Наредни број излази:
30.новембра 2017.

цена: 60 динара

Година XXVI / БРОЈ 203 / 16.новембар 2017. / Излази сваког другог четвртка
ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА НА НОВОЈ АДРЕСИ

УСЕЉЕНА НОВА ЗГРАДА ОПШТИНЕ УБ

TADING

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

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

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

KUVANA JELA - RO[TIQ
SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
014/412-212

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !

2

АКТУЕЛНО

16.новембар 2017.

КЈП „ЂУНИС“ И ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

НА НОВОЈ АДРЕСИ
Усељена нова зграда јавних служби на Вашаришту
Комунално јавно предузеће „Ђунис“, Центар за социјални
рад, као и још неколико јавних служби, од понедељка се налазе
на новој адреси у улици Вељка Влаховића, на некадашњем
убском Вашаришту. Комплетно пресељење ових институција
обављено је током прошле недеље, по убрзаном принципу, јер
се већ ове седмице очекује рушење некадашњих барака у којима су, до недавно, боравили. На тој локацији, већ на пролеће,
биће започета изградња новог Вртића.
- Годинама смо кубурили са простором, били у малим
баракама, које су биле погођене чак и поплавама 2014.године,
када нам је страдао скоро сав инвентар и опрема. Сада смо
успели да обезбедимо средства у износу од милион и по
динара, како би обновили намештај и од понедељка у новој
згради своје послове обављамо устаљеном динамиком. Овај
нови простор је, заиста, нешто на шта смо годинама чекали.
Посебно бих се захвалио председнику општине Дарку Глишићу,
који нам је омогућио да дођемо до знатно бољих услова за рад
у згради која је далеко фукционалнија и наменски припремљена за одређене службе нашег комуналног предузећа, попут
благајне, паркинг сервиса, комуналне хигијене, зеленила- каже
за „Глас Тамнаве“ директор КЈП „Ђунис“ Саша Милићевић.

Снежана Петровић и Саша Милићевић
испред нове зграде Центра за социјални рад и КЈП „Ђунис”

Центар за социјални рад на Убу ради већ пуне 33 године, а
тек сада је, након неколико селидби, добио простор достојан
једне такве институције.
- Наши радници су одушевљени новим простором за рад,
канцеларије су доста комфорније и сигурна сам да ће се и наши
корисници пријатније осећати у новом амбијенту. Код нас
долазе странке са породично-правном проблематиком и они
којима је потребна социјална заштита. Тако смо и поделили
ресоре. У приземљу нам је, због прилаза за инвалиде, социјална
заштита и канцеларија за материјална давања, као и пријемна
служба. На првом спрату је директор, рачуноводство и административни радник, док је на другом спрату породично-правна
заштита – психолог, педагог и социјални радник. Имамо чак и
више простора него што је неопходно, рачунајући и подрумски
простор- са задовоством истиче Снежана Петровић, директорка
Центра за социјални рад, уз похвале локалној самоуправи, која
их је, после више од три деценије, коначно „скућила“.
Објекат јавних служби површине 1.200 метара квадратних,
који је првобитно био намењен становању (некадашња Зграда
солидарности), најпре је, током 2016.године, адаптиран у
пословно-канцеларијски простор и то средствима из локалног
буџета, док је ЕПС, са 45 милиона динара, финансирао завршне
радове, започете средином маја.
М.М.М.
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САБИРНИ ЦЕНТАР

С

амо глупост и наука немају
границе. Парадоксално, али тачно. Глупост (а ту рачунам и
злонамерност) нису лимитиране,
могу да буду бесконачне и апсолутно необуздане. А, ипак, паметни и добронамерни, у крајњим исходима, односе превагу. Иначе,
Ђаво би одавно владао овим светом (иако неки
тврде да је већ многе узео под своје, а кажу да су
опипљиви докази видљиви и међу онима које смо
увек сматрали за главну брану од општег хаоса)...
Е, сад! За науку се дуго мислило да су границе ту
негде и да је ‘’све измишљено - од парне локомотиве до електрике и електронике’’. Али, нова
научна открића и некад незамислива достигнућа,
су све ближа такозваној вештачкој интелигенцији.
Све то показује да наука, дефинитивно, нема
границе и да ће се многи одговори на оно што је
сада научна фантастика појавити, тек, негде у
далекој будућности.
Промене у технолошком напретку човечанства су брзе и некако изненадне. Чини се да је јуче
минуо 20. век, када је много тога што је данас
обична свакодневница, постојало само у научној
фантастици. Гледали смо филмове и читали
романе у којима су роботи комуницирали са
људима, водили ратове, имали чак и емоције... Да
ли ће то у овом веку постати стварност? Научници
су уверени да хоће. Такозвана вештачка интелигенција (мало рогобатно звучи јер, ако је
интелигенција - како да буде вештачка?) ће, кажу
бити самостална и неће се пуно разликовати од
људске, с тим што ће у будућности, ако свет у
међувремену не буде уништен неким бесмисленим
нуклеарним ратом,та ‘’вештачка памет’’ бити много
напреднија од ове која битише у homosapiensu.
Седамдесетих година прошлог века руски
футуролози су објавили теорију која је садржала
низ доказа о могућем развоју човечанства, али и о
могућем путовању душа у ‘’Сабирни центар’’ негде
у Космосу (отуда. можда, и наслов Ковачевићевог
генијалног драмског дела). Пошли су од, до тада,
постигнутих достигнућа у медицини, а затим низом
логичних научних претпоставки, дошли до закључка да ће, у будућности, научници моћи да, из мозга
и нервног система човека, издвоје ону чисту
енергију која претставља душу и за чију микронску
тежину је људско тело лакше када му престану
животне функције (када стане фукција мозга)...
Руски начници су, заправо, доказивали да је живот
вечан и да је, осим Васионе, то једина бесконачност.
А шта је са злом и глупошћу? Одговор је
једноставан: Глупост и зло умиру са човеком јер
душа одлази кристално чиста, као светлосни зрак,
у своје Вечно боравиште. Само је бесконачност бесконачна...
Ето, то је та руска теорија о бестелесном животу.
Веома блиска многим верским учењима. Наука
каже да је то могуће, а онда, наравно, у том бескрају
је Бог - ма како изгледао...
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ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА НА НОВОЈ АДРЕСИ

УСЕЉЕНА НОВА ЗГРАДА ОПШТИНЕ УБ
Завршетком здања на Вашаришту, са модерном шалтерском салом,
грађани имају могућност да своје послове обаве ефикасно на једном месту
Од 6. новембра, убска локална самоуправа налази се у
насељу Вашариште, у новоизграђеној згради органа управе
општине, површине 1.500 метара квадратних. Пре тога,
општинска администрација дуже од пола века била је „подстанар” у згради суда у центру града. Завршетком новог
здања, чија је градња започета 1. јула 2011. године, решен је
недостатак адекватног простора, а ефикаснија организација
омогућиће квалитетније услуге. Наиме, уприземљу овог
објекта налази се услужни центар, који није постојао у старој
згради, тако да ће захваљујући шалтерском начину рада грађани моћи да на једном месту једноставније, брже и лакше
обаве све своје административне потребе. Своје место под
кровом нове општинске администрације нашле су и матична
служба и сала за венчање, које су до сада биле смештене у
центру града, а овде су и одборници Скупштине општине
први пут добили наменску салу за седнице локалног
парламента.

Нова зграда Општинске управе Уб
неопходних програма и система, који нам помажу да све
послове брже и квалитетније радимо. Што се тиче намештаја,
он није луксузан, него смо купили најјефтиније што смо могли
да пронађемо и оно најосновније, углавном столице и
столове за канцеларије. Део намештаја смо пренели из старе
зграде, рекао је Глишић поводом усељења у нову зграду
општинске управе.

Неколико служби Општинске управе Уб
сада дели једну велику канцеларију

Све на једном месту:
Уплате можете извршити
на шалтеру Поште

Председник општине Уб Дарко
Глишић истиче да је нова општинска
управа
модерна, функционална и
технички добро опремљена зграда.
- После неколико година покушаја да се разреши читав овај посао,
успели смо да га доведемо до краја
сопственим средствима и да се коначно уселимо у нови објекат. Остало је
пар ситница које треба још да се заврше, али нас оне не спречавају да овде
почнемо да радимо. Зграда, сама по
себи, пружа могућност да можете на
квалитетан начин да пружите услугу
грађанима, а нама је да дамо све од
себе и да искористимо постојеће
услове да брже, боље и више ствари
урадимо у наредном периоду. Озбиљније смо улагали у опрему, у функционисање електронске управе и свих

Дарко Глишић, Верка Лукић и Александар
Јовановић Џајић у новој сали Скупштине општине Уб
Пресељењем локалне самоуправе у нови објекат,
ослобођен је простор у старој згради суда у центру Уба, која је
предата Министарству правде. У току наредне године, министарство би требало да изврши комплетну реконструкције
зграде, након чега ће у њу бити усељене све правосудне
институције на територији општине (Основни суд, Тужилаштво и Прекршајни суд).
Д.Недељковић

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ПРОЈЕКАТА ОПШТИНЕ УБ
КОЈИ ЋЕ БИТИ РЕАЛИЗОВАНИ У 2018.ГОДИНИ

ГОДИНА ЗНАЧАЈНИХ
ПОДУХВАТА
Током наше прве посете кабинету Дарка Глишића,
председника општине Уб, у новој згради локалне
самоуправе, дошли смо у посед списка најважнијих
пројеката убске општине који ће бити реализовани током
наредне године. Списак изгледа овако:
1. Завршетак парка на некадашњем Вашаришту
2. Реконструкција СРЦ „Школарац”
3. Изградња паркинга на некадашњем Вашаришту
4. Изградња новог Вртића, поред постојећег
5. Изградња обилазнице (од Вучијака ка Липњаку)
6. Реконструкција Зеленог пијаца и проширење крова
7. Изградња нове улице која ће спојити
Радничку улицу и Ђунис (према Липњаку)
8. Асфалтирање свих макадамских улица на Убу,
којих по попису има у дужини од око шест километара
9. Асфалтирање 30 локалних путева у убским селима
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НА ВАШАРИШТУ

ПОЧЕЛА
ИЗГРАДЊА ПАРКА
До краја новембра, нова зелена оаза имаће
своје обрисе, а финални изглед почетком
лета, када ће бити завршени сви радови
Између нове зграде општинске управе и будућег
хотела, где су у току радови, на Вашаришту се рашчишћава и
припрема терен за нови градски парк. Послови су подељени
у две фазе и у оквиру прве биће постављена водоводна и
канализациона мреже и електроинсталација јавног парка.
Такође, пројектом је планирана и изградња пешачких стаза и
дрвеног мостића, обликовање зелених брда са травњаком и
са цветним садницама, као и озелењавање површина са
украсним шибљем и са већим стаблима платана, храста,
липе, брезе, лириодендрона, каталпе, врбе, бодљикаве
смрече, јапанске трешње и јасена. Наведени радови коштају
осам милиона динара и финансира их локална самоуправа

Будући изглед новог парка на Вашаришту
„Већи део парка, око 60 посто, биће зелене површине
са стазама и мобилијаром и он ће у потпуности заокружити
и оплеменити овај просто , који је једно од највећих регионалних градилишта. Ако изузмемо Београд, слободно могу
да кажем, без имало устезања да је Вашариште једно од
највећих градилишта у Србији“, напомиње Глишић.
На овој локацији приводе се крају радови на новом
објекту јавних служби и две улице, а и изградња будућег
хотела тече планираном динамиком. Током пролећа, на
Вашаришту ће почети градња и једног великог паркинг
простора.
Д.Н.

Поглед на градилиште
са крова нове зграде општине Уб:
Александар Јовановић Џајић и Дарко Глишић
из својих средстава. Рок за њихов завршетак је крај
новембра, након чега ће бити расписан тендер и за другу
фазу која, између осталог, подразумева и једно мало
вештачко језеро, неколико водених зидова, као и
постављање парковских гарнитура за седење и одмор. По
речима председника убске општине Дарка Глишића, сви
планирани послови на новој зеленој оази у граду требало би
да буду окончани почетком лета.

Хотел

Нова улица

Будућа зграда
приватног инвеститора

Паркинг

Нов
а ул

ица

Парк

Велико градилиште на некадашњем вашаришту

АКТУЕЛНО
Пише: Милован Миловановић
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ОВЕ ЈЕСЕНИ КРЕНУО НОВИ РИЈАЛИТИ ПОД НАЗИВОМ „ГЛИНА“

АТРАКТИВНИЈИ ОД ЗАДРУГЕ
СКАНДАЛОЗНИЈИ ОД ПАРОВА
Гледаоци ће свакодневно имати прилику да прате развој ситуације на Коридору
11, а популарно имање у Лисовићима, замениће траса од Уба до Лајковца,
дужине 12,5 километара
У српским медијима на помолу је нови ријалити, који
прети да надмаши већ постојеће парове, задруге, фарме... У
питању је нови концепт под оригиналним називом „Глина“.
Иако се са његовим емитовањем кренуло некако спонтано,
како дани пролазе, ситуација постаје све комплекснија и
интересантнија. Према најавама, које смо ових дана имали
прилику да прочитамо у новинама, овој «шоу» требало би да
потраје бар годину дана, колико ће бити потребно да се уради
санација нове трасе (која никада није пуштена у саобрачај)
популарно назване „ауто пут који води од њиве до њиве“
(читај: Уб - Лајковац). Учесници ријалитија најављују жестоке
расправе, препирке и увреде упућене једни другима. У њега
ће бити укључене многе познате личности, почев од садашњих и бивших министара, директора разних институција и
института за путеве, извођача радова, надзорних органа и
осталих. Ипак, своје учешће, како ствари стоје, за сада је
једино отказао председник државе Александар Вучић, који
дипломатски истиче да „није ни судија, ни тужилац и да ће
завршити изградњу свих путева који су започети“.

Паљуви: Оштећен пут
на којем је вршено узорковање
Прва епизода новог „ријалитија“ привукла је велики број
пратилаца, а подношење кривичних пријава Тужилаштву за
организовани криминал против бившег министра Милутина
Мркоњића, директора фирми „Планим“, „Путеви Ужице“ и
„ПЗП Београд“, као и неколико стручњака из ЦИП-а и надзора
због пропуста на изградњи деонице Уб - Лајковац, разбуктало
је узавреле страсти учесника. Мркоњић је, као из топа,
поручио како „министарка нема појма“, а она му отпоздравила да „не може да нико не буде крив“. Наиме, на деоници
дугој 12,5 километара, која је грађена од 2010. до 2015.године,
иако до сада није коришћена, почеле су да се појавују
пукотине у једном делу, дужине читава четири и по километра.
Тај потез радиће се изнова, а коштаће готово 1,1 милијарду
динара.
Бивши министар Мркоњић је, како каже, очекивао орден,
а не „учешће у ријалитију“. Дадао је и то да за квалитат
изведених радова не сноси никакву одговорност, јер то није
посао министра, и да су будалаштине све приче да га је
управо то квалификовало за једног од водећих учесника
ријалитија и главних кандидата за прву награду- вишегодишњи одмор у једном од ‘’најеминентнијих одмаралишта“
Министарства унутрашњих послова, власника ??чувених
ланаца хотела’’, међу којима је и КПЗ Падинска скела.

Пукотине
у Паљувима

Крпљење пукотина
битуменом?

Улегнућа на путу који није пуштен за саобраћај

VULKANIZER AUTO DELOVI

KRLE
HOTEL ZA GUME

25 godina
sa Vama !

ISPRAVQAWE
^ELI^NIH I ALU FELNI

Ul. Rajka Mihajlovi}a 33, Ub

063/86 59 002 062/22 85 97
014/ 414 793
PRODAJA, PROVERA
I OTKUP SVIH VRSTA
AKUMULATORA

На крају и објашњење зашто је читав овај шоу добио
назив „Глина“,а не рецимо асфалт, камен, бетон, песак или
неки други мање порозан материјал. Наиме, у питању је
симболика јер је глина уграђена у свих четири и по километра
спорне деонице. Од ње је све почело и на њој ће се завршити,
јер да није било глине не би било ни ријалитија. За њу су
знали сви, од извођача до надзора, а она ће нам дати одговор
ко је „најзаслужнији“ за најновију аферу која ће се провлачити
по медијима, најмање још годину дана. Ако ништа, бар ће наш
Уб, као и Лајковац, свакодневно бити у вестима и хроникама
исто толико времена.
Завршетак ријалитија биће озваничен пуштањем у
саобраћај целокупне деонице од Обреновца до Чачка, а већ
сада је јасно да ће се тада заборавити све тешке речи и
оптужбе. Само да не буде по оној старој српској „појео вук
магарца“, јер „победника“ ријалитија треба прогласити. Није
се глина сама подвукла под асфалт.
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ДВОРИШТЕ ЛЕОНТИЈЕВИЋА У ТРЊАЦИМА

ПАЛМА ВИСОКА
ШЕСТ МЕТАРА
За рубрику „Веровали или не“
Фотографија Драгана Леонтијевића, коју доносимо у овом броју
„Гласа Тамнаве“, није усликана
негде на медитерану већ, веровали
или не, у његовом домаћинству у
Трњацима код Уба. Палма иза
његових леђа достигла је висину од
шест и по метара, а двориште
Леонтијевића краси већ двадесет
година. Првих десет провела је у
жардињери коју су зими скипом
уносили у халу, касније су је пресадили у земљу, а ових дана их очекује
њено „конзервирање“, односно
монтирање специјалног стакленика
(од лексана) који ће је штитити
током хладих дана, до пролећа. Ова,
за наше прилике, ретка биљка
најлепши амбијент ствара лети јер
се налази поред базена.
- Добио сам је од пријатеља,
још 1997.године, као малу садницу
и, право да вам кажем, не знам

тачно која је сорта. Ни сањао нисам
да ћу је оволику одгајити. Имам још
две мање палме, од метар и по
висине, које су у жардињерама, као
и још неколико тропских биљака
попут мандарине, лимуна, банане...
Једноставно, свако има нешто у
чему ужива а мени је, ето, једно од
највећих задовољстава гајење
својеврсног паркића у двориштукаже за „Глас Тамнаве“ Драган
Леонтијевић, иначе власник угледног убског предузећа „Леон“.
Према његовим речима, палме
су отпорне све до минус десет
степени Целзијуса, па их због тога
нема у нашим крајевима, чак су и у
Бару (Црна Гора) претрпеле значајна оштећења због јаке зиме.
Његова палма, на срећу, из године у
годину напредује и због тога пред
сваку зиму мора да повећава
висину стакленика.
М.М.М.

