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ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

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

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

10 godina
sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
014/412-212

Уб
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !

2

АКТУЕЛНО

15.септембар 2016.г.

ЗАСЕДАЛО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ УБ

УСЛОВЉЕНА ПРЕРАСПОДЕЛА
ПОЗИЦИЈА У БУЏЕТУ
Општинско веће општине Уб је, на својој Тринаестој
седници, 7.септембра, донело Одлуку о другом ребалансу
буџета општине Уб за 2016.годину, која је упућена на даље
разматрање и усвајање локалном парламенту, који ће
заседати у петак, 16.септембра. По речима Оливере Бабић,
из Одељења за буџет и финансије општине Уб, постојећи
оквири буџета нису мењани, средства су остала иста, а
само је дошло до прерасподеле позиција.
- Урушавање крова на Техничкој школи, услед
елемантарне непогоде, захтевало је хитну интервенцију
помоћу средстава буџета са те позиције. Пошто на
расходној страни нисмо имали средстава предвиђена за ту
намену, морали смо да извршимо прерасподелу како би
били позитивни. Кров је саниран, а уложена средства биће
нам рефундирана од стране републике- истакла је
Оливера Бабић.
У даљем току седнице донето
је Решење о давању сагласности на
трећу измену Финансијског плана
за 2016.годину Установе за културу
и спорт, затим Одлука о промени
оснивачког акта КЈП „Ђунис” и Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ „Рајко Михаиловић” Бањани.
Општинско веће усвојило је и
два плана детаљне регулације:
„Бргуле- центар” и „Липњак”.
Оливера Бабић
- Први план треба да нам да
оквире за изградњу централних
садржаја у насељу Бргуле и да буде
основ за изградњу саобраћајнице,
која треба да споји будући центар
Бргула са центром у Каленићу који
већ постоји. У овом плану дат је
оквир за изградњу фудбалског
терена, будуће цркве, саобраћајног
коридора, неких централних
садржаја који могу да допуњују тај
центар, у смислу здравствене
амбуланте, поште, продавнице и
Милена Ђокић
сличних садржаја- рекла је Милена
Ђокић, начелница Одељења за урбанизам општине Уб.
- План детаљне регулације Липњак подразумева регулисање раскрснице код ресторана „Липњак“ и ресторана
„Пезејац“, укључујући прилазне путеве. То је општински
пут који спаја будућу саобраћајницу која пролази кроз ново
насеље и спаја се са саобраћајницом „Мургаш-ново
насеље“, које је планирано за исељење људи из Радљева.
Та саобраћајница од Липњака би требала да се споји са
саобраћајницом која излази код ПП „Вучијак“. Ова
раскрсница је битна из више разлога, а од ње се очекује да
у скоријој будућности има веома велику фреквенцију
саобраћаја.
Милован Миловановић
CIP- Каталогизација у публикацији
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СЕИЗМИЧКЕ
АКТИВНОСТИ

Б

аук ММФ-а кружи Европом. Има
ли спаса за Србију? Читамо у
медијима да је и Мађарска, после
Исланда, отерала ’’добротворе’’ из Међународног монетарног фонда. Једноставно, упућено
им је званично саопштење да су - непожељни. Кредити
ће бити враћени у уговореном року и...тачка. Неки су то
протумачили као ново задуживање на ‘’страни’’
(можда код руско-кинеске банке). Свеједно, Мађари су
са својим лидером Орбаном, који нас је недавно
искрено обрадовао посетом, изабрали очигледно
патриотски приступ у решавању проблема дужничког
ропства. Нама остаје да се надамо да је некакав
‘’вирус’’, опасан за ММФ, прешао на нашег премијера.
Лично сам уверен да он, највештије до сада, преговара
са светским финансијским алама, а да ће бити спасено
из живог блата банкарских ‘’завртања’’ и ово наше
дужничко робље, које отплаћује кредите подизане у
време Динкића, великог банкарског мага, који је,
постаје нам све јасније, позлатио своје умеће српским
златом, а успут упропастио домаће банке јер, како је
тврдио, са страним банкама ће ући и страни капитал сиц! А, оно, изађе и наше злато и оно мало девизних
резерви, које нико више и не помиње. А кредити за
грађанство - добијеш динаре, задужиш се у швајцарцима, а све што уплатиш - банке ти узму за камату
користећи неке аршине које корисник кредита није у
стању да разуме, али мора да плаћа јер је потписао
уговор верујући да га држава штити од превараната...
Е, сад! Око 60.000 корисника разних кредита ‘’у
швајцарцима’’, у Србији (на Убу их је више од 100), су
то робље са малим шансама да, за свог живота,
отплати станове у којима станује. Како сада стоје
ствари, кредите ће отплаћивати и унуци, а можда и
праунуци. Ипак, више је вероватно да ће се природа
све више поигравати са незахвалним човечанством,
па неке далеке будућности - неће ни бити. Ко зна?!
Рокфелер и дружина из Билдерберга и Трилатерале су
припремили сценарио о ‘’Златној милијарди становника’’. Али, Северни Кореанци се играју бојевим
главама као са пинг-понг лоптицама па - сеизмичка
активност, додатно на отапање леда на половима,
озонске рупе, вишак угљендиоксида, а да не говоримо
о наоружању, слику чини много црњом од оне коју
видимо... Многи тврде да је Трећи Велики рат већ
почео и да се чека, само, финале, које ће да изгледа као
у америчким филмовима новијег таласа. Једина
разлика ће бити у томе што неће бити Амера-хероја
који спасавају свет од злих научника, криминалаца,
Руса и ко зна кога... Осиромашени уранијум, који је, по
Србији, посејао ‘’Милосрдни анђео’’, пример је како ће
то да изгледа у будућности Европе и света (карцином
ће завршити велики део посла, а онда литијум и други
прашкови који утичу на метеоролошке испаде). Уз
поменутог баука у виду ММФ-а и лудила, које се увлачи
у нашу свест, па су убиства и самоубиства у вртоглавом успону (није то карактеристично само за Србију),
Сорош ће, у свом извештају за Рокфелера, Макнамару,
Кисинџера и друге, све до Клинтонових, моћи да
поднесе извештај у којем ће стајати да је ‘’у планираном року човечанство доведено у ред’’ па ће Велики
брат моћи да успостави нови поредак - ‘’достојан
људске расе’’(!?!).
Зато, радујем се сарадњи са Мађарима и свима који су
одлучили да се одупру сивим светским еминенцијама.
Нацизам, нажалост, није побеђен искрцавањем у
Нормандији и Руским освајањем Берлина. Као некаква
неман, пружио је искасапљене (али живе) пипке на све
стране. На Истоку није успело, Стаљин је умро.
Рокфелери су наставили... Долази ли завршни чин?

ОПШТИНА УБ
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СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА
ДЕПОНИЈЕ „КАЛЕНИЋ”

УКЛОЊЕНА И ПОСЛЕДЊА
ПРЕПРЕКА
План је да се до 2019. године пројекат стави
у функцију - са једном касетом, која ће бити
довољна у наредних 30 година
Министарство пољопривреде и заштите животне
средине, 5.септембра, је дало сагласност на Студију о процени
утицаја на животну средину Пројекта изградње Регионалне
депоније комуналног отпада „Каленић“. Домето је и одговарајуће решење чиме је отклоњена последња препрека пред
улазак у завршну фазу реализације тог пројекта. Тим поводом,
четири дана касније, одржана је конференција за новинаре, на
којој су се јавности обратили председник општине Уб Дарко
Глишић и Зоран Петровић, директор Предузећа „Еко Тамнава“,
које је носилац пројекта.
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ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

„МУЊАСОВИ” ЂАЦИ
У НОВОМ АМБИЈЕНТУ
- Пуни оптимизма, радићемо у много бољим
условима – рекла је Живана Баратовић,
директор школе. Свечано отварање
најављено је за средину септембра.
У новоокречене и сређене учионице ОШ „Милан
Муњас“, 1.септембра, у клупе је село 1.355 ђака. Ове године,
број ученика у „Муњасу“ се, на радост многих, повећао, па
су ђаци прваци разврстани у пет одељења, за разлику од
претходних година, када их је било четири (изузетак је
генерација првака од пре три године). Укупно, уместо ранијих 63 одељења, ОШ „Милан Муњас“ ове године има 64
одељења.
Ђаке је првог наставног дана дочекала потпуно сређена, очишћена школа у којој су, током распуста, саниране
кровне површине, замењени подови, окречене све учионице, канцеларије, зборница, ходници, библиотека, фискултурна сала, свлачионице и кухиња, а реконструисани су и
санитарни чворови намењени ученицима и запосленим
радницима. Замењена је комлетна столарија, опремљена
школска кухиња, а за ученике са потешкоћама у кретању,
обезбеђен је модеран и безбедан лифт, смештен одмах
поред степеништа. Такође, за ученике који се крећу помоћу
инвалидских помагала, олакшан је прилаз школи.

Зоран Петровић и Дарко Глишић
на конференцији за штампу
Према Глишићeвим речима, у последњих пар година
Студија је била највећи камен спотицања у реализацији пројекта, а решењем министарства пољопривреде направљен је
крупан корак напред ка коначном циљу, а то је изградња
Регионалне депоније.
„Мислим да је ово врло значајан документ, који избија
сваки разлог да овај пројекат стоји, а стајао је, де факто,
неколико година, не кривицом самог предузећа, више кривицом оних који су требали да дају те сагласности и, рекао бих,
једној инертности министарства, која је била врло карактеристична претходних неколико година, када су се бавили свим
и свачим, само не оним што је суштина великог и врло
значајног пројекта, не само за општину Уб, на чијој територији
ће се налазити Регионална депонија, већ и за осталих десет
општина укључених у пројекат. Подсећам, 11 општина су
потписници споразума о оснивању Предузећа „Еко Тамнава“ и
тих 11 општина овим пројектом треба да реши проблем одлагања свог смећа“, рекао је Глишић. Он се захвалио министру
пољопривреде Браниславу Недимовићу који је одлучно и
храбро склонио све препреке на путу ка реализацији пројекта,
као и директору предузећа „Еко Тамнава“ Зорану Петровићу,
који је, са својим сарадницима, „дао једну нову енергију и нови
импулс“.
Директор „Еко –Тамнаве“ Зоран Петровић рекао је да, без
обзира што је Регионални центар „Каленић“ добио статус
пројекта од државног значаја и што је суштински био спреман
за реализацију, један део администрације ресорног министарства га је опструисао, тачније бивша државна секретарка и
њен саветник, пошто је више од годину дана министарство
избегавало да да сагласност на Студију утицаја на животну
средини.
-Решење које је сада стигло од Министарства требало је
да буде достављено 13. августа прошле године, подсетио је
Петровић.
-Да бисмо аплицирали за средства из ИПА фондова,
следећи корак је да, заједно са Министарством и Канцеларијом
за европске интеграције, припремимо тендерску документацију, а да се паралелно уради и главни пројекат. То све треба да
завршимо до краја ове године како би у 2017. отпочели радови
на изградњи депоније. План је да се до 2019. године пројекат
стави у функцију са једном касетом, која ће бити довољна у
наредних 30 година“, објаснио је Петровић.
На Регионалној депонији у Каленићу комунално смеће
одлагаће општине Ваљево, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина,
Уб, Владимирци, Коцељева, Лазаревац, Обреновац и Барајево, у којима живи око 365.000 становника.
Д.Н.

Опремљена је и школска кухиња
Након поделе поклона ђацима првацима, председник
општине Дарко Глишић, уз присуство заменика Александра
Јовановића Џајића и помоћника Верке Лукић, обишао је
реконструисан објекат.
– Први утисак је, када уђете у матичну школу, да је то
потпуно нов објекат. Реновиран, окречен, сређени мокри
чворови, урађени подови, столарија, лифт. Све оно што је
било старо и дотрајало, замењено је и ово је сада потпуно
нова школа, са потпуно новим изгледом. Задовољство је
веће, јер у матичној школи, никад није било више ђака
првака – задовољан је новим амбијентом школе Дарко
Глишић.

Школска сала у новом руху
Велика разлика је у односу на претходне године,
видљива је и у свлачионицама, поред фискултурне сале, у
којима сада функционишу тушеви.
- Школску 2016/2017. годину дочекујемо у поприлично
ведрој атмосфери, препуној наде и препуној жеља за
радом. Ово је дефинитивно, по обиму радова, највеће
једнократно улагање у историји ове школе. Пуни оптимизма, радићемо у много бољим условима. Реновирано је и
шест издвојених одељења. Уз максимално залагање нашег
помоћног особља и испомоћ особља из издвојених
одељења, уз помоћ наставника и учитеља, успели смо да
очистимо школу и обезбедимо несметани почетак школске
године – изјавила је Живана Баратовић, директорка школе.
Д.К.
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УБСКА ХРОНИКА

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ВЕРНИ „ЈЕДИНСТВУ“

УБСКИ НАВИЈАЧИ
- „UNITED BOYS“
Настали као резултат договора убских
навијача Црвене звезде и Партизана
Уб је чувен по многим познатим репрезентативцима пониклим из Фудбалског клуба „Јединство“ па, ни мало, не чуди да су
страствени навијачи свог локалног мезимца, гласове и дланове
трошили на трибинама, навијајући с пуно жара и уједињеним
снагама.
Пре 30 година, после сјајне сезоне ФК „Јединство“ (1985/
1986. године) и уласка у Прву српску лигу, настала је прва организована група навијача - „United boys“.
- Група је настала као плод договора навијача Црвене звезде
и Партизана, да се подржи локални клуб, без обзира на навијачку
припадност. Из тог разлога је и настало име „United boys“ –
објаснио је Мишел Капларевић, један од тадашњих „Уједињених
навијача’’.
Источна трибина под Шепковцем била је место где су „United
boys“ стварали одличну атмосферу, уз махање бакљама, црвенобелим заставама и барјацима, ручно цртаним и прављеним
(Саша Обућински) и добро осмишљеним за оно време (Денис
Нинковић и Мишел Капларевић), када се на стадионе долазило,

Слике су настале јесени 1988. године, на
утакмици против ФК Подриња из Лозничког поља,
када се „Јединство“ такмичило у Зони, након
испадања из прве и друге Српске лиге – Север.
да се подржи и спортски навија за омиљени клуб, а не, као
данас, решавају сукоби навијачких кланова са супротним
таборима, управом клуба и политичким неистомишљеницима.
Идентитет групе, чинило је 80 момака и неколико
девојака, а неки од оснивача су: Денис Нинковић, Мишел
Капларевић, Звездан Јојић- Зека, Жељко Радојчић- Роки,
Јовица Влаховић, Александар Благојевић- Аца Будин,
Саша Обућински, Милан Париповић- Паћко, Жарко
Јовановић, Чедомир Мартић- Кимба, Владимир Милосављевић- Сова, Зоран Живановић- Живанши, Владимир
Богдановић- Зуба, Александар Недић, Дејан Мартић- Келе,
Доца Милићевић, Влада Тешић- Тешке, Саша Крстић- Крле
и многи други.
Група ових момака, оданих „United boys“ навијача,
трајала је до 1990. године. После трогодишње паузе,
наставила је окупљања још једну сезону, 1993. године.
Друштвене прилике, „United boys“ раздвајају на дуже
време, па се још један покушај оживљавања групе десио
2000. године. Зато не чуди, што су пронађене фотографије
убских навијача из 1988. године, оживеле емоције, па су на
„Фејсбук” профилима поменутих чланова осванули позитивни коментари који евоцирају драге успомене.
Овог септембра, навијачи „United boys“ обележиће
30 година од оснивања, а животни правац који их није
водио стазама хулигана, него (већином) стазама успешних
људи, написаће још коју страницу навијачке историје ФК
„Јединства“. Садашњи правници, економисти, спортски
радници, инжењери и други срцем одани навијачи,
најављују мало изненађење поводом јубилеја, остављајући неким новим „United boys“ момцима поруку, да
наставе уједињени и спортски да навијају за свој локални
клуб.
Д.Капларевић
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УБСКЕ КАФАНСКЕ ПРИЧЕ

А ГДЕ ДА
ПАРКИРАМ ?
Наше нарави
и саобраћајни хаос
Кафана у данашње време најбоље одсликава стање
друштва. У њој се, некада, могу пронаћи одговори на
многобројна друштвена питања. Људи разних фела, социјалних категорија и професија, онако, измешани за кафанским
столовима, у стању су да одгонетну најскровитије тајне,
одговоре на вишедеценијске и вишевековне загонетке, побију
већ давно утемељене и прихваћене теорије...
Ово је једна таква прича. Место дешавања је једна од
познатих убских кафана, негде крајем августа ове године,
током једне од јутарњих саобраћајних акција убске и ваљевске
полиције.
Један наш суграђанин, задихан и видно нервозан, улази
у кафану.
- Људи моји, не могу да верујем. Писаше ми казну испред
носа, а само сам стао на минут да купим цигаре. Неки „марсовац” на скутеру неће ни да разговара, само пише. Каже, плати
мандатну казну, коштаће те дупло јефтиније.
- Не бојим се ја за тебе, имаш ти пара да платиш казнуодговара други, испијајући прву јутарњу дозу кафе и вињака.
То ти је зато што нећеш да платиш пиће. Ко не плати на мосту,
плати на ћуприји. Ђаво увек дође по своје.
- Шта се ти јављаш- одговара „преступник”. Ено, теби
баш сад други пише казну. Бато, `ебига, хоћеш да седиш у
кафани, а нећеш да платиш паркинг. Боље трчи, па је преполови, док не буде касно.
И други „преступник” оде да се нагоди, а у међувремену
у кафани се поведе полемика о паркинг местима, казнама,
хаосу у саобраћају, полицији, паркинг сервису... Док једни
подржавају полицију и кажњавање немарних возача, сматрајући да је то једнини начин да се реши тренутни саобраћајни
хаос на убским улицама, друга страна на челу са два
новопечена „преступника” проналази разне теорије зашто је
то тако, оправдавајући своје поступке разним другим околностима.
- Ето, платих и ја „ђаволу”. Морао сам да се препаркирам иза поште, па пешке чак овамо. Ето, научили су ме паметијада се други „преступник”, упадајући у сред приче још једног,
прошлонедељног „преступника”.
- `Ајде, реците реално, има ли довољно паркинг места на
Убу. Па видите ли колико аутомобила се намножило и сви хоће
у центар. Шта смо добили реконструкцијом главне улице,
ништа. Само мањи број паркинг места, широке тротоаре и
општи колапс. Да бар хоће да преправе паркирање, да буде
накосо, практичније би било. Овако, само гледам кад ће неко
да ме закачи. Још, увели ово плаћање, као да смо ми
метропола. И, шта су тиме решили? Сад општина мора да
финансира функционисање паркинг сервиса. Боље да су тим
парама обезбедили више паркинг места.
- А где да нађу више простора за још паркинг местанадовезује се други. Сви би да паркирају на врата продавнице
или банке. Паркирај лепо код Полицијске станице и Спортске
хале, па после пешке, тамо увек има места. Или, лепо, на
бицикл, па ћеш увек наћи места. Што је то срамота? У већини
европских земаља, људи на посао иду бициклом. Али не, ми
Убљани смо господа, волимо да глумимо фрајере, а кад нам
пишу казну, кукамо.
Прича се даље све више шири, као и круг учесника. На
врата улази још један „члан клуба” који сваког јутра испија
краћи „еспресо” у тој убској кафани.
- Људи моји...
- Шта је, писали те за паркинг- прекида га неко из масе.
- Јашта. А само сам стао да купим цигаре...
- Добро је да ниси стао да купиш тетки лек. Добродошао у
клуб. Од данас се возимо бициклом- поручује му први
„преступник”, испијајући „домаћу” на екс, како би ублажио
нервозу након пређашњег догађаја.
Из угла кафане, резервисаног за самце, читаву ову
халабуку посматра један усамљени интелектуалац. Спуштајући наочаре и остављајући новине, проговара:
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АМБРОЗИЈА И ДАЉЕ „НАПАДА“

