Наредни број излази:
8.октобра 2015.

Година XXIV / БРОЈ 149 / 24.СЕПТЕМБАР 2015. / Излази сваког другог четвртка
facebook.com/glastamnave

NOVO !

PERIONICA

RESTORAN - MESARA - PRODAVNICA

10 godina sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
014/412-212 ново!

TADING

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

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

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

Vuka Karadžića br.28, Ub 014/414-390
(preko puta Osnovne škole)
RAČUNARI
BELA TEHNIKA
TEPISI
POSUĐE

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ПОВЕРЕНИЦИ И ПОВЕРИОЦИ

ОТПОР БЕЗАКОЊУ
Једна Странка и њени огранци
Телефон је зазвонио сасвим обично... Све друго,
после, то није било... Неко је нашао бројеве телефона у
евиденцији чланства од пре више од 20 година и, сада,
кренуо са позивима. Подељена Странка, вероватно, није
поделила и све податке из рачунара. Очигледно,
цвркутави глас, са друге стране телефонске (стабилне)
линије, није био упознат са одлукама о искључењу.
Јавља да ће тог и тог дана доћи активисти ... На питање да
ли тај Одбор постоји у Убу, брзо се исправља: ‘’Имамо
поверенике...’’

Уб, данас
Значи, опет се почиње од повереника. Да ли су то
они који су Странку ‘’прославили’’ после петооктобарских промена, они који су чекали да се све заврши, да
буде сигурно, па се, онда учланили, увели своје (сличне)
присталице, на брзину створили гласачку машину,
додворили се тадашњем врху Странке представивши се
као ’’екипа’’ која побеђује на следећим изборима...? У
међувремену нелегално руководство општине је,
Одлуком тадашње Владе, претворено у такозвану
Принудну управу (Привремено Општинско веће) и...
врата за будућа неславна догађања била су отворена.
Први потез новог руководства Општинског одбора те
Странке било је искључење дотадашњег председника и
координатора победничке каолиције 2000-те... После је
искључен и следећи председник Одбора... Следила је и
чистка свих оних који су се нашли на листи за локалне
изборе, која је поносно понела назив ‘’Отпор безакоњу‘’.
Није остварен цензус а да је прихватила понуду носиоца
поменуте листе, Изборна листа Странке би имала два
одборника више у Скупштини. Али, циљ, тој листи, није
био отпор безакоњу, него супротно. После, видели смо их
на делу.
Сада, видимо и то, почињу од почетка, од
повереника. Да ли ће на предстојећим изборима
остварити цензус? Никад се не зна. Једно је сигурно, они
који памте све што је ‘’екипа’’ обећала, а урадила
супротно - неће их гласати...
Ипак, предстоји изборна кампања, а овај народ
има пословично кратко памћење... (?)
М.М.

ИМА ЛИ НАДЕ?
Кажу да, онај ко остане без наде,
самог себе осуђује на крај...

И

ма ли наде за Србију? Да ли нам се спрема све
оно што кружи, у разним верзијама,
друштвеним мрежама? Долазе ли, код нас,
милиони гладних избеглица? Да ли светски моћници,
заиста, планирају да од Србије направе велики
прихватни центар и тако зауставе најезду (наводних)
Сиријаца на Европску унију? Да ли су то економске
избеглице, азиланти или мешавина једног и другог?
Има ли терориста у тој, готово, непрегледној маси?
Има ли наде да Србија буде спашена? Драма је у току, а
наши политички коментатори ћуте, медији организују
риалити програ-ме, а власт... па, углавном се, поред
интензивних дипломатских активности о којима
добијамо фризи-ране информације, прегања око
избора, који су били најављени за децембар, а сада се
говори о новом термину - марту(?).
Иначе, наде увек има. Кад је не би било живот би био
бесмислен (свакоме ко је носи у срцу живот изгледа
лепше - па, и некаква нада у спас и бољи живот је
довела већину избеглица ту где су, а неки су, ипак, чак,
стигли до циља - Немачке).
Е, сад! Србија је толико угрожена да, макар они који су
увидели размере проблема, не виде ни један разлог за
оптимизам. Много тога указује на сценарио по којем се
води специјални рат у којем ће, ако се овако настави,
Србија бити колатерална штета и то са несагледивим
последицама по Балкан, Европу, па и цео свет.
Званични подаци су запањујући. На пример, само
током прошле године преко пола милиона избелица
затражило је азил у европским земљама. У богате
арапске земље и у САД - ни један (?). То су званични
подаци који говоре довољно.
Прогнозе за период који је пред нама су, најблаже
речено, забрињавајуће. Србија се пуни и са оне стране
са које избеглице долазе, али и са оне на коју су се
упутиле, јер их из Немачке враћају (онај број који је, по
њиховој процени, вишак), Мађарска је по хитном
поступку донела Закон и затворила своје границе за
избегличке колоне, а Хрватска, уз спор са Словенијом,
убрзано ради на затварању - подразумева се чега, како
и зашто...
Оне наде које смо гајили у боље сутра у убској
општини, с обзиром на досадашњи ток догађаја, полако се топе у сивилу свакодневнице појачане неиспуњеним изборним (и другим) обећањима. Стрпљење
издаје и оне са најдебљим живцима. Радна места, која
су најављивана на сва звона (којима је звонио и аутор
ових редова у жељи да пробуди драгоцену наду у све
депресивнији корпус незапосле-них), још су у
магловитој будућности, још увек је све ’’на леру’’, још
увек благодети отварања новог копа у Радљеву уживају само изабрани (као, својевремно, у никад изграђеној термоелектрани, где неки дочекаше и пензије, а
ми смо, скоро, заборавили кад је изградња започета).
Шта нас очекује? Долази хладна, дуга зима и собом
доноси много проблема. Да ли ће бити довољно
струје? Како ће функционисати све остало? Докле ће
нас довести депресивност која је последица свега
онога што смо преживели последњих деценија, а
нарочито на самом крају прошлог века? ‘’Милосрдни
анђео’’ још увек узима данак, осиромашени уранијум
делује невидљиво и деловаће ко зна колико још. А
сада видимо да је ‘’она Олуја’’ била само пробни
балон, минијатурна увертира, за избегличке колоне
којих смо се нагледали од ‘’арапског пролећа’’ (2011)
до данас.
Спремили смо зимницу и огрев... Колико је ко могао...
Долази зима, дуга и хладна...
Ипак, нада нам остаје. Без ње би све било бесмислено.

АКТУЕЛНО
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У МУРГАШУ

ОТВОРЕНА ФАБРИКА
БРИКЕТА
Почетак рада фабрике означили су председник
општине Уб Дарко Глишић, директор РБ
„Колубара“ Милорад Грчић и власник фирме
„Best Energy Briquette“ Никола Милошевић
Фабрика за производњу угљених брикета „Best Energy
Briquette“ у понедељак је званично отворила своје постројење у Мургашу. У погонима који се налазе у некадашњим
халама предузећа „Рад“, запослено је 40 радника, али с
обзиром на то да је од октобра планирано повећање
производних капацитета, убрзо ће бити примљено још 20
радника. Дневна производња тренутно је 50 тона брикета, а
сировину обезбеђује Рударски басен „Колубара.“
У присуству званица и гостију, почетак рада фабрике у
Мургашу означили су председник општине Уб Дарко Глишић,
директор РБ „Колубара“ Милорад Грчић и власник фирме
Никола Милошевић.
Отварање погона у Мургашу, који је до недавно био
закоровљен, од изузетног је значаја за убску општину и улива
наду у боље сутра рекао је том приликом Глишић.
-Податак да 40 људи овде ради и да 40 породица има
извор егзистенције даје на тежини отварању једног оваквог
објекта, поготово ако уземемо у обзир да ће у наредном
периоду бити запослено још 20 радника. У једном објекту који
је био без наде, потпуно обрастао у коров, у халама које нису
служиле ничему, успели смо да, у релативно кратком року,
покренемо производњу. Ово је прва фабрика коју, после

Производња ради у три смене

Никола Милошевић, Дарко Глишић и Милорад Грчић
са руководством општине Лајковац током обиласка фабрике
дужег времена отварамо, али не и последња, чиме шаљемо
јасну поруку да чинимо све што је до нас како бисмо
обезбедили бољи живот грађанима општине, навео је Глишић
захваливши се инвеститору што је новац уложио у оживљавање производње у Мургашу, као и „Колубари“ која је била
партнер локалној самоуправи у тој инвестицији.
Рударски басен „Колубара“ је више од две и по године
неуспешно покушавао да прода угљену прашину, напоменуо је
директор Милорад Грчић.
- Угљена прашина је нешто што „Колубари“ у производњи
сушеног угља, прави велику сметњу и оно што је, на жалост,
истина доста инвеститора се јављало и долазило код нас због
тога. Прихватали смо да, по њиховој жељи о,гласимо продају
прашине, међутим сви су одустајали када би схватили да је
потребно инвестирати озбиљне новце у отворање фабрике и
сви су били само по једном у „Колубари“. Драго ми је да се
коначно појавио неко ко је схватио да без улагања нема обрта,
да без обрта нема профита и такви људи су створили ову
фабрику, казао је Грчић.
Идеја за фабрику брикета у Мургашу потекла је од
општине Уб, која је, по убрзаном поступку, обезбедила
потребне сагласности и дозволе за почетак радова, истакао је
Нилола Милошевић, власник фирме „Best Energy Briquette“.
Захваливши се руководству локалне самоуправе на свему што
је учинила како би овај пројекат заживео, Милошевић је
најавио нова улагања у Мургашу, тако да ће до краја октобра
производни капацитет бити дуплиран и, уместо садашњих 50,
износиће 100 тона брикета по дану.
Угљени брикети су нов енергент на нашем тржишту и
праве се од угљене прашине из Вреоца, која се сабија под
великим притиском.

ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

БЕЗ ДИСКУСИЈЕ
Гласовима свих присутних одборника донета
одлука да се за дугогодишњи рад и трајан
допринос развоју општине Уб Повеља
заслужног грађанина, постхумно, додељује
Мирославу Селаковићу Фаљи
На трећој седници Скупштине општине Уб, одржаној 14.
септембра, представници народа су свих предложених 15
тачака дневног усвојили готово без икакве дискусије, тако да
је заседање трајало свега 45 минута. Гласовима свих
присутних одборника донета је одлука да се за дугогодишњи
рад и трајан допринос развоју општине Уб Повеља заслужног
грађанина постхумно додељује Мирославу Селаковићу
Фаљи (1937-1986), председнику убске општине од 1972. до
1982. године. Одлука је донета на предлог грађана, који су у
образложењу упућеном Скупштини навели да је Селаковић у
поменутом периоду „иницирао и завршио низ пројеката од
суштинског значаја за функционисање општине Уб”, као што
су хотел „Тамнава”, ОШ „Милан Муњас”, Градски базен,
Градски фудбалски стадион, фабрике „Убљанка”, „Петар
Велебит”, „Керуб”, „Трудбеник”, Млекара
„Дехран”,
Аутобуска станица „Стрела Уб”, површински коп у Слатини,
фарме крава (Чучуге), кунића (Совљак) и свиња (Бањани) и
многих других пројеката. „Такође је многим становницима
Уба и околине омогућио да се запосле, што је за њега
представљало приоритет, а истовремено је са својим
сарадницима поставио и реализовао урбани изглед и
садржај насељеног места Уб”, стоји у предлогу да се
признање Заслужног грађанина, постхумно, додели
Мирославу Селаковићу Фаљи.

Детаљ са треће седнице СО Уб
На дневном реду била је и информација о извршењу
општинског буџета за период од 1. јунуара до 30. јуна текуће
године. У првих шест месеци, остварен је приход од 384
милиона динара, што чини 42 одсто буџета на годишњем
нивоу, пројектованог у износу од 906 милиона динара, али је
констатовано да је доста новчаних средстава обезбеђено од
Републике и донација, што није уврштено у општинску касу.
Због преласка у Дирекцију копа „Радљево”, са места
директора Дирекције за уређење и изградњу Уба разрешен је
Звонко Минић, а за в.д. директора именован је Живорад
Лазаревић, дипломирани грађевнински инжењер.
На трећем овогодишњем заседању локалног парламента,
прихваћен је и завршни буџет Општине Уб за прошлу годину,
као и финансијски извештај Комуналног јавног предузећа
„Ђунис” за исти период. Одборници су дали и сагласност на
Одлуке о грађевинском земљишту и именовали нове чланове
Општинске комисије за планове и Школског одбора ОШ „Свети
Сава” у Памбуковици.
Д.Недељковић
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ОПШТИНА УБ

ДИРЕКТОР ЕПС-а НА УБУ НАЈАВИО

ИЗ “РАДЉЕВА“ ПРВЕ
ТОНЕ УГЉА 2017.ГОДИНЕ
У плану су нове инвестиције и нова
запошљавања у општини Уб и мислим да долазе
још бољи дани за све грађане у овој локалној
самоуправи, рекао је Александар Обрадовић
након састанка у Дирекцији копа „Радљево“
У посети Убу, 8. септембра, био је генерални директор
Електропривреде Србије Александар Обрадовић који је
најавио да ће прве количине угља са новог површинског
копа „Радљево” бити произведене 2017. године. Он је, на
састанку са председником општине Уб Дарком Глишићем и
директором огранка Рударског басена „Колубара”
Милорадом Грчићем, разговарао о реализованим и
предстојећим активностима везаним за отварање тог
угљенокопа, који ће бити један од најважнијих снабдевача
српских термоелектрана у наредном периоду. После радног
састанка, одржаног у Дирекцији за стручне послове ПК
„Радљево” у оснивању, Обрадовић је новинарима рекао да
је од 1. јуна ЕПС другачија компанија, са новим плановима,
али су они и даље везани за развој рударског сектора.
- У плану су нове инвестиције и нова запошљавања у
општини Уб и мислим да са политиком ЕПС-а, која је
базирана на великом развоју рударског сектора, за шта
имамо и подршку Владе Републике Србије, долазе још бољи
дани за све грађане у овој општини. Интензивирали смо
активности на отварању копа „Радљево”, где са радовима
крећемо следеће године. Тада ће бити покренути први
јаловински системи, док ћемо прву производњу угља са
новог копа имати 2017. године, најавио је Александар
Обрадовић.

Састанак је одржан у Дирекцији за стручне
послове ПК „Радљево” у оснивању на Убу

PROIZVODNJA I UGRADNJA

BEHATON
PLOČA

Глишић, Грчић и Обрадовић
Председник општине Уб Дарко Глишић изразио је
задовољство због „веома конструктивног и значајног
састанка”, на коме су прецизирани наредни кораци у даљој
реализацији капиталне инвестиције.
- Коп „Радљево” је од виталног значаја за Републику
Србију, али пошто се налази на територији општине Уб, свакако
је веома битан за нас и биће значајан замајац у развоју општине,
оценио је Глишић захваливши се Обрадовићу и Грчићу што су
предано радили на овом значајном пројекту.
Експропријација земљишта за потребе отварања
угљенокопа „Радљево” одвија се према плану и овај поступак
спроведен је на површини од непуних 110 хектара, саопштио је
директор огранка РБ „Колубара” Милорад Грчић.
- До сада смо реализовали око 200 милиона, а надам се да
ћемо до краја године успети да реализујемо још око сто
милиона динара. У рударству је најважнија експропријација и
припрема за откривку, због чега је веома битно да процес тече
више него задовољавајућом динамиком, констатовао је Грчић
уз подсећање да је пројекат копа „Радљево” конципиран 1976.
године, те да ће после четири деценије на њему почети
производња откривке. То гарантује будућност „Колубари”,
стабилност Електропривреди и опстанак целог овог региона,
јер Рударски басен, како је истакао, значи живот не само за
Лазаревац, Уб и Лајковац, већ и за неколико општина које се са
њима граниче.
Д.Недељковић

ОКО НАС

24.септембар 2015.г.