Јединствено - Драган
Леонтијевић поред
своје палме

SVE ZA VA[E LJUBIMCE !
OPREMA - PREPARATI - KOZMETIKA

VELIKI IZBOR HRANE
ZA PSE I MA^KE
PO NAJPOVOLJNJIM
CENAMA !

Josipa Majera 12, Ub
(TC “Mišić“)
064 414 72 47
PRODAJA POLOVNIH VOZILA IZ UVOZA - IZ PONUDE IZDVAJAMO

N
O
V
O

2006 Renault Laguna
3.000 €

2007 Opel Corsa
3.400 €

2007 Fiat Croma
3.700 €

limuzina, 1.9 DCI, 226.000 km

hečbek, 1.4i benzin, 113.400 km

karavan, 1.8 benz+TNG, 205.523 km

2004 VW Golf 5
4.950 €

2006 Audi A4
5.900 €

2005 Renault Modus
2.550 €

2007 Fiat Doblo
3.500 €

hečbek, 2.0 TDI, 191.558 km

karavan, 2.0 TDI, 173.218 km

hečbek, 1.2 benzin, 188.000 km

pickup, 1.3 MJTD, 135.000 km

KOMPLETNA
PONUDA
NA SAJTU

ЗДРАВСТВО / КУЛТУРА
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АПЕЛ РОДИТЕЉИМА

ВАКЦИНИШИТЕ ДЕЦУ
На Убу, вакцинисано 67 одсто деце. Осим
оболелих од варичела, тренутно, није
забележен ниједан случај малих богиња на Убу.
Завод за јавно здравље Ваљево и Дом здравља Уб, на
челу са др Аницом Милошевић Поповић, начелницом
Службе за здравствену заштиту деце, апелују да се сва
деца, која нису вакцинисана ММР вакцином, јаве Дому здравља, како би направили план вакцинације против заразних
болести малих богиња (морбила), рубеола и заушака.
Последњих месеци, у неколико градова Србије (Косовска Митровица, Бујановац, Крушевац, Краљево) проглашена је епидемија малих богиња, а у протеклој недељи на
територији Београда, дијагностиковано је пет случајева.
Најмлађа оболела особа је узраста три месеца, а најстарија
48 година. Од 9. октобра, на снази су пооштрене мере
епидемиолошког надзора над малим богињама на територији целе Србије, па се у складу са предложеним мерама
„Батута“, интезивно спроводи вакцинација свих невакцинисаних и непотпуно вакцинисаних особа, узраста од 12
месеци до 14 година. Већина оболелих особа је невакцинисана (91%), непотпуно вакцинисана или непознатог
вакциналног статуса.
По статистичким подацима ЗЗЈЗ Ваљево, у Колубарском округу, највише невакцинисане деце је са територије
општине Уб, што доводи до повећаног ризика од обољевања међу млађом популацијом.
- Постављене су три сумње на мале богиње, две са
подручја општине Ваљево, једна са територије Мионице.
После лабораторијске обраде, одбачена је сумња код двоје
пацијената, а трећи узорак је у обради – наводи др Биљана
Рајковић, начелник епидемиологије ЗЗЈЗ Ваљево и истиче
да се у популацији деце убске општине и даље бележи
најлошији обухват ММР вакцином у другој години живота, у
односу на друге општине округа. За девет месеци текуће
године, вакцинисано је нешто више од трећине деце овог
узраста. Једна петина деце рођене 2015. године још није
вакцинисана.
Иако је на Убу повећан број деце оболеле од овчијих
богиња (варичела), што је нормално за ово доба године,
тренутно није забележен ниједан случај малих богиња.

Др Аница Милошевић Поповић
- Код становништва се прави заблуда између малих богиња
и варичела, које тренутно владају и највише их има у Вртићу.
Варичеле, овчије богиње, имају благ ток и пролазе без икаквих
последица. Што су деца млађа, лакше их прележе. Трају три
недеље. У почетном стадијуму јавља се кијавица, кашаљ, блага
температура, оспа се јавља после два дана. Инкубација траје од
десет до 21 дан. Децу тада треба оставити код куће и одржавати
хигијену, купати их. Заблуда је да децу не треба купати – објашњава др Аница Милошевић Поповић и додаје:
- Када дође до стадијума красти, деца нису заразна. Заразна
су пре избијања богиња и пет до седам дана после избијања
богиња. Код нас, у задњој недељи је било 24 случајева варичеле. Највећи број је код мале деце, у узрасту од једне до четири
године. Родитељи не треба да се плаше и да мешају варичеле са
малим богињама. Компликација до сада није било, за разлику
од морбила, којих код нас тренутно нема, али које дају тешку
клиничку слику, са јако високом температуром, преко 40 степени, када је потребна и хоспитализација. Може настати упала
плућа и, чак, мозга.
Како наводи Институт за јавно здравље Србије „Батут“,
епидемијом малих богиња се сматра чак и један дијагностификован случај, јер се вирус малих богиња брзо шири
контактом са зараженом особом, најчешће капљичним путем и
зато је неопходно децу што пре вакцинисати. На Убу је
вакцинисано око 67 одсто деце. Да би свеобухватни имунитет
постојао, потребно је вакцинисати 95 одсто деце, па се наглашава и апелује на родитеље да доведу децу на вакцинацију, јер
једино их тада могу потпуно заштити. ММР вакцина се даје са
навршених годину дана живота, а потпун имунитет се стиче тек
ревакцином, у шестој години живота.
Д.Капларевић

ДЕСЕТИ REPASSAGE FEST

ЈЕДИНСТВЕН ПОЗОРИШНИ ДОГАЂАЈ
Љубитељи позоришне уметности били у прилици да одгледају пет представа из региона у такмичарској
конкуренцији, а победници биће проглашени сутра, на завршној свечаности у Дому културе
Проглашењем победника, доделом признања и
представом у част награђених „Савршен крој“ Звездаре
театра, 17. новембра биће спуштена завеса на десети
Repassage fest, међународну смотру најбољих аматерских
позоришта са екс ЈУ простора, која је омаж двојици
великана српске културе и рођеним Убљанима. Драмски
писац Александар Поповић и глумац Радомир Раша Плаовић били би поносни на свој родни град током фестивалских дана, јер је позоришна игра окупила актуелне победнике републичких такмичења драмских аматера из Србије,
Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе, да
управо на Убу „доиграју“ до коначног победника. Такмичарски програм је 9. новембра отворило Позориште „Стеван
Сремац” из Црвенке са представом „Малограђанска свадба”, у петак је Друштво Мали Петелин из Сенова извело
„Феникса”, док је у суботу фестивалска публика могла да
погледа „Матуранте” Сатиричког казалишта младих из
Славонског Брода. У недељу, 12. новембра наступало је
Градско позориште из Требиња са „Писцем породичне
историје”, док су такмичарски део фестивала у понедељак
затворили представници Црне Горе - ЕгоКулт и Гимназија
„Петар I Петровић Његош” из Даниловграда, који су извели
представу „О ћутању и другим имитацијама среће”. Од
представника бивших југословенских држава, једино
Македонци нису учествовали на јубиларном Репасажу због
отежане финансијске ситуације. Фестивал је био врло
добро посећен, тако да су Убљани својим присуством још
једном потврдили значај овог позоришног догађаја, који
организује Установа за културу и спорт.

Детаљ из представе „Малограђанска свадба”,
позоришта „Стеван Сремац” из Црвенке

- Кад организујемо Репасаж, имамо велики осећај одговорности према убској публици, која је пробирљива, строга,
позоришно аристократска, и имамо један снажан осећај љубави
према позоришту, према свим позоришним фестивалима, па и
овом нашем. Ми смо Репасаж фест увек спремали из све снаге,
било да смо имали помоћ са свих страна или када смо га радили
онако како смо знали и умели. Репасаж увек одговори оним
захтевима које један аматерски позоришни фестивал овога типа
и ранга треба да задовољи. Његова вредност се огледа у томе
што је то међународни фестивал који публици доноси најбоље
аматерско стваралаштво из земаља региона - рекао директор
Установе за културу и спорт Радован Пулетић на отварању десетог издања Репасажа о смислу, разлозима и циљу опстајања и
успешног трајања јединственог фестивала.
Д.Н.
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ИНФРАСТРУКТУРА

У ТЕКУЋОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ СЕЗОНИ

АСФАЛТ НА
25 КИЛОМЕТАРА
Све сеоске месне заједнице могу да се похвале
новим деоницама, јер је у овој години до сада
завршено 37 локалних путева
Од почетка марта до средине новембра, на територији
убске општине асфалтирано је око 25 километара локалних
путева. Све сеоске месне заједнице могу да се похвале
новим деоницама, јер је током ове грађевинске сезоне под
асфалт стављено 37 саобраћајница. Иако је сезона на измаку,
председник општине Уб Дарко Глишић каже да се посао
наставља и даље, уз очекивање да ће временски услови
дозволити несметан рад.
„Планирамо да до краја године урадимо још три сеоска
пута, две градске улице и једну да поченемо, што би било 43
пута и улице, па да видимо ко још може да се похвали са
толико асфалта у једној сезони. Наша општина има неколико
стотина километара сеоских некатегорисаних путева које
треба асфалтирати и то није посао који можете да урадите за
годину, две или пет. Не можете ни за десет, али можете сваке
године да смањујете. Надам да и наредне године бар тридесетак праваца можемо да решимо“, рекао је први човек убске
општине.

Трлић, засеок Сува Јаруга

НОВИ АСФАЛТ
У ПАЉУВИМА, ТРЛИЋУ И СОВЉАКУ
У претходних десетак дана, завршено је асфалтирање
још три локална путна правца, што су житељи три села
прославили уз јело, пиће и музику.
Асфалт је стављен на 860 метара кроз Горњи крај у
Паљувима, засеоку где је током лета урађена једна деоница.
Новоизабрани председник Месне заједнице Горан Петровић
напомиње да се ради о веома значајном правцу, „који повезује главни пут који иде од Уба и кружни пут око језера. Ту има
доста домаћинстава и доста сељана, тако да пут много значи
за овај крај“.
Новом асфалту обрадовали су се и житељи засеока
Сува Јаруга у Трлићу, где је завршено 520 метара. И овде је у
питању фазна обнова путне мреже, пошто је у мају урађена

Паљуви, Горњи крај

Совљак, засеок Тамнава
једна деоница, чиме су, по речима председника МЗ Саше
Новаковића мештани презадовољни. То је потврдио и
шездесетогодишњи Драга Петровић истичући да су на асфалт
чекали шест деценија.
„Ово ми је најсрећнији дан у животу. И сви други су
срећни и задовољни. У крају има 22 куће, има и много младих
који су запослени у индустрији меса „Трлић“ и сваког дана
путују на посао, тако нам је пут од животног значаја. Власти су
се мењале, обећавале, али нико ништа није урадио до председника Дарка Глишића, због чега му свака част“, рекао је Трлићанин Драга Петровић.
Добар разлог за славље имају и житељи атара Тамнава у
Совљаку, пошто је завршено и преосталих 730 метара из
правца Брезовице, те је тај крај комплетно повезан асфалтним
путем.
„Ми смо презадовољни. Народ не може да верује да је
завршен пут. Летос је урађен један део, сада и други, чиме смо
заокужили целину и од брезовчког пута Совљак повезали са
школом. У Горњем крају има двадесетак школараца, па се
надамо да ће ускоро бити уведена и аутобуска линија од
Брезовице, преко Горњег краја до совљачке школе, како деца
више не би морала да пешаче. Овде би имало ђака за пун
аутобус“, рекао је о значају овог путног правца Продан
Милосављевић, одборник у СО Уб.
Д.Н.

ГЕОМЕТАР
Горан Јанков - Кекин, дипл.инг.геодезије

- ОМЕЂАВАЊЕ
064/598-26-52
- ДЕОБА ПАРЦЕЛА
- ЛЕГАЛИЗАЦИЈА КУЋА (ОЗАКОЊЕЊЕ)
Уб - Главна улица Краља Петра Првог
(преко пута Социјалног, поред маркета „Идеа“)

ОПШТИНА УБ
ОДРЖАНИ ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА У ЧЕТРНАЕСТ УБСКИХ СЕЛА

СОЛИДНА
ИЗЛАЗНОСТ
У четрнаест села убске општине, 5.новембра, одржани
су избори за Савете Месних заједница. У питању су села у
којима до сада нису одржавани непосредни избори, већ су
председници, заменици и чланови овог тела бирани путем
зборова. Овога пута, грађани су на гласачним листићима
заокруживали кандидате, а у зависности од величине месне
заједнице бирано је од три до девет чланова.
- Изборни процес је протекао у најбољем реду и нисмо
имали никаквих проблема. Бирачки одбори су свој посао
одрадили одлично, иако су за спровођење ово били мало
компликованији избори у односу на пареламентарне или
локалне јер је начин утврђивања резултата нешто сложенији.
Излазност је, такође, била на сасвим солидном нивоу, посебено ако се зна да су ови избори трајали од осам до 16
часова. Највећа излазност забележена је у Слатини, преко 36
посто- истиче Драган Радојичић, председник Општинске
изборне комисије.
Неколико дана након објављивања коначних резултата
забележен је и један интересантан случај у Месној заједници
Бањани, где је на место председника Савета изабран Драган
Вуковић. Он је, наиме, поднео оставку на ту функцију желећи
да је препусти другопласираном Александру Лазићу, који је и
до сада био на месту председника Савета МЗ Бањани.
Поверење грађана за обављање функције председника
Савета месних заједница у осталим селима добили су:
ВРЕЛО- Зоран Новаковић (1954), возач;
БРЕЗОВИЦА - Никола Срећковић (1989), дипл.криминалиста;
ЈОШЕВА - Никола Тешић (1992), струк.инжењер геодезије;
ЛОНЧАНИК- Томислав Васковић (1967), наутички техничар;
НОВАЦИ- Мико Урошевић (1977), столар;
ПАЉУВИ- Горан Петровић (1972), машински техничар;
РАДЉЕВО- Аца Марић (1965), електроинсталатер;
СЛАТИНА - Добрила Исић (1972), матурант гимназије;
СОВЉАК - Горан Перишић (1977), аутомеханичар;
СТУБЛЕНИЦА- Мирослав Антонијевић (1974), аутопревозник;
ТУЛАРИ- Драган Миросављевић (1965), бравар;
ЦРВЕНА ЈАБУКА- Милан Ненадовић (1983), трговац;
ЧУЧУГЕ- Михаило Јовић (1991), студент.
М.М.М.
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10.ДЕЦЕМБРА НОВИ КРУГ ИЗБОРА
ЗА САВЕТЕ МЗ У УБСКОЈ ОПШТИНИ

ГЛАСА СЕ НА УБУ
И У ПЕТНАЕСТ СЕЛА
Избори за чланове Савета Месне заједнице Уб (за
насељена места Уб, Трњаци, Гуњевац и Бодановица),
као и у још 15 села убске општине, заказани су за
10.децембар. Општинска изборна комисија издала је,
8.новембра, обавештење о броју уписаних бирача на дан
расписивања избора, броју чланова савета који се бира
и најмањем броју грађана који својим потписом
подржавају кандидатуту за будуће представнике у
Савету месних заједница.
Обрасци за кандидовање могу се преузети са
интернет страници општине Уб или у Општинској
управи. Потврђивање изјава о подршци кандидатуре
вршиће се у месним канцеларијама и на писарници
Општинске управе, без наплате накнаде. Кандидат за
члана савета своју кандидатуру за члана савета
доставља лично Комисији најкасније 15 дана пре дана
одређеног за одржавање избора (члан 28. Одлуке о
месним заједницама) – до 24.новембра 2017. године.