АЛЕРГИЈА СВЕ
ВЕЋИ ПРОБЛЕМ
У протеклом периоду, медицинским службама
Дома здравља „Уб“, јављало се више
пацијената са алергијским реакцијама.
Угроженија је сеоска популација.
Сезона цветања амброзије још траје па је особама
склоним алергијама, протеклих недеља, ова инвазивна
коровска биљка, задавала велике проблеме. Потврду да је
помоћ, у Хитној служби и на Дечјем одељењу Дома здравља „Уб“, тражио већи број пацијента са алергијским реакцијама, дали су др Драган Живковић, начелник Службе
хитне медицинске помоћи и педијатар др Милан Аћимовић.
- У овом периоду повећан је број пацијената са
алергијским реакцијама, пре
свега на амброзију. Главни
симптоми су гушење, сузење
очију, запушеност носа и
кијавица. Више су осетљиве
особе које имају неку болест,
као што је опструктивна болест плућа или алергијска
астма, али, нема правила,
некада се реакције јаве и код Др Драган Живковић
здравих особа. У све већем
броју долазе пацијенти са села, где је више присутна
амброзија – каже је др Живковић, специјалиста ургентне
медицине.
Са сличним симптомима Дечјој служби јављали су
се и најмлађи пацијенти, па је, како наводи педијатар др
Милан Аћимовић, долазило до бронхоопструкција и алергијских реакција у виду цурења и запушености носа, пецкања и сузења у очију.
Иако је готово немогуће сачувати се од поленових
зрна амброзије, којих у ваздуху има константно, поготово у
фази цветања, потребно је почупати из корена или покосити пре цветања сваку зелену површину, на којој је
амброзија. Лекарима преостаје само да, кад дође до
тешких алергијских реакција у виду гушења, пацијенту, као
вид терапије, одреде давање инјекција, кортикостероидних лекова, пропишу инхалације или неки од антихистаминика.
- Не постоји посебна мера заштите. Неки од пацијената превентивно месец дана раније узимају антихистаминике, али некада ни то није довољно. Постоје
кортикостероидне инјекције, као депо препарати, које
имају постепено ослобађање и оне се могу применити
месец дана раније од почетка сезоне цветања. У фази када
пацијент није под терапијом, пацијенти се упућују лекару
специјалисти алергологије – додао је др Живковић и мере
превенције.
Д.Капларевић
- Ево, баш сад, сам прочитао у „Гласу Тамнаве” да се
спрема, како наводе, акција саобраћајног уређења центра
града у преподневним сатима. Ово је, значи, само почетак.
Ништа чудно, полиција само ради свој посао.
- Дај да видимо- добацује један од „преступника”,
прекидајући говор инспирисаног интелектуалца.
- Ипак, да ли вам је познато да се на Убу граде зграде без
довољно паркинг простора, иако је у закону то јасно и
прецизно дефинисано- један стан, једно паркинг место. Око
нас само ничу неке нове зграде, као печурке после кише.
Дакле, станоградња цвета, паркинга нема, а нас јуре да
плаћамо паркирање и казне за паркирање. Сви сте ви у
праву, и једни и други. Међутим, риба смрди од главе.
Након кратке тишине, настави се граја у убској кафани.
Некако спонтано пређоше на тему изградње Уба, урбанизације града, затим почеше да се диве новом реновираном
стадиону ФК Јединство и Немањи Матићу, да критикују
фудбалску репрезентацију... И тако, ова прича оде на неку
сасвим другу страну. Полицијске казне и паркирање оставише за неку другу прилику, вероватно већ за наредну акцију,
када ће неко од њих поново бити кажњен и у кафани јадиковати над својом судбином.
Такви смо ти ми Убљани...
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У НЕКАДАШЊОЈ ЗГРАДИ ШАХОВСКОГ КЛУБА

НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ
Објекат је откупила општина Уб и уступила на коришћење школи,
а комплетне трошкове адаптације и опремања сносио је Зоран Пунк Шимшић
Нову школску годину, Издвојено одељење специјалне
школе „Љубомир Аћимовић” из Мургаша, започело је у новом
објекту, који се налази на Убу, у некадашњој реновираној
згради Шаховског клуба, у непосредној близини Градских
базена. Зграду је, пре две године, од предузећа „Јаста” у
стечају откупила локална самоуправа за пет милиона динара и
уступила на коришћење школи, а комплетне трошкове
адаптације и опремања сносио је Зоран Пунк Шимшић, Убљанин који годинама живи и ради у иностранству. У наменски
преуређеном објекту, у потпуности прилагођеном ученицима
са сметњама у развоју, налазе се три учионичка простора, сензорна и две собе за одмор, трпезарија са кухињом, фискултурна сала, санитарни чвор, као и тоалети и туш кабине за
непокретну и децу са тешкоћама у кретању, док су на спрату
смештене наставничке канцеларије и зборница. Школа, такође,
има видео-надзор, аларме, приступну рампу за инвалиде на
улазу и посебан паркинг.

Нова зграда специјалне школе
Нове просторије за ученике са сметњама у развоју
прошле недеље је обишао председник oпштине Уб Дарко Глишић и подсетио да је садашња зграда школе „Љубомир Аћимовић” пре две године била потпуно запуштена и руинирана.
„Уз велику помоћ добрих људи, добили смо један од
најмодернијих објеката који ће помоћи деци са сметњама у
развоју да уче и бораве у просторијама прилагођеним њиховим потребама. Нисам сигуран да у Србији постоји још један
објекат оваквог капацитета и квалитета опреме. Од ове школске године па надаље, деца ће у нормалним условима похађати наставу и имати прилику да у једном лепом амбијенту
савладавају све препреке и знања која су им неопходна да би
што успешније даље кренули у живот. Задовољан сам због
тога, јер наш посао и јесте брига о сваком детету у овој
општини. Претходних неколико година много смо улагали и у
објекте и у опрему и све оно што чини живот у школи, а са овим
простором за децу ометену у ра звоју успели смо да
заокружимо тај процес. Веома сам захвалан свим људима уз
чију смо помоћ успели да пређемо све препреке и дођемо до
коначног циља. Осим што је добио племениту функцију,
објекат је улепшао овај део града”, рекао је Глишић, који је
свим ученицима поделио пригодне пакетиће за срећан почетак
нове школске године.

Ивана Николић, Дарко Глишић
и Мирјана Јовановић у соби за рекреацију
специјалне школе на Убу

Дарко Глишић у посети
Специјалној школи „Љубомир Аћимовић”
Специјлна школа „Љубомир Аћимовић” је издвојено
одељење истоимене обреновачке ОШ за образовање деце са
сметњама у разву. Пре седам година, на територији убске
општине отворено је њено истурено одељење, које је све до
ове јесени било смештено у згради основне школе у Мургашу.
Директор ОШ „Љубомир Аћимовић” Предраг Дацовић истиче да реновирани објекат школе на Убу представља јединствен пример у Србији.
„У њеној адаптацији и опремању учествовала је локална заједница и донатор, који је родом са Уба, па овде нико
никакав интерес нема. Ту није било ни страних донација, нити
кредита, већ смо, једноставно, показали да, када се око неке
хумане идеје људи окупе, решење може да се нађе. Ово је
један племенит и људски подухват Убљана, који су учинили
велико дело за своје суграђане и то јесте јединствен случај у
Србији”, каже Дацовић. Према његовим речима, специјална
школа на Убу је један од најмодернијих објеката те врсте у
нашој земљи, опремљен најновијим наставним и терапијским средствима. Захваљујући томе што су простор и сва
опрема прилагођени ђацима са сметњама у развоју, значајно
ће се унапредити рад и настава, али и побољшати квалитет
њиховог живота.

ОБНОВЉЕН ЛЕТЊИКОВАЦ У РАДЉЕВСКОЈ ШКОЛИ

БЕЗБЕДНОСТ ЂАКА
ЈЕ ПРИОРИТЕТ
Летњиковац, који од 2008.године краси школско
двориште ОШ „Душан Даниловић”, ојачан је и обновљен
захваљујући предузећу „Колубара Грађевинар”. На молбу
председника општине Уб Дарка Глишића, крајем августа,
изведени су радови који гарантују безбедност свих
ученика радљевске школе.
- Летњиковац је био покивен црепом, који је својом
тежином оштетио конструкцију, па се временом накривио
и постало је ризично боравити под њим. Сада смо сви
безбедни и спремни за најкреативније и најлепше часове у
летњој уционици- са задовољством истиче Светлана
Максимовић, директорка ОШ „Душан Даниловић”.

УБСКЕ ТЕМЕ
СНИМА СЕ СПОТ ЗА ПЕСМУ

„МОЈ ГРАД”
У првим кадровима учествовао
фудбалски ас Немања Матић.
У наставку снимања спота - још много Убљана.
Незванична химна Уба, композиција Мишела Капларевића „Мој град“, требало би да добије нову верзију спота у
продукцији РТВ „City“ Уб. Први кадрови снимљени су 2.
јула, у центру града на Градском тргу, уз присуство Немање
Матића, фудбалског репрезентативца и играча лондонског
„Челзија“. Окружен млађом поставом КУД-а „Тамнава“, коју
води Немања Јовановић, Немања Матић певао је уз Мишела
Капларевића добро познате стихове, који су нашли пут до
слушалаца свих генерација.
- Песма је настала у пролеће
1999. године, као вид успешне
сарадње Саше Митровића Барта
и мене. „Убске вечери“ су тек
почеле да живе свој живот, а у
мени се рађала идеја да напишем песму која би описала Уб,
онако како сам га видео у причама старијих Убљана и доживео
кроз своје одрастање. На моју
Мишел Капларевић
музику, Барт и ја смо урадили
текст, а снимање и продукција рађени су у студију Драгоша
Момчиловића, у Ваљеву 11. децембра 1999. године, када су
склопљени последњи тактови. Пратеће вокале отпевала је
Дуња Расулић, сада Капларевић, победник - дебитант Београдског пролећа 1997. године. Аранжман смо урадили Лаза
Лаки Аврамовић и ја – објаснио је Мишел Капларевић, како
је заживела песма „Мој град“.

15.септембар 2016.г.
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ВЕРАН ЂУКИЋ- НАЈУСПЕШНИЈИ УБСКИ
СПОРТСКИ РИБОЛОВАЦ

„ОКНО” БЕЗ ПОРАЗА
Карп тим„Окно“ неприкосновен на
послењих шест такмичења. Веран Ђукић
освојио преко 110 пехара.
Убска екипа „Окно“, већ шест такмичења за редом
побеђује. Екипу, коју чине млади риболовци Никола Сајић,
Иван Марковић, Никола Лукић и Дејан Симић, предводи Веран Ђукић Ђука. Све квалитете у шаранском риболову, показали су у дубинском пецању на Карп куповима (Carp Cup)
одржаним на Фазанерији, Бечменским барама и Бањи Врујци,
где су убедљиво били најбољи. Већ им на томе и искусни
риболовци завиде, јер за победу није потребно имати срећу,
већ пронаћи праву меру у свему. Добра опрема и добро
спремљен мамац, тимски рад и спортски дух, надмудривање
са рибом и подршка најближих – главни су адути за победу.
Пецалo сe и на Виру, Тресетишту, Суботици, Дебељачи....

Карп тим „Окно”
Веран Ђукић, већ годинама улаже у риболов, који је за
њега и хоби и страст. Код куће има седам комплета, по три
штапа, а најчешће за такмичење има спремљених шест штапова.Током дугогодишње риболовачке каријере, освојио је
преко 110 пехара, а нови пехари, скоро сваке недеље пристижу. Прво место, углавном, освајају са уловом од 300 до 500
килограма за 48 сати, а најтежи шаран износио је 17,8 килограма, упецан на Убу.

Екипа која је учествовала у снимању првих кадрова
спота са фудбалским асом Немањом Матићем
Већ наредне године, на предлог тадашњег директора
КИЦ-а Петра Лалића, песма проналази своје место, као
химна, која ће отварати сваки програм „Убских вечери“.
Полако, али сигурно, развојем нових технологија, песма се
нашла доступном ширем кругу слушалаца и гледалаца,
појавивши се на „You Tube“ каналу, као спот урађен у продукцији Драгана Џагија Белајца и Игора Стефановића (графичка обрада), на основу снимљеног телевизијског материјала. Студентима који су одлазили на факултете, као и многобројним Убљанима, који су се одселили у друге градове
или иностранство, песма „Мој град“ била је лек за носталгију, а искрени стихови учинили су оно што реклама никада
не може.
Већ дуже време, кантаутор песме Мишел Капларевић,
планира да, у сарадњи са екипом РТВ „City“ Уб и камерманом Игором Радовановићем из Лазаревца, мајстором
дрона, сними нов, модернији спот, уз коришћење савременије технологије, у којем ће учествовати многи Убљани.
- Сама прича је захтевна, јер се ради без икакве финансијске подршке, а потребно је уклопити и све термине у
којима би своје учешће у снимању узели Радосав Раћа
Петровић, Душан Савић и Драган Џајић, најбољи српски
фудбалер свих времена. Нећемо се зауставити само на
фудбалу, спорту, музици, већ ћемо приказати да је Уб кроз
векове, а и сада, имао и има, изузетно паметне и цењене
људе. Показаћемо и Уб какав је некада био и овај какав је
сада, на један други начин. Не журимо, жеља нам је да што
више људи прође кроз кадар, да имамо квалитетну и добру
причу, да ништа не заборавимо и да се одужимо граду – јер
да није њега, ни ове песме не би било – закључује Мишел
Капларевић.
Д.К.

Веран Ђукић Ђука:
Шест пехара са шест последњих такмичења
Пецање је заволео још као тринаестогодишњи дечак,
када је „бежао“ од куће да би одлазио на Бару у Богдановици,
да „забаци удицу“. Уместо да купи, од пара које му је дао отац,
фармерке „Levy`s 501“, купио је штап за пецање. Први куп
освојио је на Убу 1997. године. Своју љубав према риболову,
пренео је на своје ћерке Софију и Невену (које су победиле на
дечијем такмичењу,а које је Веран организовао пре три
године на Бари), као и на супругу Светлану, која му је велика
подршка. Светлана већ одлично познаје тајну доброг мамца,
па помаже Верану да га припреми. Од убских пецароша
истиче Пеђу Павловића са којим је пецао доста дуго, у тиму
„CT Vučijak“ и Добривоја Милићевића Доцу (тим „Rile Effe“),
са којим је почињао да пеца и осваја пехаре. Њихов такмичарски дух, Јован Мемедовић забележио је у емисији „Свет
лова и риболова“, приказаној 2000. године на РТС-у.
- У риболову је битна издржљивост. Пеца се 50 сати, а
када је маратон и преко 100 сати. Тада се спава на смену, а
успех зависи од прављења мамаца. Поента је у систему храњења и издржати што дуже да не спаваш – открива Веран
Ђукић, део тајне успешног пецања.
Оно по чему се препознаје љубав према риболову, а што
сваки спортски риболовац поштује је пажљиво скинути рибу
са удице и вратити је у воду. Можда је и то један од разлога
што шаран најбоље „гризе“ код Верана.
Д.Капларевић
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БАЊАНСКИ ВЕРОУЧИТЕЉ
У ДЕЛЕГАЦИ СРПСКИХ ВАСПИТАЧА

СТОПАМА
ПРЕДАКА НА КРФУ
У шесточланој делегацији српских васпитача, која је
заједно са групом од 44 ученика из Србије, Републике
Српске, Црне Горе и наше дијаспоре, боравила на Крфу од
16. до 30. августа, у оквиру пројекта „Стопама наших
предака”, био је и дипломирани теолог, ђакон Марко
Рафиловић, вероучитељ у ОШ „Рајко Михаиловић” из
Бањана. Њега је, као једног од најбољих катихета у СПЦ, у
делегацију упутио архијерејски намесник тамнавски,
протојереј ставрофор Митар Миловановић.
Прилику да посете
Крф имали су најбољи и
најталентованији ђаци,
награђени на конкурсу
часописа за децу СПЦ
„Светосавско звонце”,
који су током боравка на
том грчком острву обишли историјска места и
споменике српске војске
из Првог светског рата,
као и остале културне
знаменитости.
Марко Рафаиловић

www.glastamnave.com

са ђацима на Крфу

Proizvodnja i popravka

CERADA
TENDI
8.marta br.20, Ub
014 411 975 062 1391 519 ŠATRI
www.mikaceradeub.rs
Obeležavamo vozila REFLEKTUJUĆIM TRAKAMA
koje su obavezne po novim odredbama Zakona

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA

novo!

- IZRADA FOTOGRAFIJA VELIKOG FORMATA
- IZRADA FOTOGRAFIJA NA KANVAS PLATNU SVIH DIMENZIJA
- IZRADA REKLAMA NA PVC FOLIJAMA I CIRADNOM PLATNU
- IZRADA TAPETA (reljefne, peskarene...)
- [TAPMANJE CRTE@A VELIKIH FORMATA NA PAPIRU

Пише: Дипл.инж. Горан Попадић
СЕЗОНА ШЉИВЕ

ДОБРИ
ПРИНОСИ
ОВЕ ГОДИНЕ
Воћно-лозни расадник „Цврле” Памбуковица
У структури воћарске производње у Тамнави изразито
доминира шљива. Приноси су по годинама веома
променљиви и готово редовно се јављају осцилације у
"родним" и "неродним" годинама , што је последица
примитивне агротехнике и неправилног одабира сорти које
су тражене на тржишту. Поред тога, на слабе приносе утичу
неадекватна и неправилна заштита, нарочито када су кишне
године, када при крају зрења долази до појаве трулежи и
опадања плодова пред бербу.
Ова година је карактеристична по томе
што су приноси на добро одрађеним воћнацима били изузетно велики, у просеку око 100
килограма по ста-блу, па
и више. Од сорти које су
тражене на тржишту
истичу се Чачанска рана
(чија је цена кренула са
80 динара, а касније
падала), затим Чачанска лепотица (која је купована целе
сезоне по 30 динара) и Чачанска родна (која се куповала по
17 динара, али углавном за ракију). На крају, највише се
откупио Стенлеја, који је имао је цену од 15 динара и
углавном се куповао за сушење, делом за прераду и добрим
делом за ракију.
У Воћно-лозном расаднику "ЦВРЛЕ", у Памбуковици,
производи се велики број квалитетног садног материјала
свих воћних врста и подлога. У прошлој години највише су
продаване садница шљиве следећих сорти:
- Стенллеј - америчка сорта за стону употребу, отпорна
према пламењачи и шарки али је осетљива на монилију,
идеалне је крупноће (тежина плода 30-35 грама), мезокарп се
добро одваја од коштице и то је најбоља Европска шљива за
сушење
- Чачанска Лепотица - стона сорта која сазрева крајем
јула и бере се са бојом "маглом" и петељком
- Чачанска родна - ракијска сорта која сазрева почетком
септембра , релативно отпорна сорта, али има недостатак
уколико се не примењују правилне агротехницке мере тзв.
алтернативна родност, што значи да рађа сваке друге
године, а када роди дешава се „прероди”, тако да долази до
пуцања грана.
Руска џенарика је последњих година веома интересантна за наше тржиште. Има плод велике крупноће, жутоцрвене боје, тежине преко 40 грама, веома је приносна ,
отпорна на болести и штеточине, наручито на мраз. Може се
користити за стону употребу, прераду и за добијање
квалитетних ракија

А где је печат ?
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ДОБРА ГОДИНА ЗА РАТАРЕ У ТАМНАВИ

ОЧЕКУЈЕ СЕ РЕКОРДАН
РОД КУКУРУЗА
- Кукуруз у Тамнави је у добром стању, временски услови су
током развоја биљака били добри, па се очекује натпросечан
род- каже за „Глас Тамнаве” Славиша Ивановић, директор ЗЗ Уб.
Ратари у Тамнави, као и већина
њихових колега у Србији, могу бити
задовољни досадашњим развојем и
квалитетом ратарских култура, од којих
се ове годиине очекују рекордни приноси. Према речима Славише Ивановића, директора Земљорадничке задруге „Уб”, још једном се показало да нема
правила када су закони природе у питању, с обзиром на раније најаве метеоролога који су трвдили да нас очекује
катастрофална година са енормно
високим температурама.
- Ова година је била готово идеална, што се тиче распореда падавина и
сунчаних дана. Када су у питању озимне
културе, пшеница и јечам, имали смо
солидне или, чак, могу рећи добре приносе, наравно уколико су примењене
одговарајуће агротехничке мере. Исто
тако, што се тиче приноса пролећних
култура, где првенствено мислим на
кукуруз, сунцокрет и соју, мислим да ће
текућа година бити рекордна. Пали су
први снопови сунцокрета и показало се
да је принос ове културе за сада бољи
од очекиваног- наглашава Ивановић.
Поједини стручњаци већ најављују
да ће просечан род у Тамнави бити
негде око осам тона по хектару, што се
до сада није десило на овим просторима.

- То је процена стручњака, а у то
сам се лично уверио приликом обиласка терена. Међутим, није још све готово јер остало је још времена до убирања коначног производа. Сада је битно
да септембар и октобар месец буду
праћени лепим временом како би се
зрно напунило и плод ушао у завршницу, тако да се несметано изврши
његово убирање и лагеровање. Ипак,
закони природе су непредвидиви, може
да дође и до непланираних временских
осцилација, што би свакако умањило
квалитет и принос- каже директор ЗЗ
„Уб”, који сматра да олујни ветрови и
обилне кише праћене градом током
августа нису имале велики утицај на
кукуруз, као најзаступљенију биљку код
нас.
- Било је града и ове године, али у
веома малим количинама и на мањем
простору, бар што се Тамнаве тиче. Знамо да свака градљика кад падне на
биљку, може да у мањој или већој мери
умањи принос. Што се ове године тиче,
у убској општини то се није у значајној
мери дешавало. Можда, чак, мање и од
пет посто, а то није катастрофално. Код
нас постоји неписано правило да киша
падне баш у одређено време, као „ђурђевска”, „тројичка”, „илинска” и „петровска” киша. које су најпожељније. Е баш

СЕОСКИ ПУТЕВИ - НАШКИ

ПАЗИ, ДУБОКО !
Киша је утихнула. У редакцији
звони телефон. Јавља нам се Мило-мир
Видаковић. Пита: може ли репортер да
слика пут у Врелу, засеок Ждраловица,
према Брезовици? Може. Крећемо одмах. Уредник са сарадником Манојловићем, који би требало да буде и сведок
новинарске ревности. Ишли смо, пре
недељу-две и у Липовицу, код Неге
Јовичића. Исто као сада... Нисмо у
стању да директно помогнемо, али да
обнародујемо - може.

И - ево слике. Каже Видаковић да
овај пут повезује Врело и Брезовицу, да
су овуда ишли ђаци (сада је организован превоз), сада служи баштованима за превоз робе, а често је блокиран дубоком водом. Ту близу су Живковићи, Панићи, Срећковићи, Миливојевићи, Гаврићи, Пузићи, Рајковићи...
Сликали смо поиздаље. Али, не треба
сумњати да је, код мостића на Кленовици, опасно...
М.М.