ЛАКЕ ТЕМЕ,
КИЧ И ШУНД
Разлика између ријалитија и
политике је што су ријалити
опасни кад их гледаш, а политика
је опаснија кад затвориш очи
Новинарство је, дефинитвно, спало на најниже
гране. Некада пожељна и цењена професија интелектуално доминантих и, пре свега, школованих кадрова,
данас је осиромашена, презрена, материјално понижена и под притиском политике и оглашавача максимално таблоидизована. Већина “најтиражнијих“
дневних новина у Србији преплављена је лаким
темама, кичом и шундом. Једноставно, као што каже
стара изрека “папир трпи све“, тако и штампање
најпрљавијег смећа, чији су актери небитни и потпуно
безвредни ликови, све више узима маха. Морамо ли
сви да знамо да ли тамо нека певачица или старлета
носи гаће? Морамо ли свакога дана да утврђујемо
градиво са “Фарме“, из “Парова“, “Великог брата“... Не
само штампа, и телевизија је предубоко загазила у
понор сензационализма, заборављајући на своје
основне функције информисања и едукације. Уместо
тога, сервирају нам се квази информације, заглупљују
нас вулгаризмима, површношћу, сензацијама, а да нико
у овој држави не реагује. Где је у свему томе Министарство културе и информисања, шта раде ти људи и који
је њихов примаран посао?
Ваше је да ли ћете да читате или гледате те
“бљувотине“? Сигурно ћете рећи да могућност избора
постоји али то, свакако, не значи да не треба поставити
границе. Како ћемо ово друштво мењати на боље, ако
се свакога дана бавимо људима из ријалити емисија?
Замислите шта би се десило када би легализовали
дрогу која би била доступна на сваком кораку. Колико
би наркомана направили за само неколико месеци?
Некада су се у нашим домовима читале “Вечерње новости“ и “Политика“, данас су то некакви
“Курири“ и “Информери“. Озбиљно и право новинарство једино још опстаје у недељницима, али је питање
колико људи њих купује. Једва да се и виде на трафици
од свеопштег “жутила“. У поплави информација које
извиру са насловних страна, читалац је више бомбардован неистинитим садржајима, него информацијама.
Данашњи “новинари“ све више постају ’’иследници’’,
преузимају улоге полицајаца и тужилаца, уз потпуно
одсуство непристрасности, одговорности и поштовања личности, као једних од основних постулата
новинарства.
У данашње време, намеће се утисак, да институцијама власти одговара сво то затупљивање народа и
скретање пажње са важних, рекло би се, судбоносних
питања за будућност наше земље. Политички програми и стратегије развоја одавно су изгубили смисао,
па тако и на наредним изборима нећемо одлучивати на
основу политике која нам се нуди, већ по томе који су
нам политичари симпатични. Разлика између ријалитија и политике је што су ријалити опасни кад их
гледаш, а политика је опаснија кад затвориш очи. С
обзиром да смо се већ уморили од многобројних
чинилаца на нашој политикој сцени, Кристијан и
Станија нам дођу као “релакс терапија“ за све
изгубљене године, које смо протраћили уз “Утиске
недеље“ и досадну и џангризаву водитељку која нас је
искључивала из програма баш кад смо имали нешто
паметно да кажемо.
Нажалост, најобјективније новинарство можете
пронаћи још само у форми сатире на сајту “njuz.net“
који свакодневне новости представља у огледалу.
Некада је довољно само прочитати њихове наслове, а
један од данашњих гласи “Алармантно: Грађани због
ријалитија неће ни приметити раст стандарда“.
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НА УБУ ПРЕДСТАВЉЕНА СТУДИЈА О УНАПРЕЂЕЊУ
ЗАШТИТЕ ОД ВОДА У СЛИВУ КОЛУБАРЕ

ЕФИКАСНИЈЕ ПЛАНИРАЊЕ
ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
Поред представника 16 општина у сливу Колубаре,
надлежних министарстава и институција,
презентацији присуствовали и представници
Владе Јапана и Програма УН за развој
У организацији ЈП „Србија воде“, на Убу је одржана
презентација Студије о унапређењу заштите од вода у сливу
Колубаре, који је током прошлогодишњих мајских поплава
претрпео највећу штету. Студија је део ширег пројекта „Унапређење отпорности за одговор на ванредне ситуације”, који
финансира Влада Јапана са 3, 46 милиона долара, а спроводи
Програм Уједињених нација за развој (УНДП), у сарадњи са
Канцеларијом Владе Србије за помоћ и обнову поплављених
подручја. Презентацији Студије, чија је израда поверена
„Институту Јарослав Черни“ присуствовали су представници 16
општина у сливу реке Колубаре, као и надлежни из ресорних
републичких министарстава и институција.

Презентација студије одржана је на Убу
Учеснике скупа у сали Техничке школе поздравио је
председник општине Уб Дарко Глишић и изразио спремност
локалне самоуправе да се укључи у решавање проблема поплава.
- Општина Уб је тешко пострадала у прошлогодишњим мајским
поплавама. Имали смо велике штете не само на стамбеним
објектима, него и на пољопривредном земљишту, а Уб је
пољопривредна општина, обзиром да две трећине становништва
живи на селу. Због тога, општина Уб прихвата сваку иницијативу и
активности који ће за резултат имати смањење ризика од поплава
и жели да заједно са другима помогне у решавању проблема
поплава, како у будућности не бисмо имали оволике штете, а
Студија јесте први корака ка ефикаснијем планирању заштите,
рекао је Глишић, захваливши се Влади Јапана, УНДП-у и
Канцеларији за обнову на помоћи и подршци.
Представник Амбасаде Јапана у Београду Такаши Марујан
подсетио је да ову земљу често погађају велике природне
катастрофе, које указују да је кључ за свођење на минимум
њихових негативних утицаја у предузимању превентивних мера.
„У том смислу, Влада Јапана је одлучила да финансира
израду ове Студује и очекујемо да ће се у свим општинама у сливу
реке Колубаре спровести мере за спречавање природних
катастрофа“, казао је Марујан и додао да је Јапан прошле године
обезбедио пет милиона долара за реконструкцију и обнову
поплављених подручја у Србији.
Заменик сталног представника УНДП-а за Србију Стелиана Недера
похвалила је републичку Владу и Канцеларију за обнову на свему
што раде у области превенције од поплава. Како је истакла,
превенција спасава животе, омогућава одржив развој и седам пута
је јефтинија од обнове и санације штете. Програм УН за развој је
након поплава обезбедио средства за изградњу 18 противбујичних
брана у региону Западне Србије, а у плану је изградња још пет на
притокама реке Колубаре, најавила је Недера.
У прошлогодишњим поплавама, штете у сливу Колубаре
чиниле су 60 одсто у укупним штетама у Србији, указао је технички
директор ЈП „Србија воде” Вељко Димитријевић, због чега је
неопходно унапредити заштиту од вода у овом сливу и створити
услове да се боље управља ризицима од поплава. Према његовим
речима, задатак Студије је да се дефинише концепција интегралне
заштите од великих вода у сливу површине 3.638 квадратних
километара, која обухвата инвестиционе радове и неинвестиционе
мера. Резултати Студије треба да омогуће израду плана
управљања ризицима од поплава, као што је предвиђено Законом
о водама.
Након уводних излагања, руководилац израде Студије др
Марина Бабић Младеновић присутне је упознала са методологије
рада на овом документу и спроведеним активностима.
Д.Н.
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ЛАЈКОВАЦ

24.септембар 2015.г.

ОТВОРЕНЕ НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ ОПШТИНСКОГ ОДБОРА СНС ЛАЈКОВАЦ

БЛИЖИ
СУГРАЂАНИМА
Циљ нам је да у наредном периоду покренемо
развој наше општине и отворени смо за добре
идеје и сугестије свих људи који имају шта да
понуде- рекао је Владан Костић, председник
ОО СНС Лајковац, окупљеном чланству и
страначким колегама из округа.
Лајковачки напредњаци отворили су, 15.септембра,
нове страначке просторије у улици Владике Николаја (преко
пута зграде Општине Лајковац), у присуству представника
општинских одбора СНС-а Уба, Лазаревца, Љига и Мионице,
општинског руководства, представника јавних предузећа и
многобројног чланства. Свечану врпцу пресекли су Дарко
Глишић, потпредседник Извршног одбора СНС и Владан
Костић, председник Општинског одбора СНС Лајковац. Они
су пожелели добродошлицу новим члановима: Мили
Митровић, директорки ПУ „Лептирић“, Предрагу Мирковићу,
заменику директора ЈП „Дирекције за уређење и изградњу“,
Ивану Крушкоњи, директору Средње школе “17.септембар“,
Радивоју Ненадовићу, бившем председнику општине
Лајковац, као и бројним симпатизерима који у све већем
броју дају подршку политици коју спроводи премијер
Србије Александар Вучић.

Свечано пресецање врпце:
Владан Костић и Дарко Глишић
Владан Костић, председник ОО СНС Лајковац, рекао је
да, у периоду који следи, треба решити значајан број
проблема који тиште већину становника општине Лајковац.
- Између осталог, уз помоћ механизације РБ “Колубара“
покренули смо пресипање локалних путева у свим месним
заједницама, а уз помоћ Дирекције решавамо проблеме
расвете. Успоставили смо рад више савета, за спорт,
здравство, питања пензионера, енергетику, социјална
питања и омладину. Циљ нам је да у наредном периоду
покренемо развој наше општине и отворени смо за добре
идеје и сугестије свих људи који имају шта да понуде. Када
сам изабран на место председника општинског одбора,
обећао сам реорганизацију странке, а неколико корака ка
том циљу већ смо испунили. Само преданим и поштеним
радом можемо стећи поверење наших суграђана и
направити разлику између Српске напредне стране и
осталих- закључио је Костић.
Андрија Живковић, секретар ОО СНС и заменик
председника општине Лајковац, пожелео је добродошлицу
новим члановима, истакавши да се њихов Општински
одбор већ припрема за предстојеће изборе.
- Данашњим чином отварања страначких просторија
показали смо да се озбиљно и темељно припремамо за
предстојеће изборе и да су сви који желе да прихвате
политику Српске напредне странке добродошли. Само
јасним смерницама за развој Лајковца и стабилном
политиком лакше чемо постићи резултате које грађани
општине Лајковац очекују- нагласио је Живковић.
Потпредседник ИО СНС и председник општине Уб,
Дарко Глишић рекао је да отварање нових просторија, које
се налазе у непосредној близини зграде општинске управе,
пружају прилику свим Лајковчанима да дођу и изнесу своје
проблеме, али и да сама Странка лакше обавља своје
организационе послове.
М.М.М.

Иван Крушкоња, Мила Митровић,
Андрија Живковић и Предраг Мирковић

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПСД “ЋИРА“ ЛАЈКОВАЦ,
19.СЕПТЕМБРА, ОДРЖАНА

БИЦИКЛИЈАДА

У здравом телу, здрав дух:
Лајковачки бициклисти
У организацији Планинарско-смучарског друштва
“Ћира“, и под покровитељством општине Лајковац, у суботу
19.септембра, одржана је лајковачка бициклијада под
слоганом “Четири годишња доба“. Пето по реду окупљање
љубитеља двоточкаша, које је због најављених времеских
прилика померено дан раније, отпочело је у девет часова
код „Јолића воденице“. Око 130 учесника кренуло је ка
Марковој Цркви, путем кроз Пепељевац, Стрмово, Ратковац
и Придво-рицу. Бициклијаду су обезбеђивали чланови
друштва који су били редари у колони, чланови мото клуба
“ТНТ“ Лајковац, припадници Полицијске станице Лајковац и
санитет Дома здравља Лајковац.
- По доласку на циљ, у Маркову Цркву, деца су оставила
бицикле , а након кратког предаха отпочели су спортске игре
праћене музиком са Буциног разгласа. Свако је нашао себи
занимацију, неколицина је отишла до оближње реке Топлице, док су други обишли манастир Светог Ђорђа и етно
насеље „Кумова воденица“. Свим учесницима поделили
смо по панцероту, кроасан и сок. Истом трасом, од 14 и 30
часова, формирали смо колону за повратак пут Лајковца.
Бициклијада је, и ове године, испунила очекивања деце и
организатора, па је на крају остварен примаран циљ- да се
пропагира здрав живот и спорт, рекао је за “Глас Тамнаве“
Влада Јаковљавић, председник ПСД “Ћира“.

Око 130 учесника прешло је пут
од “Јолића воденице“ до Маркове Цркве

ПОЉОПРИВРЕДА
ПИТАЛИ СМО ЗОРАНА КОСТИЋА, ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА УБ

ПУТЕВИ И ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ
Шта је тренутно актуелно у
Месним заједницама?
-Тренутно се раде атарски, сеоски
путеви, почев од пресипања, једним
делом и каналисања, наравно, где се
то може извести. Има доста проблема,
јер Дирекција нема средстава да би
задовољили све потребе по месним
заједницама. Посебан осврт је на
прошлу годину. која је била изузетно
тешка, са доста падавина, где су сви
путеви почев од равница а посебно у
брдским деловима, практично уништени. Средства којима Дирекција
располаже су недовољна за постојеће
санирање. Поред путева у домен МЗ
спадају и јавне површине као што су
гробља и остале институције попут
домава културе. КЈП “Ђунис“, током
августа и септембра, ради на кошењу
и уређивању тих површина.
Како се решава питање водоснабдевања у месним заједницама ?
- То је најболнији проблем сеоског
становништва. Угрожено је десетак
села, а изузетно тешка ситуација је у
Гвозденовићу, Туларима, једним делом у Новацима и Кожуару, где је
најмање по 40-50 породица без воде.
То захтева додатно ангажовање
надлежних служби за достављање
воде домаћинствима. КЈП “Ђунис“ се
труди да то изведе на најбољи могући
начин, користећи своје две цистерне.
Доказ за то је прошли месец, где смо
имали 220 домаћинстава којима смо
доставили тражене количине воде. То
је велики ризик, јер постоји могућност
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Зоран Костић
да Уб буде угрожен. Ово је горући
проблем. Посебан вид снабдевања је
за села која гравитирају према РЕИК-у
као Стубленица, Паљуви и друга. То
финансира РЕИК и то је посебна прича.
Шта још мучи становнике
сеоских подручја?
- К а о ч л а н В е ћ а п р и ма м д о с т а
захтева, почев од грађана па до представника месних заједница. Већином
су то људи незадовољни нерешеним
питањима везаним за пољопривреду.
Углавном врше огроман притисак на
нас због неисплаћених субвенција од
6.000 динара по хектару, где ми немамо
ингеренције јер је то у надлежности
Републике. Што се тиче субвенција на
нивоу локала, које смо давали преко
руралног развоја, све иде својим током
и, углавном, успевамо да измиримо
обавезе. У држави има доста проблема,
али ми се трудимо да свима изађемо у
сусрет.
Љ.Симановић

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере
- Парадајз
- Краставац
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Зеље
- Краст. за туршију
- Плави парадајз
- Тиквице
- Папарика
- Љуте папричице
- Кромпир
- Боранија
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Броколи
- Јабуке домаће
- Крушке
- Брескве
- Нектарине
- Шантелије
- Смокве
- Грожђе
- Шљиве
- Банане
- Диње
- Лубенице
- Ораси очишћени

цене

кг
30,40,50,80
кг
50
кг
40, 50
кг
400, 450
кг
50, 60
ком.
20
ком.
50, 60
кг
50, 80
кг
35, 40
веза
25
кг
100, 120
кг
50, 60, 70
кг
30, 40
кг
40,50,80,90
ком.
5, 10
кг
40, 50
кг
100, 120
веза
20, 30
ком.
30
кг
450, 500
кг
200
ком. 12,13,15,18
кг
200
кг
200
кг
50, 60, 70
кг
50, 60
кг
60, 70
кг
60, 80
кг
100
кг
150
кг
100, 120
кг
40, 50
кг
100, 120
кг
50
кг
30
кг
1300,1500

Приредила: Љ.Симановић, 18.септембра 2015.

СТАНОВНИЦИ БАЊАНА СЕ ПИТАЈУ

КО ЈЕ
НАДЛЕЖАН ?

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519

Немар према
речним водотоковима
У центру села Бањани, највећој
вароши после Уба у нашој општини,
суграђанин је преградио реку багремовим моткама у размаку од десет
центиметара, да би његове свиње
улазиле да пију воду и ``каљају се``. На
тој дивљој брани убрзо се створи крш
од сувих грана које вода донесе, па се
тако направи још већа брана, која је
обрасла додатно шибљем и коровима
на сред потока.
Срећа је што је сушна година, али
шта ће се десити када јесење кише
крену? Исто, као и прошле године река
ће застати и поплавити целу северну и
западну страну центра варошице, и све
најплодније њиве у сливу свом. На
истом месту са друге стране обале
други суграђанин направио је шупу и
брану од старих лимова померајући ток
реке. Месна заједница, нити реагује,
нити овај проблем некога интересује.
Која количина поплава треба да се
догоди да схватимо како треба да се
понашамо!?

www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka
Река у Бањанима се тешко
назире од зараслог биља

Објекат у реци

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

CERADA
TENDI
ŠATRI
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ДЕЛЕГАЦИЈА ТИВТА БОРАВИЛА НА УБУ

БРАТСКА ПОСЕТА
Гости и домаћини разматрали су могућности унапређења
сарадње, која би била у обостраном интересу
Делегација братске општине Тиват,
на челу с а председником Иваном
Новоселом, боравила је у званичној
посети општини Уб. Ове две локалне
самоуправе су Повељу о братимљењу
потписале у новембру прошле године,
чиме су потврдиле пријатељство
остварено након мајских поплава, када
је Тиват упутио значајну хуманитарну
помоћ пострадалима у Тамнави. На
свечаном пријему у Клубу Дома културе,
госте је дочекао председник општине Уб
Дарко Глишић заједно са својим сарадницима - замеником Александром
Јовановићем Џајићем, помоћником
Маријаном Марјановић, члановима
Већа Зораном Костићем и Сашом Спасићем и директором Дирекције за
изградњу Звонком Минићем. Гости и

-Констатовали смо да, и поред
неких разлика у опредељењима, пре
свега у опредељењу стратешког привредног развоја и једне и друге општине, имамо много тога заједничког,
можемо доста тога да учимо једни од
других и имамо велики простор за сарадњу у области спорта, културе, невладиног сектора и образовања. Оно што је
најважније, констатовали смо да, првенствено, имамо добру људску сарадњу, а
онда ће и свака друга да се унапређује
кроз будућа дружења и посете, не само
на нивоу председника општина и других
званичника, већ и привредника, културних и спортских посленика, прос вет а р а , р е к а о ј е у р а з го во ру с а
новинарима председник тиватске
општине.

Састанак двеју делегација у клубу Дома културе
домаћини разматрали су могућности
унапређења сарадње, која би била у
обостраном интересу и, према оцени
Ивана Новосела, разговор је био конструктиван, а простора за сарадњу има у
више области.

