНЕ
ЈОШ ДВЕ ДЕОНИЦЕ

Скуп организовали Институт за ратарство
и повртарство из Новог Сада и убско
предузеће „Сточар ЛСБ“

Нови прилазни пут добио манастир
Меркшинац, а у Радуши завршен
правац према гробљу

У организацији предузећа „Сточар ЛСБ“ и Института за
ратарство и повртарство из Новог Сада, прошле недеље, у
сали Дома културе, одржано је саветовање за пољопривреднике убске општине. Пошто се приближава јесења сетва,
теме су биле у вези са производњом стрних жита, применом
агротехничких мера и заштитом биља. Представници Института ратаре су, такође, упознали са оним што ова угледна научна установа нуди за предстојећу сетву, пренели новине у
производњи и асортиману НС семена и дали препоруку за
предстојећу сетву. Предавања су одржали научни радници
Института: др Радивој Јевтић, руководилац Одељења за стрна
жита, оплемењивач др Новица Младенов, проф. др Мирослав
Малешевић и др Владимир Аћин.
Пре почетка саветовања, присутне је поздравио Бранко
Леонтијевић, менаџер за пословни развој у „Сточару ЛСБ“
рекавши да кооперантима, који се определе за сарадњу, то предузеће обезбеђује сав репроматеријал за почетак производње,
који се раздужује кроз род после жетве. У сопственој производњи и кооперацији, „Сточар ЛСБ“ ове јесени планира сетву
пшенице на 600 хектара НС сортама, као и веће површине под
сунцокретом.
„Пољопривредни произвођачи из овог краја јако воле
озиме сорте пшенице Симонида, Ренесанса и Звездана, а приметио сам да се полако пробија и Лина. Имамо широк асортиман висококвалитетних сорти, људи су задовољни са приносом, млинари су задовољни са квалитетом, што нам је најбитније, да задовољимо и једне и друге. По анализама, изузетно
смо заступљени на нашем тржишту, па и у Тамнави“, рекао је
Бранислав Игњатовић из Института за ратарство и повртарство - Нови Сад.

Добра сарадња Института
и предузећа „Сточар ЛСБ“
Уз подсећање да Институт следеће године обележава
осам деценија постојања, Игњатовић је истакао да мало која
домаћа и научна кућа може да се похвали са тако дугом традицијом и репутацијом. До сада је у Институту створено преко
1.000 сорти и хибрида, од чега је скоро 500 регистровано и гаји
се у иностранству.
Д.Н.

GEOMETAR
Goran Jankov - Kekin, dipl.ing.geodezije

- OME\AVANJE
064/598-26-52
- DEOBA PARCELA
- LEGALIZACIJA KU]A (OZAKONJENJE)
Ub- glavna ulica Kralja Petra I
(preko puta Socijalnog, pored marketa “Idea”)

Асфалтирањем две деонице у Памбуковици и Радуши
настављени су радови на уређењу и изградњи локалних
саобраћајница, који се финансирају средствима „Путева
Србије“.
- За осам месеци урадили смо 27 путних праваца у
нашим селима. Да су они пре нас толико годишње радили,
не би било оволико макадамских путева у општини. Истим
темпом настављамо даље и у текућој грађевинској сезони
укупно ћемо асфалтирати 38 сеоских путева. Већ се припремамо за следећу годину и чекам да ми Месне заједнице
доставе своје предлоге и планове, на основу којих ћемо и
поступати, истако је председник општине Дарко Глишић
приликом обиласка завршних радова.

Памбуковица
У Памбуковици је асфалтирано 410 метара прилазног
пута до манастира Меркшинац, где је претходно изграђено
пола километра. Председник Месне заједнице Драгомир
Лукић напомиње да је у питању веома важан правац за мештане, који је до сада готово био непроходан у кишним
периодима.
„Овде није могло да се приђе манастиру зато што је
валовито и на местима се скупљало много воде. Са друге
стране манастира пут је још гори, али за сада нам је довољна ова једна заобилазница. У Памбуковици имамо 30
макадамских путева и само 1.800 метара асфалтираних
сеоских путева. Председник општине нам је обећао да
ћемо и наредне године добити нове деонице, тако да морамо мало да сачекамо и будемо стрпљиви, истакао је Лукић
уз напомену да ће, када је реч о асфалтирању, и следеће
године приоритет имати засеоци са највише домаћинстава
и најпроблематичније деонице.

Радуша
У две фазе асфалтиран је и пут до гробља у Радуши, у
дужини од 740 метара, с тим што је у првом делу године
урађено 500 метара, а сада преосталих 240. Према речима
мештанина Саше Урошевића, уз тај локални пут налази се
двадесетак домаћинстава, али га користи цело село пошто
једини води ка гробљу. На овом правцу у засеоку Божића
крај остало је неасфалтирано још око 350 метара, што ће
наредне године највероватније бити завршено.
Д.Н.

АКТУЕЛНО
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ВЕЛИКИ УСПЕХ КАРП ТИМА „ОКНО“

НАЈБОЉЕ
„ШАРАНЏИЈЕ“ СРБИЈЕ
- Млади Убљани предвођени прекаљеним
пецарошем Вераном Ђукићем освојили „Карп
лигу Србије“. - У конкуренцији најбољих
шаранџија из свих крајева наше земље, Карп
тим „Окно“ приграбио седам пехара, што у
екипној, што у појединачној конуренцији.
Оно што је Немања Матић у фудбалу, то је Веран Ђукић
у пецању шарана, кратко и јасно гласи дефиниција којом би
се најлакше описао успех убског риболовца током премијерног шампионата „Карп лиге Србије“.
У конкуренцији најбољих шаранџија Србије (дубинска
метода пецања), убски Карп тим „Окно“ убедљиво је
тријумфовао оставившли иза себе 12 екипа из свих крајева
наше земље. Лига коју је, по први пут ове године, формирао
организатор Влада Љубеновић имала је три такмичарска
кола: на језеру Мика Алас у Борчи, убској Фазанерији и језеру
Бели Багер у Банатским Карловцима. Убска екипа тријумфовала је у првом колу, док су у другом и трећем заузели друго
место. Више него довољно да у укупном пласману убедљиво
освоје шампионску титулу, а јунак наше приче, који у својој

Веран Ђукић са освојеним пехарима

Карп тим „Окно“: Никола Лукић, Дејан Симић,
Веран Ђукић и Иван Марковић
(Никола Сајић недостаје на слици)
колекцији има на стотине пехара са различитих такмичења,
оствари један од највећих успеха у својој двадесетогодишњој
такмичарској риболовачкој каријери.
Веран Ђукић (као капитен) предводио је екипу састављену од младих момака са Уба: Иван Марковић, Никола Лукић,
Дејан Симић и Никола Сајић. У конкуренцији 65 текмичара,
Веран је успео да се окити титулом најбољег шаранџије у
поједи-начној кокнкуренцији на Убу, а исти подвиг остварио је
и Дејан Симић на језеру Бели Багер.
- Најпре бих желео да похвалим ове младе момке, без
чијег учешћа свакако не бисмо остварили овај успех. Они су
будућност спортског риболова на Убу, а сигуран сам и много
шире. Велику помоћ пружила нам је убска Фазанерија која нам
је била једини спонзор јер, као што знате, пецање представља
веома скуп спорт. Ова титула је нешто највише што можете
постићи у спортском риболову на шарана у нашој земљи.
„Карп лига Србије“ своје премијерно издање имала је ове
године, од 8.априла до 8.септембра. За следећу и наредне
године планира се још веће омасовљење овог такмичења,
тако да је наш тим, практично, ушао у историју као победник
првог шампионата- истиче Ђукић, који је своје богате витрине
употпунио са још шест пехара и три медаље са овог такмичења.
Екипа се на Уб вратила и са не малом новчаном наградом,
која је за спортске риболовце, ипак, у другом плану. Кажу да се
њихов успех не мери новцем, већ килограмима - укупно 200
упецаних риба, у три кола, тежило је 1.131 килограм. Резултат
за респект !
Милован Миловановић

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА

ИСПОРУКА УГЉА ПРЕМА ПЛАНУ
До 31. новембра требало би да буду достављене
све одобрене количине
Близу 1.500 тона угља до сада је
испоручено члановима Удружења
пензионера који огрев за предстојећу
зиму обезбеђују преко свог Удружења.
Испорука тече у континуитету и до 31.
новембра требало би да буду достављене све одобрене количине, а укупно
је у питању 2.319 тона, од чега 1.724 тоне
сировог и 595 тона сушеног угља. Према
речима председника Удружења Драгослава Јовановића, њихов главни приоритет јесте набавка угља за чланове.
- Када смо ове године потписали
уговор са „Колубаром“ морали смо да
прихватимо њихов услов да ћемо угаљ
примити од феруара до краја децембра.
На половини године написао сам захтев
„Колубари“ у коме сам навео да је нелогично да угаљ добијемо у децембру,
после чега су нам изашли у сусрет, тако
да ће се испорука завршити до 31.
новембра, уколико не буде застоја. Од
укупно одобрених количина, до сада је
испоручено 1.166 тона сировог и 370
тона сушеног угља, каже Јовановић и

додаје да је за 400 пензионера, колико је
ове године било заинтересовано за
угаљ, омогућена исплата на шест месечних рата, те да је велика већина измирила своје обавезе.

Драгослав Јовановић

ПАКЕТИ ПОМОЋИ, БАЊЕ И ИЗЛЕТИ
У наредних месец дана, 30 најугроженијих пензионера са територије убске
општине добиће пакете са прехрамбеним артиклима у појединачној вредности од око хиљаду динара. Хуманитарна
помоћ пензионерима са најнижим примањима обезбеђена је у сарадњи са
фондом ПИО Ваљево, које је убском
Удружењу доделило 29.500 динара.
„Са тим новцем направићемо 30
пакета, од којих ћемо 27 поделити нашим члановима са примањима до 7.400
динара, а преостала три социјално
најугроженијим пензионерима, који су
корисници Центра за социјални рад.
Око 70 наших чланова прима пензије до
десет хиљада динара, али на жалост
немамо могућности да свима поделимо

пакете. Као што је познато, од локалне
самоуправе више не добијамо ни динара,
па ћемо средства добијена од фонда
искористити за помоћ најугроженијима,
наводи Јовановић.
Осим са пакетима, фонд ПИО је и ове
године најстарије Убљане обрадовао
бесплатном рехабилитацијом у здравствено-стационарним установама и
бањско-климатским лечилиштима. На
конкурс се јавило стотинак пензионера, а
услов за одлазак на бањско лечење о
трошку фонда испунило је њих 20.
О сопственом трошку чланови Удружења ће 23. септембра посетити Александровац, како би присуствовали манифестацији Жупска берба грожђа, а 30. септеД.Н.
мбра Дане зимнице у Коцељеви.
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ПРЕДСТАВНИЦИ НБС У ВРТИЋУ

ПОСЕТА ДОНАТОРА
Народна банка Србије са 2,7 милиона динара
финансирала изградњу нове дворишне
ограде и поплочавање прилазних стаза
Почетком септембра, Предшколску установу „Уб”
посетили су представници Народне банке Србије, која је
прошле године финансирала изградњу нове ограде око
дворишта Вртића, у дужини од 240 метара, као и поплочавање бехатоном 30 квадратних метара прилазних стаза.
Радови су коштали преко 2,7 милиона динара, а извела их је
убска Занатска задруга „Слога”.
Након што су гости, заједно са домаћинима, обишли
Вртић, одржан је неформални састанак коме је присуствовао и заменик председника општине Уб Александар Јовановић Џајић. Представници НБС изразили су велико задовољство виђеним и квалитетом реализованих радова.
- Веома ми је драго што смо на Убу и што смо успели да
помогнемо Вртићу да добије нову ограду и прилазне стазе.
Презадовољни смо како су радови изведени. Трудимо се да
помогнемо кад год можемо и са овом установом смо у преговорима за још неке донације - рекао је Бранко Черевицки
из Народне банке Србије.

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БРАТСКЕ ОПШТИНЕ ТИВАТ

НАГОВЕШТАЈ САРАДЊЕ
СПОРТСКИХ КЛУБОВА
На свечаном пријему у Клубу Дома културе
госте је дочекао председник општине
Дарко Глишић са сарадницима
Делегација братске општине Тиват из Црне Горе, на челу
са потпредседником општине Дејаном Масловаром, посетила
је Уб, где их је угостило најуже руководство локалне самоуправе. На свечаном пријему у Клубу Дома културе, госте је
заједно са својим сарадницима дочекао председник општине
Уб Дарко Глишић, који је подсетио да је Повеља о братимљењу са Тивтом потписана у јесен 2014. године, чиме је
потврђено пријатељство остварено након мајских поплава,
када је Тиват упутио значајну и новчану и робну помоћ постардалом становништву у Тамнави. У протеклом периоду, остварена је културна сарадња кроз гостовање Центра за културу
Тиват на 8. Репасаж фесту са представом „Бетула у малу
валу“, која је изведена у част победника, a oд великог је значаја да се сарадња између две братске општине прошири и на
друге области и подигне на виши ниво, истако је том приликомГлишић.
„Ово није пријатељство само на папиру, ово је искрено
пријатељство између људи који се добро разумеју и имају
доста заједничких ствари о којима разговарају. Након културе,
сада желимо да и у спортском смислу разменимо искуства. У
Тивту је рукомет на највишем могућем нивоу, они су прваци
државе Црне Горе и нама би било веома значајно и корисно да
ту нека искуства разменимо. Оно што је неки наш бренд и где
се ми истичемо, погово у Србији је фудбал и можда одбојка,
која сада игра највиши ранг такмичења од свих колективних
спортова, па ћемо видети да им пренесемо наша искуства која
би им била од користи. Желимо да се наше пријатељство и
даље развија и да размењујемо све оно што је од интересаа за
наше грађане, тако да ћемо направити план за наредни
период“, рекао је Глишић.

Гости из НБС и домаћини
Директорка Предшколске установе „Уб”, Гордана
Милосављевић Марковић захвалила се НБС што је вредном донацијом од преко 2,7 милиона динара омогућила
још безбеднији и пријатнији боравак деце у дворишту, јер је
сада „не само сигурније, већ и изгледа много лепше”.
Као знак пажње за показано разумевање и великодушну помоћ, Александар Јовановић Џајић, заменик председника општине Уб је Черевицком уручио Захвалницу, а
директорка Вртића и урамљене дечје ликовне радове.
Поред Бранка Черевицког, Вртић су посетили и Весна Ђурић, члан Комисије НБС за деделу донација и Марко Мишевић испред кабинета гувернерке Јованке Табаковић.
Д.Н.

Делегације убске и тиватске општине
Потпредседник општине Тиват Дејан Масловар домаћинима је упутио позив за узвратну посету 21. новембра, на дан
те општине и изразио наду да ће том приликом конкретизовати даљу сарадњу у области спорта и културе.
Делегација братског Тивта је током посете Убу обишла
храм Христа Спаситеља, Фазанерију, будућу зграду Општинске управе, брдо Шепковац, градски стадион и базене. Д.Н.

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

НАШЕ ТЕМЕ
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ПРИПРЕМЕ ПРЕД ГРЕЈНУ СЕЗОНУ

ОБАВЕЗНО ЧИШЋЕЊЕ
ОЏАКА
Таложењем гарежи на зидовима пећи и оџака повећава се ризик
од избијања пожара, повећава се емисија штетних гасова и
смањује ефекат ложења.
Оџачару Миливоју Танасијевићу из
Уба, последњих дана телефон учестало
звони. Пред нову грејну сезону грађани
чисте своје пећи и оџаке, због своје
безбедности, али и безбедности свих
Убљана. Концентрација чађи и угљен
диоксида већа је због неочишћених
оџака и накупљања лепљиве материје
на њиховим зидовима, који, ако се не
чисте редовно, стварају наслаге гарежи,
запушавају одвод дима, што је опасно
по људе и околину. Њиховим таложењем повећава се ризик од избијања
пожара, већа је емисија гасова и смањује се ефекат ложења.