Непроходни путеви:
Врело - засеок Ждраловица

Услужно бушење
и чишћење бунара
Квалитетно и брзо !!!

014/463-213
064/160-71-60
Мија Ранковић,
Брезовица

Славиша Ивановић
то се и десило, зато мислим да сељаци
Тамнаве треба да буду задовољни. Ја,
лично, приносом свакако јесам, а процену
квалитета остављам за наредних месец
дана, када ћу дати коначан суд- закључује
Ивановић.
У наредном периоду, према проценама стручњака, потребни су топли и
сунчани дани, како би се сазревање зрна
кукуруза одвијало у оптималним условима јер, како кажу, влаге у земљишту има
довољно.
М.М.М.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

- Парадајз
- Краставци
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Спанаћ
- Плави парадајз
- Тиквице
- Паприка
- Љуте папричице
- Кромпир
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Броколи
- Ротква
- Келераба
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Брескве
- Малине
- Грожђе
- Ротквице
- Краставци за тур.
- Боранија
- Кајсија
- Нектарине
- Шљиве
- Смокве
- Купине
- Шипуре
- Диње

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

цене

60,70,80,100
50, 60, 70
40, 50
400, 500
50, 60
20
40, 50, 60
40, 50
30, 40
150
40, 50
40, 50
50,70,80,100
7
50
30
20
500
200
9, 13, 15
60
150
60, 70
20, 30
50,60,100
80, 100
120
100,120,150
700,800,1000
200
100
200, 250
80, 100
30
80, 100
100,150,200
150
100
40, 50
150
150, 200
80
30

Приредила: Љ.Симановић, 9.септембра 2016.
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НЕСВАКИДАШЊА СЦЕНА НА ПУТУ

ПИЈАН У „КЕЦУ”
ВОЗИО 17 ПУТНИКА
Милан П. (41) из Шопића, у свом плавом
„кецу“, возио је чак 17 путника! Невероватну
сцену уочили су лајковачки полицајци, који нису
могли да верују својим очима, да је у један
аутомобил стало толико особа. Возач „кеца“,
који је био пијан и возио без возачке дозволе,
завршио је у ваљевском затвору, јер није имао да
плати казну од 135.000 динара.
Све се одиграо у Ћелијама, на магистралном путу Ваљево-Београд. Поред лајковачких
саобраћајаца, у једном тренутку је прошао „кец“,
са отвореним бункером, из кога су вириле главе
деце. Полицајци су у први мах били шокирани
сценом коју су видели, а након тога су кренули у
потеру за „кецом“. Када су возача убрзо зауставили, уследио је нови шок. Путници кренули да
излазе из кола и лајковачки полицајци су
пребројали тачно 17 особа, без возача!

Фото: Лајковац на длану
Возач је, по скраћеном поступку, приведен
Прекрашном суду у Ваљеву, где му је изречена
јединствена новчана казна од 135.000 динара, а с
обзиром на то да није имао новца, казна му је
замењена затвором.
Казна од 100.000 динара изречена је због
тога што није имао возачку дозволу, казну од
25.000 динара је добио јер је возио са 1,58
промила алкохола у крви, док је са 10.000 динара
кажњен јер је у аутомобилу возио 17 путника,
што је 13 путника више од дозвољеног броја.
Иначе. у питању је вишеструки повратник у
вршењу прекршаја из области саобраћаја.
Возач ’кеца’, има шесторо деце, а развозио
је госте са свадбе свога сина. Овако нешто се не
памти на путевима вљевског краја. Случај да у
неком возилу, регистрованом за пет особа, буде
18 путника, није, кажу, забележен ни на ширим
просторима.
С.Билић, „Лајковац на длану”

ПРОСЕК ПЛАТА У ЈУЛУ

УБЉАНИ ИСПОД
ПРОСЕКА
Најплаћенији у Колубарском округу су
запослени у Лајковцу, са просечном зарадом
од 61.000 динара.
Према подацима Завода за статистику,
просечна јулска плата у Ваљеву је била
42.000 динара. На првом месту, по просеку
зарада у Колубарском округу је Лајковац, док
су на другом месту запослени у Ваљеву.
Следе Осечина са просечном платом од
36.600 динара, Мионица са 35.000 динара, Уб
са 31.900, док у Округу најмање зарађују
Љижани, где је просечна зарада само 27.000
динара.
Просечна плата у Србији, без пореза и
доприноса, износи 46.280 динара.

Пише: Радован Пулетић

БИЛО ЈЕДНОМ
У АМЕРИЦИ
Али, само једном...
Амери обожавају лову. Код њих је скројено оно чувено - ``време је
новац``, из чега се може закључчити да си у Америци млад онолико
колико имаш пара. Другим речима, џабе ти 25 година и 190 цм ако си
декинтиран. Кад стане на новчаник, од тебе је богати седамдесетогодишњак далеко виши и млађи, наравно. Међутим, и на Дивљем западу
има изврежених појединаца који не поштују уврежена правила. Ево
доказа.
Након неколико година интензивног забављања, узму се двоје
младих. Он се сложио са њеним дугим ногама и косом до пола леђа, она
са његовим клавирским прстима и малом диоптријом, а маме и тате са
истином да брак њихове деце, осим емотивне, има и дебелу економску
оправданост. Јер, једни су деценијама имали производњу и продају
прехрамбених артикала, а други исто то у свету модне конфекције. Зато
им није био проблем да разумеју децу која су, just married, пожелела да
медени месец проведу возећи по Европи Chevrolet camaro, свадбени
поклон тетке и тече из Тусона, Аризона. Само, ђаво подједнако добро не
спава где год га има, а има га свугде. Тако се један затекао и на оној
кривини у ширем реону Лондона, баш када је туда, у свом спортском
Chevrolet-у, пролазио млади брачни пар. Пролазио? Пре пролетао,
пошто је непристојно споро возити такве аутомобиле. А и није довољно
амерички... Било како било, кривина се сама од себе заоштрила, пут
сузио, гуме оћелавиле, па је поклон из Аризоне, са све путницима, пробио
коловозну ограду и звекнуо у дрво претворивши се у велику хармонику
црвене боје.
Срећом, ту није био неки много лош ђаво: девојка је пре закуцавања
испала на десна врата, котрљала се неко време по енглеској трави и
остала мало онесвешћена, док је момак излетео кроз шофершајбну и
завршио нешто крвав по стомаку. Кажем, ђаво није био лош, ма да је код
њега постојало још много простора за поправљање. Јер, младожења
јесте преживео, али његов полни орган није! Другим речима, од свега што
му је могло бити одсечено док је пробијао стакло возила, од свих прстију,
ушију и прћастог носа, оштрица се определила за оно што му, у периоду
који долази, највише треба. Дал` је то судбина, ил` ко зна шта ли је...
Повратак кући био је лично, породично и национално трауматичан.
Медији су оплакивали злу младићку коб, брак лишен сексуалног живота,
породице са прекинутим лозама... А, помало, и читаву америчку нацију
којој се такође може десити да остане без оне ствари ако настави да вози
како је навикла.
Из шока и неверице прво су изашле деде (бабе су остале да плачу).
Онако предузимљиви, а да нису не би ни зарадили велики новац,
одлучише да иду до краја држећи се просте америчке логике да све што
постоји може и да се купи. Претходно им је један скуп лекарски конзилијум дао све потребне гаранције о могућности надоградње. Ако се,
наравно, пронађе донатор.
На конференцији за штампу и електронске медије, на којој су били
сви који у новинарству нешто значе, два маторца су поручила да ће
ономе ко реши да им помогне, ономе ко пристане да, губећи свој, спасе
сексуалне животе њихове деце, поклонити два ланца продајних објеката,
један прехрамбени, други конфекцијски и тако га учинити доживотно
богатим. Са њихове стране уговори су били већ потписани, што су
адвокати са лептир машнама показали хладном оку камере. И - нису
чекали дуго. Јавио се тип, 55 година, просед и преплануо, онакав како је
изгледао Кен Роџерс у својим најбољим издањима са Доли Партон.
Одвели човека на прегледе, утврдили пуну компатибилност са
младожењом, одсекли овоме, надоградили ономе, пробали и – ствар
функционише!!!!! Каква срећа!!! Лична, породична и национална!! Јер, ако
је ово могуће, онда је Америка некажњива и када прекорачи брзину, што у
крајњој линији значи да се добро живи и после смрти. Yeaaah!
Опет конференција за штампу у пуном сазиву, плус ``Кен Роџерс``.
Говорили су сви који знају да говоре, деде, бабе, младенци, пословни
пријатељи, најближе комшије, комплетна родбина укључујући и тетку и
течу из Тусона, Аризона и, на крају, адвокати... Кроз севање блицева
уговоре о поклону принели су на потпис донатору, а он ће за пар секунди
постати екстремно богат. Међутим, донатор је уместо налив пера узео
реч: - Драги пријатељи, можда је ово требало да кажем на почетку целе
приче, али ево и на крају није касно. Ваше продавнице ми не требају и
уговоре нећу потписати, јер ја нисам ушао у ово донаторство због
ланаца продавница и новца који оне доносе.. Рећи ћу вам само да сам се
до сада четири пута женио и четири пута разводио. Прва жена ме је
посвађала са пријатељима, друга преузела посао, трећа отела стан у
центру града, а четврта одвела децу. И, када боље размислим, ја бих
без полног органа био много срећнији човек. Све проблеме које сам у
животу имао – имао сам због њега. И зато – далеко му лепа кућа.

ОПШТИНА УБ
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ВРТИЋ СПРЕМНО ДОЧЕКАО МАЛИШАНЕ

ПОВЕЋАН БРОЈ
ДЕЦЕ У ЈАСЛИЦАМА
Како би се изашло у сусрет свим запосленим
родитељима, млађе и старије јаслене групе
формиране са већим бројем малишана
У новој васпитној години, Предшколска установа „Уб“
спремно је дочекала око 440 малишана јасленог и вртићког
узраста. И док је број деце вртићког узраста готово исти као
прошле године, дотле су млађе и старије јаслене групе
формиране са већим бројем деце и у њима се налазе још по
један васпитач и медицинска сестра. Директорка Вртића
Гордана Милосављевић Марковић објашњава да то није
најбоље решење, али је једино какво су ове јесени могли да
пруже малишанима и родитељима.
„У млађој јасленој групи према нормативима може да
буде 15 деце, а ове године их је 18, у старијој јесленој групи
19, а код нас је 24. Сваке године имамо раст броја деце за
сигурно 20 посто у односу на претходну годину, тако да је
неопходно наћи неко решење како бисмо наредне године
могли да изаћемо у сусрет свој деци чији су родитељи
запослени. Код великог броја деце у групама веома је битна
сарадња између Вртића, родитеља и васпитача, јер без ње
тешко да можемо постићи напредак или побољшање у тим
групама, каже директорка обданишта.

Општи родитељски састанак у убском Вртићу
С тим у вези, уочи 1. септембра организовани су општи
родитељски састанци за новопримљу децу у јаслицама и
млађим групама, на којима је стручни сарадник Вртића,
психолог Добринка Петровић говорила о адаптацији деце
на Вртић, уз савете родитељима како могу олакшати њихове прве дане боравка у установи.
Што се тиче рада са осталом децом, програм боравка
реализује се у 14 група: по три млађе, средње и старије
групе, три предшколске групе у целодневном боравку и две
четворочасовне, док је на терену 16 група припремног
предшколског програма.
Пред почетак нове васпитне године, у објектима Предшколске установе извршена је комплетна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација, а захваљујући донацији Народне банке Србије постављена је и нова ограда око дворишта Вртића и бехатоном поплочане прилазне стазе.
Д.Н.

LEXAN
ORIGINAL
www.lexan-mont.rs prodaja i ugradnja
Ul. Majdanska 23, Obrenovac
065/990-65-85 011/8759-253
Idealno rešenje za vaše
nadstrešnice, tende,
kalote, svetlarnke,
benzinske stanice,
auto radionice,
plastenike, garaže...
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НА УБСКИМ БАЗЕНИМА

СЛАБА СЕЗОНА
Од 15. јуна до 31. августа, продато је 11.227
дневних и 63 сезонске улазнице, док је
претходних година у просеку било између
14.000 и 15.000 купача
Због лоших временских услова, током овогодишње
сезоне купања посета на убским Градским базенима мања је
од очекиване. Од 15. јуна, када су базени отворени, па до
затварања сезоне 31. августа, продато је 11.227 дневних улазница и 63 сезонске карте, док је претходних година у просеку
било између 14.000 и 15.000 купача. Изузетак је прошлогодишње лето, када је према подацима Установе за културу и

Градски базени Уб:
Неповољне временске прилике утицале на посету
спорт, од 1. јуна до 5. септембра, колико је сезона трајала,
забележена рекордна посета у готово четири деценије дугој
историји базена, са продатих 18.200 дневних и сто сезонских
улазница. Директор Установе за културу и спорт Радован
Пулетић сматра да петнаестодневно кашњење с отварањем
Градских базена, које је било оправдано, јер је олујно невреме
од 1. јуна нанело доста штете овом објекту, није толико утицало на укупан биланс посета, већ је основни разлог слабе
сезоне нестабило време са честим кишама, а самим тим и
мали број дана погодних за купање.
- Поред дневних улазница, по цени од свега 150 динара,
која није мењана у последњих шест година, у оптицају је било
и 500 пропусница, које смо бесплатно поделили „вуковцима”,
деци из материјално угрожених породица, пензионерима и
болеснима, а један део је и продат. Али, и ту се види мањак
заинтересованости у односу на претходна, а нарочито
прошлогодишње лето, тако да смо остварили далеко мањи
приход од очекиваног. Наш приход за ову сезону укупно
озноси 1. 882. 500 динара, од чега је 1.684.050 динара од дневних, а 198.500 од сезонских улазница. Морам да кажем да
постоји и нека психолошка баријера када је овај базен у
питању и да се од половине августа лето већ сматра завршеним, па посетилаца готово да нема, без обзира на временске прилике, каже Пулетић.
Директор Установе за културу и спорт подсећа да се,
због ограничених финансијских средства, у сређивање
базенског комплекса није значајније улагало последњих
неколико година. Ове сезоне уочени су озбиљни проблеми
које треба санирати до наредног лета.
- Отворени базени на Убу изграђени су 1978. године и
сада показују оно што се зове замор материјала. Ми смо ове
године имали велики проблем са цевоводима око базена, који
су стари колико и базен, и само захваљујући брзој реакцији
наших запослених, успели смо да га решимо за један дан.
Међутим, тај проблем је показао да овај објекат мора да прође
једну озбиљну санацију и мислим да ћемо то почети да
отклањамо одмах по завршетку сезоне и успети да реконструишемо цевовод за наредно лето, каже Пулетић о предстојећим
неопходним инвестицијама.
Сезона купања на Градским базенима завршена је 31.
августа. Иако су запослени у Установи за културу и спорт били
спремни да изађу у сусрет потребама суграђана и сезону
продуже и током првих дана септембра, та идеја је онемогућена због повећаног губитка воде, као и обновљених и све
већих проблема са цевоводима и коритом базена. Радован
Пулетић напомиње да би се у продуженој сезони ионако
велики трошкови рада објекта додатно увећали, а посета би и
даље била изузетно мала, а самим тим и приходи.
Д.Н.

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

ДОБРОДОШЛИЦА
ЗА ПРВАКЕ
Председник општине Дарко Глишић најмлађим
основцима пожелео срећан почетак школовања
и уручио пригодне пакетиће
У четири тамнавске основне школе, 1. септембра у клупе
је село 264 ученика првог разреда, за 20 више него лане. Већ
по традици, најмлађим основцима је срећан почетак основног
образовања пожелео председник општине Уб Дарко Глишић,
који је првог школског дана посетио све школе и уручио
пригодне пакетиће првацима.
„Не постоји пречи дан ни за једног председника општине,
бар ја тако сматрам, од 1. септембра, јер тада у живот крећу
они који живот чине у овој општини и они на којима почива
будућност. Због тога, од 2012. године сваки први школски дан
посвећујем школама и деци и ту праксу ћемо неговати докле
год смо у прилици и имамо поверење грађана ове општине“,
поручио је председник убске општине.
Глишић је изразио и задовољство што је ове јесени
уписано више првака него претходне школске године.
„Иако се не ради о великом повећању, свакако је више
него него што је то било у години иза нас и тај податак нас
чини задовољним. Ми ћемо се трудити да услови у школи, али
и све оно што радимо, буду на нивоу који омогућује људима
да остају овде, заснивају породице и да знају да од Вртића, па
преко било које од наше четири основне школе, имају сигурност, леп амбијент, пристојне услове и квалитетну наставу за
своју децу“, истако је Глишић.
Да се води рачуна да ученици и наставници уче и бораве
у што бољим условима, говори и податак да су, током летњег
распуста, сређени сви школски објекти, они који су били у
лошем стању темељније санирани, док је убска ОШ „Милан
Муњас“ комплетно реконструисана.

ОШ „Душан Даниловић” Радљево

ОШ „Свети Сава” Памбуковица

ОШ „Рајко Михаиловић” Бањани
- Што се тиче осталих потреба, наставићемо и даље да
свим основцима и средњошколцима плаћамо превоз до
школе. Већ пету годину обезбеђујемо бесплатан превоз за
све ђаке и то се показало као добра политика, јер је стабилозовала наше школство и омогућила да се број деце не осипа,
већ да бележи благи раст, као што је то ове године,“ навео је
Глишић.
Поред општинског руководства, будућих учитељица и
директора школа, срећан почетак школовања првацима су
пожелели и ученици старијих разреда, уз пригодан програм,
који је приређен у све четири матичне школе.
Д.Н.

Sve vrste gotovih jela,
jela sa roštilja i još puno toga !
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KOD NAS MOŽETE PORUČITI
SVA OSTALA JELA PO VAŠOJ ŽELJI
KAO I KOMPLETAN PROGRAM ZA SLAVLJA,
SVADBE I ROĐENDANE,
KAO I ROĐENDANSKE TORTE.

Ul. Svete Popovića 3, Ub (Autobuska stanica)
KUĆNA DOSTAVA ZA NARUDŽBINE PREKO 600 din !!!

MI SMO BROJ

1 U GRADU, PROVERITE ZAŠTO ?

ОПШТИНА УБ
У УБСКИМ ШКОЛАМА
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УБСКИ ПРВАЦИ

ВИШЕ ПРВАКА НЕГО
ПРОШЛОГ СЕПТЕМБРА
Убска Основна школа „Милан Муњас” 1. септембра је уписала 177 најмлађих основаца, док их је лане
било 12 мање, али су четири, од укупно 14 издвојених
одељења, ове јесени остала без првака: Лончаник,
Тврдојевац, Паљуви и Мургаш. Иако је у ОШ „Душан
Даниловић”, у оквиру које постоји четири издвојена
одељења, број ђака првака повећан са прошлогодишњих 22 на 29, колико их је сада, и радљевска школа
је без и једног новог ученика у Шарбанама и Горњем
Радљеву. Основна школа „Свети Сава” приновила са
20 првака, што је за шест више него прошле јесени.
Матична школа у Памбуковици, која такође има четири
издвојена одељења, није уписала ни једног првачића у
Радуши. Друга по велични школа у убској општини, ОШ
„Рајко Михаиловић” у Бањанима једина има мање
првака него пре годину дана. У њој су звона означила
први дан у школи за 38 најмлађих основаца, а прошлог
септембра било их је 43. Бањанска школа, са седам
подручних одељења, није уписала ни једног ученика
првог разреда у Вукони. Број од 264 првака није коначан, јер ће све школе до половине септембра вршити
упис нових ђака.

Одељење учитељице Верице Милетић

НИКАД ВИШЕ ПРВАКА
У ОШ „МИЛАН МУЊАС”
У ОШ „Милан Муњас“ у први разред кренула
су 132 ђака, распоређених у пет одељења, што је за
једно одељење више у односу на на све претходне
године. Прваке у убској матичној школи у наредне
четири године водиће учитељице Душица Симеуновић, Тања Ђурђевић, Зорица Сарић, Верица
Милетић и Дринка Петровић.

Одељење учитељице Дринке Петровић

Одељење учитељице Душице Симеуновић

Одељење учитељице Тање Ђурђевић

Vuka Karadžića br.9, Ub

www.rs-sistem.com

Одељење учитељице Зорице Сарић
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НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

НАШE TEME
ИЗЛОЖБА
ПЕТРА СИБИНОВИЋА

РЕАЛНОСТ
НИТИ ЛУДОМ ТЕЦИ,
НИТ` ПАМЕТНОМ ОСТАВИ НЕСАГЛЕДИВОГ
Докторски уметнички пројекат

Редови који следе написани су пре равно седамдесет година. Захваљујући
Милораду Радојчићу, публицисти из Ваљева, који их је отргао од заборава,
поново су угледали светлост дана да сведоче о једном времену, људима и
Тамнави из прошлог века. Документ сам прекуцао према оригиналу, а своје
импресије сачуваћу до наредног броја „Гласа Тамнаве“.