Током сусрета, договорени су и
конкретни видови сарадње у области
културе и спорта, који ће почети да се
реализују већ од октобра, кроз размену
култ урно-уметничких друштава и
спортских колектива, док ће почетком

У ЗАСЕОКУ МИЛОСАВЉЕВИЋА КРАЈ У СОВЉАКУ

ГРАДИ СЕ ВОДОВОДНА МРЕЖА
Захваљујући овом Пројекту, десет домаћинстава добиће
воду за пиће из Градског водовода
Крајем прошле недеље, у засеоку
Милосављевића крај, у Совљаку, започета је изградња водоводне мреже у
дужини од 400 метара, са које ће се
снабдевати десет домаћинстава. Рок за
завршетак радова је 15 дана, изводи их
ПП „Алексић“, а финансира РБ
„Колубара“.

Нових 400 метара водоводне
мреже у Совљаку

Изградњом водоводне мреже у
Милосављевића крају, мештанима ће
бити омогућен организован приступ
здравој пијаћој води, рекао је председник општине Уб Дарко Глишић у
Совљаку, који је са својим замеником
Александром Јовановићем Џајићем
обишао почетак радова.
- Мештани овога краја више деценија муку муче са водоснабдевањем.
Грачица често плави, а када се то деси
ни бунари нису исправни. Мештани
живе од баштованства, има и пар фармера, тако да је водовод неопходан за
нормално функционисање домаћинстава, навео је Глишић.
Како смо сазнали од Славице
Поповић, шефа градилишта, заселак
Милосављевића крај биће прикључен
на примарни вод и добијаће воду из
Градског водовода. Након изградње
мреже, КЈП „Ђунис“ је у обавези да
обезбеди водоводне прикључке за сва
домаћинства.

www.glastamave.com

Иван Новосел и Дарко Глишић
наредне године бити организовани Дани
Тивта на Убу, прецизирао је председник
убске општине Дарко Глишић.
- Кроз предстојећу т уристичку
манифестацију желимо да наше грађане
усмеримо ка овом познатом летовалишту на црногорском приморју и једном
од бисера Боке Которске, јер ће на одмор
ићи код својих пријатеља, где ће имати
сав комфор и погодности. А људи из
Тивта, на челу са председником Иваном
Новоселом, јесу прави прија-тељи, који
су нам много помогли онда кад нам је
било најтеже, после прошло-годишњих
мајских поплава. То је оно што ћемо увек
памтити и мислим да је сада на нас ред да
им то пријатељство узвратимо истом
мером, казао је Глишић.
Четворочлана делегација општине
Тиват је, током посете Убу, обишла
Спортско-рекреативни центар „Школарац”, храм Христа Спаситеља, ловнотуристички комплекс „Фазанерија”,
Спортску халу, Дирекцију површинског
копа „Радљево” и буд ућу зград у
Општинске управе.
Д.Недељковић

УБСКА ГАЛЕРИЈА

ПОМЕН
ГОЛГОТИ СРБИЈЕ
Изложбом „Помен голготи Србије“
академског сликара Драгана Мартиновића
Мартина, која је отворена 15. септембра,
почела је јесења сезона Галерије „Свети
Лука“. Поставка је посвећена знаним и
незнаним јунацима Великог рата (19141918) и чини је 36 уља на дасци у облику
крстова, насталих 2014. године, поводом
стогодишњице почетка Првог светског
рата. До 2018. године, када ће се навршити
сто година од славне, али скупо плаћене
победе Србије у том рату, Мартиновић
планира да направи тачно сто слика. У
славу и помен српским војницима и родољубима, уметник ће у овом свом великом
подухвату организовати и сто изложби.
Драган Мартиновић Мартин (1957,
Богатић) завршио је основне и постдипломске студије на Ликовној академији у
Београду, у класи проф. Зорана Петровића.
Сликарством са бави од ране младости и
већ са 15 година постаје члан Мачванске
сликарске школе чувеног Милића од Мачве.
До сада је имао преко 150 самосталних и
више од 200 групних изложби у земљи и
иностранству. Од 1983. бави се педагошким
радом, што ће крунисати оснивањем
Акаде-мије класичног сликарства у Новом
Саду, на којој је од 2008.године и декан.
Живи и ствара у Сремској Митровици.
Изложба „Помен голготи Србије“ биће
отворена до краја септембра.

ОКО НАС
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КУЧЕ ПО ГЛАВИ СТАНОВНИКА

ЈОШ ЈЕДНА ШТЕТА - КО ЈЕ ОДГОВОРАН?
За само неколико дана, почетком септембра, пси луталице
направили су велику штету у сеоским домаћинствима
Е, ово је, већ, крупан инцидент. Оправдано је питање: Шта још
треба да се деси па да се општинска
власт озбиљније позабави проблемом паса луталица, али, изгледа, и
радом убског азила, о којем смо,
недавно писали као о неисплативој
делатности Ђуниса?
У неколико наврата објавили
смо вести о нападима чопора паса
луталица широм општине: Гвозденовић, Врховине, Тулари, Уб (на
Вучијаку)... Чини се, ни један кутак

Радосав Драгићевић
није поштеђен. Овог пута, убска
општина се прочула, широм Србије,
и по најновијим нападима крволочних чопора на стада оваца у
Паљувима, Стубленици и Руклади.
Разговор на Убу (овце су већ
закопане) са Радосавом Драгићевићем из Паљува, који је, како смо
прочитали и видели на телевизији,
хапшен због наводног кривичног
дела - угрожавање јавне безбедности и смртног рањавања пса (!).
Нашли смо се у башти кафића на
ободу убског трга, а прва реченица,
коју је изговорио, била је:
-Боље да сам побио овце...
Не питајте ме, зашто. Ионако су ми
их откупили по цени од три-четири
хиљаде... А још сам и привођен зато што сам бранио своје, на свом
поседу. Шта је требало да урадим?
Да допустим да разјарене животиње
крену и на моју децу у дворишту?
Заправо, ја сам и пуцао када сам ви-

део да се куче одваја од овце, али
да креће у правцу куће, према
деци.
Пре три године, у оваквом
нападу лутајућег чопора, страдало
је 14 оваца - само у Драгићевићевом домаћинству. Ако би се
сабрали сви трошкови испоставља се да је јефтиније било, тим
кучићима, платити хотелски смештај (подсећамо да у Београду
постоји такав објекат).
Сада је код Радосава страдало 15 оваца. Дакле, укупно 29
(прошли пут 14, сада у првом
налету осам, а у међувремену још
седам од задобијених рана). Сутрадан се на удару нашло једно
домаћинство у Стубленици, а
затим и једно у Руклади... Пси нису
били чиповани али, Радосав износи сумњу да су пуштени из једног
познатог комбија у тренутку када је
он наилазио својим возилом на
путу кроз Паљуве.
- Да сам знао шта ме чека,
могао сам да их изгазим на путу јер
се нису склањали,- каже Драгиће-

вић.- Дошао сам кући и започео
послове око намиривања свиња и
стоке кад је зазвонио телефон.
Комшија је, усплахирено, викао да
ми кучићи покидаше овце... Прво
сам пуцао у вис... једном, други,
трећи пут. А онда је, оно једно,
кренуло ка кући. Тада сам га
оборио...
- Дошли су из азила, дошао
је и вештак за процену... Из њиховог разговора сам чуо да је,
вероватно, исти чопор подавио
овце и у Руклади.
- Иначе, показао сам им и
рупе у које сам закопавао несретне животиње. Ја дању, закопам,
кучићи, ноћу, откопају... Досадило, брате! Повраћао сам...
Закон о заштити животиња
није на страни домаћина. Бар
према искуствима из убске општине. Вест се раширила преко Фејсбука. Ставови су подељени...
Вест је, први, објавио Блиц, па
Новости, ТВ Прва, Напред... А,
ево, и Глас Тамнаве се придружује
питањем: Да ли је неко одговоран
за тол и к у ш т ет у ? Н е ш то б и
морало да се мења!
М.М.

Као да су најсигурнији
пред зградом Суда и општине

ИЗРАДА ПЕЧАТА
за ПРЕДУЗЕТНИКЕ, ПРИВРЕДНА ДРУШТВА,
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, СКУПШТИНЕ ЗГРАДА,
СУДСКЕ ВЕШТАКЕ, СУДСКЕ ПРЕВОДИОЦЕ,
ЛЕКАРЕ, АДВОКАТЕ, ФАКСИМИЛИ, ДАТУМАРИ ...

Краља Петра бр.17, Уб
Тржни центар "Лазић" (на спрату)

064/2180-588

за 30 минута
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ПРЕДАВАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

БЕЗБЕДНОСТ НАЈМЛАЂИХ
У САОБРАЋАЈУ
Одржано десет предавања у матичним основним
школама општине Уб и у неколико издвојених
одељења. Присуствовало је 162 ђака првака. У
саобраћају, угроженији су ђаци пешаци, као и
сеоска деца , која непажљиво излазе из аутобуса.
Почетком септембра, за ђаке прваке одржано је
едукативно предавање о безбедности у саобраћају у сарадњи
саобраћајне полиције и Министарства унутрашњих послова.
Матичне школе општине Уб и неколико издвојених одељења,
уз присуство најмлађих основаца (162), њихових учитеља и
директора школа, посетили су Милан Јеремић, помоћник
командира Полицијске станице Уб и Владимир Матијашевић,
вођа саобраћајног сектора. На основу дугогодишњег искуства
са првацима почетком школске године, командир Јеремић је
представио занимање саобраћајног полицајца, а говорио је и о
правилима понашања у саобраћају. Прваци су у току и после
предавања постављали питања и износили своје утиске о
правилима и понашању у саобраћају.
Откако је уведено дежурство полицајаца поред школа
током целе школске године, на Убу се у близини школа није
догодила ни једна саобраћајна незгода, али на сеоским
путевима је нешто другачија слика. Понекад, догоди се да,
приликом изласка ђака из аутобуса, услед непажње, ђаци
неправилно прелазе пут, истрчавају иза аутобуса, па је, пре
неколико година, тако, у Каленићу, страдао дечак, а ове године
у Црвеној Јабуци, један дечак је имао тешку повреду
потколенице и бутне кости, после чега је морао да буде
оперисан у Здравственом центру Ваљево.
Циљ предавања је да се најмлађи ученици упознају са
представницима полиције и да се предавањима едукују и
заштите од многобројних незгода које их могу задесити као
учеснике у саобраћају. На предавањима се представља
саобраћајни полицајац, објашњава шта је саобраћајна
незгода, саобраћајна сигнализација, а веома важан део
предавања је да се првацима објасни правилно прелажење и
кретање улицом и сеоским путевима и правилно понашање
приликом вожње у аутомобилу.
Д.К.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ПОДЕЉЕНА ДРВА
НАЈУГРОЖЕНИЈИМА
Око 130 корисника социјалне новчане помоћи, добило
је по два кубика, а најугроженије породице преузеле су, у
песканама у Стубленици, и нешто више метара дрва. Центар
за социјални рад претходно је издао потврде за сваког
корисника који је стекао право да добије ову врсту помоћи.
Корисници су одлазили сами да преузму одобрену
количину огрева за зиму, а радници на песканама су им
помогли при утовару. Експропријацијом земљишта на траси
аутопута Београд-Јужни Јадран у Стубленици, одлуком
општине, дрва су подељена најугроженијим корисницима
новчане социјалне помоћи.
Од 550 корисника, два метра дрва добило је око 130
породица са више деце.

Јеремић и Матијашевић током предавања
у ОШ “Душан Даниловић“ Радљево

ПРВА „ДЕЧЈА ОЛИМПИЈАДА
БЕЗБЕДНОСТИ“ НА УБУ
Под покровитељством мисије ОЕБС-а, на Убу ће, 3.
октобра бити одржана Прва „Дечја олимпијада
безбедности“, којој је претходио састанак представника
основних школа, Полицијске станице Уб и јавних
предузећа. Средствима која су одобрена Полицијској
управи Ваљево, биће реализован пројекат који је
заживео пре неколико година у основним школама у
Крагујевцу.
Учесници „Дечје олимпијаде безбедности“ биће
ученици трећег и четвртог разреда основних школа
општине Уб, који ће, екипно, своје знање о саобраћају
показати у пет дисциплина, у квизу који би требало да
покаже њихово познавање безбедоносних аспеката у
саобраћају и заштити од пожара.
Д.К.

У СУСРЕТ СВЕТСКОМ ДАНУ СРЦА

ЗДРАВИ ИЗБОРИ
ЗА СРЦЕ
И ове године, као и претходних, Дом здравља Уб, учествоваће у обележавању Светског
дана срца, 29.септембра и то
акцијом мерења крвног притиска
и разговора са лекаром и медицинским особљем, на штанду
који ће бити постављен на
Градском тргу.
Овогодишњи слоган гласи:
„Здрави избори за срце, за све и
свуда“ и усмерен је на стварање
здравог окружења које ће људима омогућити да направе здрав
избор за своје срце. Здрав стил
живота, као и превенција фактора ризика, важни су да би
се спречила све учесталија појава срчаних и можданих
удара код млађе популације.
Д.К.

novo!

PHOTO BOOK

Spoj umetničkog dizajna i Vaših fotografija,
sačuvaće Vaše uspomene od zaborava na
najlepši način. Napravite svoju foto priču ili
memoare sa letovanja, svečanosti i slavlja.
Mogućnosti su mnogobrojne...

VELIKI IZBOR FOTO POKLONA SA VA[IM FOTOGRAFIJAMA
Foto jastuk

LCD i LED televizori
Mobilni
telefoni

600
900

490
Foto {olja, bela

850

Majica 50% pamuk
Puzzle A4
50% poliester
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РАДНО-СПОРТСКИ СУСРЕТИ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ЧАЊУ

“ЂУНИС“ ОСВОЈИО ДЕСЕТ ПЕХАРА
Освојено прво место у стрељаштву, екипно, за мушкарце.
Милка Марковић и Бошко Лесић освојили, појединачно, друго место у пливању и кросу.
На Двадесетим интернационалним
радно-спортским сусретима радника
комунално-стамбене делатности, који су
одржани од 29. августа до 5. септембра у
Чању, КЈП „Ђунис“ Уб, наступао је по
трећи пут и освојио десет пехара у
конкуренцији 44 комунална предузећа из
Србије, Републике Српске, Црне Горе и
Словачке.
„Ђунис“ Уб видно је напредовао у
односу на претходне две године. Екипом
од 18 такмичара,наступали су у две

дисциплине: радно-производне, које су
изазов за свако комунално предузеће и
спортске, у којима су се први пут опробали и освојили пет пехара. Остале
екипе, као што је ГСП „Београд“ имале
су и до 100 учесника. У односу на број
такмичара, „Ђунис“ је остварио одличан пласман, па су се многи заинтересовали да сазнају нешто више о њима.
У радно-производним такмичењима, „Ђунис“ је освојио, екипно, пет
пехара: треће место у дисциплини

Такмичари КЈП “Ђунис“ у Чању

ОВИХ ДАНА У УЖИЦУ

РИСТОВИЋ ПРОТИВ РИЈАЛИТИЈА
Слободан Ристовић, ужички песник
(од своје младости привржен Убу и
Тамнави), који је добитник низа песничких награда од којих је најзначајнија
Витез поезије, коју је добио 2005. године
уз присуство патријарха Павла, бацио је
свој телевизор због емитовања рија-лити
програма на телевизијама са националном фреквенцијом.
„Бити против промоције настраних
парада није демократски, мада је демократија утопистичка поштапалица, сладуњава, шарена слуз којом се замазују
очи, да би се видели обриси непостојећег. Питам се, је ли демократски, на
разним телевизијама, приказивати ријалити програме? Да бих избегао толико
понижење и бруку бацио сам телевизор.
Постао сам неприлагодљив и неинформисан човек, трећепозивац, који се опире
присили да трпи бруку и срамоту, да као
писац браним част тог стања“, каже
Ристовић.
Танана песничка душа каже да се
буди да би живео, да би могао ласкати
себи како је потребан и користан некоме
другом, али „ живот је негде другде.“
„Број кућних љубимаца свакодневно расте, као и потреба за њиховом
бригом и законским регулативама.
Потреба за азилима кућних љубимаца је
већа него за дечијим. Ја имам шесторо
деце и не уживам никакве повластице,
чак сам стекао утисак да је пожељно да о

„Орезивање живе ограде“, друго место
у „Аранжирању букета цвећа“, друго
место у „Аранжирању икебане“, друго
место у „Одржавању и прању коловоза“, као и треће место у „Монтирању
водомера са два вентила и чесмом“.
У спортским играма освојено је
прво место у стрељаштву за мушкарце,
друго место у кросу за мушкарце, друго
место у пливању за жене, треће место у
пливању за мушкарце и треће место у
кошарци за жене.
У појединачним такмичењима
истакли су се: Милка Марковић која је
освојила друго место у пливању и
Бошко Лесић који је освојио друго место
на кросу.
Председник синдиката „Ђуниса“
Милан Филиповић задовољан је учешћем и пласманом свог колектива:
- Такмичили смо се први пут у
спортским дисциплинама и освојили
пет пехара. Заузели смо прво место
екипно у стрељаштву, што је невероватно, с обзиром да друга предузећа
имају своје спортско оружје и стрељане
у којима тренирају. Екипу су представљали Саша Катић, Момчило Милошевић и Бошко Лесић. Имали смо дресове које је спонзорисао превозник
Драган Теодосић.
Трошкови учешћа подељени су на
три дела. Фирма је платила један део,
синдикат други део, а трећи део сносили су радници „Ђуниса“. Наредне
године се очекује још бољи пласман,
поготово у дисциплини „Кошење траве“
у којој су прошле године освојили
златни пехар.
Д.Капларевић

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

УМЕСТО
ДОМА-ДОМ
Својеврсна монографија
Милана Д. Божића о 50 година
Казнено-поправног дома за малолетнике у Ваљеву. Књига симболичног назива прати развој ове
установе, моделе понашања младих преступника од оснивања до
данас. На тај начин прати и промене
у друштву, од постојања, а потом и
распада Југославије, ратова 90-тих
година прошлог века и прелазак у
21. век.