Оџаке, ако се редовно чисте,
потребно је прегледати и очистити
једном у две године. Како наводи
Миливој, мање је оних грађана који
савесно, сваке године зову да се
прегледа и очисти оџак, а више је оних
који их не чисте никада, па чак и по 20
година, јер не желе да плате чишћење, а

после, када дође до загушења или
пожара, штета их много више кошта.
– Похвалио бих Бату Цикушу, који ме
је недавно звао да прегледам пећ и
прохромски оџак. Када сам му рекао да
ја нисам доктор да обављам прегледе,
рекао ми је да сам ја за њега доктор,
професионалац. Иако су пећ и оџак
били чисти, позвао ме је да преконтролишем све. То је за мене савестан грађанин. У последње две године, доста
позива имам. Не питају за цену. Данас
сам урадио пет димњака, а пре неколико дана, чак седам.
У зависности од стања димњака,
одржавање се примењује као редовно
чишћење или одгушење, али је боље не
дозволити да до тога дође, јер кућа
„дише“ преко оџака за време грејне
сезоне.
- Пећ мора да буде добро очишћена,
јер ни огрев није квалитетан. Ја нисам
неку велику школу завршио, нити са
неким разговарао о томе, али да ли
може да буде од једног оџака, на пет
метара, две канте гарежи и смоле од по
25 килограма. Многи убацују у пећи
пластичне флаше, кесе, Памперс пелене, смеће. Не одлаже се ђубре како
треба, него кроз пећ. И после ложења
пелета, хвата се ситна скрама, коју сам у
Ваљеву, код једне жене, морао бушилицом да пробијам.

ПОЧЕТКОМ ОКТОБРА У УБСКОЈ ХАЛИ

ПОЧИЊУ„МАЛЦИ ТАМНАВЦИ“
Први тренинг је бесплатан, а друго дете има специјални
попуст на месечну чланарину.
Наши најмлађи, полазници школице спорта „Малци Тамнавци“, почињу са тренинзима у поподневним
часовима, у понедељак 2. октобра, у
малој сали Хале спортова Уб. Планирано је да се тренинзи одржавају, као и
до сада, три пута недељно, у различитим узрасним групама, за децу од
три до десет година.
Спортска култура је веома важна
за здравствено стање деце, која су
деценију уназад све гојазнија, тромија
и болешљивија. Већину слободног
времена проводе испред телевизије и
компјутера, уместо на игралиштима и
теренима. По статистичким подацима
о здравственом стању деце у Србији,
70 одсто деце је физички неактивно, а
стварности вероватно је још алармантније. Због тога је од 1. септембра,
за ученике петог разреда, уведен предмет под новим именом и програмом Физичко и здравствено васпитање.
У школици спорта „Малци Тамнавци“, тренинге планирају и спроводе
професори физичког васпитања и
спорта Марија Тешић и Дејан Младеновић, уз помоћ колега тренера. Први
тренинг је бесплатан, а друго дете из
породице добија специјални попуст

на месечну чланарину. Програм је
базиран на основним елементима
кретања и усмерен ка општем развоју
моторике код деце, бавећи се елементима различитих спортова: гимнастике, атлетике, спортова са лоптом.
У новој „спортској“ години, тренери школице планирали су доста
ванредних активности у виду боравка
у природи, организовања излета,
различитих курсева и едукација. Позив за сву децу је отворен уз поруку:
„Омогућите Вашој деци да се развијају здраво“.

Убски оџачар:
Миливој Танасијевић
Посао оџачара је изузетно тежак,
захтева добру физичку спремност. Челичне шипке, сајле, ланци и тегови, који су
Миливојев свакодневни алат, тешки су и
по неколико десетина килограма. Када је
потребно одгушити оџак и спрати лепљиву смолу и продукте сагоревања, то је
вишесатни посао, који после опасног
пењања по крову куће, захтева озбиљну
интервенцију. Овим послом Миливој се
бави преко 20 година.
- Први димњак који сам очистио био је
код Паце пре 20 година. Циме ми је
поклонио металну куглу, коју и дан данас
чувам. После сам направио четку и
кренуо у овај посао. Усавршавао сам алат
ланцима. Осим овог посла и проведених
33 година у „Тамнавцу“, мој живот су
музика, лепе жене и паре. Гајим голубове,
фазане, три пса и цвеће, скупљам сувенире. Волим песму 'Ја гарав, а ти плава'.
Миливој више и не броји колико је
оџака очистио за ових 20 година. Чистио
је оџаке скоро на свим основним школама, Дому здравља, Дому за стара лица,
по многим селима убске општине, а зову
га и ван Уба. Ишао је чак на Дивчибаре.
Пре неколико дана чистио је оџаке у
Јошеви, Новацима, Совљаку...
Грађани би се изненадили шта је све
могуће пронаћи у једном оџаку. Миливој
предочи власницима кућа, да све што
пронађе у оџаку, постаје његово. А, налазио је делове секира и пањић са ланцима,
који су појединци сами убацивали, па им
се због нестручног чишћења, заглављивало у зиду оџака. Осим густе смоле и
гарежи, у димњацима се могу наћи
грађевински материјали, разне птице и
њихове лепљиве фекалије, куне и остале
ситне животињице.
Осим чишћења оџака, Миливој ради и
чункове. Примећује да је последњих
година све рађено без икакве логике.
- Уграде пећ, која не одговара простору, па се накнадно праве чункови са
пуно неких кривина, као лавиринт. Кућа
од двеста, триста квадрата, котларница
као шпајз, не можеш да уђеш, а мој алат је
метарски.
Иако је понекад од домаћица добијао
грдњу да не улази гарав у кућу, што његов
посао захтева, пуно је оних људи, који
када га сретну на улици, ухвате се за
дугме или му узму длаку са четке, не би
ли их служила срећа. Срећни или не,
свакако се мирније спава, ако су оџаци
чисти, а тако безбедност већа.
Д.К.
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ЗДРАВЉЕ

У ДОМУ ЗДРАВЉА УБ

ДОБИО
СВОГ ФИЗИЈАТРА
Од 18. септембра др Нада Лончаревић ће
обављати прегледе - једне недеље у
преподневној смени, а друге недеље у
поподневној смени. Осим терапије ласером,
за убске осигуранике, све терапије су бесплатне.
До сада је отворено око 400 картона.
Дом здравља Уб добио је још једног лекара специјалисту. После четворогодишње специјализације у Београду, др
Надежда Лончаревић, спец. физикалне медицине и рехабилитације, уз сарадњу три физиотерапеуткиње, почела је са
радом 12. јула, чиме је рад Службе физикалне медицине
унапређен. До сада је отворено око 400 картона, а на преглед
је сваким радним даном долазило и преко 20 пацијената.
Велики напори физијатра др Биљане Николић, која је у
претходном периоду једном недељно примала и преко 30
пацијената, замењени су свакодневним радом др Наде
Лончаревић, у новоопремљеној амбуланти физикалне
медицине.
Потреба за прегледом физијатра и физикалним терапијама је велика, па је у зависности од приоритета, на преглед
нужно чекати од седам до петнаест дана, што је у односу на
друге домове здравља широм Србије кратак период. Од 18.
септембра др Нада Лончаревић ће обављати прегледе једне
недеље у преподневној, а друге у поподневној смени.
Пацијенти долазе са упутом свог изабраног лекара или по
налогу ортопеда (ако су у питању повреде лечене у ЗЦ Ваљево), а за сада се преглед заказује код сестара физиотерапеута у Служби физикалне медицине. Новина је да се
терапије за убске осигуранике не плаћају, осим терапије
ласером, која ће се плаћати док се не направи договор са
РФЗО.
- Велики број пацијената је упућен из Ваљева, од стране
ортопеда. У питању су акутна стања која морају одмах да се
збрину. Раније су били усмерени на Здравствени центар
Ваљево, а сада су обавештени да сам почела са радом, па је
највише таквих пацијената на терапији. Учестала проблематика је и код старих. У питању су хроничне дегенеративне

Др Нада Лончаревић са физиотерапеуткињама
болести зглобова у које спадају сви већи зглобови: кичма,
рамена, кукови, колена. Физикална медицина има циљ да
сваког пацијента оспособи да најбоље функционише, али у
оквиру својих могућности – наводи др Нада Лончаревић.
Код старијих пацијената, где су тегобе хроничне и
дугогодишње, није могуће дефинитивно отклонити узрок,
али је могуће медицинским агенсима, терапијама и медикаментима, учинити свакодневни живот лакшим и мање болним. Многи пацијенти осећају побољшање тек после вишедневног третмана и бањског лечења. Међутим, веома је
важно да пацијенти схвате, да је на физијатрима одговоран и
сложен посао, који изискује узимање детаљне анамнезе и
дијагностиковање правог узрока бола, јер поједине терапије
итекако су контраиндиковане код обољења као што су
карциноми, обољења свих жлезда са унутрашњим лучењем,
повишен крвни притисак, гастроентеролошки и гинеколошки
проблеми. Због тога је веома важно, пре доласка на преглед,
да се ураде лабораторијске анализе, потребни РТГ снимци и
прегледи осталих лекара специјалиста.
Оно што тренутно Служби физикалне медицине
недостаје, због недостатка простора, је могућност обављања
кинезитерапије (лечење покретом, телесним вежбама), која је
у свету веома заступљена. Од три запослена физиотерапеута, само једно лице је у сталном радном односу, а друга
два раде на уговор, а законски, на основу броја становника
убске општине, Дом здравља би требало да има четири
стално запослена физиотерапеута, па су очекивања окренута
ка Министртсву здравља.
Д.Капларевић

„БИО СПЕЛТА“ – ЗДРАВА ХРАНА НА УБУ

ЗДРАВЉЕ
ЈЕ ВАШЕ ПРАВО
У продавници има око 700 артикала здраве хране.
Уз здраву намирницу, добићете и користан савет
љубазне Иване, која је са нама поделила
рецептуру за благотворно дејство траве спелте.
За племенито срце Иване Станојловић, чули су скоро
сви Убљани. Са својим пријатељима, члановима НУРДОР-а,
познатијим као „Дрим тим“, несебично помаже болесној деци.
Размишљајући шта Убу недостаје, а у циљу пропагирања здраве исхране и здравог начина живота, она је дошла на идеју да
отвори продавницу здраве хране, која носи име „Био спелта“.
Ивана своју ћеркицу Елену, која је победила опаку болест, храни искључиво здравом храном, без сухомеснатих
производа, нездравих грицкалица и слаткиша, јер и храна
може да буде лек. Иванина жеља је да, продајом изабраних
намирница у својој продавници, помогне саветима и пренесе
родитељима, који желе здраву исхрану за своју децу. Али, ту је
и храна коју препоручује спортистима, старијим и болесним
особама, свима који су спремни да промене досадашњи
(нездрав) начин исхране.
У Иваниној продавници има преко 700 артикала здраве
хране: цеђених сокова, интегралног брашна, меда, безглутенске хране, хроно производа, производа за дијабетичаре и
макробиотичаре. За љубитеље здравих топлих напитака,
Ивана је обезбедила на десетине различитих ливадских и
планинских чајева, за сладокусце кандирано воће и ратлуке
свих укуса, а за оне који воле да грицкају током дана, ту су
разноразни интегрални штапићи, кокице и крекери. У

Иванин мото је:
„Здрава храна - ваше право, а не привилегија“
последње време, популарно је и чија семе, које има благотворно дејство на пробавни систем, па га узимају људи који
имају проблем са опстипацијом. Тражени су и чајеви за дијабетичаре, бубрежне болеснике, проблеме са варењем, простатом, женске проблеме, алергије и јачање имунитетеа.
Када је у току пост, највише су тражени проиводи од
соје: млеко, јогурт и соја кисело млеко, тофу сиреви, намази и
сојин паризер, који се ретко налази у другим продавницама
здраве хране. Оно што се тешко налази, а у апотекама је
знатно скупље, је медицинска сода, која се користи као лек за
прочишћавање организма у борби против Кандиде и киселости организма. Куркуму, етерична уља и природну козметику, такође купују већ искусни познаваоци биља.
- Требало би да се више окренемо здравој исхрани.
Радњу смо назвали 'Био спелта' по спелти житарици, јер сам
Елени цедила сок од зелене траве спелте, који је јако добар
код леукемије и пречишћавања крви након хемиотерапија.
Кад трава спелте порасте, између 10 и 15 центиментара, она
се подшиша, из тога се исцеди сок и у малим калупима заледи
у замрзивач и пије свако јутро на празан желудац. Хлорофил
из биљке се у организму понаша исто као хемоглобин и на тај
начин чисти организам и помаже опоравку. Она је једина која
садржи витамин Б 17 – поделила је са нама своје искуство и
рецептуру Ивана Станојловић.
Д.Капларевић
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НОВА РУБРУКА У „ГЛАСУ ТАМНАВЕ”

TAMNAVSKI LEKSIKON

ДУШАН ДУЛЕ САВИЋ,
Прослављени фудбалер Црвене звезде
и репрезентације Југославије
Биографија
Душан Дуле Савић (рођен 1. јуна
1955. године у Убу) је некадашњи убојити нападач Црвене звезде и репрезентације Југославије, који је прве фудбалске кораке започео у убском Јединству. Данас се бави тренерским послом
и директор је Центра за едукацију
тренера у Фудбалском савезу Србије.
Душан Савић је 21. марта 1972.
године стигао на Маракану да би одиграо пробну утакмицу, након које је
одмах био укључен у клупски подмладак Црвене звезде. Две године касније,
1974-те, постаје првотимац Црвене звезде. За први тим црвено-белих наступао
је од 1973. до 1982. године. Одиграо је
258 званичних утакмица и постигао 149
голова (укупно 410 мечева и 266 погодака рачунајући све утакмице). Трећи је
стрелац у историји клуба по броју
голова у званичним сусретима (149),
други по броју голова у првенству (119)
и трећи по броју погодака у еврокуповима (20). Освојио је две шампионске титуле 1977. и 1980.године и један
Куп 1982.године. Освајање титуле у
сезони 1980/81 је пропустио због војске,
па није забележио наступ у првенству.
Два пута је био најбољи стрелац лиге и
то у сезонама 1974/75 (20 голова) и
1978/79 (24 гола).
После тога провео је шест сезона у
француској Првој лиги: две у ФК Лил
(Lille OSC) и четири у ФК Кан (AS
Cannes). Шест месеци играо је и у
шпанској Првој лиги за Спортинг из
Хихона (Sporting de Gijón) без временски ограниченог уговора, а у дресу
Кана је и завршио фудбалску каријеру
1989. године.
У 19. години дебитовао је за тадашњу југословенску репрезентацију, за
коју је касније одиграо 12 утакмица и
постигао четири гола. Прву утакмицу
одиграо је 31. маја 1975. године против
Холандије, када је и постигао гол у
победи од 3:0. Последњи меч за национални тим забележио је 13. октобра
1982. против Норвешке у квалификацијама за Европско првенство, и био
једини стрелац за Југославију у поразу
резултатом 1:3.
Д ушан С авић је ожењен ТВновинарком Марином Рајевић Савић, са
којом има два сина Уроша и Вујадина
(такође фудбалер Црвене звезде), као и
четворо унучади. Поред успешне
фудбалске каријере и великог броја
фанова који су га обожавали, Душан
Савић и данас важи за једног од
симбола некадашњих времена. Рок
група “Прљави инспектор Блажа и кљунови“ има и једну песму о легендарном
стрелцу Црвене звезде, а појавио се и у
филму “Муње“, где је у једној сцени
играо самог себе.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
„Два најдража места су, свакако,
двориште у коме сам одрастао- „Џајино
двориште“, где смо мој брат Драган,
Бронза, Бобан Недић, Бата Цикуша и ја,
по цео дан играли лопте, као и игралиште „Јединства“, наша „Блатуша“. Ту су
још и биоскоп, школско двориште и
Фетина посластичарница.“

Одрастање на Убу
памтим по...
„Одрастање памтим највише по
томе што смо били безбрижни. Био сам
окружен љубављу родитеља, другарима са којима сам играо лопте, ишао у
биоскоп... Најдраже успомене везане су
за доласке нашег најпопуларнијег Убљанина, првог комшију Драгана Џајића. То
су, за мог брата Драгана и мене, били
незаборавни тренуци среће, јер нам је
„Фири“ (убски надимак) причао о Звезди, великим играчима и утакмицама.
Поред тога, како заборавити најбоље
ћевапе из Јоловића кафане и укус најбољих дуван чварака? За нас, клинце из
„Џајиног дворишта“, узбудљиво је било
свако лето, јер је наше Јединство увек
играло квалификације за улазак у
Српску лигу или опстанак у њој.“

Уб би требао да буде
поносан на...