ПРЕТСЕДНИКУ ОКРУЖНОГ АГРАРНОГ СУДА – ВАЉЕВО
Част ми је изјавити Вам следеће:
1920. године дошао сам из Америке са 5 деце и капиталом од 50.000 долара
америчких, у којој сам земљи слатко поживео 15 година и горњу суму зарадио, и то
почевши као обичан радник. Разлог што сам се вратио: Крв није вода, жељан сам
своје груде где сам поникао.
Чим сам дошао у Београд одмах сам се бацио на посао и подигао гаражу у
Зориној улици 92 Београд.
Тада сам добио заступство Форд Мотор Компаније из Америке, и разгранао
посао за 4 године па сам морао подићи нову гаражу у површини 1.000 м.кв. која и
данас постоји у Гробљанској улици у Београду својина фирме „Фијат“.
За аутомобиле ја сам морао слати новац унапред, за царину и подвоз плаћати
одмах, а аутомобиле продавати на месечне отплате од 6 до 12 месеци на подлози
менице од којих ми је велика сума пропала.
Насређен оваквом радњом а прошавши много света као на пример Руминију,
Бугарску, Турску, Грчку, Мађарску, Аустрију, Немачку, Италију, Француску, Америку
па чак и Канаду, имао сам прилика да видим а и жеља ме вукла те сам посматрао
како обрађују земљу на америчким фармама. 1930 год. разочаран са аутомобилским послом ја се решим да пређем на пољопривреду и то у 50-ој години
старости.
Не из користољубља и зараде, већ да створим једну угледну економију која
би била од користи сељацима и околини, августа 1930. год. купио сам имање од
Месаровића, које данас поседујем и бацим се на уређење и створим економију,
какве није било у Србији, па чак ни у Војводини до данас, и ако је тамо било сасвим
запуштено, великим делом под водом и без употребљивих зграда и без алата
1931. године почнем са подизањем зграда, 19 зграда подигнем с чим је подмирена
цела потреба економије, 1932. довршим са зидањем.
У исто време за те године подигнем воћа 5.000 комада и то чак из Америке
добио сам саднице. Што се тиче живинарства увео сам првокласну сорту све на
изложбама бирао и створио 11 живинарника са 2 инкубатора.
56 грла рогате одр. сименталске набавио сам за 6 месеци.
40 оваца са 4 овна од разне крви расе цигаја купио сам у Мађарској.
У Загребу на изложби узео сам 10 к.јоркшираца и 10 ком. немачких Фајфер
свиња за расу, после 2 год. имао сам 250 ком.
Све пољопривредне машине и алате сам набавио па чак и прво заорао у
Тамнави од постанка.
Поставио сам селекциону станицу једину у округу за семе. Подигао сам башту
за поврће пре 14 год. , продао једном сељаку 10 к.кромпира, који ни до данас није
платио, а данас постоји у околини око 400 сељака који се баве баштом и поврћем.
Према свему напред изложеном ја мислим да нисам био штетан ни по
друштво ни по околину а поред свега тога могу рећи да ми није радна снага
повећала капитал већ смањила.Земљишта нисам купио ни стоке. Живи инвентар
ми је мањи данас са 80-90%.
А зашто ево: што сам ја од 1930. године до данас издао за радну снагу
3.477.171 дин. плус пореза за 1945. годину 102.000 дин.
Сад да пређем на аграрну реформу. 16-II-1946. год. био је поновни претрес по
питању мога поседа и месни одбор је оквалификовао као земљорадника мене, а
моја 2 сина који су били стално на имању као неземљораднике зато што нису
копали и орали и одређено им је по 3 ха а мени 20 ха. Жао ми је што сам због имања
натерао ћерку да заврши пољопривредни факултет како би имао једно стручно
лице да води бригу о својој имовини, али на жалост и поред наше добре воље њој
није додељено ништа ради удомљења, а стручно знање употребити на 26 хектара
од чега отпада воћњака 12 хектара, виноград 1 хектар, окутњице 3 хектара, шта
можемо ми да учинимо са 10 хектара зиратног земљишта.
Стога најучтивије молим славни суд да узме у обзир за мене да одреди одобри максимум до 25 хектара, на 2 сина 6 хектара и моју ћерку као стручњака 9
хектара што свега износи 40 хектара а 110 хектара нек поделе интересентима, од
којих знам 4-5 да су до рата продавали своје имање попили и прокартали па сад
траже да им се дели туђа имовина.
Нити лудом теци, нити паметном остави.
У нади да ће ми славни суд изаћи у сусрет мојој скромној жељи.
Остајем понизан
19. фебруар 1946. год.
Совљак
Алекса Алексић

убског вајара представљен
београдској публици
Млади и перспективни убски
академски вајар мр Петар Сибиновић
крајем августа представио се београдској публици самосталном изложбом
скулпт ура и цртежа под називом
„Реалност несагледивог“, која је одржана у Галерији „У 10“. Изложба је
уметнички део Сибиновићевог докторског рада, постдипломских Докторских уметничких студија на Факултету
ликовних уметности у Београду и за
своју основну тему има проналажење
пластичног потенцијала у скулпторском материјалу.
„Уметник своје интересовање
чешће усмерава на променљиво стање материјала и на позиције могућег
преобликовања и преузимање контроле над обликом, па су зато у рукама
овог уметника чешће материјали које
би могли назвати скулпторски неуобичајеним јер не дозвољавају лаку манипулацију, али се у одређеним условима могу специфично преобликовати. Тако истраживање обликовног
потенцијала креће од истраживања
пластичности материјала, али се увек
доводи у везу са могућим значењем.
Прелажење овог двоструког пута води
до срећног споја који експериментисање са материјалима производи у
вештину обликовања, а створене
облике у језик“, каже др Радош Антонијевић, ментор Сибиновићевог
докторског уметничког пројекта.

Петар Сибиновић
Људска чула региструју само
делић постојеће стварности, а широко
подручје недодирљивог и невидљивог или нечујног остаје препуштено људској имагинацији. Према
речима др Антонијевића, Петар Сибиновић управо на том месту реалног,
али чулима неосведоченог простора
гради сопствени однос облика и
смисла.
Петар Сибиновић (1986) дипломирао је вајарство на ФЛУ у Београду,
где је тренутно студент Докторских
уметничких студија. Самостално је
излагао десет пут и учествовао на
преко 50 колективних изложби. Добитник је већег броја награда и признања у области скулптуре и сликарства. Учесник је многобројних вајарских радионица и колонија, а велики
број његових радова налази се у
музејским и приватним колекцијама у
земљи и иностранству.
Д.Н.

ЛАЈКОВАЦ

15.септембар 2016.г.
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ЗАСЕДАО ЛАЈКОВАЧКИ ПАРЛАМЕНТ

У СУСРЕТ ГАШЕЊУ ДИРЕКЦИЈЕ
Након ове седнице одборничка група СНС у локалном парламенту појачана је са још једним
одборником, др Јованком Гомилановић и сада има 20 од 35 одборника.
На петој редовној седници Скупштине општине Лајковац, првој после
летње паузе, усвојен је Извештај о
извршењу буџета за првих шест месеци
ове године. На дневном реду нашло се
13 тачака, а одборници су расправљали
о изменама и допунама предлога
одлука везаних за комуналне услуге,
грађевинско земљиште, Општинску
управу, социјалну и заштиту породиља.
Највећу дискусију изазвали су предлози
одлука о усклађивању пословања
јавних предузећа „Градска чистоћа“ и

„Лајковац услуге“ са Законом о јавним
предузећима, али и предлог одлуке о
максималном броју запослених на
неодређено време у систему општине
Лајковац.
Законом о Јавним предузећима
предвиђа се гашење предузећа Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац до 1. децембра 2016. године, а
20 запослених требало би да буду
распоређени у другим општинским
фирмама. Опозиција је изразила
бојазан, шта ће бити са тим људима и

Од сада заједно:
Др Јованка Гомилановић и Мила Митровић (у првом реду)

тражила да се прецизира који људи
конкретно одлазе и у која предузећа,
захтев је Владана Чоловића, одборника
ДС.Председник Скупштине општине
Лајковац Живорад Бојичић нагласио је да
ниједан радник Дирекције нити било којег
јавног предузећа у овој општини неће
остати без посла, већ да ће сходно стручној спреми и потребама бити пребачен
на одговарајуће место у друго јавно
предузеће у Лајковцу. Бојичић је додао да
је ово општинско руководство, на челу са
председником Андријом Живковићем,
одговорно приступило овом послу који
произлази из Закона о максималном
броју запослених и Закона о буџетском
систему, који предвиђа укидање јавних
предузећа у којима се не обави усклађивање пословања.
На овој седници одборничка група
Српске напредне странке добила је још
једног члана и сада има 20 од 35
одборника. У питању је др Јованка
Гомилановић, која је прешла из одборничке групе Социјалистичке партије
Србије.
На крају заседања најављено је да
ће 16. септембра бити одржана свечана
седница и пригодна академија поводом
обележавања Дана општине Лајковац.
Половином октобра следи ново скупштинско заседање на којем ће се расправљати о ребалансу буџета.

ДОДАТНИ ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈЕМ ГРАЂАНА КОД ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

ДЕСЕТ ГРАЂАНА РАЗГОВАРАЛО
СА ЖИВКОВИЋЕМ
Председник Општине Андрија Живковић и заменик председника
Ненад Џајевић од септембра су омогућили разговоре са грађанима
који желе директно да им изложе своје проблеме и идеје.
Праксу пријема грађана општине
Лајковац у посебним, додатним терминима сваке друге суботе, започео је
председник Андрија Живковић. Он је у
суботу разговарао са 10 суграђана, од
којих је сваки имао по 20 минута на
располагању. Сви су изразили задовољство што су добили могућност да ван
радног времена, без притиска и журбе,
изложе своје проблеме првом човеку
општине. После првих разговора намеће се закључак да је запошљавање
„тема број 1“ наших суграђана.
- Пракса пријема грађана покренута је после више година паузе јер
Општина, пре свега, треба да буде сервис грађана. Ту смо да саслушамо
проблеме грађана, а да ли ћемо моћи да
их све решимо, то ћемо видети касније у
разговорима са надлежним институцијама и службама. Нисам очекивао да
ће бити овакво интересовање већ прве
суботе јер су сви термини од девет до 12
часова попуњени. Највећи број грађана
се обратио тражећи помоћ за запошљавање, што је и очекивано јер знамо да је
незапосленост један од највећих проблема у држави. Трудићемо се према
нашим могућностима да помогнемо,

надам се да ће током 2016. бити укинута
и забрана запошљавања у јавном
сектору. Остали проблеми су из различитих области: решавања имовинскоправних односа, грађевинске дозволе,
затим из образовања и здравства.
Структура је различита: од младих који
су тек постали пунолетни до најстаријих, од људи са средњошколским
образовањем до оних са факултетом, па
чак и веома високим просеком оцена.
Морамо гледати да те будуће кадрове са
високим просеком оцена, који у понос и
потреба Лајковца, задржимо овде тако
да ћемо се око њих посебно потрудити.
Најбитније је да грађане саслушамо, да
они знају да имају коме изнети своје
проблеме. Нешто ћемо решити брже,
нешто спорије, а свакако да има питања
која не можемо разрешити. Има и
грађана који имају нереалне захтеве,
морају бити свесни да су времена
другачија, да општина не може решавати питања за која није задужена нити
може наредити некоме да их реши, као и
да своје обавезе према држави морају
измиривати. Општина свакако може
дати смернице, упутити их на надлежне
институције, дати подршку у складу са

Пријем за грађане биће сваке
друге суботе од девет до 12 часова,
почев од 2. септембра. Разговор је
п от р е б н о з а к а з а т и у к а б и н е т у
председника Општине, на телефоне
3433-109 и 3431-108, лично или
електронском поштом на:
opstinalajkovac@gmail.com.
законским могућностима и бити у
контакту са институцијама око њихових
проблема.
Као интересантан пример председник Живковић је издвојио молбу станара
старе војне зграде у улици Војводе Мишића да им Општина помогне у уређењу
фасаде, с тим што је већ одавно материјално одржавање зграда у надлежности
Савета станара. За петнаест дана грађане
ће примати заменик председника Ненад
Џајевић
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Lajkova~ka panorama

У ПРВИ РАЗРЕД КРЕНУЛА 132 УЧЕНИКА

МАЊЕ ПРВАКА НЕГО ЛАНЕ

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

15,16, 17, и 28.страна

Општинска управа општине Лајковац, Одељење
за привреду и имовинско-правне послове

ОГЛАШАВА
излагање на јавни увид
нацрта Ревизије стратегије пољопривреде и
руралног развоја општине Лајковац у периоду
2016-2025. године
Јавни увид вршиће се од 08.09.2016. –
27.09.2016. године у канцеларији бр.309, на
трећем спрату Општинске управе Лајковац,
Одељење за привреду и имовинско-правне
послове, сваким радним даном од 10:00 – 14:00
часова.
- Нацрт Ревизије стратегије пољопри-вреде и
руралног развоја општине Лајковац у периоду
2016-2025.године биће изложен у канцеларији
бр.309, на трећем спрату општинске управе
Лајковац и на сајту Општине Лајковац .
Јавном увиду присуствоваће представ-ници
Општинске управе општине Лајковац, Оде-љења
за привреду и имовинско-правне послове.
У току јавног увида, сва заинтересована
физичка и правна лица могу поднети примедбе
на изложени нацрт Ревизије стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац у
периоду 2016- 2025. године и предати их у
писаном облику лично стручном сараднику
Душану Радовићу или на е-маил адресу
poljoprivreda.lajkovac@gmail.com до 29.09.2016.
године до 14:00 часова.
Јавна презентација нацрта Ревизије
стратегије пољопривреде и руралног развоја
општине Лајковац у периоду 2016-2025. године,
одржаће се у петак, 30.09.2016. године, у Малој
сали Општине Лајковац, са почетком у 12:00
часова.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ПОЛА МИЛИОНА
ЗА ДЕЧИЈА АУТО-СЕДИШТА
Општинско Веће општине Лајковац,
усвојило је Програм коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима општине Лајковац у
овој години. За набавку дечијих ауто седишта
за све лајковачке бебе, које су рођене у прошлој години, у оквиру програма унапређења
безбедности саобраћаја издвојено 500.000
динара.
Све лајковачке бебе, рођене у току
прошле године, добиће бесплатно аутоседиште. Услов је,да оба родитеља имају
пребивалиште на територији општине Лајковац и да поседују саобраћајну дозволу, која
ће гласити или на родитеље, или на неког од
чланова домаћинства.

У основним школама општине
Лајковац ове године уписало се 132
првака: 102 у ОШ „Миле Дубљевић“ и 30 у
ОШ „Димитрије Туцовић“ у Јабучју. То је
23 првака мање него претходне школске
године. У највећој школи, „Миле Дубљевић“, у централној школи у Лајковцу и
издвојеним одељењима у Селу Лајковац,
Ћелијама, Ратковцу, Марковој Цркви,
Пепељевцу, Непричави, Врачевићу и
Доњем Лајковцу уписана су 102 првака,
што је 15 мање него прошле године.
Централну школу у Јабучју почиње да
похађа 24 првака, издвојено одељење у
Доњем Јабучју четири и у Скобаљу два.
Укупно је осам најмлађих ђака мање него
прошле године.
Прваци у „Миле Дубљевић“ данас
су кренули у прву смену, а ови дани су
посебно осмишљени од стане учитеља.
Накнадно ће бити организован сусрет
првака са председником Општине, а у
оквиру предстојеће Дечје недеље највише активности биће посвећено најмлађим ђацима. Зграда школе, као и свих
издвојених одељеља спремна је за почетак школске године, с обзиром да је
завршено кречење по издвојеним одељењима, кошење дворишта и уређење учионица. Оновна школа „Миле Дубљевић”
у Лајковцу ове године је добила тоалет
прилагођен особама са инвалидитетом,
као и рампу на улазу у зграду.

Први дан у школи
У сали биоскопа КЦ“Хаџи Рувим“
Лајковац , по пети пут, организован је
свечани пријем за 134 првака са
територије општине Лајковац. Присутнима се у име организатора најпре
обратила мр Сузана Жугић, директорка
Културног центра, а потом и Андрија
Живковић, председник општине.
Поред речи добродошлице и лепих
жеља поводом почетка школовања ,
прваци су добили и пригодне поклоне,
након чега су одгледали дечју позоришну представу „Прасеће еколошко
рокерска бајка“. У главним улогама ове
занимљиве и едукативне дечје
позоришне представе су: Ангелина
Лукић, Угљеша Спасојевић и Катарина
Вићентијевић.

ЛАТКОВИЋ (ВРАЧЕВАЧКА ПАРОХИЈА)

ПРОСЛАВА ПОВОДОМ
ОБНАВЉАЊА ХРАМА
Црквена прослава Врачевачке парохије одржана је, у недељу 4.септембра, у
Храму Св. великомученика Георгија у
Латковићу. Свету архијерејску литургију
служили су владика ваљевски Милутин и
владика аустралијско-новозеландски
Силуан са свештенством. Свечаности су
присуствовали председници општина
Лајковац и Љиг, Андрија Живковић и
Драган Лазаревић, председник СО
Лајковац Живорад Бојичић, Владан
Костић, члан Општинског већа и директор “Елмонта”, као и други који су
несебично помагали у обнови овог
храма.
Владану Костићу и Живораду Бојичићу за велики допринос обнови храма
уручени су златници са ликом Белог
анђела, а грамате свим мештанима који
су несебично помагали у реконструкцији

РАДИО „ПРУГА“ ИЗ ЛАЈКОВЦА ОПСТАЈЕ
УПРКОС РАСКИДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ПРОГРАМ
КЦ „ХАЏИ РУВИМ”

ЕНТУЗИЈАЗАМ РАДНИКА
САЧУВАО ФРЕКВЕНЦИЈУ
Радио „Пруга“ из Лајковца успешно емитује програм упркос раскиду
приватизације. Министарство привреде поништило је почетком марта
купопродајни уговор са Мирјаном
Крстић из Обреновца због неплаћања
банкарских гаранција и плата радницима. Иако скоро пола године касније
ова медијска кућа нема новог власника
и решен статус, запослени су успели да
је спасу од гашења.
- Опстајемо захваљујући ентузијазму радника. Послала сам допис РЕМу о лошој ситуацији у којој смо се
нашли због недомаћинског пословања
бивших власника и они су нам
обновили фреквенцију. Од уговора са
локалним фирмама и оглашавања
успавамо да зарађујемо – рекла је
директорка „Пруге“ Снежана Билић.
Упркос неизвесној судбини, овај
радио добио је непосресно пре раскида
приватизације 950 хиљада динара на
конкурсу за суфинансирање медијских
пројеката, а локална самоуправа доделила им је пренос седница скупштине.
- Ништа не бисмо постигли да нам
општинска власт није изашла у сусрет.
Они су стали иза нас и помоћи ће нам
да опстанемо, а у којој форми ће то
бити зависи од државе – додала је
Билић.
Како је УНС незванично сазнао,
став Министарства привреде је да
после поништења приватизације
вероватно неће бити нове приватизације. Медији би у том случају ишли у
стечај након чега би неко могао поново
да их купи.
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У понедељак,19.септембра
у 19.30 часова у Великој
сали Општине Лајковац,
ЛУКА МИЧЕТА ће
промовисати нову књигу
"ДУШАН СИЛНИ"
У уторак, 20.септембра, са
почетком у 20.00 часова, у
сали биоскопа КЦ“Хаџи
Рувим“ Лајковац биће
изведена позоришна
представа „ЛИНА ОД
КАМЕНА ТВРЂА“.

Снежана Билић
- Ми бисмо желели да купимо
„Пругу“ као конзорцијум запослених
лица или да нас преузме неко поуздан.
Ускоро ће нам бити додељен заштитник акцијског капитала којег морамо
да финансирамо из властитих средстава. Уз помоћ донација приватних
фирми могли бисмо да обезбедимо
новац уколико би он посао завршио у
кратком року, без беспотребних
одлагања – казала је Билић.
Она је додала да се нада да ће у
нову годину ући са решеним статусом
да би равноправно са колегама могли
да конкуришу за суфинансирање
медијских пројеката и да би њихов
случај послужио као пример медијима
које готово извесно чека раскид
приватизације.

У среду, 21.септембра, са
почетком у 12.00 часова, у
сали биоскопа КЦ“Хаџи
Рувим“ Лајковац биће
изведена дечја
позоришна представа
„ПРИНЦ ЖАБА“.
У четвртак,29.септембра, од
19.30 часова, у Галерији КЦ
„Хаџи Рувим“ Лајковац,
биће отворена ИЗЛОЖБА
СЛИКА ВОЈКАНА
ЂУРЂЕВИЋА коју ће
приредити Александра
Танић, дипл. историчар
уметности.
www.glastamnave.com

ПСД „ЋИРА” ЛАЈКОВАЦ

БОГАТ ПЛАНИНАРСКИ
СЕПТЕМБАР
храма. Програм је употпуњен учешћем
фолклорног друштва из Љига, након чега
чега је, уз наставак културно-уметничког
програма у порти, уследио свечани ручак.
Свечаности су присуствовали бројни
мештани из Латковића и околних места,
односно из Врачевачке парохије.

15, 16. И 17.СЕПТЕМБРА У ЛАЈКОВЦУ

ТРИ ДАНА ПРАЗНОВАЊА
Поводом обележавања Дана
железничара (15.септембар),
Дана
општине Лајковац (16. септембар) и
Дана ослобођења Лајковца (17. септембар) у сали биоскопа КЦ „ Хаџи Рувим“ ,
16. септембра у 20 часова биће организована пројекција филма
„Дневник
једног машиновође“. Премијера филма
саЛазаром Ристовским у главној улози
биће одржана у Београду дан раније.
Пројекцијом новог филма, уместо

15.септембар 2016.г.