Бацио телевизор:
Слободан Ристовић
томе не говорим. Ово је згодна прилика, да се извинем рођеној деци што их
имам толико“, истиче Ристовић и додаје
да је магија живота једина права енергија која нас разноси по шареном
околишту света у којем је све измишљено да би се обманула и избегла
истина...
www.glaszapadnesrbije.rs

Милан Божић,
фото: Ђорђе Ђоковић

Промоција књиге „Уместо домаДом“ Милана Д. Божића планирана
је за крај септембра.
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НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

СЛИЧИЦА НАД
СЛИЧИЦАМА
Војин се стрпио, спасен није, пошто му је по трећи пут
обећано да ће се до краја 2015. године решити његов
проблем са струјом у Вр'овинама. Нада се у трећу – срећу, а
присећа 2013-те и 2014-те, кад је већ добијао сличне
наговештаје. Жао му једино што измерених 215 волти нису
пробали да намакну у седам сати увече, кад он и комшије
„попале“ прекрупаче, пумпе за заливање, музилице и
расхладне уређаје. Радо би он муз'о краве у 11 пре подне, кад
је напон добар, ал' краве нису вољне да сарађују.
Не бих да му стајем на муку, мислио би да се грубо
шалим на његов рачун кад бих му предложио да сакупља
сличице па да их препродаје. Не било које, само оне ретке,
оне што прави колекционари одмеравају са пар цигли, миља,
кило-ђунти, таузенки. Мислите да лупам?! Дедер, чињенице.
Као што свака права прича почиње, крећем са: „Био једном
један...“ мој познаник, није домаћи, више комшијски. Ето,
рецимо нека буде да му је тек за ову прилику надимак Рођа. Е
баш Рођа већ пар деценија скупља сличице, кесице и
албуме, прати колекционарске сајтове, огласе, алтернативну
сцену, сиву зону и чека. Чека сличицу над сличицама! Ону
због које Холивуд троши ролне филмова, оно кад је сирома'
нађе у дедином војничком сандуку па од среће пишне у гаће
јер мисли да вреди црвендаћа. Онда се појаве мангупи па му
заврте мозак, потуре женску, приде још нешто пара само да
му сличицу мазну и завале је неком залудном милионеру за
вагон црвених. Одох ја далеко, то је већ неки трећи филм,
ова наша прича иде у другом смеру – нема женске, само
мангупи.
Кренуо тако Рођа да на невиђено пазари нешто за
колекцију, ништа одређено, неки бисерчић из неотпакованих,
непродатих кесица повучених из рафова неког киоска ко зна
које деценије прошлог века. Из невелике понуде одабере пар
кесица сличица које су добијане уз магазин „Ћао“, уз сваки
пети ил' десети број, ни он није баш сигуран. Тематика –
светски кошаркаши. Отворио кесице, гледа, цени да ће
трошак на локалу брзо анулирати, неком великом добитку се
не нада ал' све у свему задовољан. Да се разумемо, то је
роба до 100 динара плафон по комаду. На отворену кесицу
можда још 20-30 динџи. За кошаркаше би неко са стране
могао да понуди и нешто преко тога, не буде лењ па окрене
једног поузданог клијента. Читао му имена кошаркаша и
бројеве сличица, овај се понудом вртео у границама
очекиваног, мало тврди пазар, а мало нудио замену све до
имена једног и јединог, непоновљивог, најбољеј НБА играча
свих времена Мајкла Џордана! Који број? 72. Није лепо од
тебе да ме зајебаваш. Још ми реци да је по сред броја остао и
отисак са марком папира „Муфлон“ и прекидам разговор.
Шта, јесте „Муфлон“ по средини? Ма пали бајо неког другог,
разговор је завршен. Зврннннн! Извини, опет ја, јел' стварно
Џордан? „Ћао“ сличица, „Муфлон“ 72? Кол'ко цениш? Како
не знаш? Сад ме навлачиш. Добро, 200. Како не знаш? У реду,
300. Шта да размислиш? Нема везе, нек буде 500. Ћутиш? Па
где ће ти душа, ајде 600, немам више, само да одем до
банкомата да подигнем паре и палим кола, дај ми сат
времена. Како мислиш да те зајебавам, па ко данас има 600
евра у кући?
Рођа је пишнуо у
гаће. Ненадано, стрефила га је сличица над
сличицама. Са 600
домаћих би био екстра
задовољан, 600 еври је
видео само у сну. О
елементима трилера
који је пратио примопредају нећу трошити
речи. Трансакција је
успешно завршена. Оно што човек са стране није знао, знао
је Рођа: унутрашњи џеп његове јакне крио је још пет
неотворених „Ћао“ кесица.
Кад сте задњи пут завирили у дедин војнички сандук?
Можда се у њему крије једна од најређих самолепљивих
сличица кошаркаша у целом колекционарском свету.

НАШЕ ТЕМЕ
ИНДУСТРИЈА МЕСА “МАТИЈЕВИЋ“
ОТВОРИЛА ДИСКОНТ НА УБУ

ПОПУСТИ ДО
КРАЈА ОКТОБРА
Свеже месо, месне прерађевине, сиреви,
смрзнута и конзервирана риба по приступачним
ценама, од недавно су доступни Убљанима у
модерном продајном објекту у главној улици
Индустрија меса “Матијевић“ отворила је, у суботу
19.септембра, нови дисконт на Убу, у улици Краља Петра
Првог број 45. Са широким асоритманом производа, од
свежег меса, месних прерађевина и сирева, до смрзнуте и
конзервиране рибе, у модерном продајном објекту од 200
квадратних метара на услузи купцима је десетак радника.

За првих 100 купаца Индустрија меса
“Матијевић“ је обезбедила пригодне поклоне
Током септембра и октобра месеца, за све потрошаче на Убу,
обезбеђени су и посебни попусти од десет посто на месне
прерађевине и два посто на свеже месо.
- Ово је наш 132. малопродајни објекат, у који ће се
сваког јутра “термокинговима“ допремати свежа роба из
седишта фирме у Новом Саду. Код нас можете да очекујете
изузетан квалитет меса и месних прерађевина, јер поседујемо најсавременију линију клања у овом делу Европе, где
се свакодневно закоље од 700 до 1.000 свиња и 20.000
пилића. Уз то, имамо и редовне линије клања за прасиће,
јунад, краве и јагањце- истиче за “Глас Тамнаве“ пословођа
објекта на Убу Снежана Арсеновић, и додаје:
- Дођите, посетите нас и уверите се зашто смо водећа
месна индустрија у земљи. Дочекаће вас пријатно и услужно
особље, свеже месо и прерађевине по приступачним ценама
и хигијена на високом нивоу.
Радно време новог објекта на Убу је од 6.30 до 21.00 час,
а недељом од 6.30 до 13.00 часова.
М.М.М.

ПОСЛЕ АУДУЦИЈЕ У БЕОГРАДУ

САЊА - БУДУЋА
ПИНКОВА ЗВЕЗДИЦА
Четрнаестогодишња Убљанка Сања
Савић, морала је да прође две велике
аудиције за најгледанији ТВ шоу „Пинкове
звездице“. Пре месец дана Сања је успела
да се, после финалне аудиције, пласира за
шоу који се гледа у стотинак земаља.
За другу сезону „Пинкових звездица“
(2015/2016.), на аудицијама се пријавило
преко 1.000 деце из целе Србије.
Наступали су пред жиријем који је био
распоређен у неколико телевизијских
студија, а на финалној аудицији, за Сањин
пролаз, одлучивали су: овогодишња
победница Марија Сердар, Марко Кон,
продуцент Никола Михајловић и ћерка Жељка Митровића,
власника Пинк телевизије.
Сања се у уторак, 22. септембра, представила песмом
„Као со у мору“ Александре Радовић, а резултати ће моћи да
се виде у „Пинковим звездицама“.
Д.К.
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ПРЕДСЕДНИК ЈАНКОВИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ СКАРПЕРИА И САН ПИЕРО У ИТАЛИЈИ

УСКОРО БРАТИМЉЕЊЕ МИОНИЦЕ
- Циљ је остварен, јер смо поставили темеље будуће пријатељске сарадње две локалне
самоуправе која ће се одвијати у више праваца, од области привреде до културе, образовања и
спорта- каже председник општине Мионица Бобан Јанковић.
Председник општине Мионица Бобан Јанковић је, на
позив градоначелника општине Скарпериа и Сан Пиеро
Федерика Ињестија, боравио у тродневној посети Италији, где
је био гост на обележавању дана ове локалне самоуправе у
регији Тоскана. Иницијатор посете председника мионичке
општине комуни смештеној недалеко од Фиренце и са популацијом од 12.158 становника била је амбасадор Републике
Србије у Италији Ана Хрустановић, која је тим поводом у
друштву економског саветника наше амбасаде у Италији Рада
Бербакова и предводила званичну српску делегацију.
По речима првог човека мионичке општине, ова посета
би требала да отвори низ занимљивих сценарија.
- Циљ је остварен, јер смо поставили темеље будуће
пријатељске сарадње две локалне самоуправе која ће се
одвијати у више праваца, од области привреде до културе,
образовања и спорта. Наша делегација, којој се у Италији
придружио и почасни конзул Србије у Тоскани са седиштем у
Фиренци Леандро Кјарели, првог дана се састала са челницима општине Скарпериа и Сан Пиеро, градоначелником Ињестијем, његовим замеником и градским одборницима, као и
чланицом Скупштине региона Тоскана Фјаметом Капироси.
Такође, љубазни домаћини су нам омогућили да посетимо
историјске локалитете и главне економске, индустријске,
пољопривредне и занатске центре овог подручја, а затим је
одржан и састанак са представницима три најважније асоцијације пољопривредних произвођача и прехрамбене индустрије
-каже председник општине Мионица Бобан Јанковић преносећи утиске из Италије, уз констатацију да су тамошња локална средства јавног информисања дала веома запажен публицитет посети.
Другог дана боравка у Италији гости из Србије су обишли фарме Palagiaccio (основана у 14. веку) и Comi које
производе млеко, сиреве, месо, месне прерађевине, џемове,
кестење, тестенине и остале прехрамбене производе, односно
висококвалитетно млеко. Са власницима фарми разговорано
је о модалитетима потенцијелне сарадње, а организовани су
сусрети и са осталим фармерима из околине који производе
млеко. Са њима је разговарано о могућностима размене
искустава у производњи млека као и о организацији посете
италијанских фармера Мионици и околини у циљу размене
искустава. Српску делегацију је угостио и директор Откупног
центра за млеко из Фиренце, који је исказао интерес за откуп

ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

РАДОВИ У ЧЕТИРИ СЕЛА
У оквиру програма летњег одржавања локалне путне
мреже у току су активности на пресипању макадамских
путева у селима Берковац, Брежђе, Робаје и Голубац.
Поред пресипања саобраћајница у овим селима, ради се и
на санацији неколико клизишта у Берковцу која су покренута након поплава у мају 2014. године. Радове на санацији
клизишта у Берковцу је обишао заменик председника
општине Мионица Милован Лекић, који је том приликом
подсетио да су до сада већ обављени радови на ревитализацији локалних саобраћајница у Струганику, Горњем
Лајковцу и Ракарима и истакао да ће до краја грађевинске
сезоне бити спроведене све планиране активности из
програма летњег одржавања локалне путне мреже.
А.К.

Заменик председника Општине обишао
радове у Берковцу

Делегације Србије и Италије
сертификованог млека високог квалитета из Србије. Упознавање са потенцијалом општине у пољопривредном сектору
завршено је посетом фарми Fabbri, која првенствено производи поврће, а уједно се бави и агротуризмом. Након овог,
делeгација Србије је са домаћином обишла аутодром Ферарија и неколико занатских радионица, а на крају дана је
присуствовала прослави годишњице оснивања, Скарпериа и
Сан Пиеро, коју је 1306. године основала Република Фиренца.
Председник општине Мионица Бобан Јанковић и
економски саветник Амбасаде Раде Бербаков су наредног
дана имали састанке у истраживачком центру Record, који су
основали општина и Универзитет у Фиренци, и у компанији
ROSSS. Истраживачки центар је представио своје потенцијале, и исказао спремност за сарадњу у области обновљивих
извора енергије. Власник компаније ROSSS, која је један од
лидера у производњи индустријски полица у Италији,
Силвано Бетини је презентовао производне капацитете и
асортиман овог предузећа котираног на берзи. Са њим је
договорено да почетком октобра дође у посету Мионици у
циљу евентуалног започињања стратешког партнерства у
области металске индустрије.
Узвратна посета званичника и привредне делегације
ове италијанске општине Мионици је договорена за почетак
следеће године, када ће градоначелници Ињести и Јанковић
пријатељску сарадњу званично потврдити потписивањем
Споразума о братимљењу.
А.Ковачевић

СРЕДСТВИМА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ И ОПШТИНСКЕ ДИРЕКЦИЈЕ

КРЕНУЛА ИЗГРАДЊА
РЕЗЕРВОАРА “РАЗБОЈИШТЕ“
Кренули су радови на изградњи резервоара ''Разбојиште'' у Попадићу запремине 500 кубних метара воде. Ово је
веома значајан пројекат за даљи развој туризма на подручју
мионичког краја, јер ће се са новог резервоара на поменутој
локацији обезбедити стабилно и редовно снабдевање водом
за пиће подручја Бање Врујци и околине.
Радови се реализују на основу Уговора о удруживању
средстава ради заједничког финансирања радова на изградњи
резервоара ''Разбојиште'' вредног преко 20 милиона динара.
Извођач радова је ужичко ''Јединство'', рок за извођење је 120
дана и уз надзор Дирекције за изградњу и развој општине Мионица. Иначе, на градилишту у Попадићу у току је ископ земље
тешким машинама, док ће се у наредним фазама приступити
бетонирању резервоара, изолатерским радовима и хидромашинским радовима на постављању система аутоматике.
- Тренутно на овој локацији располажемо са три резервоара запремине од по 100 кубних метара воде. Један
снабдева Врујце, а остала два цевоводе Команице-Дучић и
Маљевић-Вртиглав. Посебно треба нагласити да се изградњом
новог резервоара обезбеђује довољна резерва и за периоде
максималне потрошње у Бањи Врујци која се остварује у
летњим месецима-истиче в.д. директора ЈКП ''Водовод-Мионица'' Миливоје Павловић и додаје да ће нови и постојећи
резервоари бити повезани јединственим системом аутоматике
у посебном објекту затварачнице за резервоар, чиме ће се омогућити аутоматска прерасподела вишка воде и контрола
исправности воде на једном месту.
А.К.

КРОЗ ЛАЈКОВАЦ
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ И ДАН ЖЕЛЕЗНИЧАРА

НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
СУ ТЕМЕЉ ЗА БУДУЋНОСТ
“Инвеститоре неће довести само гола ледина, већ Лајковац који у сваком смислу израста у пријатно
место за живот, са свим садржајима који оплемењују свакодневницу и наговештавају будућност“,
нагласио је поводом Дана општине Лајковац, председник Живорад Бојичић.
У присуству општинског руководства, чланова Општинског већа, одборника и великог броја званица, свечаним
програмом у великој сали Општине Лајковац обележен 15.
септембар - Дан железничара и 16. септембар - Дан Општине.
Присутнима се обратио председник Живорад Бојичић, у
културно-уметничком програму учествовали су хор Културног центра „Хаџи Рувим“ и глумица Ангелина Лукић, а
гостима из ФК „Железничар“ из Бањалуке бисту српског
сељака у дрвету уручио је вајар Милутин Ранковић. Подсећајући да се у овој недељи ређају важни датуми за Лајковац:
Дан железничара, Дан Општине и Дан ослобођења у Другом
светском рату, а све у знаку 70. годишњице победе над
фашизмом, Бојичић је рекао да су такви празници прилика да
се подсетимо шта је за свакодневницу и будућност општине
урађено у претходном периоду, поготово што се ушло у
четврту годину мандата актуелног руководства. Осврнуо се
пре свега на чињеницу да су уређене финансије, буџет и рад
јавних предузећа, а затим указао на најзначајније конкретне
послове:
- Завршене су, или су пред самим свршетком, велике
инвестиције: трафо-станица 35 kw, чувена „тридесетпетица“;
Постројење за пречишћавање отпадних вода; Спортска хала,
а окончани су или су у завршној фази и радови на изградњи и
опремању школских објеката – основних школа у Јабучју,
Ратковцу, као и школе „Миле Дубљевић“ у Лајковцу. Ускоро

Вајар Милутин Ранковић уручује бисту
српског сељака гостима из Бањалуке

“ЋИРА“ ЗАСЛУЖАН
ЗА БРЗ РАЗВОЈ ВАРОШИЦЕ
Као Дан општине обележава се датум када је 1908.
године прошао први воз кроз Лајковац, на релацији
Обреновац – Ваљево, када почиње и формирање
варошице поред Колубаре. Пруга уског колосека и
популарни „Ћира“ били су најзаслужнији за брз развој
варошице, изграђене у атарима села Лајковца и
Рубрибрезе. Касније, Лајковац постаје железнички чвор
великог значаја јер су се у њему укрштале пруге за
Ваљево, Аранђеловац и Младеновац. Укидањем пруга
уског колосека, Лајковац престаје да буде железнички
чвор, да би данас био пролазна станица на прузи Београд
– Бар, али остаје чувено железничко место.
Као територијална јединица општина Лајковац
настала је после Другог светског рата од делова општина
Уб, Мионица и Лазаревац. Оснивањем општине Лајковац
почиње нови период у развоју овог региона, када се
центар интересовања помера са железнице ка рударским
коповима, где је данас запослен највећи број Лајковчана.
До 1999. године као Дан општине прослављан је 17.
септембар, у знак сећања на ослобођење Лајковца у
Другом светском рату 1944. године. Имајући у виду да је
15. септембар Дан железничара, Лајковац практично сва
три датума и догађаја обједињава у један празник који
обележава 16. септембра.