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
„На ово питање одговор могу да дају
само професионалци који се баве овом‘’
темом. Сматрам, такође, да би у неким
даљим плановима везаним за перспективе развоја Уба, морали да буду
укључени и Убљани који размишљају о
будућности своје вароши и поколењима
која долазе, и којима је стало до тога, да
могу са поносом да кажу: „ја сам Убљанин“ или „ја сам са Уба“.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...
„Недовољно користимо све лепоте
нашег краја, све оно што нас издваја од
других. Управо тиме могли бисмо да
привучемо људе да долазе на Уб, чак можда и да инвестирају у нашу лепу варош.
Имамо најлепшу православну цркву у
региону, манастир Докмир стар неколико
векова, један од најлепших „стадиончића“ који носи име Драгана Џајића, најбољи парадајз и дуван чварке.
Искористимо то!

„Уб је за мене најлепша варош на
свету. Има нешто у том простору што
Убљнима даје посебну лепоту душе, па
није чудо да из тако малог места поникне толико великана из разних друштвених делатности (спорта, културе, бизниса, политике) – Драган Џајић, Ратко
Чолић, Немања Матић, Радосав Петровић и моја маленкост у фудбалу, као и
људи који су се остварили у многим
другим областима- Бранислав Петронијевић, Раша Плаовић, Александар Поповић, Мирослав Селаковић Фаља, др
Мирослав Перишић, Проф др Милан
Недељковић... Сви ти људи и њихови
успеси су, на одређен начин, и успех
Недавно сам јавно предложио да Уб
свих Убљана. Уб мора бити поносан на направи музеј фудбала, јединствен у
њих, али и они на своје место рођења, свету. Нема на планети тако мале вароши
јер су из њега понели своје таленте.
по броју становника, а да је дала пет
На Убу ми највише смета... репрезентативаца, који су играли у на„Волео бих да све фасаде буду шим и европским најбољим клубовима.
окречене, а не оронуле и ижврљане гра- То мора да се уради јер, у супротном, био
фитима. Смета ми што готово нико не би то грех према фудбалу, култури и
поштује ред у паркирању, како је обеле- идентитету Уба. Сви ти асови су обожажено, већ свако стане како му одговара вали Уб, и данас га бескрајно воле, и
а надлежни органи не реагују. Волео бих уживају у доласцима у свој ‘’једини кутак
да мој Уб буде чист и да се, ако је могу- блаженства и среће’’. Био би то израз
ће, у центру, од „Фетине“ посласти- поштовања Уба према њиховим успесима
чарнице па до Чолине куће, направи и пример свима како се поштују великани
пешачка зона. Смета ми изградња „згра- који су афирмисали своје родно место.
дурина“ које немају ништа са убском Имамо и људе који би могли да помогну у
душом и архитектонском лепотом ста- реализацији овог пројекта, али о томе,
рог Уба, а свакако да нам фали и више неки други пут. Лопта је у „шеснаестерцу“
општинских власти...“
зеленила у новом парку.
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СТАРА УБСКА ПРЕДУЗЕЋА

КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ‘’УБ’’
Имена за локалне историјске анале: Вељко Попадић, Диша, Ђока, Жика Жабац,
Бесер, Пекос,Тома Носоња, Раја Поповић, Брана Фуља, Вера Бојић...
Многи Убљани и даље поистовећују некадашњи
Културно-информаитвни центар ‘’Уб’’ са садашњом
Установом за културу и спорт ‘’Културно-спортском установом ‘’Уб’’, а већини из свести нису, још увек, избрисане ‘’Тамнавске новине’’, па, упорно на киосцима и по продавницама, траже то гласило уместо ‘’Гласа Тамнава’’, који,
као приватни часопис излази ево, већ, 199. пут. То је повод
да се подестимо старих времена и неких ликова, који су
себе уградили у легендарни КИЦ, којем је припојена Установа за спорт са спортским теренима на „Школарцу“ и дат јој
базен на старање, као и новоизграђена спортска хала.
Културно-информативни центар „Уб“ је, почетком
осамедесетих прошлог века, настао спајањем редакције
‘’Тамнавских новина’’ (до тада била у саставу Радне
заједнице СИЗ-ова) и Народног универзитета, који је, опет, у
свом саставу имао и легендарну „Марицину школу за
кројачице’’ из које је изашао велики број добрих и стручних
радница за Конфекцију „Убљанка“, као и Градску библиотеку са покојном Милком Пантелић, библиотекарком (Виши
библиотекарски курс).
Директор Народног универзитета је био Милутин
Јовановић, секретар СИЗ-ова Вељко Попадић, а глодур
„Тамнавских новина’’ Петар Лалић (аутор ових редова је
био технички уредник и новинар-уредник свих рубрика).
Иначе, први број „Тамнавских новина“ је изашао 3.октобра
1973.године, а Милан Миловановић, са групом младих
ентузијаста, био је идејни творац и покретач првог послератног јавног гласила у Тамнави. У та ‘’вунена времена’’, ако
се бавиш уређивањем, подразумевало се да си више
одговорни него главни, јер се радило из ентузијазма, не за
плату.
КИЦ је отишао у легенду, а са њим и Диша, Пекос, Тома
Носоња, Жика Жабац, Брана Фуља, Раја Поповић, Милка,
Вера Бојић... До пензије су стигли Бесер, Живадин, Струја и
Бранко Рајшић. „Тамнавске новине“ су, одлуком председника општине Саве Сарића и његове већине у Скупштини,
угашене, а радници Редакције распоређени на одговара-

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ - УБ

СЕПТЕМБАРСКИ
ПРОГРАМ
Петак, 22. септембар (21h)

КРАЉ ЧАЧКА
Кантаутор Ненад Марић, познат као Краљ Чачка, кога
многи називају српским Томом Вејтсом, 22. септембра
наступа у Клубу Дома културе. На музичкој сцени се појавио
крајем 2014. синглом под називом „Мој Аватар“, а две године касније објављује први студијски албум „Земља
снова“. У његовој музици су садржани директност блуза,
подсмешљивост кабареа, музикалност џеза, концизност
попа и нетипична рокерска харизма. Започет као самосталан пројекат, Краљ Чачка је данас комплетан бенд. Почетак свирке заказан је за 21 час, а улаз је бесплатан.

јуће послове и радне задатке.
Културно-информативни центар је дуго био међу
најуспешнијим аниматорима културе у Убу и околини.
Остала је запамћена манифестација ‘’Сусрети села’’
(изворна музика и фолклор) коју је организовао Живорад
Суботић уз свесрдну помоћ потоњег прослављеног Професора доктора Димитрија Големовића, а тада почетника у
области изучавања музичког народног стваралаштва.

Бесер, Струја, Диша, Ане и Фуља у башти ‘’Јадрана’’
КИЦ је био дуго и главна осовина око које су се
окретале све културне и уметничке манифестације. Успешно је радила Галерија „Свети Лука“ у којој су убски уметници основали, заједно са покојним акаденмским сликаром
Милом Петровићем, Ликовно удружење ‘’Спектар’’. Мора се
признати да је и нова, увећана фирма, ‘’Културно-спортска
установа Уб’’, наставила са добрим радом на свим пољима
своје делатности. Економска криза је смањила позоришна
гостовања реномираних уметничких ансамбала, али онај
дух култунрог лучоноше, који је заживео са КИЦ-ом,
наставља и даље. У последње време са посебно успешним
Аматерским позориштем ‘’Раша Плаовић’’...

М.Миловановић

Уторак, 26. септембар (20h)
- Позоришна представа

ТУЂ ЖИВОТ
Најновија предства убског позоришта „Раша Плаовић“, која је премијерно изведена крајем маја, поново ће
се наћи пред домаћом публиком 26. септембра у 20 часова.
Комад „Туђ живот“ рађен је по тексту Новосађанина Милана Миловановића, режију и сценографију заједнички потписују Александар Тадић и Душко Ашковић, а продукцију
Установа за културу и спорт. У представи играју искусни
глумци: Владимир Тадић, Славица Малетић, Мишел Капларевић, Зоран Аврамовић, Мирјана Симић, Воја Раонић,
Александар Петровић, Милан Марковић, Жикица Милошевић, Снежана Јовановић и Драгана Јанковић. За музику
је задужен Немања Јовановић, а за шминку Зорица Сибиновић. Цена улазнице 200 динара.

Петак, 29. септембар (19h)
- Промоција књиге

„ВОДА“
ДРАГАНА ЛУКИЋА

Ненад Марић - Краљ Чачка

Последњег петка у септембру, у Клубу Дома културе са
почетком у 19 часова одржаће се промоција књиге „Вода“
Убљанина Драгана Н. Лукића. У питању је кратак роман
посвећен „историјским поплавама“ из 2014.године, у коме се
Лукић присећа свега онога „што нам је тих дана било
страшно“. Будући да је из Талова, дела града који је тада
претрпео највише штете, схватљиво је надахнуће аутора, који
тврди да је све написано у роману апсолутна истина. Драган
Лукић (1966) по образовању је машински инжењер, а по
вокацији писац и до сада је објавио осам прозних књига.
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ГЕОПОЛИТИКА И СРБИЈА

У ГАЛЕРИЈИ

НА ПОЗОРИШНОМ ФЕСТИВАЛУ У ХРВАТСКОЈ

РЕАЛНОСТ
ЈЕ СУРОВА

ИЗЛОЖБА „ПОВРАТАК“

Професор доктор Миломир Степић, Обреновчанин,
на трибини у убском Клубу Дома културе, открио
је многе истине о актуелним светским збивањима

Јесења излагачка сезона галерије „Свети Лука“ отпочела је
првом самосталном изложбом слика „Повратак“ Светозара
Марковића, која је отворена 15. септембра. Рођени Убљанин са
швајцарским пасошем и човек разноврсних интересовања и
делања, суграђанима је представио тридесетак акрилика и уља
на платну, насталих у периоду од деценију и по. У присуству
великог броја посетилаца, изложбу је отворио убски сликар и
архитекта Ратибор Вукојичић рекавши да је Марковић надарени
уметник, сликар бујног темперамента и изванредан колириста.
„Разноврсност тема, од урбаних мотива, мртвих природа,
актова, надреалних и апстрактних композиција које плене
свежином идеја и чисте боје, задивљује посматрча, а за
дивљење је и његова рафинираност у обради“, указао је
Вукојичић. На велико задовољство присутних, Марковић је
показао и другу страну своје уметничке личности, јер се
представио и као песник. Његове стихове говорио је глумац Воја
Раонић, а на отварању су још говорили Радован Пулетић,
директор Установе за културу и спорт и Вера Јеленић, уредник
галеријског програма. Пре своје прве самосталне изложбе,
Светозар Марковић је учествовао на неколико колективних по
Швајцарској, док му је поезија објављивана у три зборника.

Претпрошлог петка, 8.септембра, у Клубу Дома културе
у Убу, одржана је трибина са темом: ‘’Геополитика и Србија’’ са
еминентним предавачем из области геополитичких збивања,
Проф. др Миломиром Степићем, који је, иначе, рођени
Обреновчанин (где и сада живи са породицом). Организатор
овог занимљивог и, посве актуелног, предавања и разговора
са заинтересованом публиком, била је Установа за културу и
спорт Уб.

Својим суграђанима самостално се
представља Светозар Марковић

Проф. др Миломир Степић и Радован Пулетић
Ефектан увод, са добро одмереним питањима, дао је
Радован Пулетић, директор Установе, а Професор Степић
је, после занимљивог предавања, стрпљиво одговарао на
питања која су постављали Убљани.
- Историја је, заправо, саткана од ратова и збивања
између њих, а главни разлог за сва дешавања је - борба за
територије, на почетку је нагласио професор Степић.Друго, увек је постојао богати Север и сиромашни Југ, а
господари свега су били, како се показало, енглеска круна и
њене истурене силе распоређене, на карти света, у облику
полупрстена. До 1948.године светска политика се водила
директно из центра у Лондону, а онда се преместила у САД,
одакле се и данас повлаче кључни потези.
Степић сматра да је британска и америчка доминација
уздрмана стварањем све јачег савеза Русије и Кине, чији би
природни (и стратешки) савезници, ако би гледали интересе
својих народа, морале да буду земље Европске уније, а пре
свега, Немачка, Белгија, Холандија, Фракцуска и друге...
У свету је, у светлу најновијих догађања, постало јасно
да САД (а са њима и Британија) губе улогу светског
полицајца и да више није питање када ће амерички систем
вредности (и доминација) пасти, него да тај пад буде, како се
наглашава, мек и да прође без већих ратних и других
превирања у свету. Северна Кореја је трн у оку силама које
припадају Западном блоку, па се много тога што се
објављује у светским медијима ‘’филује’’ тако да се добије
подршка јавности као када се радило о исхитреном нападу
на Садама Хусеина. О томе да нису пронађени трагови
нуклеарних постројења, ради којих је Америка предузела
агресију на Ирак, сада светски медији не пишу. Напротив,
ради се на заташкавању. У том контексту Степић је нагласио
да он сматра да је погрешно сматрати да су медији седма
сила.
- Медији су друга сила, одмах иза власти, нагласио је
Професор Степић.- Трећи светски рат је у току, а каквa ће
кулминација бити, то је тешко прогнозирати. У сваком
случају, бојазан да постоје острашћене главе које би
посегле за нуклерним оружјем, је оправдана.
На питања Убљана шта очекује Србију у времену које
долази, Степић није био оптимиста јер се велике силе
отимају за превласт на Балкану, а Србија се једина одупрла
уласку у НАТО. Колико ће том притиску одолевати - тешко је
проценити.
Посебна карактеристика овог занимљивог разговора
био је реалан и нестраначки прилаз коментарима, питања
као и стрпљива објашњења предавача.
М.М.

ПОБЕДИЛИ
УБЉАНИ
Са „Портретом“, Позориште „Раша Плаовић“
освојило награду за најбољу представу,
режију, главну женску и споредну мушку улогу
Позориште „Раша Плаовић”, са представом „Портрет”
Зорана Мијаљевића, победник је 10. Фестивала аматерских
казалишта (ФАК), који је одржан у Славонском Броду од 4. до
9. септембра.
Осим што је, једногласном одлуком стручног жирија,
„Портрет” проглашен најбољом представом у целини у конкуренцији седам остварења позоришних трупа из Хрватске, БиХ
и Србије, Убљанима су додељена још три најзначајнија
фестивалска признања. Александру Тадићу припала је
награда за најбољу режију, Мирјани Симић за најбољу женску
улогу, за изведбу Стевке, а Воји Раонићу за најбољу споредну
мушку улогу, за тумачење Жућана у том комаду.
Јубиларни, десети бродски фестивал окупио је извођаче
победничких представа у претходних девет издања, а за
место међу најбољима Позориште „Раша Плаовић” се
„квалификовало” пре
четири године, када је са овом
представом освојило награде у четири исте категорије као и
сада. Једина разлика је што је тада, на шестом ФАК-у,
„Портрет” добио награду за најбољу представу у целини по
избору публике, а ове године по оцени стручног жирија.
Када су после четири године, овог септембра поново
заиграли на ФАК-у, својом надахнутом и зрелом игром
Брођане су још једном одушевили глумци Позоришта „Раша
Плаовић”: Мирјана Симић, Милан Марковић , Воја Раонић
Владимир Тадић, Драгана Јанковић и Урош Алимпијевић.
„Нисам могао да верујем када сам чуо толике овације
после наше представе”, не крије задовољство Александар
Тадић, који, поред режије, потписује и адаптацију, сценографију и избор музике за представу „Портрет”.