свечане седнице СО Лајковац, симболично ће бити обележени значајни
датуми за Лајковац. Присутнима ће се
обратити заменик председника општине
Лајковац Ненад Џајевић.
Улазнице за филм се могу купити у
културном центру у Лајковцу. У оквиру
обележавања ових значајних датума. у
галерији КЦ „Хаџи Рувим“ 14. септембра у
20 биће отворена изложба аерофотоснимака Лајковца Милорада Бојичића.

Планинарско-смучарско друштво „Ћира” организовало је,
протеклог викенда, дводневну акцију на „планини богова”,
Олимпу у Грчкој. Осам лајковачких планинара, том приликом,
савладало је велике висинске разлике. По речима председника
ПСД „Ћира” Владе Јаковљавића кренули су од 1.100 метара
надморске висине, а изашли су на 2.917 мнв, на врх Митикас,
који је по висини други врх на Балканском полуострву.
Недељу дана раније, ПСД „Ћира” организивао пешачку
туру Дивчибаре-Равна Гора-Сувобор-Рајац. Дужина ове стазе
износила је 29 километара, а у акцији је учествовао 21 планинар.
Кренуло се од “Маглешовог” дома на Дивчибарама, преко
Ријора и Ријорка до Равне Горе . Након краће паузе су се попели
до Сувобора, а затим и на врх Рајца, где је уследио заслужени
одмор у тамошњем планинарском дому. Ово је традиционална
акција лајковачких планинара, која се изводи у јесен и зиму.
Акцију је обележило ућешће пет нових планинара, а уједно је и
поправљана маркација на неким деловима стазе.
Крајем августа, планинари из
Лајковца боравили су и у Прибоју, где
су били гости тамошњег планинарског
друштва. Њих двадесетак, појачани са
десет домаћих планинара, савладали
су маршуту дужине око 30 км: Црни Врх
- Љесковац - Манастир Увац - Жуте баре
- Љесковац. Иако уморни, Лајковачки
планинари су се, са ове туре, вратили
са прелепим утисцима, а у повратку су
обишли и Прибојску бању, манастир
Св. Николе и цркву Св. Илије.
M.M.M.

ПСД „Ћира” на Олимпу (врх Митикас)

Лајковачки планинари у Прибоју
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ВЛАДИМИРЦИ / КОЦЕЉЕВА

БОРБА ЗА ВЛАСТ У ВЛАДИМИРЦИМА

СМЕНА АКТУЕЛНОГ РУКОВОДСТВА ИЛИ...
Дојучерашња опозиција у Владимирцима, коју чине социјалисти, демократе, Јединствена Србија и
Група грађана „Јанко Ђурић“ тврде да су на последњој седници са одборничком већином од 13
одборника, преузели власт у овој општини. Напредњаци, који су на изборима освојили 14 мандата,
оспоравају ове тврдње, наводећи да та седница нема легитимитет, јер је прекинута због „недостатка
материјала”. Они су поднели кривичне пријаве против представника опозиције због покушаја трговине
мандатима у вредности од пет до 20 хиљада евра и сву докуменатацију доставили надлежном
министарству да утврди да ли је спорна седница коју је опозиција одржала била легитимна.
У општини Владимирци, већ две недеље, влада
„ванредно стање”. Досадашње руководство ове општине, на
челу са Милорадом Милинковићем, трвди да Српска напредна
странка и даље врши власт. Дојучерашња опозиција у Владимрицима, коју чине социјалисти, демократе, Јединствена
Србија и Група грађана „Јанко Ђурић“ тврде да су на
последњој седници, са одборничком већином од 13
одборника, преузели власт у овој општини.
Због недостатка потребне документације од стране
опозиције, заказана седница Скупштине општине Владимирци
прекинута је 29.августа. Представници опозиције самовољно
су наставили седницу, на којој је изабрано „ново руководство”
на челу са Драганом Симеуновиће (председник општине) и
Јанком Ђурићем (председник СО-е). Актуелни чланови
локалне самоуправе, из редова Српске напредне странке,
окарактерисали су овај чин опозиције као незаконит и цео
случај проследили Министарству државне управе и локалне
самоуправе.
- На поменутој седници дневни ред су предложили представници опозиције и уз дневни ред су приложили једанаест
потписа њихових одборника и никакву другу докумнтацију,
коју су, по Члану 64. Пословника о раду скупштине, требало да
доставе најкасније пет дана пре одржавања Скупштине. Они
нису поднели захтев у складу са Пословником. Значи, нису
доставили потребан материјал за одржавање ове Скупштине.
Могли су у складу са Чланом 74. овог Пословника да, у року од
24 сата, допуне тај материјал, али они ни то нису урадили. Ја
нисам имао материјал на основу кога бих могао да одржим
даље заседање. Констатовао сам да. због недостатка
материјала. завршавам Скупштину, и то је био крај- тврди
Владан Милошевић, председник Скупштине општине
Владимирци.
По његовим речима, представници опозиције су на
незаконит начин наставили седницу Скупштине, одмах после
редовне седнице Скупштине, без присуства председника
Скупштине, заменика председника Скупштине, секретара и
свих одборника СНС-а. Једино је Споменка Гајић, која је
одборник СНС-а, присуствовала овој Скупштини, и тим чином
показала да је нелојална странци из веома сумњивих индиција,

КОЦЕЉЕВА

ПРОГРАМ
„ФЕСТИВАЛА ЗИМНИЦЕ”
ПЕТАК, 30.СЕПТЕМБАР 2016
- 09:00 Тениски турнир (терени „Дворац Ивановић“)
- 11:00 Почетак фестивала
- 12:00 Свечано отварање
- 12:30 Дечји програм
(П.У. „Полетарац“, основна и средња школа)
- 16:00 Отварање изложбе „Вез, гоблен, чипка“
- 16:30 Отварање изложбе „Српске славе“
- 17:00 Отварање изложбе радова ликовне колоније
- 17:30 Смотра дечијег фолклоре
- 20:00 Концерт

СУБОТА, 01.ОКТОБАР 2016.
- 09:00 Почетак излагања
- 10:00 Карневал и маскембал
- 10:00 Такмичење у припремању ловачког гулаша
- 11:00 Поздравна реч
- 11:30 Проглашење најбољег ајвара, џема и воћ.сирупа
- 15:30 Проглашење победника у тениском турниру
- 16:00 Проглашење победника у ловачком гулашу
- 16:30 Проглашење најлепшег дечијег цртежа
- 17:00 Концерт КУД „Талија“
- 20:00 Концерт Маринка Роквића
- 21:45 Ватромет

Владан Милошевић

Јанко Ђурић

истиче Милошевић, који најављује и покретање кривичних
пријава надлежним органима од стране одбор-ника СНС-а.
- И даље сам одборник Српске напредне странке.
Подржавам политику премијера Србије, али не и доскорашње власти у Владимирцима. Они не раде у складу са
ставовима врха странке. У Српској напредној странци у
Владимирцима је остао само један прави напредњак, који се
у њој налази од оснивања. Сви остали су придошлице из
других странака. Не могу да подржавам бахате људе и оне
који спроводе силу, рекла је одборница чији је глас тас на
ваги будуће власти у Владимирцима.
По речима Милорада Милинковића, председника
општине Владимирци, Српска напредна странка ј на
локалним изборима, одржаним 24.априла ове године,
освојила 14 одборничких мандата од укупно 25, што је
апсолутна већина.
- Опозиција јавно нуди новац у присуству сведока, а
као доказ томе су и кривичне пријаве против лица из опозиције од стране одборника којима је нуђен новац у износу од
пет до двадесет хиљада евра. Како каже, опозиција је,
разним аферама и неистинама, покушала да утиче на вољу
грађана и у својим изјавама је изговорила многе лажи на
рачун владајућег СНС-а. Једна од њих је и афера око изборне
комисије, односно око велике накнаде за изборну комисију
коју је лично одредио председник одбора СПС-а Драган
Симеуновић. Ово, али и све друге малверзације и афере, од
стране опозиције, само говоре о томе колико они желе да се
врате на власт не бирајући средства- истиче Милинковић.
Испред зграде општине Владимирци, ових дана,
влада збуњујућа атмосфера. Представници СНС-а и даље
врше функцију власти у овој општини и, у ишчекивању
одговора од ресорног министарства, не желе да напусте
просторије локалне самоуправе, испред којих се свакодневно окупљају представници опозиције.
- Већ две недеље узастопно, у СО Владимирци, траје
насиље над законом, где се суспендују основна Уставна
начела, воља и скупштинска већина. Ми смо 29. августа 2016.
године у СО Владимирци, већином гласова, разрешили
Српску напредну Странку и изабрали потпуно нове људе.
Међутим, нама не само да се одлуке не могу спровести, већ
нам је забрањен приступ у зграду СО-е. Ми смо о овом проблему упознали председника државе, председника Владе,
председника Скупштине Србије, министра за локалну
самоуправу, заштитника грађана, Уставни суд, као и све
европске парламентарне институције, ОЕБС... Ово је назапамћено безвлашће, а ми се једноставно само држимо слова
закона- истиче Јанко Ђурић, предводник истоимене групе
грађана, који је на спорном заседању изабран за председник
СО Владимирци.
Како ствари стоје, о овом случају коначан суд даће
надлежне републичке институције и Министарство државне
управе и локалне самоуправе, чији се одговор очекује ових
дана.
Милован Миловановић

МИОНИЦА

15.септембар 2016.г.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДАЛА САГЛАСНОСТ

„ЧИСТОЋА” СЕ
ПРИПАЈА „ВОДОВОДУ”
Ради се планска документација за брану
и акумулацију ''Струганик''
Одлуком Скупштине општине Мионица, на седници
општинског парламента одржаној првог септембра дата је
сагласност на статусну промену припајања и Уговор о
припајању ЈКП ''Чистоћа Мионица '' ЈКП ''Водовод Мионица''.
Овим припајањем мионичка општина ће поново имати једно
јавно предузеће које се бави комуналним делатностима, како
је и било све до 2009. године када је уз постојеће ЈКП
''Мионица'' (садашње ''ЈКП ''Водовод Мионица'') основано и
ЈКП ''Чистоћа Мионица''. Од момента регистрације ове
статусне промене у Агенцији за привредне регистре ''Чистоћа''
ће престати да постоји и биће брисана из АПР-а. Целокупна
имовина и обавезе ''Чистоће'' ће са даном уписа статусне
промене прећи на ''Водовод''. У вези са припајањем донета је и
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈКП
''Водовод Мионица'', као и Одлука о усклађивању пословања
''Водовода'' са Законом о јавним предузећима. Предузећу су
придодате нове делатности које је до сада обављала ''Чистоћа'' и то одржавање чистоће на површинама јавне намене,
одржавање јавних зелених површина, управљање комуналним отпадом, одржавање улица и путева, управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацама и друге.

НА САЈМУ ШЉИВА У ОСЕЧИНИ

НАГРАДЕ ЗА МИОНИЧАНЕ
На недавно завршеном 11.
Сајму шљива у Осечини прву
награду на изложби народног
стваралаштва ''Златне руке'' у
конкуренцији појединачних јела
освојили су Удружење ''Српска
традиција'' и Удружење пословних жена ''Ева'' из Мионице за
хлеб произведен на традиционални начин у хлебној фуруни.
Такође, Пољопривредно газдинство ''Крстивојевић'' Миросава
Крстивојевића из Крчмара је у
Мирослав
конкуренцији произвођача јаких
алкохолних пића од воћа освоКристивојевић
јило сребрну медаљу за ракију
од шљиве. Иначе, Мирослав Крстивојевић је један од
највећих произвођача шљиве у мионичком крају. Своје
сирупе, посластице, слатко, пекмезе, џемове, ликере и
остале производе од шљива и другог воћа по традиционалној рецептури на Сајму у Осечини су изложили и
пољопривредно газдинство ''Тешановић'', Продана Коларевић и други произвођачи из мионичког краја.

Детаљ са заседања СО Мионица
Општински парламент је на овој седници донео и
Одлуку о изради Плана детаљне регулације за брану и вишенаменску акумулацију ''Струганик'' на реци Рибници у циљу
утврђивања правила уређења и грађења. Прелиминарна
граница предметног планског подручја обухвата делове
катастарских општина Струганик, Брежђе, Горњи Лајковац и
Паштрић, а површина водног огледала акумулације која ће се
налазити узводно од Рибничке пећине је око 80 хектара.
Предлог за доношење ове Одлуке је упућен од стране ЈВП
''Србијаводе'', изградња бране и акумулације је предвиђена
са циљем да обезбеди заштиту од поплава, оплемењивање
малих вода и одржавање еколошки одрживог протицаја реке
Рибнице у маловодним периодима, контролу наноса и
снабдевање пољопривреде водом. У даљем раду Скупштина
је именовала новог члана Школског одбора Средње школе
Мионица, а за в.д. директора Библиотеке ''Милован Глишић''
је постављена Весна Марковић из Мионице која је ову
дужност обављала и у претходном периоду. Такође, донета
је Одлука о оснивању Центра за образовање и развој ''Мионица'' за образовање и развој људских ресурса на локалном,
регионалном и националном нивоу и за пружање образовнозабавних и спортских активности за децу и младе из Србије и
дијаспоре и чије је седиште у просторијама Средње школе
''Мионица''.
А.Ковачевић

ПРИ КРАЈУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ
НОВОГ БАЗЕНА У ЛЕПЕНИЦИ

НА РАДОСТ ДЕЦИ
Комплекс базена СРЦ ''Лепеница'' у Селу Мионици о
којем се стара Установа за физичку културу ''Мионица'' краси
нови дечији базен, чија се изградња налази у завршној фази.
Базен намењен најмлађим купачима је димензија 9,5 са 4,5
метара и дубине пола метра. Испред базена биће постављене дезобаријере и мини тушеви, а у плану је и изградња
дечијег игралишта са тобоганом, клацкалицама, вртешкама и
другом опре-мом која ће улепшати и употпунити боравак
деце у једној од најомиљенијих летњих дестинација житеља
мионичког краја чије благодети привлаче све више посетилаца са стране.
А.К.

ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

ОДРЖАНИ „ВРУЈАЧКИ ИЗВОРИ”
У Бањи Врујци су по дванаести пут одржани ''Врујачки
извори'', традиционални Сабор народног стваралаштва.
Дводневну манифестацију која се под покровитељством
општине Мионица организује у циљу очувања српске традиције
27. августа је свечано отворио председник општине Мионица
Бобан Јанковић. Церемонију свечаног отварања употпунио је
наступ хора ОШ ''Милан Ракић'' Мионица и солиста Филипа
Стевановића и Стефана Павловића на хармоници, Сање Милинковић на фрули, Стефана Милића на гуслама и вокалне солисткиње Иване Живковић. Програм прве вечери је затворен
концертом познатог поп певача Жељка Васића.
Другог дана Сабора посетиоци су могли видети изложбу
народне радиности и старих заната са великим бројем излагача,
док су на штанду Средње школе Мионица имали прилику да
дегустирају гулаш који су припремили средњошколци и њихови
професори. У поподневним часовима је одржано такмичење
младих виолиниста узраста до 19 година. У конкуренцији 11
учесника из мионичког краја и околине прву награду је освојио
Стефан Петровић, другу Ивона Андрић, а трећу су поделили
Душан Спасојевић и Далибор Јовановић.

Нови дечији базен у Лепеници

ВРУЈЦИ БЕЛЕЖЕ ПОРАСТ
БРОЈА ТУРИСТА
Према подацима Републичког завода за статистику у
периоду од јануара до јула 2016. године Бању Врујци је
посетило укупно 6.141 туриста, од чега је 5.700 домаћих,
а 441 страних туриста. На основу ових података бележи
се пораст у односу на исти период 2015. године, при чему
је укупан индекс долазака туриста 106,7.
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ОСВЕЖЕНА ХОРИЗОНТАЛНА
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА УБУ

У СУСРЕТ ШКОЛИ
- Возачи треба да разумеју привикавање
деце, која су преко лета навикла да се мало
слободније крећу по улицама. Зато, возачи,
будите опрезни - поручује Благоје Цонић
Дирекција за уређење и изградњу је, као јавно
предузеће, престала да постоји и од недавно
функционише као издвојено одељење у склопу
општине Уб. Један од првих задатака на којем ово
одељење интензивно ради, ових дана, је побољшање хоризонталне саобраћајне сигнализације, с
обзиром да се ближи почетак нове школске године.
- У овом тренутку приводимо крају радове на
оним главним убским саобраћајницама, којима се
највећи број ђака пешака и креће. Такође, у зони
школе смо одрадили део посла, а убска деца ће, уз
обновљени објекат школске зграде, имати и обновљене услове за безбедно учешће у саобраћајуистиче Благоје Цонић, заменик председника Комисије за безбедност саобраћаја општине Уб и додаје:
- У склопу тих активности, Савет за безбедност саобраћаја планира и низ предавања, посвећених, пре свега, безбедном доласку у школу ђака
првака, али и осталих ученика нижих разреда
основне школе. Исте активности ће предузимати и
Саобраћајна полиција, а и представници општинске управе, с обзиром да је Агенција за безбедност
саобраћаја најавила да ће у што краћем року за ученике првих разреда основних школа, бити достављен одговарајући материјал, такозвана „Пажљивкова правила у саобраћају”, из којих ће ђаци прваци на прикладан и, за њихов узраст, примерен
начин моћи да науче своја прва правила понашања
у саобраћају“.

Успорите поред школе
Цонић апелује на возаче да буду опрезни,
посебно када пролазе поред школских објеката:
- Деца, свакако, треба да прихвате чињеницу
да је распуст завршен и да школа почиње, те да
своје понашање прилагоде септембарским условима учешћа у саобраћају. Исто тако, возачи треба
да разумеју њихово привикавање, с обзиром да су
деца преко лета навикла да се мало слободније
крећу по улицама. Зато, возачи, опрез! Очекујемо
да ће и саобраћајна полиција дати свој пуни допринос у овом првом месецу нове школске године, да
ће имати појачане контроле учесника у саобраћају
по разноразним основама и да ће уз овај, такозвани, едукативни приступ деци, имати по мало и репресиван приступ према возачима. Љ.Симановић

МОЛЕБАН И ПЕТОГОДИШЊИЦА
ОД ОСВЕЋЕЊА ХРАМА
У недељу, 4. септембра, у Храму Христа
Спаситеља, након Литургије, одржан је молебан
за ученике, наставнике и родитеље. Ова молитва
посвећена је благословеном и успешном почетку
2016/2017. године.
На недељној Литургији, верницима је најављено да ће у недељу, 18. септембра, бити обележена петогодишњица освећења Храма Христа
Спаситеља којој ће присуствовати епископ ваљевски Владика Милутин и епископ аустралијсконовозеландски Силуан. Служба ће почети у осам
часова.

IN MEMORIAM

МИОДРАГ МИЛЕ
ПЕТРОВИЋ
(1935-2016)
После краће болести, у суботу, 27. августа у свом дому на Убу
преминуо је академски сликар мр Миодраг Миле Петровић (Неготин,
1935). Дипломирао је на Академији ликовних уметности у Београду
1959. године, у класи професора Недељка Гвозденовића. Постдипломске студије, код истог професора, завршио је две године касније,
као стипендиста СИВ-а (Савезног извршног већа). Члан УЛУС-а био је
од 1960.