У ДУЖИНИ ОД ЈЕДНОГ КИЛОМЕТРА

САНИРА СЕ КОРИТО РЕКЕ УБАЧЕ
Радове, који коштају око 12 милиона динара, финансира ЈВП „Србија воде“
Јавно водопривредно предузеће „Србија воде“
определило је близу 12 милиона динара за санацију корита
реке Уб у дужини од једног километра, од гвозденог моста у
Гуњевцу до малог гробља у Совљаку. Радови, који су
поверени ваљевској „Ерозији“, требало би да буду завршени
до средине децембра, а подразумевају уклањање растиња и
шибља из корита Убаче, профилисање бочних насипа на тој
деоници, повећање протицајног профила реке и уградњу
цевастог пропуста.
„На овом делу од један километар, корито Убаче је
зарасло у растиње, тако да је немогуће обезбедити нормалан
протицај реке. Његовим уклањањем, ми ћемо омогућити да
се повећа протицај, односно смањи водостај, зато што вода
неће ударати у то грање и шибље и правити дабровске бране,
тако да ће се смањити опасност од поплава. Јер, од 2014.
године, са сваким повећањем водостаја угрожено је
двадесетак домаћинстава на том подручју, због чега смо се и
фокусирали на њега. По окончању радова, мислим да ћемо
пролећне кише дочекати спремни, без ризика од поплава на
овом делу наше општине“, каже о значају инвестиције Саша
Спасић, заменик начелника Штаба за ванредне ситуације.
Додаје да је следеће године планиран наставак радова на
профилисању реке Уб до моста у Звиздару, као и изградња
Пројекат “Информисање јавности путем
часописа Глас Тамнаве о дешавањима
и догађајима у раду локалне самоуправе Уб,
као и из других области живота и рада
у општини Уб“ - суфинансијер пројакта општина Уб

Први свимци реке Уб
забележени новим дроном

растеретног канала Совљак, у дужини од 750 метара, како би
се велике воде Грачице преусмере ка регулисаном кориту Уба,
с обзиром на то да је капацитет Грачице мали те да низводно, у
ужој градској зони, недостаје обални простор.
Д.Н.

ОПШТИНИ УБ УРУЧЕН ДРОН
Директор Каритаса Србија Ивица Дамјановић боравио
је на Убу, где је представницима локалне самоуправе уручио
беспилотну летелицу. Општина Уб дрон је добила као награду
на конкурсу локалних самоуправа за најуспешније спроведене мере у домену смањења ризика од елементарних непогода и катастрофа, на коме је била апсолутни победник. Примопредаји дрона, који ће служити за извиђање и снимање
критичних места и тачака у случају елементарних непогода,
присуствовао је председник општине Уб Дарко Глишић са
сарадницима и представници Штаба за ванредне ситуације.
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ОТВОРЕНА ПЛЕСНА ШКОЛА НА УБУ

ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

„КОЛУС“ У СПОТУ БИЈОНСЕ
Тридесетак младих убских плесача, ускоро наступају на
такмичењу у Врњачкој Бањи, као формација.
Лазаревачки плесни клуб „Колус“,
који постоји од октобра 2008. године,
започео је обуку младих играча на Убу
од 4. октобра. До сада је пријављено
тридесетак девојчица и неколико дечака, који ће наступати на плесном такмичењу као формација у оквиру Б категорије, 9. децембра у Врњачкој Бањи. Прве
кораке, научили су на пробама, два пута
недељно, средом и петком, од 17 часова
у малој сали Хале спортова Уб.
Плесни клуб „Колус“ се бави хипхоп плесом, снимио је у августу извођење песме „Mi Gente“ Џејмса Балвина
и Вили Вилијама , са којима је радила и
светска поп звезда Бијонсе. После
објављивања снимка „Колусове“
кореографије на YouTube каналу, убрзо
је од извршне директорке продуцентске
куће „Entertainment Clearances“ Касандре Барбор, која сарађује са Бијонсе,
стигла понуда која се не одбија: да део
кореографије са њиховог снимка, буде
монтиран у ремикс официјалног спота у
којем су, осим лазаревачке плесне групе, снимци успешних младих светских
плесача. Наступали су и као плесна група у познатом шоу „Ја имам таленат“.

Убљани увелико уче прве плесне
кораке, у којима има елемената хипхопа, диско денса, уличног (стрит) и
шоу-денса, па, уз добар ритам и музику,
прва кореографија са којом ће се ускоро
такмичити, улази у завршну фазу рада.
Мотивација младих плесача да емоције
искажу покретом, доприносе, не само
ослобађању духа и енергије, већ и правилном обликовању фигуре, поготово у
млађем узрасту, ослобађању од стреса
и побољшавању интелект уалне и
менталне способности. Због свега наведеног, плесачи после тренинга, излазе
ведрог духа и насмејаног лица.
Плесни клуб „Колус“ је члан ИДФ
савеза (Интернационалног плесног
савеза) и САПО савеза (Српске асоцијације плесних организација). Оснивач
клуба је Сандра Ђурђевић, дугогодишња играчица и такмичарка (од 1990.
године), а сада инструктор (од 1998.
године), тренер и кореограф ПК „Колуса“. Са њом на Убу ради и њена млађа
колегиница Марија Живковић. Упис у
клуб“Колус“ могућ је током целе године.
Д.Капларевић

Младост и ентузијазам

У СУСРЕТ
СЕДМОЈ СМОТРИ
Обележавање 140 година
од рођења композитора
Петра Стојановића
Већ седму годину за редом,
ШОМО „Петар Стојановић“ организује
Смотру стваралаштва српских композитора са циљем да се млади извођачи и публика упознају са делима
српских композитора. У периоду од 2.
до 4. децембра, учесници Смотре
изводиће репертоар класичних, али и
савремених композитора српског
музичког стваралаштва.
У оквиру Смотре, поводом 140
година од рођења српског композитора Петра Стојановића, чије име
носи убска Музичка школа, биће одржана Трибина посвећена његовом
животу и делу. Предавачи ће бити: др
Соња Маринковић, редовни професор
на Катедри за музикологију Факултета
музичке уметности у Београду, др
Небојша Тодоровић, редовни професор Факултета уметности у Нишу и
музички теоретичар и композитор
Мирјана Живковић, професор ФМУ у
пензији.
Најбољи учесници Смотре, гласовима публике, ће бити изабрани, и
поново ће извести композиције на
Завршном концерту у сали Културног
центра Београда у понедељак, 4.
децембра. На Смотри ће учествовати
ученици основних и средњих музичких школа, као и студенти ФМУ, а
отворена је и могућност за категорију
старијих извођача.
Историја к ласичне музике у
Србији почиње половином 19. века,
па је публика домаће сцене мање
упозната са делима српских композитора. Извођењем композиција домаћих ау тора, популаризује се и
подстиче упознавање са српским
наслеђем, као и очување музичке
традиције.
Д.К.

АКТИВНОСТИ ПРИПРЕМНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ ГРУПА

ДРУЖЕЊЕ СА КЊИГАМА И МУЗИКОМ
Деца из припремно предшколских група убског
Вртића су заједно са својим васпитачима организовано
посетили Градску библиотеку „Божидар Кнежевић“ и
Музичку школу „Петар Стојановић“. За већину малишана
из Врела, Калиновца, Рукладе, Црвене Јабуке, Врховина,
Совљака,Трлића и Брезовице била је то прва посета
овим установама, где су нешто и научили.
У библиотеци добродошлицу су им пожелеле
библиотекарке Снежана Јовановић и Драгана Јанковић,
које су их на занимљив начин упознале са радом и богатством овог храма књига, који има преко 50.000 наслова, а
говориле су и о томе како се књиге одлажу, чувају и
издају и колико је значајно читање.
Након библиотеке, предшколце је угостила и Музичка
школа „Петар Стојановић“, где су ученици нижих разреда
за њих припремили концерт и представили инструменте
које користе, што је био прави музички доживљај за
малишане.
Како смо сазнали од васпитачице Жељке Станојевић, Предшколска установа „Уб“, у оквиру својих
активности, често организује посете другим образовним
и културним установама, које посебно много значе
припремним предшколским групама, пошто сеоска деца
немају могућност да у њих свакодневно навраћају. Д.Н.

Малишани у посети Градској библиотеци
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

СЛОБОДАН РИСТОВИЋ,
песник и писац
Биографија
„Родио сам се у Чајетини на
Златибору, где сам у сну проговорио.
Због чега су ме родитељи донели у
питому Тамнаву, да ми пронађу боквицу у коју ће ме увити уместо у пелене. У
најранијем добу сам се дружио са
црвенперкама-рибицама по Церовици.
Потоку који је извирао из шака Петра
Плетића, рудара који је одржавао
пумпе. По затварању јаме у Радљеву,
Церовица је остала да тече у мојим
песмама, где је постала понорница.
У Радљеву сам учио основну
школу. Читање сам научио пре поласка. Читао сам ушима. Писање сам
започео танком косом и усправном
дебелом, остале врчкице ме научила
учитељица Љупка, којој нисам хтео да
возам бебу по школском дворишту.
Био сам кажњен тројкама. Од побуне
до поноса учила ме учитељица Злата
Петранић, која се пише и изговара
великим словима. Постао сам писац у
трећем разреду, мислећи да приче и
бајке пишу сви ђаци. У УКС примљен
сам нешто касније, јер сам то обећао
учитељици и професору Милошу Радићу. Школовао сам се у Ужицу, што у
редовном поступку, што приватно код
Професора Милутина Јовичића, које је
трајало двадесет година. Углавном
сам писао за новине. Песник нисам
постао објављивањем књига него
божијом намером, те великом родитељском трпељивошћу и разумевањем породице.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- Уб је моје подпрсје и грудно
брвно, које премошћава простор од
Златибора до Саве. У детињству
најлепши кутак ми је била посластичарница, а касније библиотека. Неколико заладака не бих одао да ми кнез
Крушевац поклони.
Свакако, пескана је најобасјаније
место под небом. Ту месец не залази,
него кришом од очију са сунцем води
разговоре.

Одрастање на Убу
памтим по...
- Одрастање на Убу највише памтим
по Бранку Вјештици, добром човеку,
који је био лагун речи и ројиште
доброте. Његова ћерка Живодарка ме је
учила како да брже одрастем, јер није
имала брата са којим је могла разговарати, а ја сам био четири године млађи.
Због тога сам морао више читати и
учити, мање се плашити мрака и више
трпети јару. Уб памтим и по корзоу, по
диско клубу, биоскопу који је после
завршеног филма личио на љуштионицу сунцокрета. Памтим га по погледима и опрљима девојчица. Уб је тада
био престоница света. Касније је то и
постао - мени.

Уб би требао да буде
поносан на...
- Уб треба да буде поносан на
Тамнавце. Пре свега на њихову питому
нарав. На гостољубље и љубље које је
ширио према дошљацима. У једном
моменту Тамнава је имала око 35 посто
досељеника из Ужичког краја. Тамнава
је била и остала место где се учило
међуљудско поштовање. Уб и Тамнава,
као његова материца и кошуљица,
изнедрили су велики број племенитих
људи разних знања вредног дивљења.
Тамнава је тим људима и осветљена.

Могао бих те људе у недоглед набрајати,
што нећу учинити. Мени је Тамнава пре
свега Човек, на њега сам поносан.

На Убу ми највише смета...
- Мени на Убу ништа не смета. Волим
га као заљубљени мушкарац своју драгу.
Спреман и способан да све опрости.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- Перспектива Уба и Тамнаве, поред
ископавања угља (што, иначе, не сматрам
срећом), су хлебна земља и марљив
народ. Храна је оно што треба да буде
главни берићет. Обрађена и напојена
поља, те школовани људи потребни за ту
врсту послова. Здрава деца, од којих ће
бити здраве и родне мајке. Сељак је једини
племић српски. Тамнава је племићки атар,
у којем живе и стварају домаћини,
способни да својим радом сачувају част
порода и његове будућности.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...
- Већ годинама сам ван Уба, тако да
немам право да говорим о недостацима
грађана и локалне власти. Неуљудно ми је
мудровати о било чему.
На Убу, као и у целој Србији, пре свега
треба више пажње указивати деци са
посебним потребама, као и према свој другој. Неопходно је обезбедити више благодети старијим лицима. И на крају, обраћати
пажњу на умне, образоване људе обезбеђујући им могућност да нас отребе од
сујете, гордељивости и бављења околним
авлијама, док наше обрастају.
Иако сам одавно променио место
боравка, Тамнава је остала место где
столују успомене, љубави и нада да ће
свет бити налик доброти тог поднебесја.
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НОВИ УБ
Напредак је дошао са Дарком Глишићем
Некадашње убско вашариште годинама је било
пример немоћи сиромашне општине да изгради започето и
реализује макар какав план урбанизације велике земљишне површине у непосредној близини градског језгра.
Слушали смо пуно тога о плановима. Један од, на срећу,
бивших председника општине је обећао грађанима на
Трибини у клубу Дома културе, својевремено, пред неке
изборе, да ће изградити Халу спортова ако буде изабран
(?). Он је, тада, изабран за заменика, хала је касније
завршена, али се изградња целог комплекса - отегла.
А да ли је морало, баш, тако?
Наравно да није. Очигледно је да је, коначно, на чело
општине дошао неко ко има визију, али и могућности (читај:
добре политичке позиције и везе - уз личне квалитете) и
показао шта се постиже кад се има добра воља.
Међутим, збиља, да ли су Убљани свесни колико су
добили у последњих неколико година? На селу, које готово
да није имало честитог асфалтног пута (част изузецима)
боље се то види. Зато, ових дана, на сеоском весељу у
Петровића кући, поводом постављања пола километра
асфалта, мештани Суве Јаруге, коваше у звезде председника општине Дарка Глишића.
- Веровао сам у његово обећање и, ево, испунио га
је,каже Рака Стајчић. - Одушевио нас је и тиме што је дошао
да нас види. Како да му не верујемо и за све оно што
очекујемо у будућности?
А Вашариште? Неки то сада сматрају нормалним,
као и све друго што је изграђено и започето. И јесте
нормално! Али без визионарства, без жеље да се подигне
свој град и општина, било би - као пре... То смо видели.
М.М.

ТЕШКА НЕСРЕЋА
Једна особа је погинула, а две су тешко повређене у
тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у недељу око
четири часа на незавршеној деоници ауто пута Уб-Лајковац у
селу Стубленица, на Коридору 11. На лицу места је настрадао
сувозач М. Ј. (1947) из Београда, док су возач М. С. (1949) из
Београда и путник З. Ч. (1947) који је седео на задњем
седишту тешко повређени. Они су збринути у ваљевској
болници и налазе се у тешком стању.

Стравичан призор
(фото: Драган Белајац)
Несрећа се догодила када је возач аутомобила из, за
сада, непознатих разлога, у Непричави, ушао у завршену 12,5
километара дугу деоницу Коридора 11, од Лајковца до Уба.
Великом брзином аутомобил се закуцао у бетонску баријеру
на другом крају 12,5 километара дуге деонице неотвореног
ауто-пута, у Стубленици. Ударац је био толико силовит да је
"мерцедес" померио бетонски блок и зауставио се тек у три
метра дубокој подлози за трасу будућег коловоза! На
асфалту није било трагова кочења.