НАЈУСПЕШНИЈИ УБСКИ СПОРТСКИ
КОЛЕКТИВ У ТЕШКОЈ СИТУАЦИЈИ

ШАХИСТИ КРЕЋУ
ОД „НУЛЕ“
Отприлике у ово доба прошле године, ШК Уб је остварио
свој највећи успех у историји клуба- 3. место у Првој лиги
Централне Србије. На жалост, ове године није било средстава
да се одбрани сјајан резултат, Убљани су одустали од
такмичења и од следеће године кренуће од аматерског ранга
такмичења. Још почетком ове године, председник Милорад
Грковић поднео је оставку која ни дан-данас није прихваћена,
а о разлозима неодласка у Крагујевац каже:
- Прошле године смо са буџетским средствима, уз доста
личних донација, направили одличан, а прилично јефтин тим.
Ове године је са 300.000 динара било тешко поновити слично,
само смештај и котизација коштају 200.000 динара. Драгутин
Ивановић је због такве ситуације појачао ваљевски Крушик,

Тешки дани
за убске шахисте
док ће Славиша Милановић наступати на првенству Црне
Горе. Ратковић и Блесић су отишли у Нафтагас, а ми ћемо
наредне године, по прописима, морати да кренемо из
најнижег ранга. Нисам љут ни на кога, можда само разочаран
што најуспешнији убски клуб губи континуитет такмичења и
креће од "нуле"- каже председник у оставци.
Ипак, то не значи да замиру шаховске активности на
Убу:
- Струја нас кошта око 70.000 годишње, остатак ћемо
искористити за развој школе шаха, а ускоро ћемо
организовати и Меморијални турнир за недавно преминулог
Љубишу Ивановића. У наредној сезони очекујем да екипу
предводе Горчић, Вилимоновић, Стевановић..., а ја ћу, док се
не појави нови кандидат, обављати улогу председника- каже
о актуелној ситуацији убског шаха Милорад-Мића Грковић.

Са отварања изложбе:
Светозар Марковић (у средини)

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЉА – ЦРКВА УБ

ОДРЖАН МОЛЕБАН ЗА
НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ
У недељу, 10. септембра, после Свете Литургије, у убском
Храму Христа Спаситеља, одржан је молебан за нову, успешну и
благословену школску 2017/2018.годину, који је служио је
протојереј Душан Бабић, уз помоћ протојереја ставрофора
Драгана Алимпијевића и протојереја Станише Ђокића.
Литургији и молитви традиционално су присуствовали
многобројни верници, ученици, наставници и професори основних и средњих школа, са жељом да призову благослов Господа
Бога, за плодоносну наступајућу школску годину.
Већ дуги низ година ученици веронауке, која је у наше
школе враћена пре петнаест година, приступају молебану, који
се служи после Литургије и причешћа деце. Захваљујући доброј
сарадњи школске и црквене управе, у Тамнавском намесништву,
преко 92 одсто деце, као изабрани предмет бира веронауку. Д.К.
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Убски глумци са пехарима
у Славонском Броду
- Од седам досадашњих победника ФАК-а, колико се ове
године такмичило на фестивалу, једино смо се ми појавили са
старом представом, коју је тамошња позоришна публика
поново прихватила са одушевљењем. Стално причамо са
колико поштовања и уважавања нас дочекују и са колико
респекта се односе према нашем позоришту. До сада смо
четири пута учествовали на ФАК-у, на два смо победили, на
једном смо добили глумачку награду са представом
„Урнебесна трагедија”, док смо једном учествовали у
ревијалном делу са представом „Камен за под главу”. Код
њих се осећамо као код своје куће, људи нас на улици
препознају иако Славонски Брод има око сто хиљада
становника. Стварно смо се квалитетом доказали пред
њиховом публиком, каже Тадић који је, заједно са ансамблом,
присуствовао свечаности проглашења победника јубиларног
ФАК-а у Казалишно концертној дворани у Славонском Броду,
где су међу награђенима најбројнији били убски позоришни
аматери.
На овогодишњем ФАК-у, поред Позоришта „Раша
Плаовић”, као јединог учесника из Србије, у такмичарском
делу наступиле су аматерске драмске трупе из Травника,
Жупања, Слуња, Бјеловара, Витеза и Славонског Брода. Д.Н.

ПИСМА
ЧИТАЛАЦА

НАША КОНЦЕПЦИЈА

Поштовани читаоци, нажалост, у овом броју немамо
Ваших прилога иако је, на адресу Редакције, стигло једно
писмо и један мејл. Сматрамо да је наша професионална
дужност да одговоримо.
Писмо са захтевом да објавимо опширнији садржај
стигло је од једне читатељке, која очигледно није разумела да
немамо обавезу, као јавно гласило, да објављујемо све текстове који нам стигну, а још мање да поступамо по захтевима.
Међутим, то не значи да, у потпуности, не дајемо за право
оним подацима који су наведени. Наиме, ради се о рачуну за
воду са износом од око 319.000,оо динара (до сада је уплаћено 125.000,оо). Не сумњамо да ће КЈП ‘’Ђунис’’ наћи решење и изаћи у сусрет читатељки која, вероватно, није једина
одговорна за квар због којег је истекла енормна количина
воде у њену шахту.
Мејл, који је упућен од стране друге читатељке, која нас
прати преко нашег сајта, садржи понуду да објављујемо
роман у наставцима чији аутор је њен супруг. Као што је видљиво на нашим страницама веома ретко објављујемо текстове у наставцима. Поготову нема места за романе, а једини
разлог је издавачка концепција и премали простор, с обзиром
на формат часописа. Ипак, хвала на понуди.
Редакција

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

109 ГОДИНА ОД ФОРМИРАЊА ЛАЈКОВАЧКЕ ВАРОШИ

ПРЕСТОНИЦА „ЋИРЕ“
ОБЕЛЕЖИЛА СВОЈ ДАН
Лајковац је у прошлости био главни железнички чвор, данас постајемо
сведоци историје која се понавља – Лајковац постаје главни друмски
чвор- поручио је, у свом говору, председник општине Андрија Живковић
Свечаном академијом, прошлог
петка, обележен је 16. септембар, Дан
општине Лајковац. Тог датума 1908. године пругом уског колосека прошао je
први воз, чиме је започето формирање
вароши и њен развој. На свечаној академији у великој сали Општине Лајковац председник Општине Андрија
Живковић уручио је плакете најбољим
студентима-општинским стипендистима, основцима и средњошколцима
који су освојили награде на републичким такмичењима и припадницима
Ватрогасно-спасилачке јединице Лајковац. Најбољи ученици награђени су са

општина Лајковац користи овај повод
да ода прошлост почасти, прикаже
резултате у садашњости и укаже на правце развоја у будућности. Лајковац је у
прошлости био главни железнички
чвор, данас постајемо сведоци историје која се понавља – Лајковац постаје
главни друмски чвор. Саобраћајна
петља у Непричави, која води на аутопут Београд – Јадран, наш је излаз у
светлу будућност. Инфраструктурни
пројекти као што су: спортски комплекс,
нова зграда Предшколске установе
„Лептирић“, школа у Јабучју, главна
улица у Лајковцу, изградња затвореног

по 10.000 динара, док је најбољим
студентима увећана јунска стипендија
за 50 одсто. Обраћајући се званицама и
суграђанима, председник Живковић је
рекао да Лајковац обележава три
везана датума значајна за развој овог
колубарског места: Дан железничара
(15. септембар), Дан општине (16.
септембар) и Дан ослобођења у Другом
светском рату (17. септембар):
- За Лајковчане ово нису само
историјски датуми већ наук за читаву
будућност. Да бисмо знали да ли смо на
добром путу, морамо знати одакле смо
кренули и где желимо да стигнемо. Зато

базена, канализациона мрежа у селима,
изградња обилазнице... доказују да се
савремени Лајковац за тако важну улогу увелико припрема. Међутим, морам
бити искрен и признати да ништа од
наведеног неће имати смисла за наше
грађане ако не решимо проблем водоснабдевања, који је деценијама „рак
рана“ Лајковца. Регионални водоводни
систем „Стубо Ровни“ за нас представља светло на крају тунела. Развој
Лајковца још увек не можемо замислити без експлоатације рудног богатства на нашој територији и привредне
сарадње општине са највећим српским
гигантом у области енергетике РБ
„Колубаром“. Првенствени циљ те
сарадње јесте квалитетна и потпуна
инфраструктурна опремљеност наше
општине, која ће задовољити потребе
привредног и свеукупног развоја
Лајковца у будућности.
Плакете општине Лајковац и новчане награде за успехе на републичким
такмичењима добили су: Немања
Павловић из ОШ „Миле Дубљевић“ за
треће место из математике, Сава Радовановић из исте школе за треће место
из књижевности, Милица Петровић из

Хор КЦ „Хаџи Рувим“

Андрија Живковић са најмлађим
добитником Плакете Општине Лајковац
Савом Радовановићем

Средње школе „17. септембар“ за друго
место из пословне информатике и Тамара Бајић из ове школе за друго место
на Републичком такмичењу из рачуноводства. Међу студентима ове године
награђени су Маријана Добросављевић
са Рударско-геолошког факултета и
Драгана Радивојевић са Високе школе
струковних студија за информационе и
комуникационе технологије. Плакета
Ватрогасно-спасилачкој јединици Лајковац припала је за изузетну храброст,
пожртвованост и солидарност у ситуацијама ризичним по имовину и живот
грађана општине.
У културно-уметничком програму
учествовали су Хор Културног центра
„Хаџи Рувим“ Лајковац, Трио класичне
музике „Аморосо“ који чине професорке
Музичке школе „Живорад Грбић“ из
Ваљева и глумица Ангелина Лукић. У
вечерњим сатима, у Градској кући, концерт је одржао сјајни баритон Милош
Радовић, у пратњи Тамбурашког оркестра Радиотелевизије Војводине. На
репертоару су биле бити градске песме,
романсе, традиционалне мелодије и
евергрин.
Б.Петровић
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У ЈЕДНОМ ДАНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ТРИ ПОЖАРА,
ЈЕДАН СА СМРТНИМ ИСХОДОМ
Истовремено у три села лајковачке
општине:Боговађи, Јабучју и Рубрибрези,
17.септембра, су беснели пожари на отвором, а
Милован Сарић из Боговађе је умро, највероватније услед срчаног удара приликом избијања
пожара.
Најкритичније је било у Боговађи, где је
пожар избио у економском делу дворишта у
засеоку Сарићи, након чега је пожар захватио и
оближњу шуму. Поред лајковачких ватрогасаца
и овдашњег комуналног предузећа, интервенисала је и војска. Пожар је локализован тек у
касним вечерњим сатима.
Ватрогасци из Љига, Мионице и Ваљева су
истовремено имали више интервенција на свом
подручју, тако да је њихов долазак био немогућ.
Ништа мање није било драматично ни у
Горњем крају Јабучја, где је ватрена стихија

захватила њиве и обале у делу где живе
фамилије Милићи, Ћатићи и Радованчевићи.
Поред мештана, који су се жестоко борили да им
ватрена стихија не захвати домаћинствс, поред
лајковчана, пожар су гасили и ватрогасци са Уба
и из Тамнаве-Западно поље.Ватра је беснела и на
граници са Радљевом.
Упркос бројним отежавајућим околностима,
најбрже је локализован пожар у Рубрибрези,
чиме је избегнута већа опасност и штета.
Надлежни апелују на грађане, да не пале
стрне остатке и обале, уз подсећање да је то
кажњиво и уз констатацију да је људски фактор
најчешћи узрок пожара на отвореном. Пре само
неколико дана, управо због људског фактора
горело је близу 100 хектара на потезу од
Непричаве до Рукладе, подсећају надлежни.
С.Билић, „Лајковац на длану“

ЛАЈКОВЧАНИ НА ИЗЛОЖБИ У ПАРИЗУ

„ТУРБУЛЕНЦИЈЕ СА БАЛКАНА“
Три лајковачка уметника имају изложбу
у Паризу. Изложба у Паризу под називом
“Турбуленције на Балкану” отворена је 7.септембра у Halle Saint Pierre, једној од најпознатијих
галерија која излаже дела ове врсте уметности.
Изложено је сто педесет репрезентативнијих
дела двадесетак српских уметника сирове
визије, тзв. арт брутиста, маргиналаца, аутсајдера, међу којима су чак три лајковачка уметника: Драган Јовановић Гагац, Милан Станисављевић и Ивана Негић Станисављевић (отац
и кћерка пореклом из Јабучја).Током изложбе
планиран је низ пратећих програма у Српском септембра 2017. до 14. јануара 2018. године,
Културном центру у Паризу. Првобитно је али је, због великог интересовања публике,
планирана да изложба у Паризу траје траје од 7. продужена до 31. јула наредне године.

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКОГ ДРУШТВА „ЋИРА“

САВЛАДАЛИ БОТЕВ У БУГАРСКОЈ
Чланови ПСД ''Ћира'' Лајковац
имали су бројне активности током
протеклих месец дана. Група коју
чини десет лајковачких планинара,
од 24. до 27.августа, успела је да
савлада Ботев, највиши врх Старе
планине у Бугарској (2376 мнв).
Том приликом, лајковачки планинари су обишли читав низ знаменитих туристичких и културноисторијских места, међу којима се
посебно истиче Трново (за нас
посебно значајно, јер се у њему
упокојио Свети Сава). При успону
на Ботев пратило их је лепо време,
тако да су направили прави мали
подвиг- у једном дану су успели да
се испењу на врх (са почетних 666
мнв, попели су се до врха 2.367
мнв) и вратили до планинарског
дома (Хиџа Рај 1.540 мнв) прешаЛајковачки планинари на врху Старе планине
вши притом 23 километра.
Поред учешћа на планинарској манифе- Националном парку Гуилин у Кини, која
стацији поводом 103 године од Церске битке, обухватан рафтинг и планинарење.
чланови овог друштва успешно су завршили
Круна овогодишњих активности ПСД ''Ћира''
успон на Триглав (2.864 мнв), а три члана ПСД Лајковац је и традиционална акција ''Стазама
„Ћира“ (Милош Ђурђевић, Немања Милојковић Колубарске битке'' која се организује 24.
и Горан Петровић) учествовала су и у плани- новембра, и која ће од наредне године имати
нарској манифестацији која се организује у републички карактер.
М.М.М.
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"ДИЗЕЛКА" УКЊИЖИЛА ЧЕТИРИ БОДА

ФАЛШ-НОТЕ
СУДИЈЕ ВУКОВИЋА
Лајковачни су се радовали првој победи у
сезони, вероватно и најслађој- пулени Раше
Марковића надиграли су најближе комшије са
Уба, а бившег голмана "дизелке" Ивана Јовановића матирали су Атић и најновије појачање
Милисављевић. Након раног вођства, домаћин
је Убљанима препустио иницијативу, али сем
Бељића нико од гостију није успевао да угрози
сигурног Танасијевића. На другој, Атић је лепо
шутирао након соло-продора, али је статива
сачувала Јединство убедљивијег пораза.
Надали су се Лајковчани наставку добре
серије и у Прибоју, али је рано примљени гол
бацио комплетну тактику у воду. Успео је
Радовић да у финишу првог дела директно из
корнера погоди мрежу, а у наставку је далеко
највише претрчао лекар Прибојаца који је више
био у терену него на атлетској стази. И у таквим
околностима, Милановић је имао две, а Гајић
једну прилику, ипак гости нису успели да врате
неизвесност у меч.
У дуелу са Провом, на жалост свих актера
меча, у центру пажње нашао се судија Урош
Вуковић из Крагујевца:
- Врло неуједначеним критеријумом код
доделе картона, судија је унео нервозу у наше
редове, а све је кулминирало наводном
симулацијом Атића због које је добио искључење. И након прегледаног снимка, немам
дилему- пенал је био чист као суза, а није први
пут да нам се ово дешава. Не желим да оспорим
бод гостију, потврдили су да су искусна и
одлична екипа, добро је да смо са играчем мање
барем сачували нерешен резултат- рекао је
тренер Марковић пред гостовање Младом
раднику 1926.
Б.М.