На Уб се доселио 1963. године, где је две деценије радио као
професор Учитељске школе и Гимназије. Просветни саветник у
Просветно-педагошком заводу Ваљево био је до 1992. године. Активно службовање завршио је у „Тамнавским новинама” и Културноинфомативном центру Уб.
Академски сликар Миле Петровић шездесет година је са једнаком страшпћу, емоцијама и посвећеношћу прилагао нове слике. У тих
шест деценија стало је преко 2.000 слика и више од 130 самосталних
изложби, стало је мноштво награда и признања и један пожар у његовом атељеу пре 30 година, када су многа платна уништена. Из истог тог
атељеа, касније је произашла једна читава школа, Удружење ликовних
стваралаца Тамнаве „Спектар”, чији је био оснивач и први председник.
Сигурно владајући ликовним техникама, огледао се у многим
сликарским темама: портрету, мртвој природи, пејзажу, акту, градској
ведути. У том разноликом и широком спектру интересовања и стваралаштва, посебну пажњу завређују портрети.
„Оно што исијава с његових портрета, а Маестро је међу најбољим портретистима у Срба, јесте отмена резигнација неког ко је оставио умирујућу поруку: ИЗАШАО САМ/ИЗАШЛА У ПЕТ САТИ, и не врати
се никад више. Маестро је сликао девојане под елегантним шеширима
које су тек, ових година, почеле да „излазе”. У време кад их је он
портретисао – једноставно их није ни било.” (Радован Бели Марковић).
Аутор је и галерије портрета знаменитих Тамнаваца (Бранислава Петронијевића, Божидара Кнежевића, Акександра Поповића,
Радомира Раше Плаовића, Светомира Николајевића, Љубише Јоцића,
Драгана Џајића, Душана Савића), као и личности из српске културе и
историје (Десанке Максимовић, Живојина Мишића, Жикице Јовановића Шпанца,…).
На неколико стотина слика овековечио је Тамнаву и стари Уб,
Ваљево и Тешњар, родни Неготин, Шабац и Лозницу, паланачка
дворишта и воденице на Колубари, усамљене уџерице и пецароше на
паљушком језеру, варошку калдрму, Боку Которску и острвце Госпа од
Шкрпјела у Перасту, чији је почасни грађанин био. Жанровски
доследан, никада није одступио од фигурације и реалистичности,
његово сликарство остало је у оквирима и најбољим традицијама
двадесетог века.
„Зрачећи чистом хуманошћу, Петровићеве слике су артикулисаним ликовним језиком уздигнуте на висок степен уметности
нашег времена. Композиционо добре, цртачки снажне, колористички
сигурне и тематски доживљене, она нам нуде ретко задовољство
лепог, уз помало горак укус жеље да уметност једног дана поново буде
враћена човеку.” (Зоран Вујчић).
Сви људи по којима је Уб стекао име и глас отишли су из њега, а
академски сликар Миле Петровић један је од ретких који се у ову
варошицу доселио и заувек у њој остао.
„Миле Источник! Долази из једног Изгубљеног раја у други. Са
Источних, питомих страна тимочких на заталасане и запаљене урвине
колубарске. Сунцем умивен, топлином душе предака испраћен и овде
примљен. Устожерио се на раскршћу путева. Овде и сада на Убу! Звезданим погледом вилењака опасује бреговита пространства убљанска,
тражећи по њима гајеве и житеље његове. Ево га где полази на пут
спасења Лепоте и заустављање пролазног.” (Милић од Мачве).
Сликар мр Миодраг Миле Петровић сахрањен је у недељу, 28.
августа на убском гробљу.
Д.Н.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

С Е Ћ А Њ Е

15.септембар 2016.г.
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IN MEMORIAM
У Убу је 30. августа 2016.године је преминуо
пчелар

ВИДЕН АПОСТОЛОВИЋ
СВЕТЛАНА ЦЕЦА
СИМЕУНОВИЋ
(25.09.2001 - 25.09 2016)
Петнаест година је прошло,
а још увек нам недостајеш...
Твоји најмилији

Својим радом са пчелама и људима
у великој мери је утицао на развој
пчеларства у Убу и околини.
Друштво пчелара ’’Света Поповић’’ ће се
увек сећати нашег драгог колеге
Друштво пчелара ’’Света Поповић’’ Уб

За купљену опрему у нашој радњи добићете
БЕСПЛАТНО поворку до гробног места и израду умрлица.
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С Е Ћ А Њ Е
(16.09.2013 - 16.09.2016)

ВЕРЕ
МАКСИЋ
Пролазе године, а сећање
и љубав остају заувек.
Поносни и захвални што
смо те имали, вечно ћемо
те памтити, волети и
чувати успомену на тебе.
Твоји најмилији: супруг
Раде, ћерке Ана и Биљана
са породицама, свекрва
Зора и заова Сека са
породицом
28.септембра.2016. г.навршава
се 15 година од смрти

ДРАГИЦЕ СЕКЕ
НЕДЕЉКОВИЋ
(1943 – 2001)
Године пролазе,
али бол и туга за тобом
никада...
Твоји најмилији

С Е Ћ А Њ Е
(16.09.2013 - 16.09.2016)

РАДМИЛА ЛУКИЋ

ДРАГАН ГИЛЕ
НИКОЛИЋ

(1925 – 2009)
Драга мама!
Хвала ти за свешто си нам
у животу пружила.
Оставила си нас да живимо
поносно, јер си била
и бићеш, део нас...
Твоји најмилији
С Е Ћ А Њ Е
2011 - 2016.

МИЛЕНЕ ЈОВАНОВИЋ
(1950 - 2016)

НАДА ЖИВОЈИНОВИЋ

Твоји: син Драгољуб, ћерка
Станисава, супруг Драгисав,
зет Саша и унук Иван

Три године чекам да те
загрлим,али руке остају
празне. Све је стало, али
опет,време ме приближава
теби. Поносна, што сам била
твоја љубав и што си био
мој свет...
Волим те! Твоја Љиља

С Е Ћ А Њ Е

12.09.2016. г. навршава се шест
месеци од смрти наше драге

Мајко!
Нека Ти је вечна слава и
хвала. Бог да Ти души
опрости. Никада Те нећемо
заборавити...

ДРАГАН ГИЛЕ
НИКОЛИЋ

доктор ветерине
Докторко, хвала на једном
великом животном
пријатељству. Лепо је било
дружити се и живети са Вама.
Хвала за сву љубав
према породицама
Марјановић - Селенић.
Драган, Зорица, Стефан,
Никола, Зоран и Продана

У срцу чувам сву
лепоту оних дана,
када си био са нама.
Поносна мајка,
носи те у срцу, док постоји...
Нека те Анђели чувају.
мајка Ленка

С Е Ћ А Њ Е
(16.09.2013 - 16.09.2016)

ДРАГАН ГИЛЕ
НИКОЛИЋ
Тата, све се променило, све је
празно и тужно. Са поносом
носимо твој лик у срцу
и много нам недостајеш...
Воле те твоје ћерке:
Јована и Наташа

ЧИТУЉЕ / САЋАЊА
10.09.2016.г. навршава се 40
тужних дана од смрти драге

15.септембар 2016.г.
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7.09.2016. г. навршава се четири године од смрти нашег драгог и
никад заборављеног

СРБОЉУБА СРБЕ
НИКОЛИЋА
(1938 – 2012)
Из Гвозденовића
И после четири године, не можемо
да прихватимо да те више нема.
Сваки дан је болнији и тежи
од претходног. Ни време које је
прошло није умањило тугу и бол
у нашим срцима. Твоје постојање је
било наша снага и велика подршка.
Никада те неће дати забораву

ИРЕН МАТИЋ
(1951 - 2016)
Велика туга је у нашим
срцима. Никада те нећемо
препустити забораву

Твоји најмилији: супруга Даница,
син Владан, снаха Снежана,
унук Бојан и сестра Даница
са породицом

Супруг Боривоје, синови Бела,
Бане, Јова и Небојша и ћерка
Гордана са породицама

10.09.2016.г. навршава се 40
тужних дана од смрти драге

8.09.2016.г. навршава се седам
година од смрти нашег драгог

ИРЕН МАТИЋ

НЕГОВАНА
ПЛАКАЛОВИЋА

(1951 - 2016)

Увек ћеш бити у
нашим срцима
Љубица и Јулијана

из Уба
С поштовањем и љубављу
Супруга Софија, ћерке
Драгица и Оливера
са породицама

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ
КОМШИЈИ И ПРИЈАТЕЉУ

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ
РОЂАКУ

ГОРАНУ САКИЋУ

ГОРАНУ САКИЋУ

(1963 – 2016)
Време пролази,
а правих пријатеља
је све мање.
Никада те нећемо
заборавити!

Много је лепих успомена,
Да те вечно памтимо...

Породица Васиљевић

(1963 – 2016)

Породица Ашковић

16.09.2016. г. навршиће се
две године од смрти наше
мајке, баке и прабаке

НОВКЕ РАКИЋ
(1926 – 2014) из Близоња
Твоја племенита душа, велико
срце и частан живот заслужују да
Те доживотно памтимо и волимо.
Твоје ћерке Милена, Стана и
Вида, унуци Живорад, Аца и
Андрија, унуке Марија, Виолета,
Славица и Гордана, праунуци
Дејан, Огњен и Вуле, праунуке
Сара, Милица, Марија, Јована,
Емилија и Бојана
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:
1.коло (10/11.09.2016):
Мургаш - Памбуковица 1:5
Чучуге - Слога (В)
4:1
Звиздар - Докмир
1:3
2.коло (17/18.09.2016):
Слога (В) - Звиздар
Памбуковица - Чучуге
Шарбане - Мургаш 2012
3.коло (24/25.09.2016):
Чучуге - Шарбане
Звиздар - Памбуковица
Докмир - Слога (В)

1.коло (10/11.09.2016):
Врело - ОФК Таково 1:1
Јединство(М) - Омладинац 2:2
Бргуле - Колубара(ЛП) 6:0
Стрелац(К) - Вукона
1:3
2.коло (17/18.09.2016):
ОФК Таково - Вукона
Колубара(ЛП) - Стрелац
Омладинац(К) - Бргуле
Врело - Јединство(М)
3.коло (24/25.09.2016):
Јединство(М) - ОФК Таково
Бргуле - Врело
Стрелац - Омладинац(К)
Вукона - Колубара(Ј)

КАКО КОМЕНТАРИШЕТЕ ТРЕНУТНУ
СИТУАЦИЈУ У ФК ЈЕДИНСТВО ?
Ђорђе Срећковић, продавац из Уба:
- Доласком Немање Матића на чело управе, дошло је до видног
побољшања комплетне слике у ФК Јединство. Сведоци смо да је наш
клуб био у јако лошој ситуацији, како у финансијском тако и у сваком
другом смислу. Јединству је била преко потребна финансијска помоћ и
мислим да је дошла у правом моменту. Поред тога, фудбалско знање
Немање Матића је од непроцењивог значаја за наш клуб и надам се да ће
довести неке нове стручне људе, како би убски фудбал поново заживео
као некада. Уб је изнедрио много врсних фудбалера, а и данас нам не
мањка талената. Треба их само препознати, а ово је прави тренутак за то.

Душан Париповић, адвокат у пензији из Уба:
- Ништа боље није могло да се деси ФК Јединство, из простог
разлога што је актуелна власт остала без новца. Доласком Матића на
чело управе, многе ствари ће доћи на своје место. То није само моје
мишљење,већ и многих Убљана. Он можда не може директно да води
клуб јер је обавезан у свом тиму где активно игра фудбал, али зато има
своје најближе рођаке и људе од поверења који су директно везани за
фудбал. Они ће одиграти значајну улогу за Јединство, јер их је поставио
на одговорна места у клубу. Уложена су значајна финансијска средства
и сада је милина доћи на стадион. Треба напоменути да су у задњих 10ак година, силне паре стигле на рачун Јединства, можда преко 200.000
еура, а да се ништа од тога није видело. Ово је у сваком случају,
историјски моменат за убски фудбал...

Иван Лазић, радник из Уба:
- Јединство је доласком Немање Матића на чело клуба, доживело
преокрет и велико освежење. За почетак, стадион је добио нови изглед а
сами фудбалери неку врсту сатисфакције и жеље да се боре за виши
ранг. Било је више него неопходно да се нешто мења, тим се буквално
распадао. Немања је тако велико име и јако утицајна личност, да не
говорим какво знање у тој области поседује. Јако је позитивно то што је
укинуо чланарину, па и деца која не могу да плате а имају таленат, ипак
имају шансу да тренирају и усавршавају своје знање. Искрено верујем
том човеку и сигуран сам да ће убски фудбал његовим доласком
оживети. Сви у Јединству су оптимисти...

Милош Митровић, радник из Уба:

МАЛИ ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ
ПОВОЉНО
ЊИВУ
од 66 ари
у Врелу.
Власник
063/71-43-450

- Наравно да ће убски тим доживети комплетан процват, јер само
сазнање да ће га убудуће водити светски познато име, као што је
Немања Матић, све говори. Треба само да прође неко извесно време, јер
ништа не долази преко ноћи. Слободно могу рећи да смо имали среће
што је овакав фудбалер рођен баш на овим просторима. Није
занемарљива ни помоћ у финансијском смислу, јер овом тиму је то
преко потребно. А да се на њега може рачунати, он је већ потврдио,
помажући ФК Врело, одакле је и поникао. Његовим доласком сви
добијамо, фудбалски клуб Јединство највише, а Уб поново постаје
центар фудбала...

Мирослав Гајић, власник пекаре „Гаја” Уб:
- Мислим да је Јединство имало среће што је Немања Матић баш из
овог краја, врло добро се зна како је он почињао, а има јаку жељу да
помогне младим талентима. Све је то сплет срећних околности, за наш
фудбал. Стадион сада изгледа врхунски, активни фудбалери имају
заслужене премије, редовна примања и обезбеђену опрему. Уређене су
просторије намењене у ту сврху. Много је битно што играчи поред
љубави према фудбалу, имају и финансијску сатисфакцију, што
неминовно доводи до добрих резултата. Немања свакако може да
примети талентованог играча, помогне му и препоручи га за неки јачи
тим, а то није мала ствар. Сигуран сам да ће Јединство, већ идуће
године, бити у вишем рангу.

Предраг Ћургуз, СУР „Грил Олуја” Уб:

Издајем ЛОКАЛ
од 23 квадрата у
занатском центру
код Асторије.
Цена:120 евра
063/364-955

Повољно издајем
ЛОКАЛ
од 26 квадрата
у центру Уба.
063/364-955

- Убско Јединство са новим руководством и новом управом
показује напредак у односу на прошлу сезону. Немањино искуство из
европских тимова нема цену. Исто тако, нашем тиму је била неопходна
оваква финансијска инекција, јер знамо сви какво је донедавно било
стање у клубу. Ако буде потребно, сигурно ће довести нове квалитетније
играче како би употпунио квалитет игре. Уб је увек био расадник
талената, само их треба препознати а тврдим да је дошао прави човек
који ће то и реализовати. Ово поднебље је предодређено да изнедри
успешне фудбалере, и надам се да ће се традиција наставити...

Славомир Симић, кројач у пензији Уб:
- Долазак Немање Матића на чело Јединства је тренутно најбољи
потез који се могао повући за добробит убског фудбала. Једино тако
овај убски тим има перспективу и могућност напредовања у виши ранг.
Стадион је већ био у катастрофалном стању, мислим да би до сада
зарастао у коров да се није овај млади фудбалер са светском славом
појавио у последњи час за убски тим. Да се ја питам, тако успешном
младом човеку дозволио бих да узме у своје власништво и руководи и
многим другим објектима од виталног значаја за Уб и убску општину.
Резултати у фудбалу, од како он води тим већ су видљиви. Свакодневно
30-ак младих дечака тренира фудбал, што до сада није био случај.
Немања Матић је врстан фудбалер и добар момак, а имао је од кога и да
наследи таленат. Његов отац, Драган Матић из Врела је био један од
наших бољих играча. Гени су, ипак, чудо.

ФУДБАЛ

15.септембар 2016.г.
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ЛЕТЊИ ПРЕЛАЗНИ РОК НА ТЕРИТОРИЈИ ОФС УБ
ОКРУЖНА ЛИГА „КОЛУБАРА”
СОВЉАК

БАЊАНИ

дошли: Луковић, Мехинагић (Јошева),
Мицаковић (Чекмин), Ракић (Тулари)
отишли: Новаковић (Врело), Т.Јанковић
(Совљак), Мрчић(Тулари), Рамић, Николић

дошли: Даниловић (Гуњевац), Бабић
(Посавина), Димитријевић (Црвена
Јабука)
отишли: Софранић (Стубленица),
Вујковић (Брезовица), Мерџић, Живановић

РАДНИК
дошли: Давидовић, Софронић (Трлић),
Јоцић, Лазић (Брезовица), Радојичић
(Црвена Јабука), Луковић (Јединство
(Уб)), Ђурђевић (Рудар 1945 (Радљево)),
Ракић (Стубленица), Хаџић (Липолист),
Нешић (Млади Пролетер (Београд))
отишли: Јокић (Црвена Јабука), Миливојевић (Радник), Милановић (Тулари),
Симеуновић

БРЕЗОВИЦА
дошли: Филиповић (Дунав), Анђелић
(Памбуковица), Вуканић, Руменић,
Цветиновић, Нинић, Симић (Железничар (Кусадак), Вујковић (Бањани),
Радовановић, Тешић, Танасијевић
(Тврдојевац), Прибаковић (Борац
(Араповац)), Величковић (Јошева),
Петковић (Борац (Арнајево)), Миличић
отишли: Марковић (Стубленица), Јоцић,
Лазић (Радник), Мијаиловић (Задругар),
Мишић, Маринковић, Митревски,
Добрић, Станковић, Бољевић, Шћепановић, Рајак

ТРЛИЋ
дошли: Гаврић, Весић (Дивци), Грујић
(Јадар 2013 (Ваљево)), Бојић (Слога
(Крнић))
отишли: Давидовић, Софронић (Радник), Јовановић, Веселиновић (Омладинац), Баратовић, Петровић

КАЛЕНИЋ

СТУБЛЕНИЦА

ОМЛАДИНАЦ (Калиновац)

дошли: Јовановић, Веселиновић (Трлић),
Тимотић (Војвода СС (Драгиње))
отишли: Рудић
ВРЕЛО
дошли: Љубомировић, Вићентић, Грујић
(Паљуви), Влаховић, Панић (Липолист),
Мирковић (Црвена Јабука), Новаковић
ТВРДОЈЕВАЦ
(Совљак), Јокић (Вукићевица)
дошли: Лазовић (Звездара (Београд)), отишли: Јовичић (Полет)
Илић (Будућност- Крушик), Трнинић,
ОФК ТАКОВО
Богданов (Стари Тамиш (Панчево)),
Филиповић (Владимировац), Коваче- дошли: Матић, Велимировић, Савић,
вић, Шупут (Баск-Вет (Београд), Митро- Танасић (Мургаш 2012)
КОЛУБАРА (Лисо Поље)
вић (Хајдук Београд), Стојменовић
дошли: Петровић, Богићевић (Бргуле),
(ИМТ), Ковачевић (Чучуге)
отишли: Радовановић, Тешић, Танаси- Н.Милутиновић, П.Милутиновић, Богићејевић (Брезовица), Симић (Гуњевац), вић (Уровци), Филиповић (Посавина
Јовић, Ћесаревић, Јовановић (Чучуге), (Стублине)), Вељовић (Раднички (Дрен)),
Ранковић (Дубоко (Мала Моштаница)
Благојевић, Васић
отишли: Маринковић, Зујић, Миноковић,
ЈОШЕВА
Милановић (Слога (В)), Ерић, Миладинодошли: Поповић, Миљановић (Борац вић (Бргуле), Б.Перић, И.Перић
(Арнајево), Кузмановић, Стојанов,
БРГУЛЕ
Вујић, Гајић, Николић (Слога (Лончаник)), Кузмановић (Посавина (Стубли- дошли: Николић (ТЕК- Слога), Јовановић
не)), Стојановић (Задругар (Орашац)), (Степање), Спасојевић (Стубленица), Ерић,
Бошковић (Пролетер (Јасенак)), Весе- Миладиновић (Колубара (Лисо Поље))
линовић (Палеж), Богуновић (Дубоко отишли: Петровић, Богићевић (Колубара)
ЈЕДИНСТВО (Милорци)
(Мала Моштаница)),
отишли: Илић (Црвена Јабука), Луко- дошли: Жунић, Јокић, Шарковић (Херојвић, Мехинагић (Совљак), Рашић Полет), Милосављевић, Пантић (Степање),
(Шарбане), Величковић (Брезовица), Павићевић, Петковић
отишли: Николић, Пипер, Нешић
Николић, Поповић, Шипетић

ТУЛАРИ
дошли: Милановић (Радник), Грбић,
Ђокић (Јабучје), Мрчић (Совљак), Илић
(Дорћол (Београд)), Јеремић, Васић
отишли: Ракић (Совљак), Павловић,
Дробњак

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА
„КОЛУБАРА - ИСТОК”
дошли: Новаковић (Младост (Цветовац)), Алексић (Будућност (Звечка)),
Стевановић (Полет (Миросаљци)),
Рајковић (Бурово)
отишли: Живановић (Полет), Романовић, Мијатовић

ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ „УБ”

Живановић (Каленић)
отишли: -

ВРЕЛО СПОРТ
дошли: Ристовски (Липолист), Симеуновић (Јединство (Уб)), Симић (Младост (Цветовац))
отишли: Матић, Љубичић, Милошевић
(Јединство (Уб))

ВУКОНА

дошли: Гајић (Стрелац 001)
отишли: Марковић, Ковачевић (Стрелац
001), Мирковић, Димитријевић, Пуцаревић

СТРЕЛАЦ 001 (Кожуар)
дошли: Марковић, Ковачевић (Вукона)
отишли: Гајић (Вукона), Лукић

МУРГАШ 2012
дошли: Перишић (Стубленица), Лончар
(Степање), Павловић (Паљуви), Ђокић
(Јединство (Уб)), Јаковљевић, Милић
отишли: Шипчић (Паљуви), Матић, Велимировић, Савић, Танасић (Таково), Милићевић, Николић, Димитријевић, Савић

ЧУЧУГЕ

дошли: М.Тешић, Д.Тешић (Торлак), Јовић,
Ћесаревић, Јовановић (Тврдојевац),
Попов (Херој-Полеп), Радовановић (Звиздар), Степановић (Ђ.Бодиновић), Ранковић (Полет (Доњи Лајковац), Костић
ПАЉУВИ
отишли: Ковачевић (Тврдојевац), Гаврилодошли: Лукић, Ћургуз (Липолист), вић(Полет), Муњиза
Шипчић (Мургаш 2012), Живковић
ПАМБУКОВИЦА
(Пролетер (Бајевац)) Филиповић, дошли: Балиновац (Балкан), Митровић
Божић (Димитрије Туцовић), Илић
(Млади Радник (Ваљево)), Урошевић
отишли: Поповић (Стубленица), Љубо- (Ђ.Бодиновић)
мировић, Вићентић, Грујић (Врело), отишли: Анђелић (Брезовица)
Радовановић