ДРУГО ИСТРАЖИВАЊЕ НЕВЕНЕ СИМИЋ

РОМСКИ УЧЕНИЦИ НА ПУТУ ДО КУЋЕ
Већина деце у школу долази пешке. Девојчице ромске националности страхују од паса
луталица и плаше се отмице. Један од проблема је и тежина ђачке торбе.
У оквиру свог другог истраживања
Невена Симић, студент треће године
докторских студија Асоцијације центара
за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије Универзитета у Новом
Саду, анализирала је ставове и навике
ученика ромске националности општине Уб. Путовања од куће до школе и
назад, и тешкоће са којима се суочавају
на путу био је наслов теме. Рад оцењен
највишом оценом, одбрањен је код др
В а ле н т и н е Б а с а р и ћ , п р о фес о р к е
Саобраћајног факултета у Новом Саду.
Једна од ставки истраживачког
рада, био је упитник који је попуњавало
30 ученика контролне групе, као и 30
ученика ромске популације. Анализа
података извршена је на основу поређења са контролном групом. Слабије

похађање наставе и тешко успостављање контакта са родитељима ромских ученика, утицало је на њихову
укљученост у ово истраживање.
Већина деце у школу долази пешке,
па су у већој мери изложени ризицима.
На путу до школе, ромској деци највише
смета лоше време, киша и снег, а посебно тешке ђачке торбе. Роми мање
познају правила о безбедности у саобраћају, па често праве прекршаје, за
разлику од деце из опште популације.
Девојчице ромске националности
страхују од паса луталица и плаше се да
их неко не отме, па им често друштво
праве браћа, сестре, родитељи или неко
из уже породице, док дечаци иду са
друговима из комшилука. Девојчице не
познају боје семафора за пешаке, али су

Невена Симић на часу у ОШ „Милан Муњас“

обазривије када је у питању претрчавање
улице и одговарају да „никада не претрчавају улицу“. Ромски дечаци у већем
проценту живе у руралном делу општине
и пешаче до школе, а највише би волели
да путују колима.
На основу добијених резултата
закључено је да су деца из ромске популације на територији општине Уб изложена већим ризицима на путу од куће до
школе и назад, у односу на децу из опште
популације. Посебно рањиву групу чине
ромске девојчице које у мањем броју
редовно похађају наставу и раније напуштају школовање.
Закључци истраживања Невене Симић, који указују на неопходност саветовања деце пешака, су да обавезно иду
тротоаром или безбедном и осветљеном
стазом и да избегавају контакт са непознатим људима. Потребно је спровести
озбиљна истраживања о безбедности
деце која пешаче, јер статистички највише
страдају у саобраћају. Нужна је и улога
родитеља, који би требало да својој деци
облаче светлију одећу, нарочито када се
деца пешаци враћају у вечерњим сатима
кући после школе.
Свака акција, која се односи на
унапређење безбедности деце у саобраћају на територији општине Уб, треба
да узме у обзир два ограничења на која се
жале сва деца, без обзира на узраст,
етничку припадност, род, место становања, начин путовања, а то су тежина
ђачке торбе и велики број паса луталица.
Д.Капларевић

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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СТАРЕ УБСКЕ ФИРМЕ - ПИЈАЧНА УПРАВА

ИМА ШАНСИ АКО
ДРЖАВА ПОМОГНЕ
Субвенције у пољопривреди Србије су десет пута
мање него у Европској унији, кажу Илићи из Бањана
После кривине, у Бањанима, иза бензинске пумпе,
десно, вијугавим асфалтом, стиже се до домаћинства
Живојина Илића. Гвоздена капија, пространо економско
двориште, мала капија за авлију са три куће... Зимско је
време, сада је ‘’главна кућа’’ она у којој се ложи, кува,
обедује, а ако су гости ‘’домаћи’’, ту се и кафа пије, уз послу-

Илићи - за успомену и дуго сећање

жење и домаћу ракију. То је прва зграда изграђена дaлеке
1995. године, када се Живојин, са супругом Љубицом,
децом Вераном и Весном и оцем преселио на нови кућни
плац од два хектара - плаћено 20.000 марака, плус част
(посек и паре за ћуретину). Каже да не жали, тада је било
прихода, пара и могућности. А, како кажу, било се и млађе.
Син је остао да помаже оцу у пољопривреди (чека се
прилика за женидбу), а ћерка је завршила мастер на
Географском факултету и сада ради као професор у
Земуну. Њена девојачка соба у новој кући, поред братовљеве, чиста и уредна... Миришу дуњци на ормару, као да
чекају њену посету, викендом. Није удата.
- Све се, још увек, ломи на сељачким леђима- каже
Живојин, а Веран додаје да би све могло, ипак, да се
поправи кад би и ми имали европски стандард са субвенцијама од 400 евра по хектару.
Пет крава музе Љубица, али не предаје млеко.
- Цена је толико мизерна да се више исплати да се
даје свињама и реализује кроз телад - објашњава Живојин.
- А и друге цене су поражавајуће за сељаке. Већ неколико
година јунетина се креће од 1,8 до 1,9 евра, а све друго што
ми плаћамо је поскупело. Џаба је што нема инфлације кад
наш труд остаје без праве награде.
Комшија Милан Младеновић је свратио на чашицу
разговора, а разговору никад краја... Зато, обећали смо да
ћемо се поново видети, али и пренети мале женидбене
огласе: За Верана (1990) једна млађа, за старину Милана
(пуна 81 година) - било каква, каже, не може сам.
Испраћени смо домаћински. Кеса а у њој: кајмак,
сир и гуњци. Не ваља да се одбије. Због малера. Мирише
М.М.
јесен и у Бањанима.

Живојин,
Љубица
и Веран у
економском
дворишту

КАКО СЕ ПОЧИЊАЛО
Сећање Драгана Миловића Буце датира још
од краја шездесетих и почетка седамдесетих
Била је то, некада, Пијачна управа која је имала канцеларије на месту где је сада Занатски центар. Били су ту чардаци,
шупе и простор где су радници
држали алате. Када је затворен
рудник у Звиздару, део зграде у
којој је била смештена дирекција, додељена је Управи за
пијачне и комуналне послове,
потоњем ‘’Ђунису’’.
- Директор, у време када
смо се преселили, био је Раде
Поповић Шумар, а ја сам у то вреДраган Миловић
ме учио занат- сећа се Драган
Миловић Буца. - Шеф рачуноводства је био Никола Рога, а после њега Олга Париповић.
Радили су у Пијачној управи и Миланка Требјешанин,
Јордан Кандић Канда, Брана Продановић (био познат по
свом легендарном бициклу), Милорад Васиљевић из
Стубленице, Милисав Стефановић, Драга Глигоријевић,
Радомир Јанчић, Миломир Вукајловић, Радован Продановић Јаре, Тома Петровић, Раде Алексић, Драган
Леонтијевић, Драган Симић Зинге, Стева Милановић
Сокачара, Драгољуб Мијатовић Шофер, Миле Лазић,
Ђока Симић, Живојин Јовановић, Љубиша Ђуричић
Кантарџија, Радојко Лукић, Љиљана Милановић... Били су
возачи, својевремно, Буба и Влатко Правик, Драган
Лукић, Драган Мићић Карић. Радили су ту, неко време, и
Драган Јаковљевић Дади, Зоран Димитријевић Смртић,
Кића Станковић, Жика Суботић Жабац и други. Извињавам се ако сам некога заборавио.
- Канда је био вечити шаљивџија, али ми је у
сећању понајвише остао његов сукоб са Гојком Вишњићем. Они су се потукли баш пред општином, неко је то
пријавио тадашњој милицији, али, када је стигла патрола
они су се загрлили и уверили милиционере да је то била
лажна дојава.
Кад је пошао на занат Школа је потписала уговор
са Пијачном управом по коме му је следовало социјално и
пензионо осигурање, као и ученичка плата.
- Било је то неко боље време- прича са сетом.
- Људи су се више поштовали, улице су биле испуњене не-

Убски пијац

ком позитивном енергијом.’’Ђунис’’ је био право убско
предузеће, са душом и људима који су чували традицију
старе српске чаршије. Канда је имао друштво са којим је
збијао разне догодовштине. Једном, сви смо се одушевили кад је испричао како је водио унуку на ћевапе у
‘’Јадран’’. Кад су пошли од куће договор је био да он
попије само једну ракију, а она да поједе све наручене
ћевапе. Поштујући договор, унука је појела све, али је
просула његову другу ракију, па још једну...
Прошло је време у којем су главни ликови убских
кафана, а и вароши, били Фаља, Кики, Диша Обрадовић,
Продан Сандић, Роса Кецељица, Воја Пливадон, Мија Пићаре, Раде Ђунисијевић, Дека, Тома Јовановић, Нине, Бороња... Пијачна управа живи само у сећањима Убљана.
Наследник, Комунално јавно предузеће ‘’Ђунис’’ је, сада,
модерна фирма која је недавно усељена у нову, велику
зграду на старом вашаришту. Одавно нема ни сточног пијаца са великим кантаром за стоку, нема ни штала у којима
су држани коњи који су вукли погребна кола, а по потреби
и цистерну којом су прскане улице. Сећа се Драган
Миловић, а сећају се и многи Убљани...
М.М.
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ТРЕЋА ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА У ОШ „МИЛАН МУЊАС“

УБСКИ ГИМНАЗИЈАЛЦИ ИЗВЕЛИ
ХУМАНИТАРНУ ПРЕДСТАВУ

ЧУВАРИ
ТРАДИЦИЈЕ

„НЕМАЊИЋИ”
ЗА АЛЕКСАНДРУ

Ове године организован је
и такмичарски део. Школа из Паљува
однела победу за најбољи ајвар.

ИО Совљак

Ученици и учитељи 13 издвојених одељења ОШ „Милан
Муњас“ организовали су трећу продајну изложбу „Чувари
традиције“, 2.новембра, у фискултурној сали матичне школе
на Убу. Уз велику помоћ родитеља деце која похађају неку од
сеоских школа, ова манифестација, која негује дух предузетништвa, може се организациони поредити и са много већим
сајмовима тог типа из окружења. Ове године, осим богато
украшених штандова, на којима су продавана разна традиционална јела, зимница, воће и поврће из сеоских башта, цвеће и
народна радиност, у програм је увршћен и такмичарски део,
који је истакао умеће мајки и бака у прављењу ајвара. Трочлани жири, састављен од професионалног кувара, једног
ученика седмог разреда и домаћице, прогласио је ајвар
издвојеног одељења у Паљувима за најбољи. Ученици са
препознатљивим стајлингом младих кувара у белим униформама, и учитељица Милица Пушоња, нису крили радост и
задовољство победом, а најпоноснија је била ученица четвртог разреда Анђела Косанић, чија бака Драгица је направила
победнички ајвар. Као награду од школе су добили велику
корпу пуну слаткиша.
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ИО Руклада

ИО Трлић

ИО Јошева

ИО Гвозденовић
Најбољи ајвар имало је ИО Паљуви

На хуманитарној представи прикупљено 85.000
динара. Потребно много више новца, како би
Александра отишла на ласерску операцију, што ће
јој омогућити да самостално хода.
Ученици треће године Гимназије „Бранислав Петронијевић“ извели су, прошлог четвртка, хуманитарну представу
„Немањићи“ посвећену Александри Новаковић, седамнаестогодишњој девојци која болује од церебралне парализе.
Иако је улаз био слободан, публика, која је напунила салу до
последњег места, својим доприносом омогућила је да се прикупи 85.000 динара. Александри је за операцију у јуну следеће
године потребно 5.500 евра, што је само део неопходног
новца, од укупних 16.000 евра, па ће, у наредним месецима,
бити организовано још неколико хуманитарних акција.
- Поносна сам на своје другаре из III/б и I/б што су ми омогућили велику помоћ. Њихово мало,
мени заиста значи много. Омогућили су ми да одем на шесту операцију и тако побољшам здравствено стање. Болујем од церебралне парализе, болести мишића, која је проузроковала да не
могу самостално да се крећем и
ходам. У јуну ме очекује ласерска
операција у Ћуприји, захваљујући
којој ћу моћи нормално да функционишем, после које морам да
одем на рехабилитацију у СловаАлександра
чку – с надом у оздрављење и
Новаковић
бржи опоравак после операције,
рекла је Александра Новаковић.
За сценарио и режију представе „Немањићи“, у којој је
учествовало 30 ученика прве, треће и четврте године
Гимназије, били су заслужни сами ученици, уз свестрану
помоћ Верице Несторовић, професорке историје. Упркос
великој треми коју су имали пред почетак и за време извођења представе, убски гимназијалци су дали све од себе и
бриљирали у улогама српских историјских личности.

Највише су се продавали џемови и слатка, домаћи
сокови, колачи, али и пите и проје. Цене су биле разнолике, за
свачији џеп, а на основу пребројаног новца, поново су се, као
најбољи предузетници, показали ученици ИО Трлић, који су
прикупили преко 32.000 динара. Свако издвојено одељење
зарађени новац уложиће у куповину потребног наставног
материјала.

ИО Врховине
Детаљ из представе

ИО Црвена Јабука

Представи су присуствовали ученици ОШ „Милан
Муњас“ и ученици Гимназије, наставници, професори, али и
многобројни Убљани, који су, као и увек када је то потребно,
хтели да помогну. Ученици са којима Александра дели
учионицу, одговорно су приступили проблему, па јој упућују
помоћ у сваком погледу, а хуманитарна представа коју су
организовали, само је део акција које припремају како би јој
помогли да што пре прикупи потребан новац.

И МУЗИЧКА ШКОЛА
СЕ ПРИКЉУЧИЛА АКЦИЈИ
ИО Лончаник
ИО Звиздар

Манифестацију, која је трајала скоро два сата, од 10.30 до
13 часова, посетило је око 800 људи, међу којима су многобројни Убљани, малишани из убског вртића, представници
Д.К.
општинске управе и Дома здравља.

ИО Новаци

Музичка школа „Петар Стојановић“ прикључиће се
хуманитарним акцијама које се организују поводом скупљања новца за операцију Александре Новаковић, па ће у
среду, 22. новембра, одржати хуманитарни концерт, с почетком у 18 часова, у сали музичке школе. Ученици Музичке
школе - солисти, хор и оркестар, овом приликом извешће
композиције домаћих и страних аутора класичне музике. Д.К.
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РОДИТЕЉСКА ОДГОВОРНОСТ

ЖИВОТ
У РИЈАЛИТИЈУ
Телевизијске дебате на тему новог
Закона о одговорности родитеља изазвале су, чини се, већу пажњу у јавности
од оне која се негује на неким телевизијама путем ријалити програма. Малолетничко насиље је, протеклих месеци,
било изразито, учестало и личило је на
нешто што виђамо, додуше више у
назнакама, у популарним ријалити
‘’сагама’’, али и у филмовима, које,
једноставно, изгледа, није могуће ни
замислити без насиља. Све чешће у
програмима, које гледамо на малим
екранима, правда не тријумфује, негативци су симпатични момци и тако
набилдовани и обучени да одолевају
свим могућим батинама и рањавањима,
да би, на крају, ипак, изашли као победници. Наравно, то се гута међу младим
генерацијама и, ваљда, служи као
пример успеха у животу.
Кад се свему додају вербална
‘’џапања’’ све популарнијих ријалити
звезда (редовно су им усне надуване на
два-три бара, а груди неприродно
увећане) и њихових партнера, добија се
комплетна слика утицаја медија на
младе генерације. Да не помињемо
крештаве гласове водитељки и учесника који се надвикују...
Није чудо, дакле, ни оно што се
догађа у неким школама (а пуно тога је и
сакривенао). Скоро да се са толеранцијом гледа на недисциплиноване
ученике у средњим и основним школама. На часовима код већине наставника је жагор, ученици се померају са
места на место, настава се, практично,
не прати са пажњом која је некад била
обавезна. А забрињава и податак да се и
у основној школи поједини ученици
понашају неваспитано и, чак, арогантно... Било је и у убској школи примера
који су још у свежем сећању, а и данданас се догађа да ученица, на пример,
из чисте злобе сломи кишобран другарици из разреда (?). Последице чињенице да јој није смањена оцена из владања ће тек да се покажу... А примера је
већи број. Нажалост!
Закон би требало да постигне
циљане ефекте и да побољша општу
ситуацију. Али, низ других показатеља о
стању у нашем образовном систему не
даје охрабрујућу слику. Родитељи ће
бити, кажу, ригорозно кажњавани, деца
ће, као и увек, тражити неке своје
кривине. Међутим, док се образовању
не врати онај ауторитет који је некада
имало - тешко да ће се кренути на боље.
Јер, наставни кадар је слабо плаћен,
многе школе имају проблеме. Од слабог
материјалног стања до опасности да
буду затворене због малог броја ученика, а тако и да наставници остану без
посла.
Као круна свега је галиматијас са
издавачким кућама за уџбенике. Сваки
издавач има своје верзије наставног
предмета. Језив пример је са променама у српском правопису. Више се не
зна шта је исправно. Некад је погрешно
било, на пример, Бранчин, а сада ме
уверавају да је погрешно Бранкин. ‘’Е,
Бранка, Бранка, Бранка...’’
Уништавају нас без - престанка...
Милан Миловановић

„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

Шта нам ново доноси
нова зграда општине Уб ?
Александар Радовановић Беча, фотограф из Такова:
- У сваком случају за мене као странку велики је напредак, јер
до сада сам губио доста времена тражећи потребну канцеларију и
службу која ми је, у том тренутку, потребна и углавном сам грешио,
јер није било прегледно где ко ради. Нисам био једини који омаши
цео спрат и врата канцеларије, док је сада то немогуће, јер просто
на самом улазу добијаш инструкције где ћеш у најкраћем могућем
времену завршити дати посао. Све функционише боље, у то сам се
лично уверио, услови рада су неупоредиво бољи и већ видим
задовољство на лицима радника. Можда је мало необично што се
нова зграда општине налази даље од самог центра, па то можда
старијим људима представља мали проблем.

Милорад Иконић, зидар из Врховина:
- За почетак сам погрешио и отишао на место где су до сада
били радници општине, одакле су ме упутили овде где сам први
пут и могу вам рећи да сам фасциниран, како амбијентом, тако и
љубазношћу радника на шалтерима. До сада сам губио време
пењући се чак до трећег спрата да нешто завршим а овде је шалтер
до шалтера и за два минута сам завршио посао. Данас сам дошао
због папира за дечији додатак, а сутра можда за нешто друго, и мој
први утисак је јако позитиван. Можда је људима који живе у
строгом центру Уба ова локација мало даља, али нама из села који
долазимо колима овде је паркинг обезбеђен.

Видан Симић, пољопривредник из Звиздара:
- Данас сам у новој згради општине због легализације објекта и
све сам завршио за неколико минута. Особље на шалтеру ме је
упутило на право место и све се у рекордном року средило. У старој згради најтеже ми је падало пењање по спратовима, улазио
сам у погрешне канцеларије, а ја живим и радим на селу, тако да
сам губио драгоцено време лутајући по згради. Сада је све другачије, много је лакше а признаћете и естетски лепше. Питање паркинга овде је јако добро решено, у односу на центар града, што у ова
тешка времена уопште није занемарива ствар.