Живорад Бојичић и хор КЦ “Хаџи Рувим“
ће бити изабран и извођач радова на доградњи обданишта
„Лептирић“, а претемељени су и конаци, споменичке куће с
Тамнавских копова, које ће ускоро обогатити културну мапу
наше општине. У капиталне послове свакако спада и усвојена
Стратегија развоја, као и пратећи урбанистички документи, у
првом реду за индустријску зону, за Војни круг, као и за
обилазницу око Лајковца... Приступило се и откупљивању
земље за нову индустријску зону, чиме ће Лајковац, у смислу
развоја, умногоме повећати своје изгледе за привлачење
инвеститора. Нове инвестиције су темељ за будућности и
читав наш план мора бити свеобухватно израђен: нове
инвеститоре неће довести само гола ледина, већ Лајковац који
у сваком смислу израста у пријатно место за живот, са свим
садржајима који оплемењују свакодневницу и наговештавају
будућност. С тим у вези, планови за уређење и даље формирање центра Лајковца су битан елемент наше стратегије, као и
за почетак изградње базена, у склопу Спортског центра што,
такође, представља крупан захват у приближавању Лајковца
свом лику...
Споменуо је председник Бојичић да је и у сваком селу
нешто урађено, издвајајући завршетак канализације и станице
за пречишћавање отпадних вода у Словцу, превентивне мере
за борбу против поплава, рушење старе Железничке колоније
на чијој ледини ће бити направљен Музеј железнице на
отвореном, уређење центра града и своју беседу завршио
овим речима:
- Треба споменути, наравно, и друге области у којима смо
много радили и у којима још више треба да радимо, а у првом
реду: образовање, здравство, дечју заштиту, културу, спорт и
све оно што чини нашу стварност, коју сваког дана ваља
обогаћивати, а то ће бити могуће само у контексту остваривања планова о којима смо говорили. Нема, поштовани
пријатељи, нових радних места без нових инвестиција, нових
погона и предузећа...
У наставку, празнични дани су обележени спортским
догађајима. У среду је на Градском стадиону одиграна
пријатељска утакмица између фудбалских клубова „Железничар“ из Лајковца“ и „Железничар“ из Бањалуке, док су се у
четвртак састали ветерани „Железничара“ и „Слоге“ из
Петровца на Лиму.
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КРОЗ ЛАЈКОВАЦ

24.септембар 2015.г.

Lajkova~ka panorama

34.ИЗЛОЖБА ПРИПЛОДНИХ КРАВА И ЈУНИЦА СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ

ТРАДИЦИЈА
СЕ НАСТАВЉА

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

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ЛАЈКОВАЦ

ПЕСНИЧКИ
МОСТОВИ
У оквиру манифестације „Песнички
мостови“,
која се други пут за редом
организује у Градској библиотеци Лајковац, 10.
септембра гостовао је Енес Халиловић,
овогодишњи добитник награде „Меша
Селимовић“ за збирку песама „Зидови“. На
књижевној вечери, која је одржана у великој
сали Градске куће, говорили су Драган
Бошковић и аутор. Халиловић је тридесети
добитник овог престижног признања, а збирка
песама "Зидови" је једанаеста песничка књига
овенчана „Мешином“ наградом. Енесова
поезија је специфична, другачија, питка и
луцидна критика савременог света, речено је
на овој промоцији.

Традиционална лајковачка манифестација
“Изложба приплодних крава и јуница сименталске
расе“ и ове године биће организована у насељу
“Војни круг“, у недељу 27.септембра.
По најавама Центра за пољопривреду општине Лајковац, у каталог изложбе биће уписано
око 100 грла, која ће бити оцењивана у три
категорије: краве, првотелке и старије јунице, а
биће проглашене и најбоље колекције од пет и
више грла. Генерални покровитељ смотре колубарских сточара, Општина Лајковац, издвојила је
1.300.000 динара за организацију, од чега ће већи
део бити расподељен за наградни фонд. Поред
шампионке изложбе и шампионки по категоријама, награде ће бити исплаћиване за друго и
треће место, а сточари за свако грло на изложби
добиће по 5.000 динара, док ће спонзори
обезбедити робне награде.
Извођење грла почиње у 10 часова, од 12 до
12.30 сати одржаће се културно-уметнички
програм, који ће због мера штедње ове године
бити скромнији, након чега следи свечано

Тања Крагујевић

“Песнички мостови“ настављени су,
17.септембра, гостовањем песникиње Тање
Крагујевић, овогодишњег добитника награде "
Десанка Максимовић" за укупан допринос
српској поезији. О опусу песникиње говорио је
Ненад Шапоња, који је истакао да је Тања
Крагујевић цео свој стваралачки живот
посветила поезији, и да је константно присутна
на српској књижевној сцени као песник,
уредник, есејиста и књижевни критичар.
Тања Крагујевић је најближа Десанки
Максимовић по животном опредељењу да се
поезија "мора" писати, да песник није позив
нити привилегија. У својој поезији бавила се
кључним темама као што су љубав, смрт,
ћутање, смисао певања и постојања, тема
града као мегалополиса. Њена поезија је
особени дијалог са митом, културом, језиком и
светом, и плени особеном вером у смисао
поезије, као и истинским убеђењем да човек
може постојати само као биће културе.
Новоустановљену манифестацију „Песнички мостови“ Градска библиотека Лајковац
усталила је у месецу септембру, са циљем
промоције поезије као занемарене књижевне
врсте у читалачком свету.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР “ХАЏИ РУВИМ“- ПРОГРАМ ЗА СЕПТЕМБАР
Петак, 25.септембар- 20.00 h
Сала биоскопа КЦ "Хаџи Рувим"

"HOTLINE"
Лајковчани ће предпремијерно имати
прилику да погледају извођење представе
„Hotline“. Улоге су поверене Мирки Васиљевић,
Немањи Јаничић и Игору Дамњановићу,
глумцима Академије 28 из Београда.
Текст ове комедије су написали Немања
Јаничић и Игор Дамњановић, а представу је
режирао Игор Дамњановић.

Традиција дуга 34 године
отварање и проглашење победничких грла по
категоријама, као и апсолутне шампионке изложбе. У пратећем програму биће организоване и
изложбе народне радиности, пољопривредне
опреме и сточне хране.
Смотра у Лајковцу једина је у Србији која се
без прекида одржава 34 године. Организатори су
Oпштинa Лајковац, Удружење одгајивача говеда
сименталске расе „Колубара“ из Лајковца и
Центар за пољопривреду Лајковац.

Понедељек, 28.септембар- 20.00 h
Галерија КЦ "Хаџи Рувим"

КОЛУБАРСКЕ ГАГРИЦЕ
Отворање изложбе скулптура и промоција
књиге "Колубарске гагрице" нашег познатог
вајара Живорада Циглића, који је аутор више од
четрдесет споменика и скулптура које красе
тргове по градовима Србије. У књизи су објављене кратке приче, скице вајарских дела и
фотографије урађених скулптура, а њена посебна драгоценост је језик колубарског краја.

ОШ “МИЛАН ДУБЉЕВИЋ“ ЛАЈКОВАЦ
Уторак, 29.септембар- 20.00 h
Велика сала општине Лајковац

У НОВОМ РУХУ
Основна школа „Миле Дубљевић“ овог лета
споља је доживела потпуну трансформацију обновљен је кров и урађена нова фасада. Уз
претходно замењену сву столарију, што је била
велика инвестиција, практично је први пут од
изградње 1961. године зграда озбиљније реконструисана. Осим бољег комфора за наставно
особље и ученике, спречавања прокишњавања и
очувања зграде, логично је да ће од ове грејне
сезоне школа имати уштеде у огреву.
Вредност радова без столарије је 5.177.608
динара. Радови су финансирани из општинског
буџета, преко Дирекције за уређење и изградњу
општине Лајковац. Извођач радова била је фирма
„Експертуниверзал“ из Београда. Столарија је
потпуно замењена и у издвојеним одељењима у
Пепељевцу, Бајевцу и Селу Лајковцу. Од већих

ЈЕДНОСТАВНЕ
ПРИЧЕ

Нова столарија
радова остало је да се асфалтира пролаз колима
кроз двориште и паркинг, као и да се заврши
анекс до Дома здравља. И запослени су се
потрудили да уреде двориште које има пуно
зеленила, ту је и еко-кутак, тако да уз још мало
напора двориште школе може прерасти у прави
парк.

У ТОКУ
ЗАВРШНИ РАДОВИ
Запослени и ученици ОШ „Димитрије Туцовић“
из Јабучја коначно ће се уселити у нову школску
зграду и то почетком другог полугодишта! У току је
партерно уређење новог објекта, што подразумева
изградњу кишне и фекалне канализације, септичке
јаме, зелених површина, пешачких стаза и интерне
саобраћајнице. Ове радове вредности пет милиона
динара изводи убско предузеће „Леон“. Ускоро
почињу и радови којима ће зграда бити санирана и
довршена.
Изабрано је предузеће које ће отклонити
недостатке на новој школској згради која је годинама недовршена. На тендеру је победило ГП
„Грађевинар“ из Уба, уговорена вредност радова је
8.117.035 динара, а рок за завршетак 50 дана. Биће
поправљени неквалитетно изведени радови и санирана оштећења настала вишегодишњим стајањем и
неодржавањем објекта. У питању су радови на
високоградњи, постављање електричних инсталација, водоинсталатерски и санитарни радови,
машински инсталатерски радови и завршни грађевински радови. Актуелно руководство је зграду
затекло у лошем стању 2012. године, а рекон-

Лазар Ристовски ће представити своју
књигу „Једноставне приче“ Издавачке куће
„Лагуна“. О књизи, аутор каже:
"Приповедач, а ја то желим да будем, мора
да влада уметношћу посматрања. Место, ложа
из које се свет најбоље види је усамљеност.
Моје приче су једноставне, истините и људске.
У њима су туга и хумор помешани као и у
животу. Ако их будеш читао отвореног срца,
верујем да ћеш пронаћи и себе у некој од њих.“

ХАЛА СПОРТОВА

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ
И ИЗГРАДЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА

ОШ “ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ ЈАБУЧЈЕ
Енес Халиловић

24.септембар 2015.г.

Изградња септичке јаме у Јабучју
струкција је започета тек сада због спора са
претходним извођачима радова, скенирања стања
и припреме пројекта реконструкције и тендера.
Намештај за школу већ је раније набављен тако да
нема никаквих препрека да око 250 ученика,
њихови учитељи, наставници и техничко особље
друго полугодиште започну у новој школској
згради. Општинско руководство већ има идеју да
изгради фискултурну салу која ће имати тзв. топлу
везу са наставним објектом. Судбина привременог
монтажног објекта, у којем је школа радила
деценијама, није још увек одређена.

У току је реализација партерног уређења простора око
Хале спортова, које подразумева изградњу саобраћајница,
паркинга, кишне канализације, уклањање депоније са земљом и
разне земљане радове, као и уређење спортских терена. Укупна
вредност радова је 15.064.239,80 динара без ПДВ-а, извођач
фирма „Грађевинар“ из Уба. Оно што ће највише бити видљиво
после ових радова јесу три тениска терена од шљаке, тако да ће у
Спортском центру своје место добити чланови Тениског клуба
„Железничар“ и сви рекреативци тенисери. Претходно је простор
око Хале спортова добио и такозвану хоризонталну и вертикалну
сигнализацију, односно саобраћајне знакове и обележавање на
асфалту.
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НАШЕ ТЕМЕ

ПРОГРАМ УСТАНОВЕ
ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ- УБ

БИОСКОПСКЕ
ПРОЈЕКЦИЈЕ
Понедељк, 28. септембар,
у 17 h, Сала Дома културе

СМОТАНКО И ТРАПАВКО:
НЕВЕРОВАТНА МИСИЈА
Мортадело и Филемон су два
највреднија супер-шпијуна тајне
агенције ТИА и прати их глас да
решавају све криминалне случајеве
које остали агенти не могу. Како би
решили те задатке њих двојица користе маске и бизарне изуме који су у
већини случајева бесмислени. Управо због тога њихове мисије постају
непресушан извор забаве који до сада
није виђен у свету шпијунаже. 3Д цртани филм синхронизован на српски
језик.

Понедељк, 28. септембар, у 18:45 h

ЛАВИРИНТ: БЕГ
КРОЗ ЗГАРИШТЕ
У следећем поглављу епске саге
„Лавиринт“, Томас (Дилан О' Брајен) и
Лединаши морају да се суоче са
н а ј в е ћ и м и з а зо в о м д о с а д а –
мистериозном и моћном организацијом ВЦКД. Потрага за доказима о
„ВЦКД“ одвешће их на Згариште,
опустошени предео испуњен незамисливим препрекама. Након што су
удружили снаге са покретом отпора,
Лединаши улазе у борбу са супериорним непријатељем и откривају
његове шокантне планове.

Понедељк, 28. септембар, у 21 h

ХИЉАДАРКА

Младић Атиф Куртовић (Бранислав Трифуновић) први пут у животу
силази у рударску јаму како би наставио тачно тамо где је његов сада
пензионисани отац стао и постаје
рудар-ударник. Међутим, његова
судбина се убрзо у потпуности мења
када буде изабран за лице које ће
красити највреднију новчаницу у
држави, новчаницу у износу од хиљаду динара (тзв. „хиљадарку“). Тако ће
се Атиф убрзо наћи на путу за Београд
где ће га Титов лични фотограф
(Перван) усликати и тако постаје део
историје. У целокупну причу ускоро
улази и млада девојка чији надимак
није случајно „Хиљадарка“ (Аида
Буква), у коју се Атиф до ушију
заљубљује. Када Тито (Никола Којо)
најави своју личну посету Атифовом
родном градићу, за све јунаке ове
симпатичне комедије режисера
Ненада Ђурића почиње авантура коју
ће памтити до краја живота.

24.септембар 2015.г.
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КАКВО ЈЕ ВАШЕ МИШЉЕЊЕ О МИГРАНТСКОЈ КРИЗИ
И КАКВЕ ЋЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОСТАВИТИ НА НАШУ ДРЖАВУ ?
Дејан Мартић Келе, Уб:
- Мигрантска криза, итекако, утиче на лошу економску
ситуацију у нашој земљи, јер смо ми сиромашан народ и имамо
доста наших избеглица, којима није регулисан статус ни до данданас. Само нам је фалило још два милиона избеглица, који се
најављују до краја године, па да банкротирамо у правом смислу
речи... осим ако нам Европска Унија не помогне. Овој појави се не
назире крај и мислим да је све ово смишљено урађено од неких
моћника споља. Не примају их Арапске богате земље, нити
Европске, само је Србија дужна да пружи помоћ тим људима.
Сиротиња је одувек помагала сиротињи...

Драгољуб Матић, Уб:
- Последице су неминовне по нашу привреду, а и народ
уопште. Исто тако, мишљења сам да тим људима треба пружити
помоћ јер то није њихов избор, већ сигурно беже од проблема и
да сачувају живу главу. Опште је познато, да су у Србији сви
дочекани и збринути на најбољи могући начин. Надам се да ће
тако бити и убудуће. Без обзира на најављену помоћ ЕУ, свакако
ће то бити удар на наш буџет, то је свима јасно. Али, с обзиром да
су и нама многи помагали кад смо имали катастрофалне последице од поплава, морамо и ми бити хумани, јер лице човека се
познаје у невољи.

Филип Илић, Уб:
- Уколико овај пролазак миграната кроз нашу земљу потраје,
сигурно ће последице по привреду и економију бити велике.
Између осталог, увек постоји недоумица ко је од њих, избеглица,
који спасава главу и бежи од рата, а ко терориста. Познато је да су
сами наговаштавали да желе да се прошире, па се поставља
питање безбедности по наш народ, који је добронамеран и увек
прихвата прогнане људе. Ипак, мислим да се преко нас остварују
виши циљеви неких моћника и нису они случајно изабрали нашу
земљу за пролазак. Нама, као народу, довољни су наши проблеми, поготово у овом моменту транзиције, ово нам баш није
требало...