дошли: Ивковић, Миличић (Јединство
(Уб)), Којић (КМФ Карели), Софранић
(Бањани), Марковић (Брезовица), Поповић (Паљуви), Милутиновић, Јовановић (Задругар(Орашац)), Марковић
(Вукићевица)
отишли: Ракић (Радник), Новаковић,
Лукић (Шарбане), М.Спасојевић (Бргуле), Перишић (Мургаш 2012),
ГУЊЕВАЦ
Н.Спасојевић, Јоксимовић, Продано- дошли: Спасојевић (Стубленица),
вић (Гуњевац)
Јоксимовић, Продановић (Стубленица),
ЦРВЕНА ЈАБУКА
Стаменић (Омладинац (Велико Поље)),
дошли: Илић (Јошева), Лесић (Пролетер Симић (Тврдојевац), Јанковић (Сов(Бајевац)), Теодосић (Рудар 1945 љак), Миливојевић (Докмир), Цвет(Радљево)), Вујић, Тешић (Гуњевац), ковић (Младост (Сувојница)), Боројевић
Стефановић (Млади Пролетер (Бео- (Пролетер (Бајевац)), Ристић (Младост
град)), Јокић (Радник)
(Цветовац))
отишли: Радојичић (Радник), Теодосић отишли: Вујић, Тешић (Црвена Јабука),
(Слога (В)), Мирковић (Врело), М.Дими- Даниловић (Бањани), Берановић, Јаџић
тријевић (Бањани), Вишић (Докмир),
РУДАР 1945 (Радљево)
Станчић (Полет), Јовановић, А.Дими- дошли: Петровић, Јанковић (Степање),
тријевић, Г.Вукић
Страхињић (Младост (Цветовац))
ПОЛЕТ (Таково)
отишли: Ђурђевић (Радник), Теодосић
дошли: Гавриловић (Чучуге), Јовичић (Црвена Јабука)
(Врело), Станчић (Црвена Јабука),

ДОКМИР

дошли: Ашковић (Борац (Рајковић)),
Миливојевић (Радник), Чанић, Срећковић
(Ђ.Бодиновић), Вишић (Ц.Јабука), Јовић
отишли: Миливојевић (Гуњевац)

ЗВИЗДАР 2012
дошли: Д.Ђурђевић (Памбуковица), М.Ђурђевић (Докмир)
отишли: Радовановић (Чучуге)

ШАРБАНЕ
дошли: Новаковић, Лукић (Стубленица),
Рашић (Јошева)
отишли: нико

СЛОГА (Врховине)
дошли: Мирковић (Пролетер (Бајевац)),
Теодосић (Црвена Јабука), Маринковић,
Зујић, Миконовић, Милановић (Колубара
(Лисо Поље))
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3. коло

1. коло

Црвена Јабука- Стубленица
3:0 (1:0)
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
150. Судија: Срђан Михајловић (Уб).
Стрелци: Вукић у 32. и 60. и Јовићевић у
77. из пенала. Жути картони: Кузмановић (ЦЈ), Мирковић, С.Марковић (С).
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Г.Вујић 7, Матић 7
(Лазић -), Нишавић7, Мирковић 7,5,
З.Вујић 7,5, Кузмановић 7,5, Лесић 8,
Тешић 7,5, Теодосић 7 (Јокић ),Јовичевић 8 (Стефановић -), Вукић 8
СТУБЛЕНИЦА: Д.Јовановић 6,5,
Мирковић 6, Спасојевић 6, В.Марковић
6, Софранић 6,5, С.Марковић 6, Станковић 6, Н.Поповић 6 (Ж.Поповић -),
Миличић 6 (М.Јовановић -), Милутиновић 7, Лекић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Вукић (ЦЈ)
Стубленица није успела да
материјализује стартну надмоћност, а
Стефан Вукић је успео да главом
спроведе центаршут Кузмановића у
мрежу. Исти тандем је на сцени у 60.
минуту, само је овог пута Вукић ногом
матирао Дејана Јовановића. Одлични
Јовићевић је изнудио најстрожу казну, а
потом и рутински погодио са 11 метара
за сигурну победу домаћих.

Резултати 1.колa (27/28.08.2016):
Рубрибреза - Младост (Д)
3:0
Каленић - Врело Спорт
0:3
Полет (ДЛ) - Колубара (Ј)
6:1
Гуњевац - Дим.Туцовић
3:1
Црвена Јабука - Стубленица 3:0
ОФК Паљуви - Рудар (Р)
5:0
Полет (Т) - Пролетер (Б)
2:0
Резултати 2.кола (03/04.09.2016):
Младост (Д) - Пролетер (Б) 5:1
Рудар (Р) - Полет (Т)
2:0
Стубленица - ОФК Паљуви 0:1
Дим.Туцовић - Ц.Јабука
4:3
Колубара - Гуњевац
0:3
Врело Спорт - Полет (ДЛ)
2:0
Рубрибреза - Каленић
4:0
Резултати 3.кола (10/11.09.2016):
Каленић - Младост (Д)
4:4
Полет (ДЛ) - Рубрибреза
0:0
Гуњевац - Врело Спорт
1:3
Црвена Јабука - Колубара
1:0
ОФК Паљуви - Дим.Туцовић 0:0
Полет (Т) - ОФК Стубленица 5:0
Пролетер (Б) - Рудар (Р)
1:0
1.Vrelo Sport
2.Rubribreza
3.OFK Paquvi
4.Polet (T)
5.Guwevac
6.C.Jabuka
7.Polet (DL)
8.Mladost (V)
9.D.Tucovi}
10.Rudar (R)
11.Proleter(B)
12.Kaleni}
13.Kolubara(J)
14.Stublenica

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

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

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

4.коло (17/18.09.2016):
Младост (Д) - Рудар (Р)
ОФК Стубленица - Пролетер
Дим.Туцовић - Полет (Т)
Колубара (Ј) - ОФК Паљуви
Врело Спорт - Црвена Јабука
Рубрибреза - Гуњевац
Каленић - Полет (ДЛ)
5.коло (24/25.09.2016):
Полет (ДЛ) - Младост (Д)
Гуњевац - Каленић
Црвена Јабука - Рубрибреза
ОФК Паљуви - Врело Спорт
Полет (Т) - Колубара (Ј)
Пролетер - Дим. Туцовић
Рудар (Р) - ОФК Стубленица

8
7
6
7
7
7
6
9
5
2
2
4
1
0

:1
:0
:0
:2
:4
:4
:3
:8
:6
:6
:7
:11
:10
:9

2.коло

9
7
7
6
6
6
4
4
4
3
3
1
0
0

Рудар (Радљево)- Полет
(Таково) 2:0 (1:0)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 100.
Судија: Немања Јовановић-Џајић (Уб).
Стрелац: Радовић у 18. и 88. минуту.
Жути картони: Радић, Давидовић,
Радовић (Р), Павловић (П).
РУДАР: Јовановић 7, Симић 7,5
(Јанковић -), Шишовић 7, Страхинић 7
(Петровић -), Ракић 7, Давидовић 7
(Павловић -), Теодосијевић 7, Радовић
8, Пантелић 7,5, Радић7, Гајић 7
ПОЛЕТ: Станчић 6, Јовичић 6,5 (С.Илић
6,5), Радовановић 6, Крстић 6, Ненадовић 5 (Павловић 6,5), М.Стефановић 7,
Јанковић 6, М.Илић 7, В.Стефановић 6,
Јеремић 6, Живановић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Радовић (Р)
Радљевци су се опоравили од
бродолома у Паљувима и на крилима
голгетера Радовића стигли до првих
бодова. Вероватно би судбина меча
била другачија да је Ненад Јеремић
искористио "зицер" у 10.минуту, а
промашај је казнио најбољи играч
домаћих након центаршута Пантелића.
Одличан покушај Живановића из
даљине укротио је Јовановић, "севнула" су и два црвена картона, а меч је
решен новом минијатуром Радовићаоштрим ударцем погодио је ближи угао
Станчића.

ФК Рудар (Радљево)

Гуњевац- Врело Спорт
1:3 (0:1)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 200.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
Д.Симић у 83. за Гуњевац, а Ристовски у
20. из пенала и 54. и Леонтијевић у 63.
минуту за Врело Спорт. Жути картони:
Ристић, Илић, Стојановић, М.Симић (Г),
Матић, Ристовски, Симић (Ј).
ГУЊЕВАЦ: Стаменић 6, Митровић 6,
Миливојевић 6 (Јанићевић -), Ристић 6,
Вујковић 6 (М.Симић -), Богићевић 6
(Марковић 6,5), Кузмановић 6, Илић 6,5,
Д.Симић 6,5, С.Милошевић 6,5, Стојановић 6
ВРЕЛО СПОРТ: Ђурђевић 7 (Станчић -),
Симић 7, Обрадовић 7, Маринковић 7,5,
Матић 7, Ђорђевић 7, Леонтијевић 7,
Ристовски 8,5, Симеуновић 8 (Јевтић -),
Новаковић 7, Илић 7 (Арамбашић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Ристовски (Врело Спорт)
Разлика у квалитету, а посебно у
спремности, утицала је да утакмица не
добије димензију дербија. Искусни тим
домаћина је добро парирао на старту, а
онда је Ристовски мајсторски асистирао
Симеуновићу кога је срушио Стаменић
унутар казненог простора. Најискуснији
играч Врељана је погодио са 11 метара,
поново је био стрелац након лепе
асистенције Маринковића, а сам је
преузео улогу "пакера" код гола
Леонтијевића. Смањили су гости гас у
финишу, што је искористио Душко
Симић да убалжи пораз Гуњевчана.
1. коло

Гуњевац- Димитрије Туцовић
(Ћелије) 3:1 (1:1)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
Ристић у 37. и 55. и Стојановић у 58. за
Гуњевац, а Д.Павловић у 16. минуту за
Д.Туцовић. Жути картони: Јанићевић,
Богићевић (Г), Арсенијевић, Јевтовић
(ДТ).
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 7,5, Ристић 8,
Симић 7, Билић 7 (Ивковић 7), Вујковић
7, Продановић 6,5 (Богићевић 7),
Кузмановић 6,5 (Миливојевић 7), Илић
7, Митровић 7, Милошевић 7, Стојановић 7
Д.ТУЦОВИЋ: Јевтић 6,5, Симић 6,5,
Јевтовић 6, М.Павловић 6,5, Ђенисић
6,5, Марковић 6, С.Мицић 6 (Војиновић ), Молеровић 6 (Миловановић -),
Арсенијевић 6,5 (З.Мицић -), Станојловић 6,5, Д.Павловић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Срђан Ристић (Г)
Почетак утакмице није био
обећавајући за домаћина, спремна
екипа из Ћелија је преузела иницијативу, а везиста Дарко Павловић је
казнио грешку Продановића. Да је
форма пролазна, а класа вечитапотврдио је некадашњи капитен
Јединства Срђан Ристић. Најпре је из
"слободњака" донео егал, а потом
"украо" лопту гостима и мајсторским
лобом преокренуо резултат. Меч је тада
и преломљен, а брзоноги Стојановић је
само потврдио заслужени тријумф
домаћих у чијим редовима похвале
заслужује и сигурни голман Боројевић.

„Глас ТАМНАВЕ”
МАРКЕТИНГ И ОГЛАСИ

064/2180-588

ФУДБАЛ

15.септембар 2016.г.
4. коло

4. коло

Резултати 2.кола (27/28.08.2016):
Јуниор Н.Н. - ОФК Јабучје 2:1
Искра - Радник
2:2
Пепељевац - Јошева
4:0
Бањани - ЗСК
4:0
Брезовица - Тврдојевац
4:0
Младост - Совљак
2:3
Тулари - Трлић
1:0
Качер - Тешњар
2:0
Резултати 3.кола (03/04.09.2016):
Тешњар - Јуниор Н.Н.
1:0
Трлић - Качер
1:2
Совљак - Тулари
2:0
Тврдојевац - Младост (Д)
0:4
ЗСК - Брезовица
0:1
Јошева - Бањани
1:3
Радник - Пепељевац
1:0
ОФК Јабучје - Искра
0:2
Резултати 4.кола (10/11.09.2016):
Јуниор Н.Н. - Искра
3:0
Пепељевац - ОФК Јабучје
0:0
Бањани - Радник
1:1
Брезовица - Јошева
7:0
Младост (Д) - ЗСК
2:0
Тулари - Тврдојевац
4:1
Качер - Совљак
1:1
Тешњар - Трлић
1:2
1.Bawani
2.Sovqak
3.Ka~er
4.Brezovica
5.Radnik (Ub)
6.Iskra (DB)
7.Mladost(D)
8.Junior NN
9.Trli}
10.Tulari
11.Te{war
12.Pepeqevac
13.ZSK
14.OFK Jabu~je
15.Tvrdojevac
16.Jo{eva

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

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

0 13 : 2
0 9: 3
0 6: 2
1 12 : 3
0 6: 4
1 7: 5
2 8: 5
2 5: 3
2 5: 4
2 6: 6
2 5: 5
2 4: 2
3 1: 7
3 2: 6
4 1 : 17
4 1 : 17

5.коло (17/18.09.2016- 16:00ч):
Трлић - Јуниор Н.Н.
Совљак - Тешњар
Тврдојевац - Качер
ЗСК - Тулари
Јошева - Младост (Д)
Радник - Брезовица
ОФК Јабучје - Бањани
Искра - Пепељевац
6.коло (21.09.2016- 16:00ч):
Јуниор Н.Н. - Пепељевац
Бањани - Искра
Брезовица - ОФК Јабучје
Младост (Д) - Радник
Тулари - Јошева
Качер - ЗСК
Тешњар - Тврдојевац
Трлић - Совљак
7.коло (24/25.09.2016- 15:30ч):
Совљак - Јуниор Н.Н.
Тврдојевац - Трлић
ЗСК - Тешњар
Јошева - Качер
Радник - Тулари
ОФК Јабучје - Младост (Д)
Искра - Брезовица
Пепељевац - Бањани

10
10
10
9
8
7
6
6
6
6
6
4
3
1
0
0
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Тулари- Тврдојевац
4:1 (1:0)

Брезовица- Јошева
7:0 (3:0)

Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Адамовић у 1. и 71., Николић у 59. и Ђокић у 77. за Туларе, а Илић у 73. из пенала за Тврдојевац. Жути картони: Грбић,
Брдаревић (Ту), Марковић, Милић (Тв).
ТУЛАРИ: Мрчић 7, Грбић 7, Шкорић 7,5,
Марјановић 7,5, Брдаревић 7,5 (Ђокић
7,5), Илић 7, Јеремић 7, Ђорђевић 7,5,
Николић 8, Адамовић 8, Милановић 7,5
ТВРДОЈЕВАЦ: Ђурђевић 6,5, Милетић
6,5, Марковић 6,5, Илић 7, Јелић 6,5,
Милић 5, Ранковић 6, Мирковић 6
(Дамњановић 6), Шупут 6 (Милутиновић 6,5), Богданов 6,5, Ракић 6,5
(Трнинић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Иван Николић (Т)
Није прошло ни 30 секунди, а мрежа
гостију се већ затресла. Николић је
украо лопту и идеално упослио Адамовића, нападач домаћих је "лажњаком"
поправио позицију и лако погодио гол
Ђурђевића. Слаба је утеха гостима што
су добро играли после примљеног
гола, тандем Николић- Адамовић је
поново неухватљив за одбрану
Тврдојевца, а најбољи актер меча је
одличну игру крунисао голом након
најлепше акције домаћих. До заслуженог гола, гости су стигли са "беле
тачке" након прекршаја над Милутиновићем, али је Ђокић врло брзо лепим
поготком "оверио" убедљив тријумф
Тулара.

Стадион у Брезовици. Гледалаца: 100.
Судија: Петар Нешковић (Уб). Стрелци:
Д.Младеновић у 5., Руменић у 13. и 47.,
Величковић у 37., 54. и 69. и Симић у
66.минуту. Жути картон: М.Кузмановић
(Ј).
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7, Вуканић
7,5 (Миличић 7), Б.Младеновић 7,5,
Симић 7,5, Д.Младеновић 8, Мирчета 7,5,
Тешић 7,5 (Вујковић 7), Руменић 8,
Танасијевић 7,5, Величковић 8,5,
Филиповић 7 (Анђелић 7,5)
ЈОШЕВА: Јовичић 5, Н.Тешић 5
(В.Тешић 5), Б.Тешић 5 (Вујић 5), Васиљевић 5, Г.Николић 5, Д.Николић 5, Бошковић 5 (М.Кузмановић 5), Лесић 5, Поповић 5, Миљановић 5, С.Кузмановић 5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Величковић (Брезовица)
Канонада Брезовчана против очајне
Јошеве, госте је начео након корнера
капитен Дејан Младеновић ударцем
главом. Дејан Величковић није имао
милости према бившим саиграчима, а
посебно ефектан био је гол Симића
петом.

4. коло

Бањани- Радник 1:1 (1:1)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 200.
Судија: Горан Жујовић (Љиг). Стрелци:
Гајић у 43. за Бањане, а Ф.Луковић у 32.
минуту за Радник. Жути картони: Гајић
(Б), Ђурђевић, Т.Петровић, Јоцић (Р)
БАЊАНИ: Даниловић 7, Ненадовић 7,
Марковић 7,5, Ђорђевић 6,5, Симић 6,5,
Лештарић 7 (Ранитовић 7), Милојевић
6,5, Бабић 7, Илић 6, Леонтијевић 7,
Гајић 7
РАДНИК: Михајловић 7, Лазић 7, Јовић
7, Граховац 7, Јоцић 7,5, Р.Петровић 7,
Ракић 7, М.Луковић 7, Хаџић - (Стевић
6,5), Ф.Луковић 7,5, Ђурђевић 6,5
(Живковић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Небојша Марковић (Бањани)
Два тима која су одлично стартовала
одиграли су тврд и борбен меч у којем
је Раднику припало прво, а домаћину
друго полувреме. Евро-гол Филипа
Луковића "левицом" је био детаљ за
шпице, а да је гол његово средње име,
Гајић је потврдио у финишу првог дела
када је искористио пас Леонтијевића. У
редовима Убљана све похвале заслужује и голман Срђан Михајловић.

2. коло

Брезовица- Тврдојевац
4:0 (2:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 150.
Судија: Мира Милутиновић (Лајковац).
Стрелци: Младеновић у 6., Тешић у 20.,
Руменић у 86. и Вујковић у 87. минуту.
Жути картони: Прибаковић (Б),
Ковачевић (Т).
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић -, Вуканић 7,
Миличић 7, Ашковић 7, Младеновић 7,5,
Симић 7, Тешић 7 (Прибаковић 7),
Руменић 7,5, Танасијевић 7, Величковић
7,5 (Гајчић 7), Анђелић 7 (Вујковић 7)
ТВРДОЈЕВАЦ: Филиповић 6, Ракић 6,5,
Милић 6, Јелић 6, Стојменовић 6,
Марковић 6,5, Мирковић 6,5, Богданов 6
(Дамњановић 6), М.Ковачевић 7
(Митровић 6), Ранковић 6 (Д.Ковачевић
6), Шупут 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Величковић (Брезовица)
Сигурна победа Брезовице и
опроштај од клупе Зорана Ненадовића!
Капитен Дејан Младеновић је начео
Филиповића, а Тешић у свом стиу
матирао бивше клупске другове.
Тврдојевац је играо боље него на
премијери, а можда би меч био
неизвеснији да Мирковић, уместо
мреже, није погодио стативу. Финиш је
припао домаћину, а посебно лепа била
је акција младих "резервиста"- Гајчић је
након продора по десној страни је
асистирао Вујковићу за убедљиву
победу Брезовице.

Добар старт сезоне: ФК Брезовица
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СПОРТ- ЛАЈКОВАЦ

15.септембар 2016.г.

ЖЕЛЕЗНИЧАР КРЕНУО КА СРЕДИНИ ТАБЕЛЕ

Српска лига "Запад", 5. коло

Железничар- Јошаница
0:0

„ДИЗЕЛКА” У НАЛЕТУ
Када се то најмање очекивало,
"дизелка" је засијала пуним сјајем.
Познаваоци српсколигашких прилика
стављају Шумадију у круг најквалитетнијих екипа на "Западу", али је екипа
Драгана Грчића одиграла најбољи меч у
сезони и стигла до прве победе.
Идеолог првог тријумфа био је
Страхиња Софронић- Ваљевац у дресу
"Жеље" је искористио пас "бонуса"
Павловића и ефектним лобом трасирао
пут ка бодовима. Шумадија је жестоко
притискала до краја, Ђурђевић и
Живадиновић су расни голгетери, али је
овог пута Танасијевић имао решење за
њих. Похвале заслужује и комплетна
одбрана, одличан деби имао је новајлија
из Јединства Влада Илић, а вреди
истаћи и Жељка Павловића који је са
непуних 17 година показао да се не
плаши искусних српсколигашких везиста. Две лепе прилике имао је и повратник Драган Томић, срећом неискоришћене шансе се нису осветиле, па су
се Лајковчани радовали вредном "минималцу".
Дуел са Јошаницом донео је
равноправну борбу, а свој дан имао је

Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 300. Судија: Мирослав
Матић (Тршић). Жути картони: Шалипур, Томић (Ж), Бихорац, Хазировић (Ј).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Анђелковић 7,5, Јеремић 6,5 (Латковић 6,5), Ђукетић 7,
Марковић 6,5, Симић 7,5, Шалипур 7,
Дељанин 6,5 (Павловић 7), Обрадовић
7, Плећић 6, Софронић 6,5, Томић 6,5
(Гуџић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Анђелковић (Железничар)
Српска лига "Запад", 4. коло

Значајно појачање са Уба:
Повратник Влада Илић
млади голман Анђелковић који је у два
наврата сјано реаговао. На другој
страни, Железничар је у једној акцији
имао две прилике за гол, али су мреже
остале нетакнуте. Осетио се изостанак
Илића, Радивојевића, Матића и "поцрвенелог" Марковића, а поново је
аплаузе заслужио млади Павловић који
је и поред поврде одиграо одличних 20
минута када је ушао уместо Дељанина.