Радослава Ђукић, Виши референт у oпштини Уб:
- Већ 34 године радим у Општинској управи и овакве услове за
рад никада нисам имала. Зграда је нова, са доста светлости, топло
је и немам замерки баш ни на шта. Што се обима посла тиче све је
потпуно исто, само што је сада на једном месту груписан много већи број људи, него што је то било до сада. Да ли ће свима одговарати што се баш тако ради- не знам, мени лично не смета ништа, јер
ако сте усредсређени само на свој посао немате разлога да размишљате шта колега до вас ради. За сада смо се јако добро снашли и
све функционише како треба. Ако нека од странака не може да се
снађе, на самом уласку у зграду постоје људи који су задужени да
их усмере тачно где треба, како би завршили све за кратко време.

Саша Марковић, Виши референт на писарници Уб:
- Прво што је приметно на самом уласку у нову зграду општине
је преглодност, чистоћа и светлост, а то значи да су много бољи
услови за рад. Постоји седам шалтера, почев од дечијег и родитељског додатка, преко озакоњења, инспекције, матичне службе,
писарнице и поште, где странка може све да заврши на једном
месту за јако кратко време. Нема више лутања од канцеларије до
канцеларије, странка најпре добије информацију где да се јави а не
ретко на лицу места заврши све што је желела, што раније није био
случај. Технички смо много боље опремљени, само да савладамо
носталгију и заборавимо строги центар града.

Томислав Станојевић, матичар Општинске управе Уб:
- Овај потез надлежних за нашу Матичну службу значи много.
Добили смо нову канцеларију, нову салу за венчања, као и шалтер
где грађани могу за само десетак минута завршити било који посао
везан за нашу службу. Ми имамо само речи хвале, презадовољни
смо условима рада, што до сада није био случај, бар у нашој служби. Странке ће, такође, уштедети своје време, јер постоји тенденција да шалтер врло брзо пређе на електронски начин добијања
докумената. Наше књиге су умрежене са свим другим градовима, а
све друго је на Министарству, које одређује којим темпом ће се све
у вези са тим одвијати.
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Lajkova~ka panorama
Пројекат “Информисање јавности путем часописа Глас Тамнаве
о дешавањима и догађајима у раду локалне самоуправе Лајковац,
као и из других области живота и рада у општини Лајковац“
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ОДРЖАНА 46.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЛАЈКОВАЦ

УСВОЈЕНО
СЕДАМ ТАЧАКА
Трећа измена програма унапређења услова живота
локалне заједнице, односно тзв. фонда ренте, била је једна
од одлука са 46. седнице већа општине Лајковац, на којој је
усвојено седам тачака дневног реда.
Већина њих била је процедуралне природе, а прва
тачка односила се на интервентно снабдевање водом више
корсиника током летњег периода. Заменик председника
општине Ненад Џајевић каже да су током месеца августа
рачуни ЈП "Градска чистоћа" Лајковац били већи управо због
потребе достављања воде ромском насељу Дубрава у
Јабучју.
- Чланови Већа донели су и одлуку да се укључе у
кампању „16 дана активизма против насиља над женама”, а у
том циљу зграда општине биће осветљења нараџастим
светлом. Општина је покренула и поступак за продају
службених возила у циљу уштеда и рационализације. Крајем
новембра лајковачки одборници расправљаће и о ребалансу
буџета, а у циљу одобравања средстава за постављање
клизалишта, завршетак радова на свлачионицама и другим
пројектима. Издвојено је и милион и триста динара за превоз
ученика- додао је Џајевић.
Заменик председника напоменуо је да ће, ове године,
"Улица отвореног срца" бити организована крајем децембра
у организацији Културног центра „Хаџи Рувим” и трајаће
само један дан.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ЛАЈКОВЦА

ПОСТИГНУТ
ДОГОВОР
Након најаве директора ЈПКП Лазаревац Милисава
Крстовића да ће, због дуговања од 70 милиона динара,
лазаревачко комунално почети обарање притиска у лајковачкој водоводној мрежи, одржан је састанак представника
обе општине и постигнут договор.
По речима заменика председника општине Лајковац Ненада
Џајевића водоснабдевање домаћинстава на територији општине
Лајковац у наредном периоду ће
бити стабилно. У интересу потрошача, односно грађана Лајковца,
који редовно измирују своје обавезе, представници лазаревачке и
лајковачке општине постигли су
договор, који ће дугорочно гледано
резултирати решењем овог вишегодишњег проблема.
- При крају смо реализације
Ненад Џајевић раније уговореног постављања
дванаест водомера, који ће на дати
јаснију слику о потрошњи воде у Лајковцу. Поред тога,
потребно је и да се баждаре водомери на магистралном воду,
јер ћемо само тако моћи да утврдимо коначну потрошњу.
Битно је да искључења неће бити, а даље утврђивање дуга и
плаћање дуга ће ићи својим током- нагласио је Џајевић.
Да је договор постигнут потврђује и директор ЈПКП
Лазаревац Милисав Крстовић, који је истиче да се до решења
дошло захваљујући руководству обе општине, и да ће ЈПКП
Лазаревац испоштовати све што је наложено.

Општинско веће општине Лајковац
НОВИ СПОРАЗУМ СА ЕПС-ом

5,5 МИЛИОНА
ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ
Општина Лајковац очекује потписивање новог
споразума са ЈП ЕПС, који ће овој локалној самоуправи
донети нових 5,5 милиона евра за реализацију капиталних
инфраструктурних пројеката, најавио је председник
Скупштине општине Лајковац Живорад Бојичић.
Према његовим речима,
новац ће бити употребљен и за
кључни проблем општине
Лајковац, водоснабдевање, а
пре свега за изградњу магистралног цевовода, од Лајковца до Словца, за чије пројектовање је предузеће ''СтубоРовни'' конкурисало код фондова ЕУ. Посебан акценат ће
бити стављен и на опремање
обе индустријске зоне које ће
са почетком рада деонице аутопута Лајковац – Љиг добити
Живорад Бојичић
посебан значај.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ СТОПА
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Јавна расправа ће се одржати дана 17. новембра
2017. године у великој сали општине Лајковац ,
ул.Омладински трг 1, са почетком у 13 часова.
Позивају се руководиоци Одељења и Служби,
Шефови Одсека у општинској управи, директори Јавних
предузећа и установа, заинтересована физичка и правна
лица да учествују у јавној расправи и својим писменим
или усменим сугестијама и предлозима дају допринос за
утврђивање коначног нацрта Одлуке о утврђивању стопа
пореза на имовину за непокретности на територији
општине Лајковац.
Сходно члану 7 ст.2 Закона о финансирању локалне самоуправе, Одлука о стопама пореза на имовину
доноси се након одржане јавне расправе.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Љубица Новаковић,дипл.правник с.р.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

У ТОКУ ФОРМИРАЊЕ
КОМИСИЈЕ
Општина Лајковац је покренула процес формирања
Комисије за избор Тела за праћење спровођења
Локалног антикорупцијског плана, које ће изабрати на
јавном конкурсу. Са тим циљем у Лајковцу је представницима цивилног друштва: невладиних организација и
удружења грађана, медија, синдиката, привреде и
других представљен модел успостављања локалног
система за борбу против корупције, који је осмислио
Биро за друштвена истраживања. На презентацији у
Градској кући присутнe je са процедуром упознао Зоран
Гавриловић, директор Бироа за друштвена истраживања (БИРОДИ) из Београда, који је осмислио модел
прихваћен од Агенције за борбу против корупције.
- Србија се у оквиру Поглавља 23 Преговора о
чланству у Европској унији обавезала да на локалном
нивоу успостави систем борбе против корупције. Према
акционом плану, све локалне самоуправе биле су дужне
да до 30. јуна усвоје планове за борбу против корупције
и направе та тела. Наша анализа је показала да тренутно
немамо ниједну локалну самоуправу која је направила
тело, а значајан број није ни планове урадио, за разлику
од Лајковца. Тело за борбу против корупције има две

Зоран Гавриловић и Катарина Јанић,
координатор Канцеларије за локални економски развој
функције: да прати реализацију локалног плана за борбу
против корупције, а с друге стране да указује због чијег
неизвршавања настају ризици по корупцију и да о томе
обавештавају јавност. Прво формирамо нешто што би се
могло назвати Грађанска комисија, коју треба да чине
представници невладиних организација, медија и
других релевантних актера који нису део локалне
самоуправе. Комисија ће имати задатак да распише
конкурс и позове да се пријаве грађани са интегритетом,
који нису запослени у локалној самоуправи и нису
чланови странака. Постоји инструмент за њихов избор
који смо ми направили, са њима се води интервју и на
основу бодовања добићемо 3-5 чланова овог тела. Ово
је посао који се ради у јавном интересу – нагласио је
Гавриловић.

ОДРЖАНА 18. СЕДНИЦА ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА,
ЖИВКОВИЋ НАЈАВЉУЈЕ:

ДО КРАЈА ГОДИНЕ
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
ПРЕКО 70 ОДСТО
Најзначајнија тачка дневног реда 18. заседања Скупштине
општине Лајковац био је Извештај о извршењу Одлуке о буџету
општине Лајковац за првих шест месеци 2017. године. С обзиром
да је извршење 22 одсто и да се доста водила дискусија о томе,
председник општине Андрија Живковић и известилац Татијана
Панић, руководилац Одељења за буџет и финансије, образложили су такву ситуацију. Татијана Панић је објаснила да је реч о
статистичким подацима, односно реализација се односи само
на оно што је плаћено, а не на све што је урађено. Председник
општине Андрија Живковић се сложио да реализација буџета
није на очекиваном нивоу, али да очекује да до краја године
износи 70 одсто:
- Направили смо груб пресек за девет месеци и извршење
је око 50 одсто, дакле знатно више него за полугодишњи
извештај. Надам се да ће до краја године извршење прећи 70
одсто зато што су у току радови чија вредност достиже преко сто
милиона динара.
Председник Скупштине општине Живорад Бојичић такође
је нагласио да су грађани сведоци да је општина Лајковац једно
велико градилиште и да примедбе одборника опозиције да се у
општини не ради нису основане. „Чак смо имали бројне
примедбе грађана због радова на путевима, ограниченог
кретања, буке и прашине, све то због актуелних радова. Осим
радова које финансира општина Лајковац, у току је реконструкција пруге Београд-Бар и изградња аутопута БеоградЈужни Јадран.“
На седници је усвојен Извештај о раду Јавног предузећа за
управљање и коришћење регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо Ровни „Колубара“ за 2016.
- Вода је прошле годие стигла до Оштриковца. Урадили смо
разводну мрежу у Ратковцу и делу Придворице која није била
рађена од 1999. године. Предстоји нам постављање новог
цевовода уместо постојећег од Оштриковца до моста на реци
Колубари у Ратковцу, као и постављање пумпи у Словцу, тако да
ће на пролеће Словац, Ратковац, Маркова Црква и Придворица
имати своју воду. Урађена је техничка документација за трасу од
Придворице преко Стрмова до Пепељевца, за тај северозападни део наше општине и то иде својим током. Биће обезбеђена средства за наставак магистралног цевовода на тој траси –
изјавио је Бојичић.

Скупштина општина Лајковац ЛАП је донела 30. јуна
ове године и он се односи на 17 области које обухватају и
одређене мере и активности за њихову реализацију.
Лајковац има прилику да постане прва општина у Србији
која је формирала Тело за праћење борбе против
корупције. Следећи састанак са цивилним сектором
ради избора представника грађана у Комисију за избор
Тела за праћење борбе против корупције одржаће се у
среду 15. новембра с почетком у 15 часова.
Б.П.

КЊИЖЕВНИ ДОГАЂАЈ
ПОСВЕЋЕН
БЕЛОМ МАРКОВИЋУ
Матична библиотека “Љубомир Ненадовић” из Ваљева
и Ваљевска гимназија недавно су обележили 70. рођендан и
педесетогодишњицу бављења књижевношћу Радована Белог
Марковића, најзначајнијег савременог писца колубарског краја.
У свечаној сали Ваљевске гимназије организовали су занимљив
ученички округли сто, а затим и промоцију новог романа „Плава
капија“. У току дана одржан је округли сто на коме су своја
виђења стваралаштва истакнутог српског књижевника изложили ученици Карловачке гимназије, Филолошке гимназије и
Ваљевске гимназије. Сваки ученик, њих 12, прочитао је по једну
књигу из сабраних дела Белог Марковића (које је својевремено
објавила Градска библиотека Лајковац под покровитељством
Општине Лајковац), самостално су припремили своја виђења и
приказе тих књига и на овом скупу надахнуто их представили.

Још једно у низу признања за Радована Белог Марковића
Осим тога, читали су и говорили одломке из дела, а било је и
драмских приказа. Један од најзанимљивијих радова имала је
Лајковчанка Јелена Лончар, ученица четвртог разреда филолошког смера, посвећен роману „Кавалери старога премера“. У
вечерњим сатима, у истом простору, представљен је најновији
роман Белог Марковића „Плава Капија“. О књизи, која је изашла
из штампе почетком октобра, говорили су проф. др Радивоје
Микић и проф. др Стојан Ђорђић, док је одабране одломке
читала спикерка Радмила Новаковић.
Аутор се у свом маниру обратио аудиторијуму у
препуној гимназијској сали, рекавши између осталог да гута
кнедлу што није похађао славну Ваљевску гимназију, али да је
истовремено поносан. „Истим махом сам поносан што ме је
упркос томе Ваљевска гимназија познала, призивајући моје
књижество и списатељску маленкост на суочења са читаоцима,
то јест, на периодичне испите и овере мојих укоричених
несаница пред коначну ригорозу“. „Плава капија“ је једанаести
роман Белог Марковића, а објавила га је Издавачка кућа
“Албатрос” из Београда.
Б.Петровић

Планинарскo-смучарско друштво ''Ћира'' из
Лајковца према календару акција организује:

ТРАДИЦИОНАЛНУ планинарску акцију

Скупштина општине Лајковац

Јавна презентација посцећена Локалном
антикорупцијском плану општине Лајковац

У ВАЉЕВСКОЈ ГИМНАЗИЈИ ОДРЖАН

Председник општинског парламента изјавио је и да се
очекује да Лајковац у наредних пет година од споразума са ЕПСом добије пет милиона евра који ће бити искоришћени за
решавање кључних комунланих и инфраструктурних питања
попут изградње путева, водоводне и канализационе мреже.
На 18. заседању Скупштине општине Лајковац усвојен је и
низ одлука које се тичу рада редовног рада Предшколске
установе „Лептирић“, Одлука о Општинској управи Лајковац и
одлуке о издавању пословног простора у власништву општине
Лајковац.

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

СТАЗАМА КОЛУБАРСКЕ
БИТКЕ
Акција ће се извести 25. новембра (субота) 2017. године,
по следећем плану:
08 сати: Скуп и пријаве учесника у Лајковцу на платоу
Железничке станице.
09.00 сати: Полазак на стазу;
09-16 сати: Пешачка тура на стази: од Лајковца (120 мнв) налазиште Анине - Човка (272 мнв) – спомен костурница и
манастир Ћелије (139 мнв) - споменик Димитрију Туцовић на
Врапче брду – Лајковац ( постоји могућност да аутобуси у
повратку чекају код старог моста на Колубари) ;
16 сати: Повратак у Лајковац;
16.30 сати: Свечани ручак уз доделе захвалница и пригодан
програм.
Дужина стазе је 16,5 км и спада у категорију лаких стаза. У
манастиру Ћелије биће укратко о историји краја и учешћу
наших предака у Првом светском рату. У манастиру ће
учесници бити послужени чајем и куваном ракијом.
ТЕЛЕФОНИ за пријаве и обавештења: 063/253-054;
065/253-0054;+38268492646 http://www.psdciralajkovac.com
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НАШИ ПРЕЦИ

Пише: Милутин Ранковић

БАЈИЋИ
ПОТОМЦИ БАЈА
ПИВЉАНИНА
Најбројнија породица у Јабучју,
досељена је из Пиве
Најбројнија фамилија у Јабучју, која је распоређена у
више од 35 кућа, су Бајићи. Они су у Јабучје досељени
средином 18-тог века из Ћелија у Шумадији, које је тада било
под влашћу Отоманске империје, док је Јабучје било под
Аустроугарском управом, те су тако три Бајића уписана као
поданици (порески обвезници) ове европске монархије.
Предање, црквене књиге и споменици сведоче да су у
Ћелијама живела четири брата, који су потомци (братучад)
чувеног хајдука и ускока Баја Николића Пивљанина. Тачније,
Бајићи су потомци рођеног Бајовог брата Петронија Јовановог Николића, родом из села Рудинице у Пиви, који је био
Млетачки официр у Задру. Петронијев син Симеон презиме је
узео по стрицу Драгојлу Николићу званом Бајо Пивљанин.
Иста легенда каже да је Бајо проклео своју браћу Петронија и
Дмитра који нису из Задра хтели са њим и осталих 600 хајдука,
које је Бајо сакупио у Задру да се врате у Пиву (тада стару
Херцеговину) и ослободе је од Турака.
После Бајове погибије у бици на Вртијељци,
у Црној Гори 1685.године,
Симеон је са својом породицом отишао у Шумадију
на Рудник у таковски крај.
Гаврило, његов син, бежећи од турске освете
доселио се на брдо Човку
у село Ћелије код данашњег Лајковца. Гаврило је
имао четири сина, Милинка, Јеремију, Радована и
Милована. Најмлађи Гаврилов син Радован, пред
своју женидбу начуо је
разговор пијаног аге власника воденице на Белом
Бајо Пивљанин
Броду, који се са гостом из
убија Турчина
Новог Пазара спремао да
растури свадбу и оскрнави младу. Радован је одмах код воденице убио агу и
његовог пријатеља, што је био разлог за поновну селидбу.
После тога, Милинкови потомци узимају презиме Милинковић
и остају у Ћелијама. Јеремијини узмају презиме Јеремић и,
такође, остају у Ћелијама. Радован бежи преко Колубаре у
Мали Борак под окриље Аустроугрске управе, док Милован
задржава презиме Бајић и одлази у Јабучје, где по предању
Запамћена је клетва Баја Пивљанина Бајићима „Ни’ се
ископали, ни’ се изродили, а земље вам увек доста било“.
Касније је на молбу Чепура, једног од братственика,
Црногорски митрополит Митрофан Бан очитао молитву,
скинуо клетву и благословио кућу Бајића.
које је са колена на колено преносио Владимир Бајић, а
забележио и уредио Томислав Бајић, о чему данас прича
Радован Бајић - Тута, добија земљу широку километар и
дугачку 10 километара. То говори да Бајићи постају граничари
- крајишници између Аустроугарске и Отоманске империје
дуж реке Колубаре, па до Кладнице. Самим тим добијају и
право на коња и ношење оружја, што у Шумадији нису имали.
Занимљиво је да су икону Светог Николе, кога иначе слави
племе Пивљана, Бајићи из родне Рудинице замотану у губеру
носили у Задар, Рудник, Ћелије и Јабучје, где је и данас у
некада највећем конаку Бајића, који је сада кућа Славка
Бајића Гуџера.