Стадион у Прибоју. Гледалаца: 500.
Судија: Никола Вујовић (Краљево).
Стрелци: Симић у 8. и М.Радовић у
44. минуту. Жути картони: Васић,
Ј.Радовић, Ранитовић, Милошевић,
Станковић (Ф), Томић, Обрадовић,
Павловић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Костић 6, Милутиновић 6 (Шакић 6), Д.Томић 6,
В.Томић 6 (Павловић 6), Обрадовић
6, Марјановић 6, Милановић 6 (Гавриловић 6,5), Радивојевић 6, Атић 6,5,
Милисављевић 7, Гајић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: М.Радовић (ФАП)

КРЕНУЛО И ЛАЈКОВАЧКОМ ЗОНАШУ

Зона "Дрина", 5. коло

ПОВРАТАК
У ФОРМУ
Кренуло је и Задругару, као и прошле јесени
лајковачки зонаш је имао климав старт, па је
долазак Саше Пакића раздрмао екипу. Овога
пута, није било потребе за шок-терапијом, млади
стручњак је најавио брзи излазак из кризе, а
његове речи су добиле потврду већ против
Осечине. Додуше, домаћима је требало скоро
цело полувреме да затресу мрежу искусног
Банета Ђурића, када је Јеринић одбијену лопту
од голмана вратио у мрежу- дилеме више није
било:
- Играли смо против ривала који је био
тотално незаинтересован за напад, чак и када је
примио први гол. У наставку смо и даље играли
"викторију", за похвалу је еврогол Мићића, а
свима нам је лакнуло што смо могли да
прославимо прву победу.
Потпуно другачији меч игран је на Петом
пуку, Раднички је био за нијансу бољи ривал и
имао играча више, али је мрежа Новаковића
остала нетакнута:
- Бод у Ваљеву је увек добар резултат, ужа
одбрана је одиграла феноменално, а једини
хендикеп су црвени картони Немање Марковића
и голмана Радиновића после гужве која је избила
у 71. минуту. У недељу дочекујемо Слогу из
Бајине Баште, неће нас опустити њихов лош
положај на табели, а очекујем да победом
дођемо у горњу половину табеле где нам је и
место- каже тренер Задругара Александар Пакић.

Српска лига "Запад", 6. коло

Железничар- Прово
0:0
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 500.
Судија: Урош Вуковић (Крагујевац).
Жути картони: Марјановић, Гајић (Ж),
Исаиловић (П). Црвени картон: Атић
(Железничар) у 85. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 7,5,
Милутиновић 8, Томић 7,5, Радивојевић 7, Обрадовић 7,5, Марјановић
7,5, Милановић 7 (Ж.Павловић -,
Шакић -), Матић 7,5 (М.Павловић -),
Гајић 7, Милисављевић 7, Атић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Милутиновић (Железничар)
Српска лига "Запад", 5. коло

ФАП- Железничар
2:0 (2:0)

Раднички (ВА)- Задругар
0:0
Стадион на Петом пуку у Ваљеву.
Гледалаца: 200. Судија: Марко Мићић
(Шабац). Жути картон: Томић, Ђукић
(Р), Митровић (З). Црвени картон:
Немања Марковић и резервни голман Радиновић (обојица Задругар) у
71. минуту
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7,5, Симеуновић 7, С.Новаковић 7, Бранковић
7 (од 90. Мићић -), Ашковић 7,5,
Ник.Марковић 8, Васиљевић 6 (од 57.
Бојичић 6,5), Митровић 7, Јеринић 6
(од 78. Спасојевић -), Нем.Марковић
6,5, Јеремић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Марковић (Задругар)
Зона "Дрина", 4. коло

Задругар- Осечина
3:0 (1:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија: Амер Шолаковић (Бродарево). Стрелци: Јеринић у 44., Небојша Марковић у 75. и
Мићић у 81. минуту. Жути картон:
Ђурић (Осечина).
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7,5, Васиљевић 7,5 (Мићић 7,5), С.Новаковић
7,5, Митровић 8 (Спасић -), Симеуновић 7,5, Ник. Марковић 7,5, Јеремић 7,5, Бранковић 8, Јеринић 8 (Спасојевић 7,5), Неб.Марковић 8, Гајић
7,5
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НАШИ ПРЕЦИ

Пише: Милутин Ранковић

НЕПРИЧАВА МЕЂУ
НАЈСТАРИЈИМ
СЕЛИМА ТАМНАВЕ
У писаним документима Дубровачке Репиблике,
Непричава се помиње као трг
Једно од најстаријих села у колубарској Тамнави, свакако је Непричава. У писаним документима помиње се као
форум (трг) 1413. године у дубровачким архивским изворима,
а 1426. године као жупа Непричава у повељи угарског краља
Жигмунда. Опет у списковима села ваљевске епархије помиње се 1735. и 1737. као део палешког дистрикта. Иако се у
Непричави помиње Мађарски град Пакај, становништво
Непричаве је српског порекла и она је једно од ретких села
која на том простору има житеље још од пре Косовског боја.
Такви становници називају се староседеоцима, а они су опет
пореком из Старог Влаха, Црне Горе и суседних крајева Колубаре и ваљевске Подгорине. Крајем 19. и почетком 20.века,
антрополог Љуба Павловић у Непричави је забележио следеће родове: Гавриловићи, Ђелмаши, Ђокићи, Илићи, Јанковићи, Јовановићи, Јовићи, Љикићи, Новаковићи, Пашићи,
Петковићи, Радичевићи, Радовановићи, Ранковићи, Секулићи
и Срећковићи.
Гавриловићи су стара породица која је у време Павловићевог пописа имала чак 41 дом
и сви су славили Ђурђиц. Стари Гавриловићи из овог села су
од Јанковића из Вироваца
преко Колубаре растурени по
свим суседним селима под
разним презименима. Гавриловићи су се између осталог звали и Савковићи, Пејићи и Илићи. Савковићи се данас презивају Јовановићи и Ивановићи.
Презиме су добили по хајдуку
Савку који је по предању на
Трифундан 1804. године у Непричави попалио турске ханове дан пре него што је Карађорђе позвао на устанак. Његов
син Максим прерушен у девојку
убио је опет турског агу на Белом Броду у Ћелијама који је Хајдук Савко
наплаћиво свадбарину, односно захтевао да му се младе доводе на прву брачну ноћ.
Ђелмаши су досељени из Гвозденовића, Ђокићи из Осата,
други Илићи из Горњег Лајковца, једни Јанковићи са Рудника
а други из Наномира. Јовићи из Вировца су били уљези у
Савковићима, Љикићи из Рађевине, Новаковићи из Атенице,
Пашићи са Космаја. У 17. веку из Старог Влаха стижу Петковићи, Радичевићи из Његуша а Радовановићи из Доњег Полимља. Већ 1827. године Секулићи долазе из Паљуха као уљези
у Илиће, а Срећковићи из Старог Влаха као уљези у
Петковиће.

НЕПРИЧАВА У ПРАИСТОРИЈИ
За подручје средњег и нарочито доњег тока краја
Колубаре и њених притока карактеристично је да је природа
сама уз помоћ човека откривала трагове насељености ове
области у далекој прошлости. На таквим местима изоравају се
стара ватришта, огњишта, пепелишта, ђулићи, судићи и кремени, уочавају се остаци неолитских насеља.

Услужно бушење
и чишћење бунара
014/463-213 064/160-71-60
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МИЛУТИН РАНКОВИЋ
ДАРОВАО НОВО СЕЛО

СПОМЕНИК
СРПСКОМ
СЕЉАКУ
У оквиру манифестације “Прва
бразда” у Новом Селу код Врњачке
Бање, откривена је монументална
скулптура – Споменик српском сељаку, рад Милутина Ранковића.
Скулптура је урађена у гочкој букви,
висока је скоро 3 метра, а аутор ју је
завшио за само један дан.
Жарко Марковић,председник
организационог одбора”Прве Бразде”, уручио је Милутину Ранковићу
сат са угравираном посветом, у којој
га је назвао добротвором, јер је он
практично даровао свој рад Новом
Селу.

ЛАЈКОВАЦ - ВЛАДИМИРЦИ

ВЛАДИМИРАЧКА ОПШТИНА У СЛИЦИ И РЕЧИ

ОБНОВА ШКОЛСКИХ
ОБЈЕКАТА
Дебрц

Месарци

Почетак нове школске године у ОШ
“Јован Цвијић” Дебрц почео је бољим
условима за рад наставника и деце.
Сређене су учионице, окречени зидови и
ходник, урађене су нове клупице,
школски терен је добио нови изглед,
сала за физичко која је била у јако лошем
стању коначно се довела у ред и у
наредном периоду наставиће се њено
сређивање.

Школа у Месарцима спремно
дочекује почетак нове школске године
захваљујући пре свега људима добре
воље који су помогли око радова
унутар школе и школског простора.
Велике заслуге у сређивању школе има
председник МЗ Месарци, који се
потрудио да нађе донатора за финансирање већине радова. Школа је била у
јако лошем стању, сређени су и прекречени зидови, урађене су плочице и
нов санитарни чвор, очишћена је
депонија у близини школе и тај део има
нов изглед. У наредном периоду
очекује се наставак акције на уређењу
школе и школског простора.

Јаловик и Белотић
У основној школи у Белотићу
изведени су радови на изградњи мокрог
чвора, које је финансирало Министарство правде у висини од 1.200.000
динара.
Паралелно са тим послом, извођени
су и радови на реконструкцији основне
школе у Јаловику, ради се комплетна
унутрашњост, поскидани су подови, а
промењена је и столарија у учионицама.
Вредност радова је око 300.000,00
динара.

Милутин Ранковић
и његово уметничко дело
Програм откривања споменика, као и целе манифестације,
водио је глумац Никола Џамић,
познат по улози Јакоа у ТВ серији
«Село гори а баба се чешља”, а
присутан је био и популарни Ђода,
још један лик из те серије.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ

БЕПЛАТНИ
ПРЕВЕНТИВНИ
ПРЕГЛЕДИ
Обавештавају се грађани општине Лајковац да ће се, у недељу
24.септембра 2017.године, обавити
бесплатни превентивни прегледи:
- Лекарски преглед,
- ТА , ЕКГ,
- Мерење шећера у крви;
Време прегледа, 24.септембра :
- Дом здравља Лајковац у периоду
од 09-14 h
- Амбуланта Словац од 09-14 h
- Амбуланта Јабучје од 09-14 h
- Амбуланта Боговађа од 09-12 h
- Амбуланта Врачевић од 12 -14 h

ИНФРАСТРУКТУРА

Радови
у Меховинама
Безбеднији пут
до Каоне
Последњих неколико недеља
увелико трају радови на новој ћуприји у
Каони. Стари прелаз је постао небезбедан и морало се реаговати на време.
Како најваљују из општине Владимирци, у наредним данима очекује се
крпљење већег дела пута ка манастиру
Каона који окупља велики број верника и
посетилаца.

У организацији Месне заједнице
Меховине и локалне самоуправе
Владимирци, у последњих неколико
дана, успешно су приведени крају
радови на пробијању једног дела
пута у селу, који је од изузетног
значаја за становнике који гравитирају ка том крају.

У наредним данима очекује се
постављање нове напонске мреже у
једном делу села, као и постављање уличног осветљења. У
последњих месец дана у Меховинама је постављено 40 пропуста.
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ЗАСЕДАО ОПШТИНСКИ ПАРЛАМЕНТ

УСВОЈЕН ЛОКАЛНИ
АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН
Скупштина општине Мионица је
на седници одржаној 12. септембра
усвојила Локални антикорупцијски
план за период од 2017-2022. године.
Предлог је пред одборницима образложио начелник Општинске управе Горан
Рангелов, указујући на то да је Локални
антикорупцијски план превентивни
антикорупцијски механизам и механизам за увођење начела доброг управљања и добре управе у раду органа и
служби Општине и других органа јавне
власти који на локалном нивоу задовољавају потребе и интересе локалног
становништва и локалне заједнице. Он
је додао да је План заснован на идентификовању нормативних, институционалних, организационих и практичних
ризика за настанак корупције и на
спровођењу мера за њихово отклањање, односно на отклањању узрока за
настанак корупције, злоупотреба и
неправилности и отклањању лошег
управљања у најширем смислу речи.

Локални парламент је у даљем
раду донео и Одлуку о прибављању
непокретности у јавну својину општине
Мионица прикупљањем писмених понуда за потребу изградње стамбене
зграде за избегла лица у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања. Прибављањем овог земљишта у
Мионици у јавну својину Општине решава се питање локације за изградњу
стамбене зграде за избегла лица, чиме
ће бити решена стамбена ситуација 16
породица избеглих лица из Хрватске и
БиХ и то 9 станова кроз откуп или закуп
и 7 станова кроз социјално становање у
заштићеним условима. Такође, на овој
седници је донета и Одлука о отуђењу
непокретности на којој се налази Храм
Свете Тројице у Шушеоци из јавне својине Општине у корист Српске православне цркве, као и Решења о образовању Општинског штаба за ванредне
ситуације и о постављењу Весне Марковић из Мионице за вршиоца дужности
директора Библиотеке ''Милован
Глишић''.
А.К.

Са седнице мионичког локалног парламента

МИОНИЦА
ПОЧЕЛА СА РАДОМ КАНЦЕЛАРИЈА
В.Д. ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА

СРЕДОМ СВЕ
ВРСТЕ ОВЕРА
Грађани мионичке општине од
половине септембра сваке среде у
времену 9 до 15 часова могу да у Мионици обаве све врсте овера које ради
јавни бележник (нотар). Ниме, мионичка локална самоуправа је у циљу
обезбеђивања јавнобележничких

Канцеларија
јавног бележника
услуга у Мионици уступила на коришћење просторије у објекту поред
кошаркашког игралишта у којима је
смештена канцеларија нотара. Услуге
издавања потврда о животу и солемнизације уговора о промету непокретности ће се и даље обављати у
јавнобележничкој канцеларији у
Ваљеву у Улици војводе Мишића број
53. Контакт телефон за све информације је 014/500 178.
За упражњено место нотара за
подручје општине Мионица до сада
није било заинтересованих лица која
испуњавају прописане услове. До
именовања јавног бележника ове
послове обавља вршилац дужности
јавног бележника за подручје општине
Мионица Биљана Јањушевић из
Ваљева.
А.К.

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ ЕУ ''ЗА ВИШЕ СОЛИДАРНОСТИ ПРЕМА СТАРИЈИМА''

ПЛАНИРА СЕ НАСТАВАК
Услугу Помоћ у кући користило 40 лица са подручја мионичке општине
Кроз партнерство са Каритасом
Ваљево и Центром за социјални рад
''Солидарност'' општина Мионица је у
претходних 20 месеци успешно реализовала пројекат ''За више солидарности
према старијима-Кластер Колубарског
округа за услугу Помоћ у кући '', током
којег је укупно 40 одраслих и старих
лица са територије Општине користило
услуге помоћи у кући 3 неговатељице.
Поводом завршетка пројекта, 15.септембра је у Љигу одржана завршна
конференција на којој су представљени
резултати скоро двогодишњег рада на
увођењу социјалне услуге ''Помоћ у
кући'' на територији ових општина,
пројекта чија је укупна вредност 141,2
хиљаде евра и од чега је 127 хиљада
евра обезбеђено захваљујући Делегацији ЕУ.
Према речима менаџера пројекта
Душана Перића, сви планирани резултати су у пуној мери и остварени.
Током 20 месеци обучено је и лиценцирано 15 лица за пружање услуге
социјалне заштите ''Помоћ у кући'',
набављена је опрема за неговатељице и
купљена три возила.