ЗАДРУГАР ПРОМЕНИО ТРЕНЕРА И КРЕНУО СА МРТВЕ ТАЧКЕ

ПАКИЋ РАЗМРДАО
ЛАЈКОВЧАНЕ
После непланирано лошег старта,
управа Задругара се одлучила за промену на клупи. Задатак да вади "кестење
из ватре" добио је Задругаров војникАлександар Пакић, а противник није
могао бити тежи- Слога из Бајине Баште,
један од главних фаворита за повратак у
Српску лигу.
Бивши-нови тренер је имао задатак да
несумњиво квалитетној екипи поврати
самопоуздање, а да ће на терену прштати
од дуела и борбе- нико није ни сумњао.
Одлука је пала у финишу у продукцији
два Марковића- Немања је идеално
центрирао, а Никола небеским скоком и
школским ударцем главом довео Задругар на корак од прве победе. Имао је
одличну прилику и Бојчић да дуплира
предност, али је и минимална победа
била сасвим довољна да се врате осмеси

Стадион "Бубањ" у Крагујевцу. Гледалаца: 100. Судија: Милош Петровић
(Смедеревска Паланка). Стрелац:
Софронић у 7. минуту. Жути картони:
Урошевић, Љујић, Влашић (Ш), Шалипур (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 7,5, Шалипур 7, Ђукетић 7, Марковић 7, Симић
7,5, Илић 7,5, Дељанин 7 (Плећић -),
Обрадовић 7, Павловић 7,5 (Гуџић -),
Софронић 8 (Латковић -), Томић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Страхиња Софронић (Ж)
Зона "Дрина", 5. коло

Раднички Стобекс (Клупци)Задругар 2:0 (1:0)
Стадион у Клупцима. Гледалаца: 200.
Судија: Немања Јовановић-Џајић (Уб).
Стрелци: Стојановић у 45. и Ф.Матић у
88.минуту. Жути картони: Мијаиловић,
Тадић, Г.Матић, Милутиновић (Р),
С.Марковић, Ашковић (З)
ЗАДРУГАР: С.Марковић 6,5, Новаковић
6,5, Симеуновић 7, Бранковић 6,5,
Ашковић 7, Ник.Марковић 7, Стејанић
6,5, Стјеља 7, Спасојевић 6,5 (Бојичић ), Нем.Марковић 6,5 (Митровић -), Гајић
6,5 (Јеринић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Филип Матић
(Раднички Стобекс)

у редове Задругара
пред пут у Клупце.
Вероватно би се из
предграђа Лознице лајковачки зонаш
вратио у бољем распо-ложењу да је
Стејанић искористио иде-алну прилику
код резултата 0:0, овако је Стојановић
пред одлазак на одмор донео предност
домаћину из слободног ударца. Офанзива Задругара у наставку није донела
промену резултата, гол Јеринића је
поништен због офсајда, а Филип Матић је
из брзе контре ставио тачку на "и". Можда
и више од пораза, навијаче Задругара
забринула је повреда младог
Спасојевића, срећом није дошло
до лома натколенице. Наредног
1. Provo
викенда, Задругар је домаћин
2. Radni~ki (V)
Севојну у мечу 6. кола Зоне
3. Jedinstvo(Ub)
"Дрина".
Б.М.
4. Sloga (BB)

Уб, Лајковац, Коцељева, Владимирци и Мионица

Најбоље место
за вашу рекламу !

064/2180-588

Шумадија 1903- Железничар
0:1 (0:0)

ZONA"DRINA"

5. Ra|evac
6. Ribnica (M)
7. Drina (Q)
8. Radni~ki St.
9. Sevojno
10. Polimqe(P)
11. Ose~ina
12. Sloga (S)
13. OFK Divci
14. Spartak (Q)
15. Zadrugar (L)
16. Jedinstvo (V)

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

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

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

16 : 1
8: 4
6: 3
14 : 5
6: 3
7: 5
7: 6
8: 5
3: 5
7 : 11
4: 6
2: 4
6 : 10
3: 9
2: 8
1 : 15

12
12
11
10
10
10
8
6
6
5
4
4
4
4
3
3

Пратите нас на:
facebook.com/
glastamnave

ФУДБАЛ

15.септембар 2016.г.
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ЈЕДИНСТВО ДРЖИ ПРИКЉУЧАК СА ВРХОМ ТАБЕЛЕ

ОДЛИЧНИ У ГОСТИМА, КИКС КОД КУЋЕ
- Убљани са два "врућа" гостовања донели шест бодова, Дрина однела бод са Шепковца. Нападачи апстинирају, Никола Радојичић и Владимир Симић донели вредне "минималце".
Црвено-бели су, и поред кикса против Дрине на
домаћем терену, у добром ритму. Слога из Сјенице и Спартак
из Љига су морали да честитају Анђићевој чети, а само су
бројни промашаји утицали да се мечеви заврше минималном
победом. На Шепковац стиже у недељу још један новајлијаДивци предвођени тренером Зораном Ненадовићем,
"шамар" од Дрине још пече, па је парола "лако ћемо"
забрањена у табору Убљана.
Никола Радојичић је преузео улогу јунака у Новој
Вароши (Слога због радова на терену била домаћин на
стадиону Златара), искористио је леп пас Николе Ристовског
и рутински матирао Диздаревића. Велики печат победи дао је
голман Љубиша Ракић, неколико критичних ситуација решио
на прави начин и оправдао поверење које му је тренер Анђић
указао.
У Љигу су црвено-бели демонстрирали највећу
доминацију од почетка сезоне, додуше Спартак је био жељан
надигравања, а у тим ситуацијама квалитет долази до
изражаја. Владимир Симић је већ на старту искористио дугу
лопту Николе Радојичића и скок Милановића, мирном
завршницом трасирао је пут ка победи. Што су се убски
навијачи нервирали до краја, критике иду на рачун
Милановића и Ситарице. Пребрзи за одбрану Љижана, имали
су неколико иделаних позиција које су упропастили лошим
избором решења. Рефлексном одбраном код јединог правог
напада домаћина, голман Ракић се побринуо да "маст не оде
у пропаст", а вреди истаћи и врло сигурну партију Лазара
Ристовског на средини, иако ће тек у октобру напунити 17
година. Одбрана врло сигурна и правовремена, чекају се
голгетери да се распуцају, па ће игра Јединства добити праве
шампионске контуре...
Јединство је направило први кикс у новој сезони,
новајлија у лиги из Љубовије се показао као "тврд орах" и
однео трећину плена са Шепковца. Ево кључних цртица са
меча четвртог кола Зоне "Дрина"...

"Хладан туш" на самом старту
Прве акције Дрине показале су да имају одличну
трансформацију, а већ на истеку седмог минута брза
"контра" шокирала је бројну домаћу публику. Хитри
Алемпијевић је искористио пас Вуковића, побегао
штоперима домаћих и у маниру расног стрелца матирао
Ракића. Детаљ који је гостима дао крила, а Убљане
додатно оптеретио у мечу у ком су били изразити
фаворити...

Љубиша Ракић, голман Јединства, спречио је
сензацију у последњим минутима меча против Дрине
Зона "Дрина", 5. коло

СПАРТАК (Љиг) - ЈЕДИНСТВО (Уб) 0:1 (0:1)
Стадион "Ћућин" у Љигу. Гледалаца: 200. Судија: Ненад
Јевтић (Богатић). Стрелац: Симић у 10. минуту. Жути
картони: Вуковић, Ивковић, Петковић (С), Симић,
Јовановић, Л.Ристовски, Панић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7, Љубичић - (од 22. З.Радојичић 7),
Н.Радојичић 7, Марјановић 7,5, Гавриловић 7,5, Андрић 8,
Л.Ристовски 7, Јовановић 7, Ситарица 6,5 (од 75. Панић -),
Симић 8, Милановић 6,5 (од 81. Матић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Симић (Јединство)
Зона "Дрина", 4.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб)- ДРИНА (Љубовија) 1:1 (1:1)
Стадион Јединства. Гледалаца: 600 .Судија: Младен
Глигоријевић (Ужице). Стрелци: Симић у 37. из пенала за
Јединство, а Алемпијевић у 7. минуту за Дрину. Жути
картони: Симић, Марјановић (Ј), Костић, Вуковић (Д)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7, Љубичић 6,5, Н.Радојичић 6,
Марјановић 6,5, Гавриловић 6,5, Андрић 6,5, Радовановић
6,5 (Л.Ристовски -), Н.Ристовски 6,5 (Јовановић 7), Ситарица
7, Симић 6, Милановић 6,5 (З.Радојичић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Јовица Алемпијевић (Дрина)

Инспирација Ситарице за изједначење
Мучили су се домаћи да направе праву шансу и поред
великог поседа лопте, али је тек соло-креација Ситарице
донела изједначење. Лукаво је надмудрио Страњаковића
и натерао га на прекршај, а Влада Симић је рутински
погодио са 11 метара. Мало ко на стадиону је тада мислио
да ће мреже мировати до краја меча...

Промашаји, промашаји...
У тренуцима када је игра Јединства добијала праве
контуре, а то се посебно дешавало када је лоту у ногама
имао Дејан Јовановић, затајили су стрелци. Велике шансе
пропустили су Милановић, Никола Радојичић, Гавриловић главом и Јовановић са дистанце, а последњу у
надокнади и Ситарица. Реализација шкрипи од почетка,
још увек Анђић тражи голгетера за велика дела...

Ракић спречио сензацију
Било би неправедно рећи да су гости само
дефанзивом дошли до бода. Посебно опасни били су у
финишу када је Љубиша Ракић у два наврата демонстрирао класу. Најпре је чудесно зауставио шут Павићевића
под пречку, а потом и укротио одличан "слободњак"
Костића. Ако се зна да је чувар мреже Јединства и Иван
Јовановић, слободно се може рећи да Убљани имају
голмански тандем за суперлигашку сцену...
Б.Матић

Недеља, 18.септембар - 16 h

ЈЕДИНСТВО (Уб) - ОФК ДИВЦИ
Дођите на стадион
и подржите убске црвено-беле !

Немања Матић на трибинама убског стадиона
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА СЕ СПРЕМАЈУ КРОЗ КУП-МЕЧЕВЕ

ЛАКО ПРЕБРОЂЕНЕ
ДВЕ ПРЕПРЕКЕ
Као и ранијих сезона, убске одбојкашице користе купмечеве да се припреме за изазове које ће имати у првенству
Прве-Б лиге. После лаке победе у Малом Зворнику, увек
неугодна Стерија из Београда била је прави тест за тренутну
форму екипе Марине Петровић.
Тренер-средњи блокер ЖОК Уба извела је поставу у
којој је ново лице била коректор Ана Марија Митровић,
Убљанка која је искуство стицала у Лазаревцу и Смедереву.
Минутажу на позицији техничара делиле су Анђела Марковић
и Невена Лазић, за пријем су се бринуле Маја Глишић и Сања
Јаблан уз "либера" Ану Лазић, а друштво у средњем блоку
Марини је правила Миа Вуловић. Кратку епизоду на паркету
имала је Јелена Јелић, а врло брзо у игри треба поново
очекивати Соњу Пузовић.
У првом сету, гошће су стигле до предности 9:6, али је
потом домаћи тим преокренуо на 16:13. Није било
неизвесности у завршници, Невена Лазић је асом закључила
први сет, а други сет је почео капиталном предношћу Уба10:2. Гошће су стигле до 10:14, а блок Мие Вуловић код
резултата 23:19 био је крај надања Београђанки да могу до
изједначења.

Преко Стерије до другог кола
Купа Централне Србије
Гледаоци су се већ спремали кући код резултата 23:19 у
трећем сету, али се ипак играо и четврти. У њему није било
дилема, после резултата 9:9 све је ишло на воденицу домаћих,
па је тријумфом од 3:1 изборен пласман у друго коло Купа на
територији Централне Србије.
Б.Матић

КК УБ НА ПОЧЕТКУ НОВЕ СЕЗОНЕ

КОМПЛЕТНО
РЕНОВИРАЊЕ
Иза кошаркаша Уба је најуспешнија сезона у историји
клуба у којој су тек у последњем колу остали без пласмана у
Прву-Б лигу. Најаве о великом броју одлазака овог лета су се
обистиниле, поновно формирање Радничког из Обреновца
утицало је да на убском паркету више не гледамо
Даниловића, Милосављевића, Јадранина, Хускића и Боричића, а у овом тренутку је неизвесно колики ће бити ангажман
најбољег српсколигашког тандема Веселиновић- Поповић.
Капитена већ дуже времена мучи повреда која захтева
озбиљније лечење, а први убски кошгетер имаће пуно
обавеза на приватном плану. Ипак, на првом окупљању
тренер Душко Ружичић није очајавао, ваљевски стручњак
верује да ће Уб опет имати респектабилну екипу:
- Наравно да је илузорно очекивати сезону сличну
прошлој, али верујем да нећемо страховати за опстанак.
Очекујем велики напредак у
смислу бројности и квалитета рада на тренингу, а јасно
је којим стилом ћемо игратијако, агресивно и на граници
фаула. Пуно тога ће зависити од доприноса Поповића
и Веселиновића, а имамо и
нових играча у "ростеру".
Рекет ће пробати да затворе
новајлије Милутиновић и
Миловановић, на позицији
бека ново лице је Давидовић, а сигурно је да озбиљна
минутажа чека и младе убске
момке Пантелића и Миливојевића. Староседеоце преАлекдандар
дводи Влада Марковић, а ми
Веселиновић
ћемо пробати да се у
допунском прелазном року
појачамо са још 3-4 квалитетна играча.
Иако неће многи делити моје мишљење,
верујем да ће се већина фаворита
"загрцнути" на убском паркету- рекао је
ваљевски тренер на првом окупљању, где
се појавио и председник Звонко Минић и
пожелео здравља и успеха играчима.
Почетак првенства Српске лиге
"Запад" заказан је за 8/9. октобар.
Б.М.

www.glastamnave.com

Mika
SALON

- PEDIKIR
- MANIKIR
- NADOGRADNJA
I IZLIVANJE NOKTIJU
- DEPILACIJA

Svete Popovića 48, Ub
(preko puta Silosa)

069 11 10 365

Sportska hala Ub- ponedeljak, sreda i petak (od 18 do 20h)
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ПОБЕДЕ ТОРИНО ХИЛА
И КАЛИНЕ ЛЕЈДИ
Двоструки тријумф Тике Вујковића
Традиционалне Љубичевске игре донеле су доста
успеха грлима са овог поднебља, а серију добрих резултата
отворио је Торино Хил власника Александра Ашковића. Он
је у трци "Војвода Миливоје Живановић" био најбржи на
1100 метара, вођен сигурном руком Тике Вујковића оставио
је Тринити Ривера за једну дужину и свом газди обезбедио
награду од 125.000 динара.
Сутрадан је Вујковић
поново тријумфовао, овога
пута са Калином Лејди која
је у власништву његове
породице. Трка Браничево
на 1800 метара донела је
узбудљиву борбу са Ирином, али је награда од
250.000 динара за дужину
тела припала врељанском
грлу старом три године. У
истој трци, А Капела са
Гораном Мешетовићем у
седлу стигла је до четврте
позиције и уграбила награТика Вујковић
ду од 30.000 динара.
Одличну форму показао је Џамука трци Меморијал
"Благоје Урошевић" - ГРУП 3 (1600 метара) у силовитом
финишу престизао је једног по једног ривала, једини је
успео да му одоли Блек Монк. Јахао га је Саша Глоговац, а
Драган Љубомировић се морао задовољити наградом од
62.500 динара. У изузетно јакој конкуренцији, Огон са
Миланом Конкољем у седлу није могао боље од 8. места у
трци дана "Куп Љубичева", прво место освојио је Родезиен
Сторм.
Б.Матић

PVC I ALU STOLARIJA

SunDex
Svete Popovića 84, Ub

www.sundex-stolarija.com

014/412-466; 064/900-67-55; 060/700-67-55

UGRADNJA I REPARACIJA
VETROBRANSKIH STAKALA
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УБСКИ РУКОМЕТАШ ОТВОРИО НОВУ
СТРАНИЦУ ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ КАРИЈЕРЕ

ИТАЛИЈА НОВА
СТАНИЦА ЗА ПАВЛОВИЋА
После грчких епизода у
Верији и Дикеасу из Атине, а
потом и одличне сезоне у
дресу Охрида, леворуки
"бомбардер" Дарко Павловић
ће испробати живот и на
"чизми". Нова станица убског
рукометаша је градић Мало
близу Вићенце, члан А-1
италијанске рукометне лиге
група "Север", а занимљиво је
да ће Павловић бити једини
странац у редовима екипе коју
Дарко Павловић
предводи тренер Фабрицио
Гедин:
- Било ми је лепо у Охриду, клуб је изборио и пласман у
Европу, али је одустао из финансијских разлога. Привукла ме
је понуда из Италије, желим да у својој каријери имам што
више изазова, а први утисак је да сам направио добар потез.
Дебитовао сам на турниру у Болцану, постигао 21 гол на три
утакмице, а на наредном турниру одмерићемо снаге и са
шампионом Фасаном. Циљ је да у нашој групи будемо међу 4,
а потом у плеј-офу у конкуренцији 12 најбољих екипа
нападнемо излазак у Европу- каже један од најбољих убских
рукометаша у овом веку.
Док је у фази учења италијанског језика, Павловић се са
тренером и саиграчима споразумева на енглеском, а за халу
свог новог клуба каже да га подсећа на убску. Иако у Италији
рукомет није међу најпопуларнијим спортовима, 29огодишњи Убљанин је задовољан финансијском страном
уговора, а навијачи од њега пуно очекују у наступајућем
првенству које почиње 24. септембра. С обзиром на "громове"
које крије у својој "левици", нема сумње да ће им дати пуно
разлога за аплаузе...
Б.М.

СКУПШТИНА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈE

КРСМАНОВИЋ
ПОТПРЕДСЕДНИК
Председник Рукометног
клуба „Уб“ Владислав Крсмановић, на скупштинској седници
РСС-а, одржаној у четвртак, 8.
септембра, изабран је за потпредседника Скупштине Рукометног савеза Србије, на предлог делегације Рукометног
савеза Београда и рукометних
радника (бивших играча и
репрезентативаца) окупљених
око кандитатуре Божидара
Ђурковића за председника
Управног одбора РСС-а.
Због бројних неправилности и вођења поступка
избора, на шта је посебно указивао Владислав
Крсмановић, седница је прекинута и у договору два
председничка кандидата, одложена за 20 дана.

066 447 477
063 71 83 474

SERVIS I PUNJENJE AUTO-KLIMA
odloženo plaćanje
čekovima građana

РУКОМЕТАШИ УБА У ПОДМЛАЂЕНОМ САСТАВУ УЛАЗЕ У НОВУ СЕЗОНУ

ВИДИЋ ПРЕДВОДИ УБСКУ ДЕЧУРЛИЈУ
Старт првенства у петак, 16.септембра,
против Пожаревца 2 (20h) у убској Хали спортова
Убски рукометаши су у прошлој сезони изгубили
прволигашки статус, а незавидна финансијска ситуација
није дала управи клуба велики избор у креирању тима за
Другу лигу "Центар". Срећа је да се велики рукометни
стваралац Душан Видић одлучио да остане на кормилу,
овога пута чека га изузетно тежак посао да од скромног
играчког кадра направи респектабилан тим:
- Мислим да је клуб у најтежој ситуацији у последњих
20 година, али се рада и изазова никад нисам плашио.
Крећемо практично од нуле, са голобрадим момцима и
неким повратницима који су направили паузу у активном
игрању рукомета, тако да је незахвално правити било какве
прогнозе. Од 1. августа смо у погону на Школарцу, 6.
септембра ушли смо у халу, а већ 16. септембра почињемо
првенство у конкуренцији Металопластике 2, ОРК Колубаре,
Прве искре, БАСК-а, Смедерева.... Први ривал је Пожаревац
2 у петак од 20 часова у убској хали, надам се да нас наша
верна публика неће напустити сад када нам је најпотребнија- рапортира тренер Душан Видић.
Убљани су били редовни учесници Меморијалног
турнира у Тешњу "Фуад Прњаворац- Фудо" (19/20. август)после тесног пораза од Криваје у полуфиналу, Убљани су
надиграли екипу из Санског Моста са 27:24 и освојили треће
место. На турнир је путовало 14 играча (уз Косту Петровића

Састав РК Уб који је наступао у Тешњу
који више није члан Уба), назире седа ће носиоци игре у новој
сезони бити Ранковић, Драгишић, Вукосављевић, голман
Јовановић, Стокић..., а навијаче ће сигурно обрадовати повратак на паркет пивота Симића и Ђуричића. Биће ту још
повратника попут Стефана Милошевића, Дамњановића и
Петрића, велику главобољу Видићу направиле су озбиљне
повреде Јовичића и Рајковића, а надају се Убљани и помоћи у
виду перспективних играча на двојну регистрацију из суперлигаша Шамота...
Б.Матић

PRVA UBSKA MENJA^NICA

NOVO U KRALJU !

Ul. Kralja Petra Prvog 34, Ub

NAJPOVOLJNIJI KURS ZA SVE VALUTE !!!

BRZO, LAKO, EFIKASNO...

TRANSFER NOVCA ZA CEO SVET
- PRIJEM NOVCA IZ INOSTRANSTVA
- SLANJE NOVCA IZ SRBIJE
- BEZ ČEKANJA U REDOVIMA
- MOMENTALNA ISPLATA
- NIJE POTREBAN RAČUN U BANCI