www.glastamnave.com
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ЛАЈКОВАЧКИ СРПСКОЛИГАШ У УСПОНУ ФОРМЕ

ВУЈИЧИЋ
ПОКРЕНУО „ДИЗЕЛКУ“
Вратили су се осмеси у редове лајковачког српсколигаша,
искусни стручњак Зоран Вујичић је брзо нашао формулу за
буђење "дизелке", па се након победе у Тутину екипа
Железничара после дуже времена нашла изван зоне
испадања. Све бољи Милановић је искористио пас
Милисављевића да обиђе голмана и донесе предност против
Тутина, да би само који минут касније Милисављевић најпре
изнудио, а потом и сигурно реализовао најстрожу казну.
Домаћин се вратио у игру такође из пенала, али прекасно.
Сигурна одбрана на челу са голманом Танасијевићем одбила
је све налете Тутина, па се са другог узастопног гостовања
лајковачка чета вратила са целим пленом.
Дуел са фаворизованим Златибором је потврдио да
Железничар може да игра са сваком екипом у лиги, ни рани гол
Павловића за госте није пореметио Вујичићеву екипу. Гајић је
поравнао након корнера, а Ђукетић најлепшим голом јесени
најавио изненађење. Ипак, из дискутабилног пенала,
Златиборци су поравнали, али су домаћи играчи аплаузом
испраћени у свлачионицу:
- Направио сам неке рокаде у екипи, убедио играче да се
без сваког може, тако да смо успели у Тутину да надоместимо
изостанак Обрадовића, Атића и Ђукетића. Поново је напаст за
штопере био покретљиви Милановић, а Милисављевић
полако, али сигурно преузима улогу лидера која му се
природно намеће у овој екипи. Одлично је шансу искористио и
млади штопер Томић, Јован Матић је потврдио да "Жеља" има
квалитетну школу, а није нам проблем ни да играмо са три
"бонуса". До краја јесени играмо у Лозници и кући са Полетом,
три бода би била сасвим по мери пред зимску паузу- каже
Зоран Вујичић, тренер Железничара.
Б.М.

ПОЛОВИЧАН УЧИНАК ОДБОЈКАШИЦА ЖЕЉЕ

У КОРАК
СА ЗВЕЗДОМ
После Визуре, увек квалитетно Јединство из Старе
Пазове савладало је и Железничар, наневши му први пораз у
првенству. Утакмица, у којој је превагу однео одличан сервис
гошћи, завршена је резултатом 3:0 (25:19, 25:20, 25:21). У редовима Жеље Јовичићева је поново била најбољи поентер са
17 поена, солидно је испратила Гајићева са 10 поена, док су
Василева и Станимировић имале по четири поена.
Недељу дана касније, без
већих проблема, Лајковчанке су
славиле у гостима против фењераша Динама из Панчева, максималним резултатим 0:3 (22:25,
13:25, 21:25). На тај начин Жеља је
поново преизео другу позицију
на табели, и после обеде Визуре
над Црвеном звездом смањио
заостатак на само један бод. У
наредном колу у Лајковцу гостује
лидер првенства, а Жеља би
евентуалном победом преузео
чело на табели Суперлиге
Јована Јовичић
Србије.

СА ТЕНТ-ом У КУПУ
У дворани СЦ "Вождовац" на Бањици обављен је жреб
за четвртфинале Купа Србије у конкуренцији одбојкашица,
према коме ће мегдан поделити: Железничар (Лајковац) ТЕНТ, Ивањица - Јединство (Стара Пазова), Партизан - Визура
и Динамо (Панчево) - Црвена звезда.
Први мечеви четвртинала Купа Србије су на програму
између 20. и 22. новембра, док ће се реванши играти од 27. до
29. новембра. У полуфинале ће се пласирати екипе које после
два меча буду имале бољи сет-количник, а ако ту буду
изједначене одлучиваће поен-количник. Ако и после тог
параметра тимови буду изједначени, победника ће одлучити
"златни сет".
Подсетимо, прошле године одбојкашице Јединства из
Старе Пазове биле најбоље у Купу Србије.

ЛАЈКОВАЦ
Српска лига "Запад", 15. коло

Тутин- Железничар 1:2 (0:0)
Стадион у Тутину. Гледалаца: 300. Судија: Марко
Михаиловић (Аранђеловац). Стрелци: Ђокић у 80. из
пенала за Тутин, а Милановић у 70. и Милисављевић у 77.
минуту из пенала за Железничар. Жути картони: Личина,
Скендеровић (Т), Матић, Радивојевић, М.Павло-вић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 7, Милутиновић 6,5, Шакић
6,5, Радивојевић 7, Томић 6,5, Марјановић 7, Гавриловић
6,5 (Вујичић -), Матић 6,5 (Вујичић -), Гајић 7,5, Милисављевић 7 (Н.Павловић -), Милановић 7 (М.Павловић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бојан Гајић (Железничар)
Српска лига "Запад", 14. коло

Железничар- Златибор 2:2 (1:1)
Стадион Железничара. Гледалаца: 250. Судија: Иван
Вујичић (Краљево). Стрелци: Гајић у 21. и Ђукетић у 72. за
Железничар, а Павловић у 6. и Жировић у 81. минуту из
пенала за Златибор. Жути картони: Ђукетић, Обрадовић,
Марјановић, Танасијевић, Милутиновић, Гајић (Ж),
Павловић, Станић, Лазовић, Младеновић, Митровић (З).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 8, Милутиновић 7, Ђукетић
7,5, Томић 7, Матић 8 (Вујчић 7), Марјановић 7,5, Радивојевић 6,5 (Гавриловић 7), Обрадовић 7,5, Гајић 7,5 (Павловић 7), Милисављевић 7, Милановић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Јован Матић (Железничар)

ЗАДРУГАР У ДОБРОЈ СЕРИЈИ

ПРАВА ФОРМА
У ФИНИШУ
Лајковачки зонаш је коначно превазишао јесење
осцилације и полако долази на место које заслужује. Иако је
тренер Саша Пакић остао без помоћи повређеног Немање
Марковића, није се то осетило на терену, па су укњижене две
вредне победе. Севојно је додуше запретило преко
Страњаковића, али је који минут касније Јеремић изборио
једанаестерац за домаће. У наставку је лајковачки тим
доминирао, а постигнута су и два евро-гола- Бранковић је са
30 метара матирао одличног Крћу, а потом и Небојша
Марковић украсио голом из "слободњака" сигурну победу.
У Ариљу је први до предности стигао домаћин, али није
то пореметило Лајковчане. Уследио је преокрет Задругара, а
Гајић је на 3:1 промашио "зицер" да преломи меч. Сјаним
голом из "слободњака" Јовановић је "закувао", али се мреже
нису више тресле:
- Коначно смо ухватили прави ритам, добре игре су
испраћене и добрим резултатима, а верујем да ћемо за викенд
наставити серију против Рибнице. Потом следи посластицагостовање у Сјеници, надам се да ћемо тамо показати своје
праве вредности- каже тренер Задругара Александар Пакић.

Зона "Дрина", 13. коло

Будућност- Задругар 2:3 (1:2)
Стадион у Ариљу. Гледалаца: 150. Судија: Милан Курлагић
(Ужице). Стрелци: Јовановић у 18. и 62. за Будућност, а
Ивановић у 25., Јеринић у 35. и Гајић у 59. минуту за
Задругар. Жути картони: Симовић (Б), С.Новаковић,
Бранковић, Ивановић, Ашковић, Гајић, Неб.Марковић (З)
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7, Спасојевић 7 (Спасић -),
С.Новаковић 7, Митровић 7,5, Ашковић 7, Симеуновић 7,5,
Мићић 7, Бранковић 7, Јеринић 8 (Ник.Марковић -),
Неб.Марковић 7, Ивановић 7, Гајић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Јеринић (Задругар)
Зона "Дрина", 12. коло

Задругар- Севојно 3:0 (1:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 100. Судија:
Ненад Ђорђевић (Ариље). Стрелци: Митровић у 21. из
пенала, Бранковић у 50. и Небојша Марковић у 58. минуту.
Жути картони: Јеринић, Неб.Марковић (З), Вукотић,
Гороњић (С).
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7, Бојичић 7, С.Новаковић 8,
Митровић 8, Ашковић 7,5, Ник.Марковић 7, Ивановић 7
(Гајић 7), Бранковић 7,5 (Спасић 7), Јеринић 7,5,
Неб.Марковић 7,5 (Мићић 7), Јеремић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Срђан Новаковић (Задругар)

www.glastamnave.com
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КАРАВАН ''ДУХ МЛАДОСТИ'' У МИОНИЦИ

ПРОМОЦИЈА
ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА
Мионица је недавно била домаћин манифестације
Караван ''Дух младости'', која је посвећена представљању
предности дуалног образовања и има за циљ да младе и
њихове родитеље упозна са предностима Националног
модела дуалног образовања, као и да разреши све недоумице о овом моделу. Ову манифестацију организује омладинска организација „Spirit of youth” под покровитељством
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Манифестација је одржана у Основној школи ''Милан
Ракић'', а овом приликом одржана је и панел дискусија на
тему дуалног и предузетничког образовања на којој су учествовали представници Привредне коморе Србије, локалне
самоуправе, овдашњих основних и средње школе и мионички привредници.
- Наш задатак јесте да видимо како што више да побољшамо наше образовање, како што пре да запослимо младе
који се школују у општини Мионица. Из дана у дан се трудимо
да поспешимо све ово и резултат тога је да смо за две године
запослили преко 40 процената наших суграђана са евиденције Националне службе за запошљавање - казао је Бобан
Јанковић, председник Привременог органа општине
Мионица.

„ЗГИБ ЗОНА” У МИОНИЦИ
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ПРОГРАМИ ПОД ОКРИЉЕМ
НОВОУСТАНОВЉЕНОГ ФЕСТИВАЛА

ТРАГОВИМА
МИЛАНА РАКИЋА
Почетком месеца је у Мионици одржано неколико
занимљивих програма под окриљем новоустановљеног
фестивала ''Траговима песника и дипломате Милана
Ракића'', чији су организатори Основна школа ''Милан Ракић''
и Културни центар Мионица, а покровитељи Министарство
културе и информисања и општина Мионица.
Најпре је поводом 1.новембра Дана Основне школе
''Милан Ракић'' Мионица приређена свечана академија у
фоајеу мионичке образовне установе. Програм је започео
извођењем школске химне, а након уводне речи директорке
Слађане Ранковић испред Министарства просвете, науке и
технолошког развоја обратио се Радован Живковић, који је
преносећи честитке министра Шарчевића између осталог
поручио да Мионичани треба да буду поносни на 153. године
дугу традицију образовања у свом месту. Присутне је потом
поздравио председник Привременог органа општине Мионица Бобан Јанковић, истичући да је локална самоуправа
пре пар година у сарадњи са државним институцијама започела да великим интензитетом ради на реконструкцији и
опремању школских објеката и да ће се након што су завршени радови на потпуној реконструкцији и опремању школе
у Рајковићу, реновирању школских објеката у Дучићу и
Буковцу и вишенаменске школске сале у Брежђу и у нареном
периоду наставити са сличним активностима. Са тим у вези,
Јанковић је нагласио да очекује да ће ускоро кренути реконструкција зграде и фискултурне сале мионичке Основне
школе са партерним уређењем, као и реновирање зграда
Средње школе Мионица и школе у Горњој Топлици и изградња школског објекта у Доњој Топлици. Уметнички програм
су обележили наступи чланова драмске, хорске и музичке
секције школе.

Учесници „Згиб зоне” радија С
Велику пажњу привукла је и ''Згиб зона'', занимљива
акција Радија С која се у оквиру Каравана одвијала у школској
сали. На крају акције ће град који уради највише згибова бити
награђен реновирањем дечијег парка или спортског игралишта по жељи. Учешће су узеле све генерације, а Мионичани
су ''сакупили'' укупно 11.147 згибова.
А.К.

ДОНЕТА ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА
ЗА ОДБОРНИКЕ СО МИОНИЦА

НА БИРАЛИШТА
24.ДЕЦЕМБРА
Председница Народне скупштине Републике Србије
Маја Гојковић је донела одлуку о расписивању избора за
одборнике Скупштине општине Мионица за 24. децембар.
Одлука је донета на основу Закона о локалним изборима и
Закона о локалној самоуправи, а локални избори су
расписани у још три општине, Прешево, Неготин и Пећинци.
''Одлука о расписивању избора у овим локалним
самоуправама ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном гласнику'', када почињу да теку и рокови за
обављање изборних радњи''-наведено је у саопштењу из
републичког парламента. Избори у овим општинама биће у
надлежности органа за спровођење избора на основу
одредби Закона о локалним изборима.
Локални избори у Мионици су у редовном термину
требалo да буду одржани тек за годину дана, а до
превремених избора је дошло због подношења оставке
председника Општине Бобана Јанковића на ту функцију.
Јанковић је подношење оставке образложио потребом за
бољом политичком стабилношћу и како би се одржао
континуитет развоја општине Мионица.
А.К.

Мионички плесачи
Гошћа Фестивала била је и глумица Катарина Вићентијевић, која је прошлог четвртка у великој сали Културног
центра казивала драмске монологе из бројних представа и
кабареа, као и стихове Десанке Максимовић и Матије Бећковића. Након наступа познате глумице, проглашени су најуспешнији учесници песничке радионице за основце нижих
разреда која је преподневним сатима организована у ОШ
''Милан Ракић''. Признања је уручио председник Привременог органа општине Мионица Бобан Јанковић, а програм је
завршен мини концертом популарне музике уз учешће
Зорана Огњановића и Дејана Ђерића.
Коначно, у петак је у великој сали Културног центра
драмска секција Општинског одбора Српског просвјетног и
културног друштва ''Просвјета'' из Прњавора из Републике
Српске гостовала са класичном представом за децу ''Како
насмејати принцезу''. Млади глумци из Прњавора су потом
заједно са мионичким основцима и средњошколцима одиграли неколико драмских минијатура које су под уметничким
руководством Бранкице Радоњић из ''Просвјете'' увежбали
на радионици одржаној истог дана у ОШ ''Милан Ракић''.
Овом приликом су подељене и награде најуспешнијим учесницима драмске радионице, уз обраћање руководиоца драмске секције прњаворског одбора ''Просвјете'' Бранкице
Радоњић која је домаћинима упутила речи захвалности на
срдачном гостопримству током дводневног боравка у Мионици. Завршни део вечери је припао мионичким полазницима школе плеса Плесног студија ''РМП'' из Лазаревца. А.К.

ГТ-4

16.новембар 2017.г.

ДЕМАНТИ РАДА КОВАЧЕВИЋА

АНТИКОРУПЦИЈСКИ
ФОРУМ ЈОШ НИЈЕ
ФОРМИРАН
Поводом тврдњи, које су се појавиле у појединим
медијима, да Општина Владимирци прави Локални
антикорупцијски форум супротно моделу Агенције за борбу
против корупције и то тако да у том телу, уместо грађана,
буду локални функционери, који практично сами себе треба
да надгледају, огласило се Општинско веће општине
Владимирци.
Помоћник председника општине Владимирци Раде Ковачевић
објаснио је да су ове тврдње неаргументоване, јер тело антикорупцијског
форма још није ни формирано.
- Општинско веће општине
Владимирци је на седници одржаној
4.септембра донело одлуку о расписивању јавног позива за предлагање
кандидата за чланове локалног анти- Раде Ковачевић
корупцијског форума општине Владимирци, али конкурс није објављен. То значи да не постоји
формирано тело антикорупцијског форума, нити су
функционери општине Владимирци чланови тог тела рекао је Раде Ковачевић.
(Mačva Sky Info)

ВЛАДИМИРЦИ
У СЕЛУ БЕЉИН

ЗАВРШЕНО
ПОСТАВЉАЊЕ
ДВЕ ТРАФОСТАНИЦЕ
Завршено постављање две
трафостанице у селу Бељин на магистралном путу Шабац – Обре-новац,
инвестиција радова износи 10 милиона динара. Мештани тог села од сад
ће имати далеко бољи напон струје а
наставак радова на побољшању
напонске мреже очекује се и у осталим
селима општине Владимирци.