Радослав Радовић, Уб:
- Хумано је да се људима у избеглиштву, изађе у сусрет, то и
јесте одлика нас, Срба. Исто тако, мислим да те људе слати у
Европу није решење али, то није у нашој моћи, о томе одлучују
неки други на вишим положајима и јачим државама. Све је ово
креирано тамо негде, а ми смо само колатерална штета. Наравно,
на коначан исход не можемо да утичемо. Питање је да ли и колико
ће их још Европа примати, Мађари их враћају назад, што значи да
смо ми задња станица. Очигледно је да ми ни своје економске
проблеме не можемо да решимо, а тек сад оволики број
избеглица, то је катастрофа. Зима се ближи, треба их обући,
нахранити, огрејати. На новац ЕУ не треба рачунати јер га сигурно
нећемо добити (довољно), зато ће наш народ извући дебљи крај.

Слободан Миливојевић, Трлић:
- Не мислим ништа лоше о тим људима и свакако им треба
помоћи али, да ће то имати несагледиве последице по нас у
Србији, сигурно хоће. Толики број избеглица неће отићи на запад,
највише њих ће остати овде. Мађари су забранили пролазак кроз
њихову земљу, а познато је да је Србија пут којим морају да прођу.
Исто тако сматрам да ти људи не би бирали нашу земљу за
коначну дестинацију ако би се они питали, јер овде нема перспективе. Само у случају да немају други излаз, остаће овде, што је за
нас додатно оптерећење... Ми имамо доста наше сиротиње, коју
треба збринути и без њих.

Зоран Ристић, Уб:
- Људски је помоћи човеку у невољи, али је сигурно да ће
овај најновији талас избеглица оставити несагледиве последице
у економском и сваком другом смислу по нашу земљу. Посебно у
овом тренутку, фирме нам не раде, многи људи су незапослени а
на донацију од ЕУ не треба рачунати. Србија је мала земља да би
поднела толики терет и збринула толики број миграната.
Једноставно то је неизводљиво са платама од 20.000 – 30.000
динара од чега преживљава цела породица, да нам се додају
други намети, а све у циљу да би помогли другима у невољи,
мислим на изградњу прихватних центара и друге видове
збрињавања. Сматрам да, онај ко је то закувао, требало би и да
решава проблем избеглица, а зна се да је то Америка од које
потичу сви сукоби и ратови.

Зоран Васовић, Уб:
- Последице ове мигрантске кризе, осетиће многе земље али
највише Србија и њен народ. Помоћ међународне заједнице неће
бити довољна да се изфинансирају трошкови око њиховог
боравка у нашој земљи, а лично мислим да ће велики број њих
остати овде, иако не својом вољом. Међународна заједница
диктира њихове даље потезе, ми се ту ништа не питамо. Проблем
је што су имућнији и образованији мигранти међу првима нашли
своје место боравка, док сада креће лавина најсиромашнијих,
којих је јако велики број као и свуда у свету.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊЕ
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16.септембра 2015. г. прошле су
две године од преране смрти мог
супруга

ДРАГАНА ГИЛЕТА
НИКОЛИЋА
Две године туге, бола, самоће...
Још те чекам, надам се да ћу те
негде срести.Али, сузе ми говоре
другачије. Душо моје душе, док
постојим, моје срце и љубав
припадају само теби. У мојим
мислима живећеш вечно...
Твоја Љиља

С Е Ћ А Њ Е

ДРАГИЦА СЕКА
НЕДЕЉКОВИЋ
(28.09.2001 - 28.09.2015)
Срећни смо што смо те имали
а несрећни и довека неутешни,
јер смо те прерано изгубили.
Твоји најмилији…

16.септембра 2015. год. прошле су
две године од преране смрти нашег
драгог тате

ДРАГАНА ГИЛЕТА
НИКОЛИЋА
Такице мили, прошле су две
године, али љубав и сећање на
твоју доброту, твоју топлу реч и
пољубац пред спавање, неће
проћи никада. Наша најсјајнија
звездо на небу, волимо те и
чувамо од заборава у нашим
малим срцима.
Твоје ћерке: Јована и Наташа
16.септембра.2015. г. прошле су две
године од преране смрти мог јединог
сина

ДРАГАНА ГИЛЕТА
НИКОЛИЋА
Сине мој, мајка је неутешна.
Моје срце плаче и вене без тебе.
Све си моје на свету и поносим
се што сам те имала, као
предивног и племенитог сина.
Нека те анђели чувају у тишини
вечног мира.
Мајка Ленка

24.09.2015. г. дајемо
шестомесечни помен нашем
вољеном супругу, оцу и деди

ЗДРАВКУ ИЛИЋУ
(1933 - 2015)
Заувек ћеш живети у нашим
срцима...
Супруга Десанка, ћерке Славица
и Драгица и унука Катарина
29.09.2015.г. навршава се година од
смрти наше драге

ВЕРЕ МАКСИЋ
Пролазе године, а сећање и
љубав остају заувек.
Вечно ће те памтити и волети
твоји најмилији:
супруг Раде, ћерке: Ана и
Биљана, унуке Теја и Јуца,
зетови Зоран и Игор,
свекрва Зора и породица
Дамњановић
8.09.2015.г. преминуо је наш отац

БОСИЉКЕ
АРСЕНИЈЕВИЋ
(1942 - 2014)
Остаћеш заувек у нашим мислима,
причама и сећањима.
Никада те нећемо заборавити.
Супруг Миодраг, синови Милан
и Драган, снахе Весна и Зорица,
унуци Никола, Немања и
Миодраг
8.09.2015.г. преминуо је наш

БРАНКО ВУЧИЧЕВИЋ БРАНКО ВУЧИЧЕВИЋ
(1934 - 2015)

(1934 - 2015)

С поштовањем
ћемо га се сећати
и чувати успомену на
његов лик.

Сећања и туга...
Успомена на драги лик
никада неће
избледети.

Синови Милисав и Милан

Сестра Катарина и сестричина
Биљана

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

24.септембар 2015.г.

27.09.2015.г. навршава се 30 година
од како није са нама наш драги
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С Е Ћ А Њ Е

ЖИВАНКА
МИЛИЧИЋ
(16.09.2014 - 16.09.2015)
Тешка година без тебе
је прошла...
Сећање ће бити вечно,
а понос што смо те имали
несагледив...
Поносни смо што смо
те имали

МИЛИСАВ
МАРЈАНОВИЋ
(1937 - 1985)
Године пролазе, али су сећања
на тебе сачувана. Носимо те
вечно у срцима
Супруга Продана, синови Зоран и
Драган, снаха Зорица, унуци Никола и
Стефан и сестра Радмила са породицом
22.септембра 2015.г. навршава се
година од смрти нашег

ЖИВИСЛАВА
МАРЈАНОВИЋА
из Бањана
(1933 - 2014)
Чувамо сећања на твој драги лик.
Никада те нећемо
заборавити.
Синовци Драган и Зоран, синовица
Зорица, снаха Продана, унуци Никола
и Стефан и сестра Радмила са породицом

С Е Ћ А Њ Е

Заувек захвална породица
ГОДИШЊИЦА

ЗОРИЦА
МАРИНКОВИЋ
(1964 - 2014)
Чувамо драге успомене...
Глас Тамнаве и
Коцељевачке новости

IN MEMORIAM

БРАНКО ВУЧIЧЕВИЋ

РАДОМИРУ
МАРЈАНОВИЋУ
(1945 - 2014)
Водоинсталатеру из Бањана
Рајо, нећемо те заборавити.
Чувамо те у срцима
Породица: синовци Драган и Зоран,
синовица Зорица, снаха Продана,
унуци Никола и Стефан
и сестра Радмила са породицом

Branko Vu~i~evi}, diplomirani
geodetski inzewer, ro|en je 1934.godine u
Radqevu. Po zavr{etku geodetskog
fakulteta, zaposlio se u ubskom katastru 1961.godine. Na mestu direktora katastra
proveo je oko 20 godina, do 1985, kada prelazi
u Beograd u Republi~ki Geodetski zavod, na
mesto republi~kog savetnika za katastar
nepokretnosti. Aktivno je u~estvovao u
dono{ewu Zakona o vra}awu zemqe oduzete
posle Drugog svetskog rata.
Kao na~elnik za katastar nepokretnosti Srbije poslat je na
Kosovo i Metohiju na mesto direktora Centra za katastar
nepokretnosti Kosova, a u ciqu uspostavqawa reda u, tada,
haoti~no stawe katastra ju`ne pokrajine. I taj posao je obavqao sa
uspehom, {to je doprinelo da i danas dr`ava Srbija ima kompletne
zemqi{ne kwige i dobar uvid u imovinu na Kosovu i Metohiji.
Zbog slabijeg zdravqa odlazi u penziju 1995.godine.
Kao penzioner je po`iveo do 8.09.2015.g. u porodi~noj ku}i u
Radqevu, po{tovan i voqen od svoje porodice, kao i sredine kojoj
je posvetio ceo svoj radni vek.
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ШАХИСТИ УБА УЧЕСТВОВАЛИ У ПРВОЈ ЛИГИ ЦС
(КРАГУЈЕВАЦ, 5-13. СЕПТЕМБАР)

У СРЕДИНИ ТАБЕЛЕ
- Убљани завршили на седмом месту, у складу са
очекивањима. - Драган Драгићевић се повлачи са
места председника после осам година.
Шахисти Уба су, због незавидне финансијске ситуације,
отпутовали у Крагујевац у последњем часу, али су, ипак,
испунили примарни циљ - опстанак у Првој лиги Централне
Србије. Председник Драган Драгићевић задовољан је
резултатом, с обзиром на околности које су пратиле убску екипу:
- Отишли смо у ослабљеном саставу, дугогодишњи играч
Сандић прешао је у редове Крушика, а ја сам због пута на
Хиландар био у екипи само прва два кола. Ипак, момци заслужују
честитке на борбености, имали смо чак шест нерешених окршаја,
а успели смо да савладамо Прико из Пирота и Глубочицу из
Лесковца- каже председник ШК Уба.
Готово сви чланови
екипе благо су изгубили на
рејтингу, највише поена екипи
донео је Васа Блесић (6,5 из
11), а очигледно да је темпо
играња био пренапоран за
капитена Вилимоновића (2,5
поена из 9 партија). Славиша
Милановић, појачање Душан
Јовановић, Милош Лапчевић
и Драгутин Ивановић имали
су око 50 посто успешности, а
председник Драгићевић је
донео екипи поен и по из два
меча. Први човек убског
шаховског клуба најавио је
повлачење са одговорне функције након осам година:
- Понос ан с ам на
претходни период, посебно
на то што смо се ове године
вратили у наше клупске просторије које неупоредиво
Драган Драгићевић
боље изгледају у односу на
период кад смо се уселили. Уморио сам се, имам пуно приватних
и професионалних обавеза и мислим да је време да предам
штафетну палицу. Одржаћемо Изборну скупштину крајем
септембра, а ја наравно остајем на располагању будућем
председнику- најавио је растанак Драган Драгићевић,
председник убског шаховског клуба.
Б.Матић

АКТУЕЛНОСТИ У КОЊИЧКОМ СПОРТУ

ОПЕТ СЕ НИЖУ ПОБЕДЕ
После периода нешто слабијих резултата, опет су грла КК "Света
Поповић" блистала на хиподромима широм Србије. На 52. Љубичевским коњичким играма, победе
су остварили Калина Лејди (трка
"Костолац", 1.400 метара) и Мистер
Огон, први у Шапцу на 1.800 метара
Бас ("Браничево"- ГРУП 1, 1.800
метара), а солидне наступе имали су
Кид Фрст (четврти у трци "Меморијал Благоје Урошевић") и Далас, такође четврти у трци "Куп
Љубичева". Седам дана касније, у Зобнатици је блистала А Капела,
убедљиво најбоља са Тиком Вујковићем у седлу, док је у истој трци
Атила Трлић стигао до трећег места. Исти резултат остварила је и
Асасина Трлић на 1200 метара са Ризваном Сакићем у седлу, једино је
подбацио Кид Фрст, шестопласирани у трци "Куп Принца Павла".
Трке у Шапцу остаће упамћене по сјајном дебију Орнамента, а
Тика Вујковић је тријумфовао и са Калином Лејди на 1.500 метара.
Одличну трку имао је и Огон власника Драгана Љубомировића, најбољи
на 1.800 метара, а Мистер Бас је сезону завршио другим местом у Трци
града Шапца иза одличног Ил Де Франс. Далас је у истој трци завршио
на 4. месту.

РАЗНЕ ТЕМЕ

UBQANI PI[U
СРБИЈА
ОКУПИРАНА
РИЈАЛИТИ
ПРОГРАМИМА
Неки медији свесрдно подржавају шунд и
кич, старлетама и певачима дају епитете звезда,
приказују као узоре овог друштва, они су на
насловним странама већине писаних медија.
Наше медијско поље је заражено насиљем,
вулгарношћу, простаклуком... а централно
место заузимају различите форме ријалити
програма!?
Почетак емитовања већине ријалити
програма се поклапа са почетком школске
године.Дакле, могли би да се запитамо: да ли
Министарство просвете, преко медија са
државном феквенцијом, уводи нови наставно
едукативни програм рада у школе. Може ли
држава да стане на пут овом кичерају?
Има нешто што се зове слобода медија,
коју не смемо заборавити, али, опет, постоји и
даљински управљач којим ми рукујемо. Ако
неко жели програм без свега овога, наводно, он
је против људских слобода. Кажу, шта има лоше
у томе да сви виде у каквој држави живимо, од
каквих је људи она сачињена, колико је људи
спремно да то гледа и подржава и колико
глупости има на јавној сцени!
Најдужи риалити код нас је онај политички, који траје већ годинама. Ту смо се наслушали глупости, затупљују нас систематски... За
паметне увек постоји даљински, као избор
садржаја који жели да гледа, а са друге стране
постоје и они који морају све да испрате, да би
могли да буду у току, када треба да све то
коментаришу уз флашу или чашицу, опет уз
умилне звуке „модерне“ музике у „боемској“
атмосфери кафанчета или испред сеоске
„задруге“! Овакав тип програма можда мора да
постоји, треба видети границе глупости, морала
и бројност људи који то подржава. То би, можда.
могло да повећа квалитет живота. Ко зна?
Зна се шта је посао државе; да обезбеди
право на живот и право на имовину. Преко тога
– хвала лепо! Боримо се за слободу, а не за
ограничења. Криминалци, који угрожавају живот и имовину других у затвор, сви други су
слободни да живе, васпитавају децу, снимају и
емитују шта желе. Моја је слобода да не погледам ни један минут ријалитија, као што је
слобода неког другог да их гледа по цели дан!
Међутим...
Ми стално нешто протерујемо. Протерасмо младе, интелектуалце, протерасмо све
што је добро... Да ли ће просечни и људи испод
просека подићи нашу државу на ноге, да ли ће
Цице, Маце и остале старлете, заједно са Грандовим звездама и Пинковим звездицама,
донети боље сутра? Опет треба да сагледамо у
каквом свету живимо. Где ће у Убу, Ваљеву,
Краљеву, Зајечару... нормалан Србин да створи
навику да слуша класичну музику? Колико
Београђана иде у оперу? Зашто су затворени
биоскопи? Забава код куће је најјефтинија,
старлете, певачи, политичари и разни кловнови
су најприближнији ономе што у ствари јесмо.
Конзументи смо јефтиног,за скупље треба
новца, а до новца ћемо доћи само покретањем
производње и привреде, без интелекта –
тешко!?
Хлеба и игара...Римљани су измислили за
све генерације и нације које долазе. И тада се
ратовало због профита и тада су имали ријалити шоу у колосеуму, гласноговорници су
јавно читали пропаганду на трговима и пијацама...Људи воле насиље, сплеткарење, секс...
од памтивека. Само је питање како то да им се
пружи.
Горан Јанковић

СПОРТ

24.септембар 2015.г.

ОДБОЈКАШИЦЕ УБА ВЕЗАЛЕ ДВЕ ПОБЕДЕ У КУПУ

ЗАГРЕВАЊЕ ЗА ПРВЕНСТВО
- Након максималног тријумфа у Шапцу, у убској хали истим
резултатом побеђена Стерија. - У наредној рунди гостовање
Роди, првенство почиње 17. октобра.
Иако им резултати у Купу нису
приоритет, убске одбојкашице су
забележиле две сигурне победе и
заказале мегдан са београдском Родом
у трећој рунди (субота 26. септембра на
гостујућем терену). Екипа Марине
Петровић је најпре савладала Заслон у
Шапцу- 0:3 (19:25, 21:25, 22:25), а потом и
на убском паркету београдску Стерију
такође максималним резултатом- 25:22,
25:15, 25:21 по сетовима. Тренер ЖОК
уба каже да су јој ови мечеви добро
послужили за оно што је много битнијестарт првенства 17. октобра на домаћем
терену против Спартака из Љига:
- У ова два меча забележиле смо
рутинске победе, са утрошком енергије
који није прелазио 50 посто. Купсусрети нам служе за уигравање,
задовољна сам одбраном и пријемом, а

наравно да ће нам напад бити убојитији
како време буде пролазило. Питање
победника се није постављало ни
једног тренутка, за наредног ривала
Роду кажу да је озбиљан кандидат за
врх табеле у нашој лиги, тако да ће тај
меч бити идеалан да видимо где се
налазимо у овом тренутку- каже тренерсредњи блокер ЖОК Уба Марина
Петровић која је на старту сезоне
показала да је повреда прошлост.
Према очекивањима, Соња Јаблан
је унела велику сигурност на пријему,
млада Јелена Јелић биће одлична
алтернатива за Мају Глишић, уз староседеоце Цветковић, Вуловић, Киселчић, Ану Лазић, повратницу на паркет
Ивану Јаковљевић плус неколико играчица из домаће школе- требала би то да
буде екипа за озбиљна дела.
Б.М.