- Очекујемо да ће у наредних пар
дана Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
издати посебној организационој јединици Заједничког центра лиценцу за
пружање услуге ''Помоћ у кући'', чиме би
се створили услови да наставимо са
пружањем ове услуге на територији
општина оснивача и након истека
европског пројекта-истакао је Милан
Јанићијевић, директор Заједничког
центра за социјални рад ''Солидарност''
за општине Љиг, Лајковац и Мионица.
Општина Мионица је већ крајем
прошлог месеца усвојила Захтев
Центра за финансирање пројекта
''Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старим особама'' у трајању до
краја августа 2018. године, чиме ће бити
обезбеђен континуитет у пружању
услуге у истом обиму као и до сада.
- Корисници услуга су стара лица
којима је помоћ преко потребна у
обављању свакодневних активности, а
којима помоћ породице није на располагању у довољној мери. Иако је овај
пројекат званично завршен, план је да и
у наредном периоду наставимо са

За потребе пројекта купљена три возила
његовим спровођењем тако што ћемо га
финансирати из сопствених средстава.
Захваљујући Каритасу Ваљево и заједничком центру за социјални рад ''Солидарност'' имамо сва потребна средства и
професионално обучено особље да
побољшамо услове живота ове угрожене
категорије. Желео бих посебно да истакнем да је сарадња са Каритасом веома
значајна за нашу општину и да успешно
траје још од 2014. године када је ова
организација након поплава општини
Мионица упутила значајну промоћ. Поред
тога, заједничким снагама одржали смо
бројне тренинге и едукације за децу и
одрасле у циљу смањења ризика од
приородних катастрофа, спровели радове на чишћењу притоке реке Топлице у
Бањи Врујци као и бројне друге активности-нагласио је први човек мионичке
општине Бобан Јанковић.
А.К.

ОКО НАС
ЗАВЕРА НАС ПРОТИВ - СЕБЕ

ВОЛИТЕ СЕ,
ЉУДИ!
Неки кажу да су криви ХАРП системи
који су постављени крајем прошле
деценије, други се куну да су за све
одговорни кемтрејлси (облачићи у облику
трага млазњака на небу), док су трећи
уверени да се ближи коначни смак света,
ударац метеора у земљу, експлозија
вулкана на Јелоустоуну, долазак Сатане,
пролазак Луцифера који је донео вреле
дане и ноћи... а затим торнада...
У сваком случају, мржња међу
људима расте, све је више развода,
насиља у породици, сукоба без правог
разлога, обрачуна са фаталним исходом,
убистава без јасног мотива...
Убијена жена са дететом пред Цен-тром за социјални рад, задављена
старица у околини Уба, Црна ружа се
враћа и поново узима свој данак...
Застрашујуће вести се сустижу.
Трећи светски рат је, кажу у току, а
Северна Кореја лансира све нове и нове
далекометне ракете. Кинези и Јапанци
неће дозволити рат пред својим прагом,
Американци прете... Русија поручује да ће
ујединити све Србе и вратити Косово, а
све то на балканском бурету барута...
А људи се, како се чини, и даље све
више мрзе. Комшије одавно не иду једни
код других на кафу, воле да другоме цркне
крава, ћуте и - трпе. Кажу, неко лудо
време. Све се, некако, убрзава. Све,
полако, добија неке другачије облике...
извитоперене.
Ко сада лови у мутном неће остати
празних шака. Опседнути смо собом и,
тако, све рањивији. Нисмо чували пријатеље, веровали фарисејима, лаж нам је
личила на истину и прихватали смо је
само ако се уклапала у ону нашу слику о
свему око себе... Издају нас најближи.
А онда нам крив ХАРП, кемтрејлси
или неки, тамо, Сотона или Луцифер. Шта
смо учинили да одобровољимо комшију,
да помогнемо ономе коме је, очигледно,
помоћ неопходна, да опростимо, да се
спремимо, заједнички, за евентуалне,
катастрофе - свеједно, нуклеарне или
свемирске и катаклизмичне? Да ли смо
спремни да покажемо добру вољу и ‘’увек
идемо правим путем’’ (Р. Киплинг)?
Чак и ако постоје завере светских
размера (не треба сумњати) крајње је
време да схватимо да, тражећи оправдања за своју малодушност, идемо све
даље од сопствених интереса. Нека
ХААРП ради своје! Нека кемтрејлси сеју
алунијумов или неки други прах, нека
пролети комета... Ми не треба да се
мрзимо! Уосталом, зашто? Шта је то што је
и онај Ротшилд (или Рокфелер) могао да
понесе, ономад, на онај свет?
М.М.
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„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

Имате ли проблем са алергијом на амброзију
и како бисте решили њено даље ширење ?
Милан Гајић, пољопривредник из Рукладе:
- У мом окружењу по свим њивама распрострањена је
амброзија, која је позната као неуништива биљка и она
опстаје и поред оваквих суша. Мени лично не смета, али знам
много људи који се буквално гуше у периоду њеног цветања.
Амброзија је код нас стигла из Америке као решење да се
санира пепелиште у Обреновцу, јер она се добро бокори и
шири на ђубришту, а све то захваљујући „угљеној мафији“.
Други фактор, јако битан, је претерана употреба хербицида у
пољопривреди, после чега се појављују трскасти корови а
међу њима амброзија. Ако би се повећао степен култивације
земљишта, смањио би се потенцијал корова, повећао број
корисних трава па би амброзија била не фаворизована на
нашим просторима.

Момир Грмуша, монтер центр.грејања из Мургаша:
- Осећам јаке промене у организму од кашљања и
кијаља, до сузења очију, па чак и гушења. Живим у селу па ми
је још теже, јер је присутна свуда око мене. Слабо се води
рачуна о одржавању њива и усева, то је очигледно. Неуништива је то биљка јер подноси све временске неприлике, тако
да обичан грађанин и не може много да учини у том погледу.
Једини ко може да направи неки већи рез је држава.

Младен Симић, радник из Гуњевца:
- Немам проблем са поленом амброзије, а знам много
људи у окружењу који муку муче са поленом те биљке. Симптоми су многобројни и различити од случаја до случаја.
Једино решење је да људи редовно косе парцеле у свом
поседу пре њеног цветања или, пак, да их редовно третирају
отровима за амброзију. Поред људског здравља, амброзија
угрожава биљне културе. Кукуруз је најочигледнији пример и
ако га не прскаш нема шансе за већи принос, јер она се брже
развија и добро подноси све услове. У будућности нам прети
опасност од ширења амброзије уколико се нешто радикалније не предузме.

Влада Јоксимовић, молер из Милораца:
- Немам неких посебних проблема у доба цветања
амброзије али зато људи у мом окружењу муку муче већ
данима и немају решење за тај проблем. Симптоми су различити али углавном страдју очи јер јако пеку и сузе, кашаљ и
кијање су пропратне појаве. Можда би боље одржавање
њива сваког у свом власништву, допринело бар мало смањењу тегоба људима који су алергични на полен амброзије.

Радомир Стевановић, службеник из Уба:
- На сву срећу имам имунитет и отпоран сам на полен те
биљке, па немам реакцију на њу. Сведок сам у најближем
окружењу јако негативних последица деловања амброзије и
апсолутно сам присталица става да треба да постоји један
организован приступ, у смислу трајнијег искорењивања и
смањења њеног утицаја на нашем подручју. То подразумева и
надлежне државне институције, као и наше општинско
руководство да се укључе у ту акцију. Грађани су ту да свакако помогну својим учешћем у томе, тако што ће закоровљене површине на свом делу имања очистити. Морамо
имати трајније мере на дужи временски рок и зато би требало
организовати један серијал едукативног и информативног
карактера, јер се мало зна о амброзији и њеном погубном
утицају на биљке и људе.

Живка Пршо, фармацеутски техничар из Уба:
- Немам проблем с тим, али радећи овај посао свакодневно се срећем са људима који све више имају проблем са
алергијом и то постаје озбиљно. Њу свакако треба искоренити. Кијавица, сузење очију, носа, гушење само су неки од
пратећих симптома алергије на амброзију. Мој савет је да
свако ко зна да има тај проблем, покуша да се заштити од
присуства амброзије уколико је то могуће.
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ЛИТЕРАРНИ КУТАК
- СЛОБОДАН РИСТОВИЋ

МЕСТО У ЋОШКУ

Tu gde je memla pojela patos, а olaj neka crna majka
odnela, da њim maramu izbeli, stajao sam u ћoшku, у
радљевској школи, posmatrajућi kako mravi, jedan za
drugim, ulaze u rupicu maњu od zenice senice. Jagoda
Rankoviћ je recitovala pesmicu koju je napisao
Momчilo Teшiћ. Stajao sam tu, jer sam kazao uчiteљici
Љupki: ‘’Нeћu da vozam Вaшu ћerku u kolicima, zbog toga
bi se Otac naљutio na mene’’.
Jagoda je imala zeleni џemper bez jednog dugmiћa, i
rukav okrpљen belom vunicom na levom laktu. Imala je
i usta kao krila one bube шto treperi nad vodom opave, a
iz niчega se kruni utucano staklo, nalik шeћerу, kojim
se prskaju kolaчi za Svetog Jovana...
Sada je ta uоionica bez ijednog deteta. Viшe ni
jagode ne rastu u шkolskoj њivi, a kamoli devojчice sa
tim imenom. Na sred igraliшta je nikao bagrem, kriv ko
slovo J, rasulo se trњe naokolo, okiћeno nekim rkama i
plastiчnim strvoљem. I buњiшte je zaraslo,
posingavile i oшugavile se flaшe od zejtina, sirћeta i
vina.

29.августа 2017, после дуге и
тешке болести, преминуо је
наш драги и непрежаљени

ГОРАН ПРОДАНОВИЋ
(1985 - 2017)
Неописиви бол и туга никада
неће престати...
Отац Стеван, мајка Марина,
брат Слободан и остала родбина

Iшao sam tamo letos. Nema ni ptica, чudo, чim
nestane љudi, i vrabaca nestane. I sa Ciganima je tako.
Gde њih nema, niчega nema. Sreћa je nekako nalik
sitnim aљinicama na жici gde ih prostiru posle
praњa. Naiђe vetar. Ostane samo жica, na koju jedno
vreme padaju чvorci, a onda i oni odlete. Dud u kojem su
se legli, шљone, ugmili, u zemљu utone. A, i na tom
mestu zemљa ispuca.
Ona uчiteljica nije dugo ostala u naшoj шkoli.
Posle њenog odlaska nisam u ћoшak ni zbog чiшћena
pauчine zalazio. Druga uчiteљica mi je dala kavenu
bolbonu nalik kupini, koju sam od шkole do kuћe muљao
u ustima i nisam ih do jutra otvarao - da ne izvetri
miris iz њih.
Evo me jutros stojim na sred avlije,raskoraчen ko
bagremova (A) bandera. Preko neba se iz meni iчega
izvlaчi bela linija, vaљda neko u љemu crta шkolicu,
na kojoj ћe skakutati neka deca. Ona koja su sa zemљe
iшчilela...
Boжe, koliki ti plac imaш za igraњe, a niko se ne igra...

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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27.09.2017. г. навршавају се
32 године од како није са нама
наш драги

7.09.2017. г. навршило се
18 месеци од смрти

22.09.2017. г. навршавају се три
године од смрти нашег драгог

МИЛИСАВ
МАРЈАНОВИЋ

ВЕРКЕ РАНКОВИЋ

МИЛОРАДА ЈАНКОВИЋА

(1932 – 2016)

(1954 – 2014)

Године пролазе, али су сећања
на тебе сачувана. Носимо те
вечно у срцима...
Супруга Продана, синови Зоран и
Драган, снаха Зорица, унуци
Никола и Стефан и сестра
Радмила са породицом

Нано... остаћеш заувек
у нашим срцима,
сећањима и разговорима...

Постојиш и трајеш у мојим
мислима, разговорима и
сећањима. Увек си у мом срцу,
вечно вољен и никада
заборављен.

Твоји најмилији

Твоја сестра Јелица
са породицом

22.09.2017. г. навршавају се три
године од смрти нашег драгог

28.септембра 2017.г. навршава
се 16 година од смрти

18.09.2017. г. навршило се три
године од смрти нашег драгог

(1937 – 1985) из Бањана

ЖИВИСЛАВА
МАРЈАНОВИЋА
(1933 – 2014) из Бањана

ДРАГИЦЕ – СЕКЕ
НЕДЕЉКОВИЋ

Чувамо сећања на твој драги лик.
Никада те нећемо заборавити.

(1943 – 2001)

Синовци Драган и и Зоран,
синовица Зорица, снаха Продана,
унуци Никола и Стефан
и сестра Радмила са породицом

Остала је туга и сећање...

СЕЋАЊЕ НА НАШЕГ ДРАГОГ

Четири године није више
са нама

РАДОМИРА
МАРЈАНОВИЋА
(1945 – 2014)
Водоинсталатера из Бањана
27.09.2017. г. посетићемо његову
вечну кућу и још једном показати
да Рају нисмо заборавили...
Синовци Драган и и Зоран,
синовица Зорица, снаха Продана,
унуци Никола и Стефан и сестра
Радмила са породицом

Твоји најмилији

ЖИВОТА СИТАРИЦА
(1967 – 2013)
Сећање на наше
другарство, чувамо заувек
у нашим срцима...
Бриса, Бане, Манда,
Деки и Неца

ЗОРАНА ЛУКИЋА
(1963 – 2014)
Како године пролазе, туга је
све већа! Био си наша снага,
подршка и сигурност на
сваком кораку. Бол је
неописива, недостајеш
превише…
Твоје Даца и Мица

ФУДБАЛ

21.септембар 2017.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 4. коло

Полет (Таково)- Јошева
2:2 (1:1)
Резултати 3.колa (09/10.09.2017):
Стубленица - Дим.Туцовић 0:4
Рубрибреза - Полет (Т)
2:1
Јошева - Црвена Јабука
1:2
Врело - Каленић
2:4
Рудар 1945 - Полет (ДЛ)
1:3
Гуњевац - ОФК Паљуви
3:2
Ратковац - Чучуге
0:7
Резултати 4.колa (16/17.09.2017):
Дим.Туцовић - Чучуге
1:0
ОФК Паљуви - Ратковац
8:0
Полет (ДЛ) - Гуњевац
0:1
Каленић - Рудар 1945
3:1
Црвена Јабука - Врело
1:1
Полет (Т) - Јошева
2:2
Стубленица - Рубрибреза
0:1

5.коло (23/24.09.2017- 15.30ч):
Рубрибреза - Димитрије Туцовић
Јошева - ОФК Стубленица
Врело - Полет (Т)
Рудар 1945 - Црвена Јабука
Гуњевац - Каленић
Ратковац - Полет (ДЛ)
Чучуге - ОФК Паљуви
6.коло (30.09/01.10.2017- 15.30ч):
Димитрије Туцовић - ОФК Паљуви
Полет (ДЛ) - Чучуге
Каленић - Ратковац
Црвена Јабука - Гуњевац
Полет (Т) - Рудар 1945
ОФК Стубленица - Врело
Рубрибреза - Јошева

REACTIVA / KARAĐORĐEVA 1 / UB
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МОФЛ Колубара, 4. коло

Каленић- Рудар 1945
(Радљево) 3:1 (2:1)

Стадион у Такову. Гледалаца: 70.
Судија: Никола Милановић (Лајковац).
Стрелци: Радовановић у 21. и С.Илић у
87. за Полет, а Петровић у 2. и Станојевић у 53. минуту за Јошеву. Жути
картони: Бранковић, Петровић (П),
Поповић, Вујић, Николић (Ј)
ПОЛЕТ: Михајловић 6,5, Петровић 7,
Гојаковић 6,5, М.Илић 7, Максимовић 7,
Бранковић 6,5, С.Илић 7, Пантић 6,5,
Крстић 6,5, Радовановић 6,5, Граховац
6,5
ЈОШЕВА: Поповић 6, Живановић 6,5,
М.Вујић 6,5, Васиљевић 7, З.Вујић 7,
Мијаиловић 6,5, Николић 7, Петровић
6,5, Костић 7, Станојевић 7, Јовановић
7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Урош Јовановић (Јошева)
Јошева је изненадила добром
игром у Такову и освојила први бод у
сезони. Већ на самом старту, Петровић
је искористио пас Јовановића и
погодио са 16 метара. Изједначио је
Радовановић из слободног ударца,
делује да и "живи зид" није био добро
постављен, а до предности поново
стижу гости. Јовановић је снажно
шутирао, Михајловић кратко одбио
лопту коју је Станојевић послао у
мрежу.
До бода је Полет дошао после
шута Срећка Илића и лоше реакције
Поповића, могао је Петровић главом да
донесе преокрет, али је и на другој
страни Јовановић пропустио да крунише добру игру.