У ВЛАДИМИРЦИМА У ТОКУ

РЕКОНСТРУКЦИЈА
РЕСВЕТЕ
У општини Владимирци у току је реконструкција јавне
расвете, пошто уличне светиљке нису дуже време одржаване. Стубови су кородирали и било је неопходно да се
очисте од корозије, офарбају и премажу заштитном бојом. У
плану је и замена стубова који због дотрајалости не раде и
замена постојећег осветљења лед расветом, где би квалитет
осветљења у општини Владимирци био далеко бољи.

У ДЕБРЦУ ПРОСЛАВЉЕН

ДАН ШКОЛЕ
У Дебрцу је, 12.октобра, у Дому културе, одржан
пригодан културно-уметнички програм поводом обележавања Дана школе, рођендана познатог географа Јована
Цвијића чије име школа носи.

ОСНОВНА ШКОЛА У БЕЛОТИЋУ ДОБИЈА

МОКРИ ЧВОР
Последњих дана увелико трају радови на изградњи
мокрог чвора у основној школи Белотић. Инвестиција је у
вредности 1.170.000,00 динара и завршетак радова очекује се
за месец дана.
Чланови школског хора и оркестра су носили венчиће
направљене од врбе. Ученици, од првог до осмог разреда,
су са својим наставницима припремили и, тог дана, извели
рецитације, драмске скечеве, бајку на руском језику и
одломак комедије “Госпођа министарка” Бранислава
Нушића.

Одлука о додели студентских стипендија
за школску 2017/2018 годину

Свечаности су посебно допринели ученици школе,
учесници фолклора, који су у народној ношњи за све
присутне извели игре из Шумадије. По реакцијама и
аплаузима присутних могло се закључити да је програм био
адекватно одабран и у складу са прославом Дана школе.

На основу члана 7. став 2. Одлуке о наградним
стипендијама (‘Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’, број 36/08), а по спроведеном
Конкурсу за доделу студентских стипендија за школску
2017/2018 годину, на предлог Комисије за доделу стипендија,
председник Општине Владимирци, донео је Одлуку о додели
студентских стипендија за школску 2017/2018 годину
Списак студената који су остварили право на стипендију
можете погледати на сајту општине Владимирци:
www.vladimirci.org.rs
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29.09.2017.г. престало је да
куца срце

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
15.11.2017.г. навршавају се две године од трагичне смрти мога брата

ДРАГОСЛАВА
ЈАНИЋА
из Памбуковице
(1970 – 2015)

РАДА АЛЕКСИЋА
Отишао си прерано од нас, тихо,
без иједне речи. Великим срцем,
племенитом душом, часним
животом, заслужио си вечно
сећање у дубини вечног мира.
Почивај, надамо се, у рају, јер
то си и заслужио
Захвална породица

14.11.2017. навршило се десет
година од како није са нама
наша драга

МИЛЕНА КОСТИЋ
(1953 - 2007)

Тешко је схватити болну
истину да више ниси ту, да те
више нема.Тешко је доћи кући
а да нас ти не чекаш, да ниси
ту. Кажу, проћи ће, а ја знам да
неће. Кажу, време ће учинити
своје, а није.И после две
године бола и туге, брате, бол
за тобом не престаје. Љубав,
бол и сећање, никада неће
избрисати време. Вечно ћемо
те памтити, волети и чувати
успомену на тебе. Недостајеш,
брате, много недостајеш…
Сестра Вера са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
21.11.2017. г. је 40 дана
од када није са нама наша
драга супруга и снаха

ГРОЗДАНА
ИВАНОВИЋ
Отишла си у вечност, али не и
у заборав. Вечно ћеш живети у
срцима твојих најмилијих,
Твог супруга Светислава
и заова Вуке и Дике
21. 11.2017. г. навршиће се 40
дана од смрти наше драге

ГРОЗДАНЕ
ИВАНОВИЋ
С љубављу и поштовањем
чувамо успомену на тебе...
Бранислав, Марија,
Ана и Александар
са породицом

16.новембар 2017.г.
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24.11.2017. г. навршиће се 20
тужних година од када није
са нама моја драга мајка

9.11.2017.г. навршава се три
године од смрти нашег драгог

ДОБРИЛА
ПОПАДИЋ

БУДИМИРА БУДЕ
ЈОВАНОВИЋА

Са поносом Те спомињемо,
са љубављу у срцу чувамо...
Син Драган
и остала родбина

(1936 - 2014)
Увек ћемо те се радо сећати
и чувати успомену на твој
драги лик
Захвална породица

25.11.2017.г. навршиће се четири
7.12.2017.навршиће се
године од смрти сина, брата
43 године од смрти супруга,
стрица и девера
оца, деде и свекра

ДРАГАНА ЋУРГУЗА

ОСТОЈЕ ЋУРГУЗА

(1954 - 2013)

(1924 - 1974)

Наши много вољени! Време пролази, а нама остаје бол и туга.
Никада Вас нећемо заборавити.

Ваши најмилији
Помен за 40 дана

ЉУБИЦА КЕВИЋ
(1928 – 2017)
Рођ. Васиљевић из Врела
23.11.2017 г. навршава се 40
дана од када си нас напустила
али не и наша срца.Отишла си
где нема бола, а бол је остао
нама као и вечна туга за
тобом. Чуваћемо те у нашим
срцима од заборава и вечно
памтити твој драги лик,
племенитост и доброту.
Почивај у миру и нека те
Анђели чувају
Твој син Миливој, ћерка
Милеса, зет Раденко, снаха
Мира, унуке Милкица, Мирела
и Татјана и праунуци
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ФУДБАЛ

16.новембар 2017.г.
OP[TINSKA LIGA
“UB”

11.коло (05.11.2017):
Памбуковица-Јединство(М)
Звиздар 2012-Колубара(ЛП)
Вукона - Мургаш 2012
ОФК Таково - Стрелац (К)
Слога (В) - Омладинац (К)
Бргуле - Шарбане
Слободан: Докмир

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

12.коло (12.11.2017):
Омладинац (К) - Бргуле
Стрелац (К) - Слога (В)
Мургаш 2012 - ОФК Таково
Колубара (ЛП) - Вукона
Јединство (М) - Звиздар
Докмир - Памбуковица
Слободне: Шарбане

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

Општинска лига Уба, 12. коло

Општинска лига Уба, 11. коло

Колубара - Вукона
1:0 (1:0)
Стадион у Лисо Пољу. Судија: Небојша
Мартиновић (Уб). Стрелац: Милутиновић у 38. минуту. Није било картона.
КОЛУБАРА: Перић 7, Станковић 6,5
(Којић -), Петровић 6,5, Дамјановић 7
(Станаревић -), Пауновић 6,5, Милутиновић 7,5, Петронијевић 6,5, Д.Јанковић 6,5, Ранковић 7, Марко Јанковић
6,5, Милан Јанковић 6,5
ВУКОНА: Лукић 7,5, М.Димитријевић
6,5, Пантелић 6 (Јовановић 6,5), Т.Димитријевић 6,5 (Лукић 6,5), Јечменица 6,5,
Ђ.Антонић 7, Марковић 6,5, Гајић 6,5,
Бојић 6,5, М.Антонић 6,5, Срећковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Предраг Милутиновић (Колубара)
До заслужених бодова, домаћа екипа
је стигла крајем првог полувремена.
После корнера и одбијене лопте, на њу
је натрчаоМилутиновић и силовитим
ударцем са 18 метара натерао одличног голмана Лукића на капитулацији.
Голман гостију истакао се у два
наврата добрим интервенцијама, у
идеалним позицијама били су Дамјановић и Марко Јанковић, али је Лукић
био на висини задатка. Одличну
прилику имао је и Ранковић, али је био
непрецизан.
Имали су и гости своје шансе за бод,
Срећковић је у два наврата траљаво
шутирао, па Перић није имао тежак
посао.

Памбуковица- Јединство (М)
0:0
Стадион у Памбуковици. Гледалаца: 100.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб). Жути
картони: С.Ненадовић, Ђукић (П).
ПАМБУКОВИЦА: Маринковић 7, Глишић 7,
М.Митровић 7, Н.Митровић 7, Ђукић 7,5,
М.Балиновац 7 (С.Ненадовић -), Р.Балиновац 6,5, Д.Ненадовић 7, Урошевић 6,5,
Јовановић 7, М.Ненадовић 6,5 (Милошевић -)
ЈЕДИНСТВО: Јеремић 7, Шаровић 7
(Максимовић -), Алеков 7, Геђовски 7,
Петровић 7, Ђорђевић 7, Косијер 7,
Станојевић 7, Трајковски 7 (Чарапић 6,5),
Јокић 7 (Карапанџић -), Павићевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Ђукић (Памбуковица)
Тврда утакмица у дербију јесени, опрез
је био присутан код оба ривала, па није
било пуно шанси за гол. Милорчани су
били задовољни бодом и такву су тактику
поставили, а ни домаћин није био вољан
превише да ризикује.
Оба ривала су неколико пута
покушавали са дистанце, али су и
Маринковић и Јеремић лако кротили те
шутеве. Можда најопаснији напад на мечу
извели су гости, Станојевић је центрирао,
а Геђовски шутирао главом преко гола.
"Реми" је гостима омогућио да са две
победе до краја освоје јесењу титулу,
будући да је Памбуковица слободна у
последњем колу.

13.коло (19.11.2017):
Звиздар 2012 - Докмир
Вукона - Јединство (М)
ОФК Таково - Колубара (ЛП)
Слога (В) - Мургаш 2012
Бргуле - Стрелац (К)
Шарбане - Омладинац
Слободна: Памбуковица

ИМАТЕ ТЕМУ
ЗА НАС ?

Јавите нам на:
064/2180-588 и 064/484-20-50
СОВЉАЧАНИ УПИСАЛИ ЈОШ ЈЕДАН БОД

МАТИЋ ЗА ЗАСЛУЖЕНИ „РЕМИ”
Још увек нема победе у зонском рангу за Совљачане, али
је утеха да је барем прекинута серија пораза. Након доброг
продора Николе Павловића по десној старни, Милош Матић се
само поклонио на другој стативи и донео бод који су
Совљачани по свему заслужили. Вероватно би резултат био и
бољи да је Ерић успешније решио зицер-ситуацију на пас
Станисављевића, а неколико добрих убацивања Николе
Павловића са бока није донело ударац ка голу Поповића.
Љижани су имали својих прилика, а до гола су дошли нкон
смушене реакције одбране Совљака. Дуго је путовала лопта из
прекида, а Милошевић неометан са "петерца" погодио мрежу
домаћих.
Прича у Мионици била је готова већ након 15 минута, три
пута је Јанузи-Милошевић морао по лопту у мрежу. Да ствар
буде тежа, крајем првог дела искључен је и Шеговић, па стога
"петарда" Мионичана није изненађење.
У претпоследњем колу, Совљачани путују у Клупце, док у
последњем мечу јесени 25. новембра дочекују Раднички из
Ваљева.
Б.Матић

ФК Памбуковица
Зона "Дрина", 13. коло

Совљак - Спартак 1924 (Љиг) 1:1 (0:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 100. Судија: Ненад
Ђорђевић (Ариље). Стрелци: Милош Матић у 88. за
Совљак, а Милошевић у 59. минуту за Спартак 1924. Жути
картони: Рамадани, Белак, Стефановић (Сљ),
Максимовић, Прокић (Сп).
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 6,5, Стефановић 6,5, Белак
8, Павловић 7,5, Милојевић 7,Миловановић 7, М.Матић 7,
Блажић 7, Ерић 6,5 (Н.Матић 6,5), Рамадани 7,
Станисављевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Филип Белак (Совљак)
Зона "Дрина", 12. коло

Рибница- Совљак 5:0 (3:0)
Стадион у Мионици. Гледалаца: 200. Судија: Марко Мићић
(Шабац). Стрелци: Драгићевић у 7. и 18., Тешић у 10. и 48. и
Ковачевић у 58. минуту. Жути картони: Бојић, Драгићевић,
Јеремић, Ћосић (Р), Миловановић, Шеговић, Белак
(Совљак). Црвени картон: Шеговић (Совљак) у 36. минуту.
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 6, Стефановић 6, Шеговић
5, Белак 6, Милојевић 6, Миловановић 6 (Јајић 6), Матић 6,
Блажић 7, Ерић 6 (Станисављевић 7), Рамадани 7,
Поповић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Тешић (Рибница)

ФУДБАЛ

16.новембар 2017.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 12. коло

Рубрибреза- Паљуви
0:2 (0:1)
11.коло (04/05.11.2017):
Рудар (Р) - Дим.Туцовић
Гуњевац - Врело
Чучуге - Рубрибреза
Паљуви - ОФК Стубленица
Полет (ДЛ) - Полет (Т)
Каленић - Црвена Јабука
Слободна: Јошева

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

12.коло (11/12.11.2017):
Дим.Туцовић - Ц.Јабука
Полет (Т) - Каленић
Стубленица - Полет (ДЛ)
Рубрибреза - ОФК Паљуви
Јошева - Чучуге
Рудар (Р) - Гуњевац
Слободно: Врело

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

13.коло (18/19.11.2017- 13.00ч):
Гуњевац - Димитрије Туцовић
Чучуге - Врело
ОФК Паљуви - Јошева
Полет (ДЛ) - Рубрибреза
Каленић - ОФК Стубленица
Црвена Јабука - Полет (Т)
Слободан: Рудар (Радљево)
Општинска лига Уба, 12. коло

Омладинац- Бргуле
0:0
Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 50.
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Није било
картона.
ОМЛАДИНАЦ: Деспотовић 7, Савковић
7, Зујаловић 7,5, Ђукић 7, Чолић 7,
Савић 7,5, Тимотић 7,5, Симанић 7,
Стефановић 7,5, Ивановић 6,5, Чобић 7
БРГУЛЕ: Бајић 7,5, Илић 6,5, М.Петровић 7, Павловић 7, Хаџић 7, М.Ђорђевић 6,5, З.Ђорђевић 7,5, Ракић 7,
А.Петровић 7, Јовановић 7,5, Васић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Мирослав Бајић (Бргуле)
Без картона, измена и голова, али не
и без фудбалског садржаја. Домаћин је
био ближи победи, а најближи голу
Драган Ђукић. У три наврата је
стављао на искушења одличног
Бајића, а у самом финишу Јовановић
је избацио лопту са гол-линије када је
гол изгледао неминован.
Сјајно је интервенисао Бајић и код
прилике Стефановића, а одличну
шансу имао је и Зујаловић. Порадовали су се Бргулци када је мрежу
домаћих затресао Зоран Ђорђевић,
али је Ћургуз исправно поништио
погодак због офсајда.