Непрелазни двојни блок: Цветковић-Киселчић

УБСКИ КОШАРКАШИ НИЖУ ПОБЕДЕ У ПРИПРЕМНОМ ПЕРИОДУ

ОБЕЋАВАЈУЋЕ ПАРТИЈЕ
Иако мечеви у припремном периоду
не морају превише да значе- утисак је да
ће убска екипа ове сезоне играти много
бржу и лепршавију кошарку. Направљен
је добар микс искуства и младости, два
перспективна плејмејкера Милосављевић и Павић убризгали су пуно "свеже
крви", а повратник Иван Поповић,
Боричић и Хускић потврдили су да су
одлична појачања. За сада су снагу
Ружичићевих пулена осетили Колубра89:72, М-015- 108:61 и Барајево- 107:61, а
ове недеље планиран је још један тест са
Колубаром, овог пута у Лазаревцу:
Најважније је да су сви здрави и да
добро тренирамо, само је Драган
Боричић због прехладе пропустио меч са
Барајевом. Пробаћемо до првенства да
закажемо сусрет и са једним Б-лигашем, а
драго ми је да су се новајлије добро
адаптирале на нову средину. Уз појачања, јасно је да ће нашу игру носити
староседеоци Веселиновић, Даниловић и
Јадранин, млади Марко Драксимовић се
све више помера са организације ка
шутерској позицији, а и остали момци из
домаће школе показују велику жељу и
напредак- рапортира тренер КК Уба
Душко Ружичић.
Убљани и даље размишљају о
довођењу праве "петице", с обзиром да је
реч о дефицитарној и углавном скупој
роби- управа КК Уба неће журити са
доношењем одлуке, посебно што је
додатни регистрациони период тек након
првог кола првенства.
Б.М.

КК Уб - КК Барајево 107:61

065/6511-553
014/411-041
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РУКОМЕТАШИ УБА ЗАПОЧИЊУ
СЕЗОНУ У ВИШЕМ РАНГУ

ЛОЗНИЦА
НА ПРЕМИЈЕРИ
- Убљани у недељу од 18 часова
играју меч првог кола Прве лиге
"Центар". - У току преговори са
неколико искусних играча,
Никола Марковић нови члан
Металопластике.
Припремни период за пулене Томе
Марковића је окончан, последња провера против БАСК-а имала је карактер
тренинг-утакмице где се није водио
резултат, а седам дана пре тога Убљани
су играли нерешено са Радничким30:30. Меч првог кола у вишем рангу
Убљани играју у недељу од 18 часова у
убској хали, противник екипа Лознице:
- Због здравствених проблема,
нисам путовао у Београд, али задовољан сам стањем у ком се налази екипа.
Додуше, још увек не знам на кога ћу
рачунати за премијеру, у преговорима
смо са једним искусним играчем на
позицији десног бека-крила, а у току
недеље знаћемо на кога можемо да
рачунамо из Партизана. На последњој
провери није било Ђокића и Антића који
ће играти против Лознице, а ја се надам
да се убска публика зажелела рукомета
и да једва чекају старт у новом друштвупоручује тренер убских рукометаша
Тома Марковић.
Млади бек Никола Марковић задужио је дрес Металопластике, а с
обзиром да је прелазни рок чак до
фебруара- требало би да буде још нових
лица у постави убске екипе.

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ ПЛАЦ од 12 ари у
улици Милована Глишића на
Убу (попречна са Радничком).
Поседује све неопходне
инфраструктурне прикључке.
064/5505-097

ПРОДАЈЕМ КУЋУ у Лајковцу,
у улици Димитрија Туцовића 24,
120 квадрата, помоћне куће
и гаража. Плац 6,8 ари.
064/506-78-63

ФУДБАЛ

24.септембар 2015.г.
4.коло

4.коло

ГУЊЕВАЦ - ПОЛЕТ (Таково)
3:0 (0:0)
3.коло (12/13.09.2015- 16.30 ч):
Д.Туцовић - Црвена Јабука 1:1
Степање - Лајковац
3:4
Стубленица - Радник (Уб)
1:2
Рудар (Р) - Гуњевац
1:4
Полет (Т) - Пролетер
3:0
Полет (ДЛ) - Рубрибреза
1:1
4.коло (19/20.09.2015- 16.00 ч):
Црвена Јабука - Рубрибреза 0:3
Пролетер (Б) - Полет (ДЛ)
0:2
Гуњевац - Полет (Т)
3:0
Радник - Рудар (Р)
0:0
Лајковац - ОФК Стубленица 1:1
Дим.Туцовић - Степање
0:2
1.Guwevac
2.Rubribreza
3.Polet (DL)
4.Radnik(Ub)
5.C.Jabuka
6.Stepawe
7.Lajkovac
8.D.Tucovi}
9.Stublenica
10.Polet (T)
11.Rudar (R)
12.Proleter(B)

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

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

1 14 : 9
0 8:2
1 7:4
1 4:4
1 5:6
2 12 : 8
1 6:6
1 3:3
2 6:8
2 5:7
2 3:9
3 2:9

5.коло (6/27.09.2015- 16.00ч):
Степање - Црвена Јабука
ОФК Стубленица - Дим.Туцовић
Рудар (Р) - Лајковац
Полет (Т) - Радник
Полет (ДЛ) - Гуњевац
Рубрибреза - Пролетер
6.коло (03/04.10.2015- 15.30ч):
Црвена Јабука - Пролетер
Гуњевац - Рубрибреза
Радник - Полет (ДЛ)
Лајковац - Полет (Т)
Димитрије Туцовић - Рудар (Р)
Степање - ОФК Стубленица

9
8
7
7
7
6
5
5
4
4
2
1
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Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
С.Симић у 75. и 84. и Бакић у 80.
минуту. Жути картони: Ђукић, С.Милошевић, В.Милошевић (Г), Јовић,
Максимовић, Радовановић (П)
ГУЊЕВАЦ: Даниловић 8, Берановић 7
(Митровић 7), Кузмановић 7, Вујић 7,
Вујковић 7, Спасојевић 7 (Бакић 7,5),
С.Милошевић 8, Марковић 7,5,
В.Милошевић 7,5, Симић 8, Ђукић 7
(Јаџић 7)
ПОЛЕТ: Д.Павловић 7, С.Илић 7,
Радовановић 6,5, Петровић 6,5
(Глишић -), Јовић 6,5, Крстић 7,5,
Јанковић 7, Ашковић 6,5, В.Стефановић 7, Пантић 7, Давидовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Саша Симић (Г)
Домаћин је тек у финишу сломио
отпор Таковчана, а пре тога је два пута
погодио оквир гола. Додуше, имали су
и гости преко Пантића своје прилике,
али је одлично реаговао Даниловић.
Брава Полета је откључана после
корнера и гужве, био је то 5. гол
Симића у сезони, а врло брзо је Бакић
дуплирао предност на асистенцију
Симића. Нешто касније су само заменили улоге, па се Гуњевац убедљивим
тријумфом пробио на врх табеле.

ЦРВЕНА ЈАБУКА РУБРИБРЕЗА 0:3 (0:2)
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
70. Судија: Душан Нешић (Лајковац).
Стрелци: Шепељ у 10. и 21. и Џаферовић
у 84. минуту. Жути картони: Радојичић,
Тешић (ЦЈ), Јоковић, Јовичић, Живковић
(Р)
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Станчић 6, Теодосић 6,
Вишић 6 (Радојичић 6), Матић 6,
Марјановић 6, Милошевић 6 (Лазић -),
Јовичић 6,5, Ј.Мирковић 6 (Вукић -),
В.Мирковић 6, Тешић 6,5, Дамњановић 6
РУБРИБРЕЗА: А.Радивојевић 7,
В.Радивојевић 7, Јанковић 7, Томић 7,
Јоковић 7, Шепељ 8, Лакић 7 (Живковић
-), Златковић 7,5, Пецић 7, Јовичић 7
(Спасојевић -), Стефановић 7 (Џаферовић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Андреј Шепељ (Р)
Дерби кола неочекивано лако припао
је гостима који су овим тријумфом
стигли до друге позиције. Расположени
Шепељ је са ивице шеснаестерца
матирао Станчића, а потом и казнио
неуспелу офсајд-замку домаће екипе.
Изгледало је да ће домаћи у наставку
успети да врате неизвесност, али је
"резервиста" Џаферовић ставио печат
на заслужену победу против бившег
окружног лигаша.

4.коло

РАДНИК (Уб) - РУДАР (Радљево) 0:0
СРЦ "Школарац" на Убу. Гледалаца: 150. Судија: Милан Балиновац (Уб). Жути
картони: Стевић, Дубљевић (РА), Лазарић, Ристовски, Ђорђевић (РУ). Црвени
картон: Живковић (Радник) у 88. минуту.
РАДНИК: Михајловић 6,5, Живковић 5, Петровић 6, Граховац 6, Дубљевић 5,
Кандић 6, Тадић 6,5 (Луковић 6), Ђурђевић 6 (Митровић 6), Симеуновић 6,5
(Гајић -), Станојевић 6, Стевић 6,5
РУДАР: Јовановић 7, Радић 6,5, Лазарић 6,5 (Симанић -), Ракић 7, Теодосијевић
7, Шишовић 7, Пантелић 7, Ристовски 7, Максимовић 6,5 (Давидовић 6,5),
Панић 6,5, Ђорђевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Радомир Пантелић (Рудар)
Као да је ослабљено издање Радљеваца, без ударних игала Симића и
Аћимовића, опустило Убљане, па су одигралио млако и практично нису
озбиљније угрозили Јовановића. Са друге стране, Рудар је испунио све
тактичке захтеве Миће Максимовића, млади Ђурђевић је имао две одличне
прилике, ја едном је и пречка спасила Михајловића. У финишу велика прилика
за Панића после продора Радића, утисак је да би било боље за госте да је
пропустио лопту Ристовском...

КК МЛАДОСТ 014 СЕ ВРЕДНО ПРИПРЕМА
ЗА ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ У ДРУГОЈ СРПСКОЈ ЛИГИ

ГОЛОБРАДИ
У СЕНИОРСКОЈ ЛИГИ
Млади кошаркаши Младости 014 нижу поразе у припремном периоду,
бољи од Убљана били су Колубара, Студент, ЛА Баскет, Умка и М-015 у
последњој провери - 105:103, али тренер Владимир Урошевић није
претерано забринут:
- Имамо екипу чији је просек тек преко 19 година, тако да ће нам свака
победа у Лиги бити велики успех. Селекција тима је завршена, 24. октобра
почињемо дебитантску сезону у Шапцу, управо, против екипе М-015- каже
млади стручњак.
Вреди истаћи да су извучене групе за квалификације за Јединствену
пионирску лигу (01-02 годиште, с тим да ће Убљани имати играче рођене
2002. и 03. године), а противници ће им бити Црнокоса, ОКК Шабац и Лозница
(почетак 3. октобра). Пионири су у међувремену освојили треће место на
Трофеју Обреновац, али су зато њихови саиграчи из мини-баскет селекције
са четири победе убедљиво освојили прво место.

3.коло

СТУБЛЕНИЦА - РАДНИК (Уб) 1:2
(0:1)
Стадион у Стубленици. Гледалаца: 60.
Судија: Милан Балиновац (Уб). Стрелци:
Перишић у 79. за Стубленицу, а Новаковић у
7. и Хаџић у 70. минуту за Радник. Жути
картони: Јовановић, Милутиновић, Мирковић (С), Митровић, Ранковић (Р).
СТУБЛЕНИЦА: Новаковић 6, Мирковић 7,
Спасојевић 6,5, Станковић 7, Поповић 6,5
(Грујић -), Јовановић 6, Миличић 7,
Неговановић - (Перишић 7), Ракић 6,5, Лекић
6, Милутиновић 7
РАДНИК: Нешић 6, Живковић 7 (Митровић 6),
Милановић 7, Граховац 7, Петровић 7,
Ранковић 8, Новаковић 7, Ђурђевић 6
(Луковић -), Хаџић 7, Станојевић 7,5, Стевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ннеад Ранковић (Радник)
Радник је забележио први тријумф на
страни, а меч је почео идеално за екипу Чеде
Мартића- Марко Новаковић је у жељи да
центрира преварио свог презимењака
Александра и најавио победу наранџастоцрних. Вероватно би меч био квалитетнији
да је терен то дозволио, ипак то није сметало
Николи Хаџићу да се вешто снађе у гужви и
дуплира предност Убљана. Перишић је у
финишу казнио грешку Нешића, али је ипак
квалитетнији тим сачувао предност...
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4.коло

ТВРДОЈЕВАЦ - СОВЉАК
1:1 (0:1)

4.коло (12/13.09.2015- 17.00 ч):
Колубара (Ј) - Качер
3:0
ЗСК - Тешњар
0:1
ОФК Дивци - ОФК Јабучје
5:1
Јуниор НН - Бањани
1:1
Трлић - Пепељевац
3:2
Тулари - Јошева
4:2
Тврдојевац - Совљак
1:1
Полет (П) - Младост (Д)
2:3
5.коло (19/20.09.2015- 16.00 ч):
Младост (Д) - Колубара (Ј) 2:0
Совљак - Полет (П)
2:0
Јошева - Тврдојевац
1:2
Пепељевац - Тулари
1:1
Бањани - Трлић
0:1
ОФК Јабучје - Јуниор НН
1:1
Тешњар - ОФК Дивци
0:0
Качер - ЗСК
1:4
1.Mladost (D)
2.Tulari
3.OFK Divci
4.OFK Jabu~je
5.Tvrdojevac
6.Trli}
7.Te{war
8.Pepeqevac
9.ZSK
10.Junior NN
11.Sovqak
12.Bawani
13.Kolubara(J)
14.Polet (P)
15.Jo{eva
16.Ka~er

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

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

1 9: 5
0 9: 3
0 8: 2
1 10 : 7
1 8: 5
1 6: 3
1 6: 1
2 9: 8
3 8: 6
1 8: 8
1 3: 4
2 8: 6
3 4: 5
3 4: 8
5 5 : 13
5 2 : 23

6.коло (26/27.09.2015- 16.00ч):
Колубара (Ј) - ЗСК
ОФК Дивци - Качер
Јуниор Ново Насеље - Тешњар
Трлић - ОФК Јабучје
Тулари - Бањани
Тврдојевац - Пепељевац
Полет (П) - Јошева
Младост (Д) - Совљак
7.коло (03/04.10.2015- 15.30ч):
Совљак - Колубара (Ј)
Јошева - Младост (Д)
Пепељевац - Полет (П)
Бањани - Тврдојевац
ОФК Јабучје - Тулари
Тешњар - Трлић
Качер - Јуниор Ново Насеље
ЗСК - ОФК Дивци

www.glastamnave.com

12
11
11
10
10
10
8
7
6
6
6
5
4
4
0
0

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 150.
Судија: Срђан Михајловић (Уб).
Стрелац: Танасијевић у 53. за
Тврдојевац, а Стефановић у 10. минуту
за Совљак. Жути картони: Благојевић,
Поповић (Т), Поповић, Апостоловић,
Стојковић (С).
ТРВДОЈЕВАЦ: Ђурђевић 7, Радојичић
6,5 (Васић -), Ћесаровић 6 (Јовић 7),
Мирковић 6 (Ракић -), Поповић 6,5,
Милић 7, Марковић 6, Благојевић 7,
Ранковић 6,5, Танасијевић 7, Тешић 7
СОВЉАК: Апостоловић 8,5, Јанковић 7,
Рафаиловић 6 (Јанковић -), Грбић 6,5,
Стефановић 7, Поповић 6,5,
Величковић 7, Стојковић 6,5, Мрчић 6,5,
Маринковић 6, Обрадовић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ђорђе Апостоловић (Совљак)
Гостима је припало прво полувреме,
штопер Стефановић је био присебан у
гужви и матирао Ђурђевића са ивице
шеснаестерца. Танасијевић је најавио
преокрет у наставку, али је бод
Совљаку феноменалним одбранама
сачувао Апостоловић. У складу са
својим темпераментом, зарадио је и
парни картон, па ће Совљачани морати
за Полет да нађу ново решење међу
стативама...
5.коло

БAЊАНИ - ТРЛИЋ
0:1 (0:1)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 70.
Судија: Милош Бошковић (Уб).
Стрелац: Савић у 15. минуту. Жути
картони: Софранић, Б.Ненадовић (Б),
Поповић, Стевановић, П.Иконић (Т).
Црвени картони: Гајић (Бањани) и
Цвијић (Трлић) у 70. минуту.
БАЊАНИ: У.Ненадовић 6,5, Симић 6,
Б.Ненадовић 6 (Леонтијевић -), Ђорђевић 6,5, Софранић 6,5, Лештарић 6
(Бабић -), Марковић 6,5, Ранитовић 6,
Илић 6, Милојевић 6, Гајић 6
ТРЛИЋ: Ракић 7, Баратовић 7, Гаврић 7,
Ђурић 7,5 (Ивановић -, Новаковић -),
П.Иконић 7, Кандић 7,5, Савић 7,5,
Поповић 7, Весић 7, Н.Иконић 7
(Стевановић 7), Цвијић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Савић (Трлић)
Трлић је пребродио кризу са старта
сезоне, везао трећу победу, а
победоносни погодак дело је Савића.
Прихватио је повратну лопту Весића и
приземним ударцем матирао Уроша
Ненадовића. Могао је јунак меча још
два пута да затресе мрежу, оба пута
погодио је оквир гола, а домаћи
сматрају да је неоправдано поништен
гол Гајића у првом делу игре.