Стадион у Каленићу. Гледалаца: 150.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Рајковић у 36., Милошевић у 47. и
З.Радовановић у 87. за Каленић, а
Ивковић у 23. минуту за Рудар 1945.
Жути картон: М.Теодосијевић (Р).
КАЛЕНИЋ: Хаџић 7, Стевановић 6,5,
Милошевић 7, Јовановић 7, Допуђ 7,
Ђуричић 7, Андрић 6,5, Рајковић 6,5,
С.Радовановић 7,5, З.Радовановић 6,5,
Ранковић 6 (Вучковић -)
Р УД А Р 1 9 4 5 : Ј о в а н о в и ћ 6 , 5 ,
Симеуновић 6, Павловић 7, Ивковић 6
(А.Теодосијевић -), Милутиновић 6,
Страхињић 6,5, Живановић 6, М.Теодосијевић 6, Ракић 6 (Давидовић -),
Радовић 6,5, Пантелић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Слободан Радовановић (Каленић)
Рудар је боље отворио локални
дерби и повео након шута Ивковића,
лопта је закачила Милошевића и
преварила голмана Хаџића. Вероватно
би Радље-вци много боље прошли да је
зицер искористио Живановић, овако је
Рајко-вић казнио госте прецизним
ударцем са ивице шеснаестерца.
Наставак је протекао у знаку
домаћина, Милошевић је после само 90
секунди игре главом матирао Јовановића након корнера. Нису гости имали
снаге ни квалитета да угрозе екипу
Милета Лазића, а прецизним ударцем
искоса са десне стране у даљи угао,
Зоран Радовановић је решио све
дилеме.

МОФЛ Колубаре "Исток", 3. коло

МОФЛ Колубара, 3. коло

Врело- Каленић
2:4 (1:2)
Стадион у Врелу. Гледалаца: 50.
Судија: Александар Радојичић (Лајковац). Стрелци: Мирковић у 35. и
Николић у 57. за Врело, а Андрић у 16.,
Ђуричић у 44. и 81. и Милошевић у 68.
минуту за Каленић. Жути картони:
Мирковић, Новаковић (В), Рајковић (К).
ВРЕЛО: Радовановић 6, Јанковић 6,
Добросављевић 6,5 (Младеновић 6,5),
Новаковић 6,5, Грујић 6,5, Калањ 6,5,
Мирковић 7, Николић 7, Матић 6,5,
Јокић 6,5 (Вићентић -), Илић 6 (Радојичић 6,5)
КАЛЕНИЋ: Иванковић 6, Стевановић 7
(Марковић -), Милошевић 7,5, Јовановић 7, Ђуричић 8, С.Радовановић
7,5, Андрић 7,5, Рајковић 6,5, Петронијевић 6 (Вучковић -), З.Радовановић
6,5, Ранковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ђуричић Горан (Каленић)
Врељани су одиграли много боље
него у прва два кола, али је то било
довољно само за частан пораз.
Изузетно лепа акција Каленића омогућила је Андрићу лаку реализацију, али
је брзо Мирковић казнио неодлучност
одбране гостију и лобовао Иванковића. Ипак, Ђурићић је главом након
корнера Зорана Радовановића вратио
предност Каленићу пред паузу.
Врело је изједначило необичним
голом Николића који је послаолопту са
центра, а она збунила све, па и голмана
Иванковића, и завршила у мрежи.
Ипак, Милошевић доноси треће
вођство Каленићу након "слободњака" Зорана Радовановића, а све
дилеме је решио опет после корнера
Ђуричић.

Гуњевац- Паљуви
3:2 (3:1)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 50.
Судија: Владимир Благојевић (Уб).
Стрелци: Д.Симић у 4. и у 32. и
Миливојевић у 25. за Гуњевац, а
Новаковић у 15. и 75. минуту за
Паљуве. Жути картони: Вујковић,
Д.Марковић (Г).
ГУЊЕВАЦ: Стаменић 7,5, Спасојевић 7,
Митровић 7, Кузмановић 7, Д.Марковић
7, Вујковић 7 (Ивковић -), Милошевић 7,
Илић 7, Миливојевић 7 (Д.Марковић -),
Д.Симић 8, С.Симић 8 (Јоксимовић -)
ПАЉУВИ: Ћургуз 6,5, Веселиновић 6,
Јовић 6, Рашић 6,5, Илић 6, Ђурић 6
(Пантелић 6,5), Павловић 6 (Станојловић 6,5), Гајић 6 (Филиповић -),
Радовановић 6, Маринковић 6,5, Новаковић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Душко Симић (Гуњевац)
Паљуви су силовито кренули, имали
стативу и "зицер" у првим минутима
утакмице, али се прво затресла мрежа
Ћургуза. Душан Симић је избегао
офсајд-замку и рутински решио
идеалну ситуацију. Врло брзо је Милан
Новаковић у свом стилу донео
поравнање, али је потом Душан Симић
омогућио Миливојевићу лаку реализацију. Расположен је био и други
Симић- Саша, у сјајном продору нанизао је неколико играча и асистирао
Душку Симићу за нови погодак.
У наставку су гости успели само да
ублаже пораз, помоћник је сигнализирао офсајд, али је судија Благојевић исправно проценио да се Микан
Новаковић убацио из другог плана.
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ФУДБАЛ

21.септембар 2017.г.
Окружна лига Колубаре, 6. коло:

4.коло (9/10.09.2017):
Младост (Д) - Тулари
ОФК Јабучје - Пепељевац
Тврдојевац - Тешњар
Бањани - Брезовица
Јуниор НН - Врело Спорт
ЗСК - Искра
Радник (Уб) - Качер
Рибникар - Трлић
5.коло (среда) (13.09.2017):
Трлић - Младост (Д)
Качер - Рибникар
Искра - Радник (Уб)
Врело Спорт - ЗСК
Брезовица - Јуниор НН
Тешњар - Бањани
Пепељевац - Тврдојевац
Тулари - ОФК Јабучје

Радник- Врело Спорт
2:2 (1:0)
8:1
2:1
0:1
1:3
1:5
0:5
4:1
1:1
1:1
2:2
4:2
2:0
4:0
4:1
3:6
3:1

6.коло (16/17.09.2017):
Младост (Д) - ОФК Јабучје 2:1
Тврдојевац - Тулари
1:1
Бањани - Пепељевац
6:0
Јуниор НН - Тешњар
прекид
ЗСК - Брезовица
2:2
Радник - Врело Спорт
2:2
Рибникар - Искра
0:0
Трлић - Качер
4:2

СЦ "Школарац" на Убу. Гледалаца: 200.
Судија: Никола Ђуровић (Ваљево).
Стрелци: Ф.Луковић у 7. и Стевић у 60. за
Радник, а Новаковић у 62. и Д.Матић у 72.
минуту. Жути картони: Ранковић,
Ф.Луковић (Р), Д.Матић, Благојевић,
И.Матић (В).
РАДНИК: Дејан Б.Ракић 6,5, Живковић 7,
Јовић 7, Дарко Ракић 7, Дејан Д.Ракић 7,
Ранковић 7, Митровић 7,5 (Софронић -),
М.Луковић 7 (Ђурђевић -), Хаџић 7,
Ф.Луковић 7,5, Симић 7 (Стевић 7,5)
ВРЕЛО СПОРТ: Јовановић 6,5, Симић 6,5
(И.Матић 7), Ђорђевић 7, Д.Матић 7,
Јолачић 7, Новаковић 7,5, Леонтијвић 7,
Благојевић 7 (Милошевић 7), Јанковић 7,
Љубичић 6,5, Анђић 7 (Симеуновић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Филип Луковић (Р)
Утакмица за право уживање, далеко
изнад ранга такмичења, на крају су
ривали морали да се задовоље
трећином плена. Прштало је од првог
минута, луцидни Филип Луковић је
прецизним ударцем са 17 метара најавио
прекид победносне серије Врељана.
Само што је ушао у игру, Ђуро Стевић
је славио гол након иделаног проигравања Хаџића и деловало је да је гост у
нокдауну. Ипак, Драган Новаковић је
"откључао браву" Ракића из даљине, а
убрзо је и Дарко Матићса дистанце донео
поравнање. Нису комшијски ривали били
задовољни бодом, играло се спуштеног
гарда, а и једни и други су имали
колосалне шансе за тријумф. Ракић је
зауставио шут главом Леонтијевића, а
Филип Луковић на другој страни био за
мало непрецизан у последњим секундама меча. Први "реми" Врељана у 48
званичном мечу, податак за дивљење, а
све честитке и Раднику који је први
"стопирао" шампионе...
Окружна лига Колубаре, 4. коло

7.коло (23/24.09.2017- 15.30ч):
Качер - Младост (Д)
Искра - Трлић
Врело Спорт - Рибникар
Брезовица - Радник (Уб)
Тешњар - ЗСК
Пепељевац - Јуниор Ново Насеље
Тулари - Бањани
ОФК Јабучје - Тврдојевац
8.коло (30.09/01.10.2017- 15.30ч):
Младост (Д) - Тврдојевац
Бањани - ОФК Јабучје
Јуниор Ново Насеље Тулари
ЗСК - Пепељевац
Радник (Уб) - Тешњар
Рибникар - Брезовица
Трлић - Врело Спорт

МАРКЕТИНГ:
064/2180-588

Гужва пред голом Радника

Филип Луковић

Борба за сваку лопту
Окружна лига Колубаре, 6. коло

Бањани- Брезовица
1:3 (0:0)

Тврдојевац- Тулари
1:1 (0:1)

СЦ
" М е д о ва ц " у Б а њ а н и ма .
Гледалаца: 100. Судија: Илија Ковачевић (Ваљево). Стрелци: Гајић у 68. за
Бањане, а Гошић у 78. из пенала и 84. и
Шљукић у 90. минуту за Брезовицу.
Жути картони: Лукић, Ранитовић,
Петковић (Бањани).
БАЊАНИ: Даниловић 7, Лукић 6,5,
Нешовановић - (Љ.Димитријевић 7),
Бабић 7, М.Димитријевић 6,5, Ненадовић 7, Петковић 6,5, Ранитовић 7,
Митровић 6,5, Ивановић 6,5, Гајић 7
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7, Марковић
6, Младеновић 6,5, Тојчић 7, Кањевац 7,
Радосављевић 7, Тешић 6,5, Милошевић 6 (Ашковић 7), Гошић 8, Шљукић
7,5, Николић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Гошић (Брезовица)
С обзиром на терен и врућинудоста садржаја у комшијском дербију, а
у првом делу најближи голу био је
Тешић за госте. Повели су ипак домаћи
средином другог дела, Гајић је умакао
одбрани Брезовице и најавио изједначење.
Пробудио се тада Драган Гошићнајпре је изнудио и реализовао једанаестерац, а потом искоса са леве стране
матирао Даниовића. У самом финишу
погодио је стативу из корнера, а
Шљукић сачекао "отпадак" и погодио
из близине.

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 50.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Миловановић у 59. за Тврдојевац, а
Ђорђевић у 22. минуту за Туларе. Жути
картони: А.Ранковић, И.Ранковић (Тв),
Адамовић, Марјановић, Ђорђевић (Ту).
Црвени картони: Ракић (Тврдојевац) у
66. минуту, И.Ранковић (Тврдојевац) и
Шимшић (Тулари) у 69. минуту.
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 7, Јовановић
7, И.Ранковић 6, Шкорић 7, Миловановић 7, Васић 7,5, Ћесаревић 7,5,
Јовић 6,5 (Мирковић -), Ракић 6, Цветић
7, Лазић 7
ТУЛАРИ: Мрчић 7, Шимшић 6, Зујаловић
- (Живковић 7), Марјановић 7,5,
Јанковић 7, Илић 7, Младеновић 6,5
(Сарић -), Ђорђевић 7, Николић 7,5,
Адамовић 7, Мехинагић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Ћесаревић (Тврдојевац)
Отворено одмеравање снага, оба
ривала су имали своје периоде доминације, а први су се радовали гостиМехинагић је послао лепу дубинску
лопту за Ђорђевића, а покретљиви
везиста лако решио ситуацију "један на
један".
Изједначење је пало после корнера,
Цветић је центрирао, а Миловановић
главом поравнао резултат. Домаћин је
имао добру шансу преко Лазића, Тулари
неколико изгледних прилика у финишу,
али се резултат није мењао.
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РУКОМЕТАШИ УБА ФИНИШИРАЈУ ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

НАЈМЛАЂИ ТИМ У ЛИГИ,
ПОВРАТАК РОГИЋА
Са вероватно најмлађим тимом у историји клуба, тренер Дејан
Лукић пробаће да оствари добре
резултате и што је још битније"избруси" таленте из домаће рукометне школе. Чак десет првотимаца
је рођено у распону од 2001-2003.
године, тако да ће повратак најбољег стрелца у новијој историји
клуба Ненада Рогића пуно значити
убској млађарији. Од, условно
речено, старијих ту су Ранковић,
Стокић, Вукосављевић и Симић, а
голобрадим голманима Матићу и
Петковићу биће прикључен још
један јуниор Колубаре. Иако је
Лукић рачунао на Зарина и Драгишића, убојито крило је прешло у
редове Мачве из Богатића, док се
плавокоси бек повукао из екипе из
личних разлога.
Дејан Лукић који је по други пут
на кормилу Уба не очајава, а да има
материјала за добар рукомет, убска
екипа је показала у припрмном мечу
против Прве искре (38:30):
- На почетку смо стварања
новог тима, резултатски циљ је да

не страхујемо за опстанак, а видећемо да ли ћемо моћи да се укључимо у борбу за врх. Постоји могућност доласка два јуниора Црвене
звезде, остао је и најбољи стрелац
Лачковић из прошле сезоне, а Бојан
Митровић се дефинитивно определио за кошарку. Са управом сам
се договорио да остваримо континуитет у раду, да клинци сазревају
уз неколицину старијих играча, а
верујем да ће нам наша верна
публика дати значајну подршку. До
почетка првенства имаћемо још 3-4
утакмице, старт је заказан за последњи викенд септембра- каже некадашњи средњи бек Убљана.

ОВЕ ГОДИНЕ, ДВЕ ГРУПЕ
Систем такмичења за ову сезону је промењен, Друга лига сада
има две групе- "Београд" и "Дунав",
а са Убљанима мегдан ће делити
Лазаревац, Гучево, Дорћол, Лозница 2...Планирано је и доигравање
две или четири најбоље екипе из
обе групе, а битно је избећи последњу позицију која води у нижи ранг.

УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ОДИГРАЛЕ ПРВИ МЕЧ У СЕЗОНИ

РИБНИЦА ЛАК ЗАЛОГАЈ У КУПУ
Нови тренер убских одбојкашица
Дејан Стојковић успешно је дебитовао
на клупи- у првом званичном мечу нове
сезоне, Убљанке су савладале екипу
Рибнице максималним резултатом 3:0,
по сетовима 25:12, 25:17, 25:21. У првом
сету је деловало да ће домаће имати
само лакши тренинг, међутим млада
екипа из Мионице је подигла квалитет
игре и чак водила 17:9 у трећем сету.
Ипак, домаће су пришле на 17:21 и онда
серијом од 8:0 завршиле причу у мечу 2.
кола Купа Србије на територији нашег
региона.
У односу на већи део прошле
сезоне, убска екипа је била јача за
коректора Ана Марију Митровић и
примача Јовану Цветковић које су се
вратиле на паркет после тешких повреда. Соња Каришик и Марина Петровић су очекивано доминирале на мрежи,
а радује добра игра Ирене Дробњак која
је такође кубурила са повредом у припремном периоду. Игром је дириговала

Ана Поповић, атмосферу званичног
меча осетиле су и Ивана Иванковић и
Јелена Јелић, а на позицији либера
неприкосновена је Ана Лазић. Није било
потребе да се замарају Миа Вуловић,
Маја Глишић и Соња Јаблан, а млади
лазаревачки стручњак је био задовољан рутинском победом:
- Није лоше за почетак, а сигурно је
да ће нам пуно значити долазак суперлигашког примача Бојане Мартиновић
из комшијског Железничара. Било је
грешака које ћемо исправљати у ходу,
кроз Куп ћемо се спремати за првенство
које почиње средином октобра. На
старту дочекујемо Омладинац из Нових
Бановаца, потом путујемо на мегдан
првом фавориту Јединству из Ужица, а
играћемо и са Врањем, Футогом, Родом,
Смедеревом, комшијама из Ваљева...Са
оваквом екипом, не могу да кажем да је
опстанак циљ, верујем да имамо квалитет и за много више- верује у своју
екипу тренер Дејан Стојковић. Б.Матић

ЖОК Уб током недавне посете Ивана Миљковића и Ивана Кнежевића из ОСС

У жару борбе...

КБК "СОКО"

ЖЕСТОК ОТПОР
ПРВАКУ ЕВРОПЕ
Уб имао свог представника
на јуниорском и кадетском
ЕП у Скопљу
Млади Убљанин Дарко Бошковић
био је учесник Првенства Европе за
кадете и јуниоре, одржаном у Скопљу
(3-10. септембра). Сјајни борац није
био миљеник жреба, већ у осмини
финала категорије до 63,5 кг. налетео
је на Руса који се касније буквално
прошетао до титуле европског првака.
Иако хендикепиран великом тремом и
недостатком међународног искуства,
Бошковић се храбро борио, издржао
све три рунде, али је судијском одлуком победа заслужено припала његовом ривалу. Ипак, у речима Александра Кандића, председника КБК Соко,
нема ни трунке незадовољства:
- Поносни смо на Дарка Бошковића, сјајно је репрезентовао нашу
општину и клуб, чињеница да се изборио да буде међу 35 репрезентативаца
има историјски значај за нас. Србија је
на првенству освојила 23 медаље, од
чега 11 златних, и била друга по успешности иза неприкосновених Руса.
Дарко је стекао богато искуство које ће
наплатити на наредним такмичењима,
а свима осталима у клубу је ово
додатна мотивација да још жешће
радимо. Хвала убској општини која је
имала слуха за ову акцију, одужићемо
се још бољим резултатима у наредном
периоду.
Б.М.

Пројекат “Информисање
јавности путем часописа Глас
Тамнаве о дешавањима
и догађајима у раду локалне
самоуправе Уб, као и из других
области живота и рада у
општини Уб“ - суфинансијер
пројакта општина Уб
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ЈЕДИНСТВО У ГОРЊЕМ ДЕЛУ СРПСКОЛИГАШКЕ ТАБЕЛЕ

АУТОГОЛОВИМА ДО БОДОВА
Куриозитет је да ниједан играч Јединства није погодио мрежу ривала
у претходна три сусрета, али су црвено-бели повећали залиху за четири
бода. Радисавчевић из Полета и Паје-вић из Шумадије матирали су своје
голмане, па Убљани меч са Карађорђем (недеља, стадион "Драган Џајић",
16 часова) дочекују у горњој половини српсколигашког "Запада".
Црвено-бели су пред дерби са комшијама из Лајковца имали прилику
да тријумфом дођу на чело српсколигашког "Запада", али тај податак као
да је оковао ноге Убљанима. Већ половином првог дела, домаћин је имао
капиталну предност од два гола, а мало је ко мислио да ће то бити и
коначан резултат дербија. Вероватно је Иван Јовановић био фаулиран
код првог гола и сигурно је Атић био у офсајду код другог, али не мења то
чињеницу да играчи Јединства нису били на висини задатка. Покушај са
Сајићем на десном боку није се показао успешним, а константна теренска
иниција-тива није резултовала приликама пред голом Танасијевића.
Поново је Бељић био најагилнији у црвено-белом дресу, а прилику коју је имао пре
другог гола обично реализује и
затворених очију. Погодио је
Бељић и стативу у 76. минуту,
утисак је да је само један гол
фалио да се направи преокрет,
али га бројни навијачи Јединства нису сачекали. Традиција
се, барем када је реч о лајковачким окршајима комшија,
наставила на штету Убљана- у
новијој историји црвено-бели
се још нису кући вратили певајући...
Већ три дана касније,
много боље издање пулена
Пропуштене бројне шансе
Верољуба Дуканца и апсопротив Полета из Љубића
лутна доминација Убљана која
није резултовала трећом првенственом победом. Разлог за то је
феноменални голман Марко Дробњак и слаба концентрација домаћих у
ситуацијама када је деловало да је гол неминован. Са друге стране, једини
прави излет Полета у шеснаестерац Ивана Јовановића донео је
изједначење у финишу првог дела, али за разлику од Лајковца- мало се
шта има замерити играчима Јединства. Занимљиво је да поред аутогола
Радисавчевића на центаршут Панића, чудесног голмана Дробњака умало
да савлада и стрелац гола за Полет Фићовић- пречка је у тој ситуацији
била савезник тима из Љубића:
- Поносан сам на своје играче, а за својих 30 година бављења
фудбалом нисам доживео да једна екипа оволико доминира, а на крају не
победи. Имали смо велико физичко и емотивно пражњење за три дана,
надам се да је играчима ипак остало енергије за меч у Аранђеловцуразочаран је само резултатом био Верољуб Дуканац.
Показали су играчи Јединства под Букуљом да су спремни за ритам
среда- субота, одиграли борбено и дисциплиновано, а награда је стигла
средином другог дела. Ситарица је покушао да центрира, а Пајевић
нехотице преварио свог голмана. Након тога, Убљани су имали три чисте
контре да реше меч, али су Ситарица и Радовановић били непрецизни у
завршници. Одбрана на челу са непрелазним Сајићем је одлично
функционисала, а једину праву прилику за домаће осујетио је
феноменалном интервенцијом Иван Јовановић у 87. минуту.
Б.Матић

Српска лига "Запад", 6. коло

Шумадија (Аранђеловац)Јединство (Уб) 0:1 (0:0)
Стадион Шумадије у Аранђеловцу. Гледалаца:
500. Судија: Милош Витић (Ужице). Стрелац:
Пајевић (аг.) у 64. минуту. Жути картони: Додеровић (Ш), Брадоњић, Д.Јовановић, Н.Радојичић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 8, З.Радојичић 7,5,
Н.Радојичић 7,5, Д.Јовановић 7, Стаменковић
7,5, Сајић 8, Ристовски 7 (од 46. Панић 7,5),
Браоњић 7,5, Ситарица 7, Бељић 7 (од 90. Моић
-), Радивојевић 7 (од 60. Радовановић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Сајић (Јединство)
Српска лига "Запад", 5. коло

Јединство (Уб) - Полет (Љубић)
1:1 (1:1)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 300.
Судија: Урош Вуковић (Крагујевац). Стрелци:
Радисавчевић (аг.) у 14. за Јединство, а
Фићовић у 44. минуту за Полет. Жути картони:
Д.Јовановић, З.Радојичић, Бељић (Ј),
Кнежевић, Максимовић (П).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић -, З.Радојичић 7,5,
Н.Радојичић 7,5, Д.Јовановић 7, Стаменковић
7, Андрић 7, Ристовски 7 (од 46. Брадоњић 7),
Панић 7,5 (од 75. Сајић 7,5), Ситарица 7, Бељић
7,5, Радивојевић 7 (од 60. Радовановић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Дробњак (Полет)
Српска лига "Запад", 4. коло

Железничар (Л) - Јединство (Уб)
2:0 (2:0)
Стадион Железничара у Лајковцу. Гледалаца:
800. Судија: Марко Михаиловић (Аранђеловац). Стрелци: Атић у 13. и Милисављевић у
25. минуту. Жути картони: Вујчић, Гајић,
Обрадовић, Марјановић (Ж), Сајић, Стаменковић, Брадоњић (Ј).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 7, Милутиновић 7
(од 87. Шакић -), Д.Томић 7, Радивојевић 7,5,
А.Обрадовић 7, Марјановић 7,5, Вујчић 7 (од 46.
Гавриловић 7), Обрадовић 7,5, Гајић 7,5, Милисављевић 7,5, Атић 8 (од 90. В.Томић -)
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 6,5, Сајић 6 (од 46.
З.Радојичић 6,5), Н.Радојичић 6,5, Д.Јовановић
6 (од 63. Панић 6,5), Стаменковић 6, Андрић 7,
Ристовски 6,5, Мочић 6 (од 46. Брадоњић 6,5),
Ситарица 6, Бељић 6,5, Крстић 6

БЕЗ РАДОСТИ ЗА ЗОНАША

СОВЉАК У КРИЗИ
Совљак - Будућност (А) 0:2, Слога (С) - Совљак 4:0
За разлику од премијерног издања на убском стадиону, мало се
шта има рећи похвално за игру Совљака у мечу против Ариљаца. Без
жара и јасног плана, са пуно рупа у дефанзиви које је тим Будућности
умео да казни, а кулминација је црвени картон Стојковића због
намерног ударања противника без лопте. Једино је дефанзивац
Ристић у два наврата након прекида запретио гостима, све остало у
игри екипе Милијана Туапјића било је за заборав.
На жалост, Сјеница није била терен за вађење, домаћин је повео
већ "из свлачионице" преко Хамзића, а меч је преломљен почетком
другог дела. Обилата помоћ ужичке судијске тројке не мења чињеницу
да је Совљак у резултатској и играчкој кризи, оба Матића су
пропустили идеалне прилике да ублаже пораз, а да ствар буде
неповољнија за Тупајићеву екипу- у суботу на стадиону "Драган Џајић"
гостује лидер Дрина предвођена бившим нападачем Јединства
Јовицом Алемпијевићем.

7.коло (недеља, 24.септембар- 16.00 h)

ЈЕДИНСТВО (Уб)
- КАРАЂОРЂЕ (Т)
8.коло (недеља, 1.октобар - 15.30 h)

СМЕДЕРЕВО 1924 - ЈЕДИНСТВО (Уб)

ФУДБАЛ
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НИЖУ СЕ УСПЕСИ ГРЛА ИЗ ТАМНАВЕ

ОГОН И ТОРИНО ХИЛ ЛЕТЕЛИ СТАЗАМА
Дупле победе - Убски коњи уписали тријумфе у Пожаревцу и Шапцу
Централни догађај у претходном периоду биле су 54.
Љубичевске коњичке игре у Пожаревцу, а грла из убског
краја су оставила снажан утисак на престижној манифестацији. Првог дана блистао је Торино Хил власника
Александра Ашковића са Тиком Вујковићем у седлуоставио је иза себе Шантиљија за четири дужине и притом
поставио рекорд дистанце, уз освојену прву награду у трци
"Војвода Миливоје Живановић" од 125.000 хиљада. На
правцу је изашао на чело колоне, у великом стилу
забележио нову победу и потврдио животну форму.

Огон без премца:
Славље Љубомировића у Шапцу

Торино Хил:
Пехар у рукама Александра Ашковића

Сутрадан је Торино Хил наступио у трци "Меморијал
Благоја Урошевића" што је први пут после 40 година да је једно
грло трчало оба дана на Љубичевским играма! Овога пута, Тика
Вујковић је морао да се задовољи 2. местом, јер је и Огон у
фантастичној форми. Горан Крстић је увео грло Драгана
Љубомировића са дужином и по предности у циљ, што је
власнику Огона донело награду од 125.000 динара. Вреди
истаћи да је Тика Вујковић био најбољи у трци дана
"Браничево" у седлу Левандовског који је одскора код њега у
тренингу, грло породице Лазаревић Тина Сур није имало
премца у трци "Костолац" која се слободно може назвати
"убском"- Красива из штале Маторчић је била друга, Атил
Трлић је завршио трећи, док су за мало ван награда остали
Корона Бас (5. место) и Трибал (6.). Добро је трчала и Саншајн
Грл у "Купу Љубичева" власника Дражена Дунђера, на крају је
морала да се задовољи 5. местом.
Доминација и у Шапцу претходног викенда- Торино Хил је
поново најбољи испред Шантиљија и Милоша Д Грејт у трци
"Млин Ковачевић Омниум", а Огон је у трци града Шапца
победио Орнамента за две дужине и Саншајн Грл. А Капела је
завршила 6. у трци "Меморијал Моме Антонића" у којој је Тика
Вујковић са Левандовским морао да се задовољи другим
местом.
Б.Матић

“Sinbo” d.o.o. Josipa Majera 12, Ub
014/410-569 063/255-416
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КОШАРКА
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КОШАРКАШИ УБА СЕ СПРЕМАЈУ ЗА ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ

У ПОТРАЗИ ЗА „ПЕТИЦОМ“
Циљ Убљана је експресан повратак у Прву регионалну лигу „Запад“, сем ако за „зеленим
столом“ не буде стигла ранија промоција (одлука ће бити донета ових дан)
Под тренерском палицом младих стручњака Небојше
Миловановића и Марка Росића, кошаркаши Уба се спремају
за старт Друге регионалне лиге "Запад", мада још увек
постоји могућност да ће остати у трећелигашком рангу.
Неизвесност прави статус клубова који су пристали да
играју АБА 2 лигу, КСС жели да они упоредо играју и домаћа
такмичења, што делује као превелик залогај за Борац
(Чачак), Динамик и евентуално Вршац. Углавном, од
разрешења тог чвора зависиће и статус старијег убског
клуба у новој сезони.
У међувремену, тренеру Миловановићу главобољу је
створио некоректан потез "петице" Далибора Илића, само
неколико сати пред први тренинг искусни центар је јавио да
се придружио екипи лајковачког Железничара:
- Сада смо у ситуацији да су нам потребни играчи под
таблом, пробаћемо да ангажујемо још две "петице" и једног
крилног центра. Ти момци би стекли право играња после 1.

кола које је на програму првог дана октобра, а до тада ћемо
одиграти пријатељске утакмице са ЛА Баскетом, ваљевским Радничким и Умком. Тренутно је ван строја повређени
Гагић, а велика је ствар што смо се договорили са Алексом
Бојичићем о наставку сарадње- задовољан је млади
стручњак што је најбољи стрелац из прошле сезоне
продужио верност клубу.
Организација игре у новом првенству биће поверена
Балтићу, Живковићу и младом Пантелићу, убојити шутер
Драксимовић померен је на "двојку" где ће минутажу
делити са Ваљевцима Алексићем и Радивојевићем, уз
Бојичића који је употребљив на обе позиције. Прва опција
на "тројци" је новајлија Радомировић, а капитен Марковић,
Обрадовић, Пећинар и Миливојевић тражиће своје минуте
у екипи која има за циљ експресан повратак у Прву
регионалну лигу "Запад" (сем ако за "зеленим столом" не
буде стигла ранија промоција)...
Б.Матић

Високе амбиције: КК Уб

FARBARA

SALON NAME[TAJA

ZA VE]E KOLI^INE

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

PRODAJA PELETA
063/106-20-39

NOVO !
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