ФК Трлић

ТУЛАРИ - ЈОШЕВА
4:2 (1:1)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелци:
Младеновић у 35. и 57., Николић у 65. и
Ђорђевић у 72. за Туларе, а Квочка у 17.
и С.Вукић у 60. минуту за Јошеву. Жути
картони: Шкорић (Т), Квочка, Софронић,
Стефановић (Ј). Црвени картон:
Поповић (Јошева) на паузи између
полувремена.
ТУЛАРИ: Лазић 7, Шимишић 7, Шкорић
7, Марјановић 6,5, Брдаревић 7,
Павловић 6,5 (Адамовић 6,5), Ракић 6,5,
Ђорђевић 8,5 (Милојевић -), Николић
7,5, Вићентић 7,5, Младеновић 7,5
(Сарић -)
ЈОШЕВА: Поповић 5, Милошевић 7,
Стефановић 7, Васиљевић 7,
Танасијевић 7, Илић 7, Софронић 7,
Г.Вукић 6,5 (Шипетић -), Квочка 8,
С.Вукић 6,5 (Шаиновић -), Мехинагић 6
(Томић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Душан Ђорђевић
(Тулари)
Коначан резултат оправдао је положај
тимова на табели, али је домаћин с
много муке стигао до лидерске
позиције. Вероватно би судбина
локалног дербија била другачија да
голман Александар Поповић није
направио глупост и ушао у сукоб са
својом публиком на полувремену, за
шта је оправдано искључен. На гол је
отишао штопер Танасијевић, одлични
Деан Квочка је био нерешива енигма за
одбрану домаћих, али је епитет јунака
ипак преузео неуморни Д ушан
Ђорђевић. Био је покретач свих
опасних акција Тулара, стрелац и
асистент и најзаслужнији за наставак
"туларске бајке" на старту сезоне.
5.коло

ПЕПЕЉЕВАЦ - ТУЛАРИ 1:1
(1:1)
Стадион у Ћелијама. Гледалаца: 100.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: М.Грујичић у 8. за Пепељевац,
а Младеновић у 45. минуту за Туларе.
Није било картона.
ПЕПЕЉЕВАЦ: Митрић 7,5, Старчевић 7,
Радивојевић 7, Перић 7, Павловић 7,
Грујичић 7,5, Аврамовић 7, Марковић
7,5, Петровић 7, Красић 7, Савковић 7
(од 70. Радојичић -)
ТУЛАРИ: Лазић 7, Шимшић 7, Зујаловић
7,5, Шкорић 7,5, Брдаревић 7, Адамовић
7,5, Ракић 7,5, Ђорђевић 7,5, Николић
7,5, Вићентић 7,5, Младеновић 7 (од 87.
Сарић -).
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Грујичић (Пепељевац)
Седми узастопни реми ова два
противника, иако је меч почео раним
голом домаћина када је Грујичић
лобовао истрчалог Лазића, након низа
грешака одбране Тулара. Имао је
Пепељевац још неколико прилика да
дуплира предност, али до гола стижу
гости на истеку првог дела- Николић је
побегао одбрани домаћих, а Младеновић повратну лопту закуцао под
пречку. Друго полувреме доноси добру
и равноправну игру, домаћи су неколико пута претили, ипак шансу
утакмице имали су гости. Вићентић је у
88.минуту предриблао и голмана, али је
на волшебан начин погодио само
стативу. По свему виђеном, чини се да
је реми најправеднији исход ове
утакмице.
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БРЕЗОВЧАНИ ВЕЗАЛИ ЈОШ ДВА ПОРАЗА

СПАРТАК ЗА БЕГ СА ДНА
- Рани гол решио дерби зачеља. - Висок пораз у Осечини
не одговара приказаном на терену. - У недељу стиже
Спартак из Љига-15.30 часова.
Нема још радости у редовима тамнавског зонаша, Брезовчани нису
постигли гол у претходних 180 минута, па су са два нова пораза
приграбили "фењер" дринског каравана. И претходна два сусрета
потврдила су оно што је већ уочено као карактеристика екипе Бранка
Зујаловића- на домаћем терену у грчу, без течних акцији и прилика за гол,
на страни много отреситије и конкретније, али добрих резултата нема, па
нема:
- Звучи парадоксално, али смо у Осечини створили десетак
идеалних прилика за гол, а чињеница да је домаћи извештач "Журнала"
голмана домаћих ставио за играча утакмице и поред победе Осечине од
4:0- говори да је резултат далеко од реалног. Од половине првог дела
играли смо са играчем мање, голман Станковић је кажњен црвеним
картоном за фаул изван шеснаестерца, а скоро сваки наш играч је барем
једном био у шанси за гол. Ипак, слаба је то утеха, лоши резултати се
нижу, а Спартак из Љига није идеалан противник за вађење. Немамо лек
за домаћи терен, и против Владимирчана нисмо успели да осмислимо
праве акције, али из ове коже се не може. Прерано је за предају, треба нам
један добар резултат да се екипа врати у живот, а сви верујемо да у
недељу крећемо у бег са дна табеле-не напушта оптимизам председника
Брезовице Радојка Вишњића.
Б.М.

Не напушта их оптимизам:
Детаљ са утакмице Брезовица - Јеиднство (В)
Зона "Дрина", 5.коло

БРЕЗОВИЦА - ЈЕДИНСТВО (Владимирци) 0:1 (0:1)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 200. Судија: Алекса Селаковић
(Ужице). Стрелац: Томић у 4. минуту. Жути картони: Радовановић,
Мирчета, Младеновић, Станковић (Б), Томић, Лазаревић (Ј)
БРЕЗОВИЦА: Станковић 7, Јовић 6 (Богићевић 6), Мијаиловић 5
(Б.Младеновић 6,5), Симић 6, Д.Младеновић 6,5, Мијатовић 5,5, Радојичић 6, Бојић 6, Чавић 5,5 (Вуканић 6), Мирчета 6,5, Радовановић 6
Зона "Дрина", 6.коло

ОСЕЧИНА - БРЕЗОВИЦА 4:0 (1:0)
Стадион у Осечини. Гледалаца: 200. Судија: Вук Чотрић (Лешница).
Стрелци: Гостиљац у 2. и 76., Матић у 51. и Станимировић у 82. минуту.
Жути картони: Гостиљац, Веселиновић, Марковић, Андрић (О),
Радовановић (Б). Црвени картон: Станковић (Брезовица) у 23. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Станковић 5, Мијатовић 6(Руменић -), Б.Младеновић 6,5,
Симић 6, Д.Младеновић 6,5, Симеуновић 6 (Бојић 6), Радојичић 6,5,
Илић 7, Вијоглавин - (Бајовић 6), Радовановић 7, Мирчета 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Савић (Осечина)

ZONA"DRINA"
Резултати 5.кола (12/13.09.2015):
Полимље (П) - Слога 1940 (ББ)
Слога (С) - Рибница (М)
Златибор (Ч) - Златар (НВ)
Раднички Стобекс - Спартак 1924
Будућност (А) - ОФК Осечина
Брезовица - Јединство 1945
Прово - Задругар (Л)
Рађевац (К) - Раднички (В)

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

Резултати 6.кола (19/20.09.2015):
Слога 1940 (ББ) - Раднички (В)
Задругар (Л) - Рађевац (К)
Јединство 1945 - Прово
ОФК Осечина - Брезовица
Спартак 1924 (Љ) - Будућност (А)
Златар (НВ) - Раднички Стобекс
Рибница (М) - Златибор (Ч)
Полимље (П) - Слога (С)

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

1.Zlatibor (^)
2.Radni~ki (V)
3.Sloga (S)
4.Sloga (BB)
5.Radni~ki Stob.
6.Budu}nost (A)
7.Provo
8.OFK Ose~ina
9.Spartak (Q)
10.Zadrugar (L)
11.Polimqe (P)
12.Jedinstvo (V)
13.Zadrugar (L)
14.Ra|evac (K)
15.Zlatar (NV)
16.Brezovica

6
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
0
0
0

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

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

10 : 1
12 : 8
7: 4
8: 6
12 : 5
7: 6
7: 8
8: 6
6 : 10
9: 6
5: 4
6: 8
3: 6
4: 8
2: 9
2 : 13

7.коло (26/27.09.2015- 15.30ч):
Слога (С) - Слога 1940 (ББ)
Златибор (Ч) - Полимље (П)
Раднички Стобекс - Рибница
Будућност (А) - Златар
Брезовица - Спартак 1924
Прово - ОФК Осечина
Рађевац - Јединство 1945
Раднички (В) - Задругар (Л)
8.коло (03/04.10.2015- 15.30ч):
ДСлога 1940 (ББ) - Задругар (Л)
Јединство 1945 - Раднички (В)
ОФК Осечина - Рађевац
Спартак 1924 - Прово
Златар - Брезовица
Рибница (М) - Будућност (А)
Полимље - Раднички Стобекс
Слога (С) - Златибор

Зона Дрина, 6.коло

ЗАДРУГАР (Лајковац) - РАЂЕВАЦ 0:0 (0:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија: Предраг Симић
(Ужице). Жути картони: Никола Марковић (Задругар), Стефановић
(Рађевац). Црвени картон: Стефановић (Рађевац) у 70.минуту.
ЗАДРУГАР: С.Марковић 7, Милић 7 (Јевтић -), Новаковић 7, Ник.Марковић
7, Ђурић 6,5 (Гајић 7), Ашковић 7, Јеринић 6,5, Бранковић 6,5,
Неб.Марковић 7, Нем.Марковић 6,5 (Симеуновић -), Стјеља 7.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ашковић (Задругар)
Изузетно борбени гости из Крупња заслужено су однели бод из
Лајковца. Највеће претње по гол гостујућег голмана Мићића наступиле су
након искључења Стефановића у 70.минуту. Марковић је сам истрчао
пред гол Рађевца, али је лопта отишла поред стативе. Споран детаљ
десио се у 85.минуту, када је прекршај на ивици шеснаестерца окарактерисан као слободан ударац, мада је остала дилема да ли лопта требала на
белу тачку. На крају подела плена, која у сваком случају више одговара
гостима из Крупња који се грчевито боре за бег са дна табеле.
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Услужно
бушење и
чишћење
бунара
014/463-213 Мија Ранковић,
Брезовица
064/160-71-60

18
11
11
11
10
10
10
9
9
8
7
7
5
3
3
1
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"ДИЗЕЛКИ" САМО БОД У ПРЕТХОДНА ДВА МЕЧА

ИЛИЋЕВЕ ФАЛШ-НОТЕ
- Крагујевачки арбитар жестотоко оштетио Железничар
у мечу против Слоге из Краљева (0:0). - Слабо друго
полувреме коштало пораза у Ваљеву. - Два везана
меча у Лајковцу, први стиже Полет из Љубића
(недеља, 15.30 часова)
Тим Александра Лазаревића није бриљирао у претходних 180
минута, водећи двојац Мачва- Смедерево искористио је то да се одмакне
на већ пристојно растојање, али је "ремију" против Краљевчана и те како
кумовао арбитар Павле Илић из Крагујевца који "дизелки" није остао у
лепом сећању ни у Михајловцу:
- Већ нам је у 15. секунду ставио до знања какаве су му намере,
Дринић је за безазлен старт кажњен картоном, а кулминација је био
рвачки старт Парезановића у 73. минуту у шеснаестерцу Слоге када није
досуђен очигледан пенал. Шансу утакмице имао је Цветковић када је
погодио стативу, оба Матића и Влада Симић су били близу поготка, али
смо морали на крају да се задовољимо бодом који сигурно није у складу
са нашим амбицијама- каже млади тренер.
Комшијски дерби са Ваљевцима решен је у другом полувремену
које је било најслабијих "Жељиних" 45 минута у јесењем делу сезоне:
- Добро смо отворили утакмицу, Радојевићев шут главом је очешао
стативу, а добре ударце са дистанце имали су Зоран Матић и Рокса. У
наставку као да је изашла друга екипа, деловали смо безвољно и
анемично, што је домаћин искористио са два гола, а Иван Јовановић који
је добио жесток ударац у бутину на старту меча, спасао нас је
убедљивијег пораза. Остаје нам за анализу зашто се десио толики пад,
следе нам две утакмице кући да хватамо прикључак за водећим
трилингом. Први ривал је Полет, технички и тактички одлично обучена
екипа, а ми ћемо у комплетном саставу пробати да прекинемо неуспешну
мини-серију- закључује тренер Лајковчана Александар Лазаревић. Б.М.

САОПШТЕЊЕ
ФК ЖЕЛЕЗНИЧАР

ИМА ЛИ СМИСЛА
БАВИТИ СЕ СПОРТОМ ?

ФК Железничар ће против судије Павла Илића из Крагујевца
поднети жалбу Фудбалском савезу Србије, уз снимак недељне
утакмице са Слогом из Краљева, због тенденциозног суђења, које је
утицало на исход меча, најављују у управи клуба. Сведоци су и
навијачи домаћег клуба који су Илића испратили звиждуцима и
гласним негодовањем. Сусрет је завршен резултатом 0:0.
Игра је врло често прекидана пиштаљком главног судије због
наводних прекршаја домаћих фудбалера, заставице помоћних судија
биле су у ваздуху у многим спорним ситуацијама, није суђен чист
пенал у 75. минуту, стартови домаћих играча нису третирани исто као
гостујућих и тако даље. Фудбалери Железничара добили су чак шест
жутих картона, због чега су играли ослабљени наредног викенда у
важној утакмици против Будућност-Крушика. На крају, у ФК
Железничар се питају: има ли смисла и даље се бавити спортом?!

ФУДБАЛ - ЛАЈКОВАЦ
Српска лига "Запад", 6.коло

БУДУЋНОСТ Крушик 2014ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2:0 (0:0)
Стадион Крушика у Ваљеву. Гледалаца: 500.
Судија: Иван Никитовић (Чачак). Стрелци:
Рашевић у 59. и Миловановић у 81. минуту.
Жути картони: Севић (Б), Симић, Митровић
(Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Јовановић 7, Младеновић 6,5,
Кувељић 6,5, Дринић 6, Рокса 6, Матић 6
(Ивановић -), Симић 6,5, Митровић 6, Ристић 6
(Радивојевић -), Радојевић 6, Цветковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Томић (Будућност)
Српска лига "Запад", 5.коло

ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) СЛОГА (Краљево) 0:0
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 300. Судија:
Павле Илић (Крагујевац). Жути картони:
Младеновић, В.Симић, Дринић (Ж), Богдановић, Павловић (С)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Јовановић 7, Спасеновић 6,5,
Младеновић 6,5 (Османовић 6,5), Кувељић 6,5,
В.Симић 7, Дринић 7, З.Матић 7, Н.Симић 7,
Ристић 6,5, Радојевић 6,5 (Рокса 6,5), Г.Матић
6,5 (Цветковић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Цветковић (Железничар)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Smederevo 1924
2.Ma~va ([)
3.Budu}nost (V)
4.[umadija (A)
5.Mokra Gora
6.@elezni~ar (L)
7.Sloga (P)
8.Mihajlovac 1934
9.Sloga (K)
10.Polet (Q)
11.FAP (Priboj)
12.Kara|or|e (T)
13.Jedinstvo (Ub)
14.[umadija 1903
15.Zvi`d
16.Jedinstvo Put.

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

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

0 10 : 2 16
0 8 : 2 16
0 11 : 5 14
1 8 : 3 13
2 6 : 4 10
2 5 : 4 10
2 4: 2 8
2 6: 5 8
2 5: 6 8
1 12 : 9 7
3 7: 9 7
4 5: 7 6
4 4: 8 4
4 6 : 13 4
4 4: 8 2
6 2 : 16 0

7.коло (26/27.септембар- 15.30 ч):
Јединство (Уб) - Михајловац 1934(субота)
Железничар (Л) - Поелт (Љ) (недеља)
8.коло (3/4.октобар- 15.30 ч):
Шумадија 1903 - Јединство (Уб) (субота)
Железничар (Л) - Шумадија (А) (недеља)

СУСРЕТ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ
КЛУБОВА
У оквиру обележавања Дана општине
Лајковац и Дана железничара, на Градском
стадиону одиграна је пријатељска
утакмица између ФК „Железничар“ из
Лајковца и ФК „Железничар“ из Бањалуке
(6:4). „Жеља“ је основан 1924. године и
најстарији је клуб у Бањалуци, данас је члан
Регионалне лиге Запад Републике Српске.
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Garancija kvaliteta !

Kruševac

Nova jesenja kolekcija
dečije odeće i obuće !

24.септембар 2015.г.
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РЕГИСТРАЦИЈА ПО
НАЈПОВОЉНИЈИМ
УСЛОВИМА У ГРАДУ

Ново !

Издајемо
РЕГИСТРАЦИОНЕ НАЛЕПНИЦЕ
- продужење регистрације
без одласка у полицијску станицу !