Стадион у Рубрибрези. Гледалаца: 150.
Судија: Милан Балиновац (Уб). Стрелци: Новаковић у 6. и Јовић у 73. минуту. Жути картони: Ивановић (Р), Гајић,
Јовић, Новаковић, Илић (П). Црвени
картон: Јоковић (Рубрибреза) у 36. мин.
РУБРИБРЗА: Радованчевић 7, Адамовић 6,5, Тодоровић 6,5, Јовичић 7,
Јоковић 6, Бокић 7,5, Марковић 7
(Радивојевић 6), Лакић 6,5 (Ивковић
6,5), Спалевић 6,5, Ивановић 7,5,
Шепељ 7
ПАЉУВИ: Ћургуз 8, Станојловић 8,
Павловић 7,5, Илић 7,5, Гајић 7,5,
Филиповић 7,5, Пантелић 7,5, Јовић 8,
Миловановић 7,5 (Милутиновић 7,5),
Веселиновић 7,5, Новаковић 8 (Живковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Миладин Станојловић (Паљуви)
Велики тријумф Паљувчана на
терену лидера, вешто су искористили
своје малобројне шансе, а бриљирао је
на голу бивши голман Јединства Мирко
Ћургуз. На најтежа искушења ставио га
је Спалевић у три наврата, а на руку
гостима ишли су и два велика промашаја Ивковића у наставку меча.
Први го је пао после доброг
испуцавања Веселиновића, Новаковић
се помало неочекивано нашао сам, а
расни голгетер такве прилике не
пропушта. Други гол је пао у режији
Јокића, одиграо је дупли пас са
Новаковићем, а потом више прецизним
него снажним ударцем погогио даљи
угао. Домаћин је скоро сат времена
играо са играчем мање, Балиновац је
потпуно заслужено послао у свлачионицу Јоковића.ложивих играча на
клупи Врељана.
МОФЛ Колубаре "Исток", 11 . коло

Гуњевац- Врело
3:1 (2:1)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 70.
Судија: Немања Ћећез (Боговађа).
Стрелци: Илић у 19. и Симић у 44. и 85.
минуту за Гуњевац, а Н.Илић у 25.
минуту за Врело. Није било картона
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 7, Билић 7
(Јоксимовић -), Симић 7,5, Митровић 7,
Ивковић 6,5 (Миливојевић 7), Вујковић
7, Илић 7,5 (Аћимовић 6,5), Марковић 7,
Спасојевић 7, Милошевић 7, Кузмановић 7 (Јанићевић -)
ВРЕЛО: Радовановић 6,5, М.Илић 6,5,
Вићентић 6,5, Грујић 6,5, Новаковић 7,
Јанковић 6,5, Николић 6,5 (Мијатовић -),
Мирковић 7, Н.Илић 7,5, Јокић 6,5,
Панић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Зоран Илић (Г)
Врељани су одиграли добар меч у
Гуњевцу и били близу доброг
резултата. Домаћин је успавано почео,
па је најпре Мирковић имао идеалну
прилику, а потом је и Јокић главом
погодио стативу. Промашаје је казнио
искусни Зоран-Зеја Илић ударцем
искоса са десне стране, али је поравнао Небојша Илић сјајним ударцем
главом након центаршута Мирковића.
Ипак, Душко Симић је демонстрирао
брзину и дуг корак у соло-продору на
истеку првог дела, а решио и све
дилеме када је у финишу лопту
одбијену од пречке вратио у гол. Гости
су последњих 10 минута играли са
играчем мање, Мирковић се повредио,
а није више било расположивих играча
на клупи Врељана.
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МОФЛ Колубаре "Исток", 12 . коло

Јошева- Чучуге
1:2 (1:1)
Стадион у Јошеви. Гледалаца: 50.
Судија: Владимир Благојевић (Уб).
Стрелци: Јовановић у 15. за Јошеву, а
Симеуновић у 18. и Марковић у 80.
минуту за Чучуге. ЖK: Иванић (Ч). ЦK:
В.Тешић (Јошева) у 29. минуту.
ЈОШЕВА: Поповић 5, Н.Тешић 6,
Б.Тешић 6,5, Васиљевић 7, Вујић 6,5,
Мијаиловић 7, Јовановић 7, Николић
7,5, Костић 6,5, Петровић 6 (Милановић
-), В.Тешић 5,5
ЧУЧУГЕ: Митрић 7, Тимотић 6, Иванић
6, Драговић 6,5, Михајло Јовић 7,
Ковачевић 7,5, Мирослав Јовић 6,5,
Симеуновић 6,5 (Степановић 6,5),
Марковић 6,5, Станојевић 6,5, Ристић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Душан Ковачевић (Чучуге)
Чучуге су, и поред бледе партије,
однеле бодове из Јошеве. Кренуло је
на воденицу домаћина- лепа полуконтра Јошевљана у режији Костића и
Николића, а Урош Јовановић прецизним ударцем тресе мрежу Митрића.
Брзо су узвратили гости, Ристић је
центрирао, а Симеуновић спретно
реаговао на "петерцу".
После пола сата, домаћи су због
искључења Владе Тешића остали са
играчем мање, али су и у том односу
диктирали темпо. Пресудила је грешка
голмана Поповића, ове јесени можда и
најбољег у дресу Јошеве. Испустио је
лопту након центаршута Ристића, а
Марковић оберучке прихватио поклон
и лако погодио за победу Чучуга.
МОФЛ Колубара "Исток", 11. коло

Паљуви- Стубленица
4:1 (1:1)
СЦ "Матић". Гледалаца: 50. Судија:
Милан Бранковић (Лајковац). Стрелци:
Новаковић у 39., 55. и 75. и Милутиновић у 84. за Паљуве, а Немања Миличић у 35. минуту за Стубленицу. Жути
картони: Веселиновић, Милутиновић,
Павловић (П), Мирковић, Перишић,
Никола Миличић (С)
ПАЉУВИ: Ћургуз 6, Рашић 7,5 (Живковић 7), Павловић 7, Илић 7, Гајић 7,
Станојловић 7, Пантелић 7, Пантелић
7,5, Јовић 7, Веселиновић 7, Миловановић 7,5 (Милутиновић 7,5), Новаковић 8
СТУБЛЕНИЦА: Јовановић 6,5, Мирковић 7, М.Перишић 6,5, Никола Миличић
6,5, Немања Миличић 7,5, Лекић 7,
Спасојевић 6,5, Марковић 6, Станковић
6, Б.Перишић 6, Ранисављевић 6
(Поповић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:М.Новаковић (П)
Паљуви нису блистали, али су
имали у својим редовима расположеног Микана Новаковића који демонстрирао своју голгетерску класу. Ипак,
први су до предности стигли гости,
Ћургуз није добро проценио лет лопте,
а Немања Миличић главом погодио
мрежу. Соло-партитура Новаковића
донела је поравнање, послао је лопту у
ближи угао Јовановића.
Новаковић је умакао одбрани
Стубленице и обишао голмана за
вођство од 2:1, мада су гости сматрали
да је голу претходио фаул над
Немањом Миличићем. Нервозни су
били Стубленичани до краја, више
енергије трошили на свађу са судијом
који је имао "ватрено крштење", а у
листу стрелаца уписао се и "резервиста" Милутиновић након центаршута
Јовића.
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Окружна лига Колубаре, 14. коло

Трлић- Тврдојевац
3:1 (1:1)

13.коло(04/05.11.2017):
Брезовица - Младост (Д)
Тешњар - Врело Спорт
Пепељевац - Искра
Тулари - Качер
ОФК Јабучје - Трлић
Тврдојевац - Рибникар
Бањани - Радник
Јуниор Ново Насеље - ЗСК

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

14.коло (11/12.11.2017):
Младост (Д) - ЗСК
Радник - Јуниор Н.Н.
Рибникар - Бањани
Трлић - Тврдојевац
Качер - ОФК Јабучје
Искра - Тулари
Врело Спорт - Пепељевац
Брезовица - Тешњар

1:1
2:2
2:1
3:1
1:2
2:1
10:0
2:0

15.коло (18/19.11.2017- 13.00ч):
Тешњар - Младост
Пепељевац - Брезовица
Тулари - Врело Спорт
ОФК Јабучје - Искра
Тврдојевац - Качер
Бањани - Трлић
Јуниор НН - Рибникар
ЗСК - Радник

МАЛИ ОГЛАСИ

НА ПРОДАЈУ повољно
2 једноипособна стана
површине од по 45 и 29
квадрата (на другом и трећем
спрату) у новој згради преко
пута „Уникредит банке”.
Комплетна инфраструктура,
храстов паркет, ПВЦ
столарија, сигурносна врата,
интерфон... Одмах усељиви.
Власништво 1/1.

Тел. 069/24-34-666

Издајем локал
(повољно),
површине 110 квадрата,
Ул. Вука Караџића 41
( поред маркета „Трлић“)

Тел. 064-337-07-26 и
065-24-86-032

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 80.
Судија: Никола Павловић (Ваљево).
Стрелци: Грујић у 36., Савић у 83. из
пенала и Обрадовић у 90+3. за Трлић, а
Лазић у 4. минуту за Тврдојевац. Жути
картони: Грујић, Иконић, Поповић (Тћ),
Миловановић (Тц).
ТРЛИЋ: Милосављевић 7,5, Давидовић 7,5, Марковић 7, Танасијевић 7,
Иконић 7, Ђурић 7, Савић 7, Поповић 7,
Грујић 7, Обрадовић 7, Цвијић 7
(Радивојевић 7)
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 7, Милић
7,5, Ракић 7, Миловановић 6,5, Лазић
6,5, Ћесаровић 7 (Јелић 7), Мирковић 7,
Јовић 6,5, Јовановић 7, Васић 7,
Јовичић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Давидовић (Трлић)
Добра утакмица у Трлићу, гости су се
представили као добра екипа и били
врло близу позитивног резултата.
Тврдојевац је повео на самом старту,
Јовановић је центрирао, а Лазић лако
погодио са "петерца". Обрадовић је
пропустио добру прилику за изједначење, али није Грујић. Прецизним ударцем искоса са леве стране савладао је
Ранковића, да би пред паузу Ракић
погодио пречку гола домаћих.
У наставку је Обрадовић наставио
фестивал промашаја ове јесени, а
водећи гол Трлића пао је са "беле
тачке". Заустављен је у продору
Никола Давидовић, помоћник Ранисављевић је сигнализирао колеги да је у
питању прекршај за најстрожу казну, а
сигуран је са 11 метара Савић. Колосалну прилику за изједначење пропустио је Лазић, да би Обрадовић у
дубокој надокнади поставио коначан
резултат после неуспеле офсајд-замке.
Окружна лига Колубаре, 13. коло

Бањани - Радник
1:2 (1:1)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 100.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелци: Гајић у 20. за Бањане, а
Ђурђевић у 44. и Лесић у 78. минуту за
Радник. Жути картони: А.Нешовановић, Гајић (Б), Ђурђевић (Р).
БАЊАНИ: Даниловић 6,5, М.Нешовановић 6, Ненадовић 6, М.Димитријевић
6 (Љ.Димитријевић -), Софрaнић 6,
Д.Симић 7, А.Нешовановић 6, Петковић
6,5, Бабић 6, Г.Симић 6,5, Гајић 7
РАДНИК: Дејан Ракић 6,5, Живковић
6,5, Јовић 7, Софронић 7 (Стојковић -),
Јоцић 7,5, Ђурђевић 7,5 (Берановић -),
Дарко Ракић 7, Митровић 6,5 (Лесић 7),
Стевић 7, Луковић 7, Симић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ненад Јоцић (Радник)
Бањанци су боље отворили утакмицу
и стигли до предности преко најбољег
стрелца лиге. Гајић је примио лопту
између штопера, исфинтирао Ракића и
лако погодио мрежу. Радник је до
поравнања стигао пред паузу, Софронић је послао добру лопту, а Ђурђевић
на прву погодио даљи угао Даниловића.
Убљани су загосподарили тереном у
наставку, а најбољу прилику пропустио је Симић који је погодио стативу
из близине. Ипак, није издржала
одбрана домаћих- Филип Луковић је
упослио Лесића, а нападач Радника
вешто пласирао лопту поред голмана.

Окружна лига Колубаре, 14. коло

Врело Спорт- Пепељевац
10:0 (6:0)
СЦ "Матић". Гледалаца: 50. Судија:
Ђорђе Андрић (Ваљево). Стрелци:
Анђић у 5., 60. и 76., Јанковић у 7., Симеуновић у 16., 19. и 30., Ристовски у 45. из
пенала, Новаковић у 50. и Љубичић у 89.
минуту. Није било картона.
ВРЕЛО СПОРТ: Јовановић -, Љубичић 8,
Леонтијевић 7,5, Симић 7,5, Јолачић 7,5,
Јанковић 7,5, Новаковић 7,5, Анђић 8,5,
Симеуновић 8,5 (М.Јевтић 7,5), Ристовски 7,5 (Благојевић 7,5), Милошевић 7,5
(Т.Јевтић 7,5)
ПЕПЕЉЕВАЦ: Радоњић 5, Н.Ивковић 5
(Савковић -), У.Ивковић 5, Молеровић 5,
Ђукић 5, Марковић 6, Милићевић 5,
Јевтић 5, Брдарић 5, Теофиловић 5,
Матић 5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Филип Симеуновић (Врело Спорт)
После Стубленице (12:0), Пролетера
из Бајевца (11:0) и Вуконе (10:0), на
листи "двоцифрених жртава" Врељана
нашли су се и момци из Пепељевца.
Када је Жарко Анђић откључао мрежу
"фењераша" на самом старту, било је
јасно да ће бити то лакши тренинг за
домаће, а гостима може само да се
честита што су остали на терену свих 90
минута.
Голгетерски расположеном Анђићу
се врло брзо придружио Симеуновић, а
одличним асистенцијама са бока истакао се Александар Љубичић. На крају је
стигао да своју добру партију крунише и
голом, главом је затресао мрежу уз
обилату помоћ голмана Пепељевца.
Окружна лига Колубаре, 13. коло

Брезовица- Младост (Драчић)
3:2 (1:1)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 100.
Судија: Мирко Стефановић (Ваљево).
Стрелци: Гошић у 42. из пенала,
Николић у 50. и Тешић у 58. за
Брезовицу, а Вујић у 25. и Васиљевић у
90+1. минуту из пенала за Младост.
Жути картони: Гошић, Милошевић,
Радосављевић, Јанковић, Тојчић (Б),
Вујић, Павловић, Минић (М). Црвени
картон: Познановић (Младост) у 90+2.
минуту.
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7,5, Вуканић
7, Јанковић 7, Тојчић 6,5, Кањевац 7,
Радосављевић 7,5, Николић 7,5,
Ђурђевић 7,5, Гошић 8 (Милошевић -),
Шљукић 6,5 (Ашковић 7), Тешић 7,5
(Марковић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Гошић (Брезовица)
Узбудљив меч два квалитетна ривала,
промашај Тешића на старту гости су
брзо казнили. Пукла је одбрана по
десној страни, а Вујић са "петерца"
погодио. Искусни Гошић је вешто
изнудио пенал и сигурно погодио, а
поново је изборио најстрожу казну
почетком другог дела. Овога пута
голман је одбранио, али је присебан био
Николић и вратио лопту у мрежу.
Изгледало је да је све готово након
бега и сигурне реализације Тешића, али
је Тојчић неопрезно направио пенал у
надокнади. Смањили су гости са
"креча", а потом имали и сјајну шансу у
финишу, али је Цветиновић пантерском
реакцијом сачувао бодове.
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УБЉАНИ У ВРХУ ТАБЕЛЕ ЧЕКАЈУ ФИНИШ ЈЕСЕНИ

ТРАЈЕ УСПЕШАН НИЗ
- Јединство у серији од пет мечева без пораза, Ваљевци
прекинули серију победа. - Првенац младог Којића за
вредан "минималац" против Пролетера. - Дејан Јовановић
са клупе донео бод на Крушику. - Дерби са старим ривалом
из Пожеге у недељу од 13 часова.
Црвено-бели немају намеру да прекину одличан низ резултата, још
од несрећног дуела са "фењерашем" из Прибоја, пулени Верољуба
Дуканца нису осетили горчину пораза. У последњих 180 минута јесени,
Убљани улазе са деобе пете позиције, а у недељу нас на стадиону "Драган
Џајић" очекује права посластица- дерби са Слогом из Пожеге, једним од
главних кандидата за прволигашко друштво.
Нимало пријатан био је старт меча са Пролетером из Вранова.
Милиметри су спречили Комазеца да затресе мрежу, одмерен ударац
завршио је на пречки Ивана Јовановића. Само који минут касније, шок за
домаће навијаче у режији судије Симића- голман Јединства стигао је први
до лопте, Јанковић пао преко њега, а ужички арбитар показао на "белу
тачку"! Спортска правда је задовољена након шута Лепојевића са 11
метара, оквир гола је поново био савезник домаћих...
Разбудили су се тада Убљани, а понајвише крилни нападач
Владимир Крстић. Ваљевац који још увек није показао сав свој квалитет у
црвено-белом дресу, направио је у неколико наврата ршум по левој
страни. Најпре је нанизао неколико играча, потом идеално послужио
Радивојевића, али је убски јуниор непрецизан из идеалне позиције. Ипак,
који минут касније, нову добру асистенцију Крстића није пропустио Којић,
снажним и прецизним ударцем са десет метара постигао је свој први гол у
црвено-белом дресу, испоставиће се вредан три бода.
Комшијски дерби у Ваљеву може се
коментарисати из два угла- са аспекта лоше
традиције и дугог поста крај Колубаре, бод је
апсолутно задовољио апетите Убљана. Ипак,
ако се узме у обзир лоша форма БудућностиКрушика и десеткованост домаћина због
повреда, можда је могло и више. Најбољи део
меча за Јединство био је сам старт, Крстић је
добро загрејао дланове Ранковића, а потом и
погодио пречку након центаршута Лукића.
Потпуно ненадано стигло је вођство
Ваљеваца- Сајић је кикснуо у оном у чему је
најбољи- игра главом, а Поповић све изненадио
изузетно прецизним ударцем са 20 метара.
Претио је Бељић до паузе, али лазаревачки
мајстор фудбала и даље није подесио
нишанске справе на својој "левици". Колослану
прилику имао је Спасеновић да реши дерби, а
казна је стигла само минут касније- Дејан
Јовановић је примио усамљен лопту након
Дејан Јовановић
корнера, одлично шутирао левом ногом, а
лопта на путу ка голу закачила Ситарицу и завршила у мрежи. За крај,
сјајна интервенција Ивана Јовановића испред Грбовића за вредан бод
убске чете:
- Морамо бити задовољни "ремијем", Будућност је без обзира на
кадровске проблеме увек јак ривал, а и у нашој игри се осетио изостанак
Брадоњића. Наивно смо примили гол, али смо у наставку диктирали
темпо и заслужено стигли до бода. Чекају нас још два меча, жеља нам је
да и у наредних 180 минута наставимо успешан низ, па онда одемо на
заслужен одмор- задовољан је тренер Верољуб Дуканац.
Б.Матић

16.коло (19.новембар - 13.00 h)

17.коло (25.новембар - 13.00 h)

ЈЕДИНСТВО (Уб)
- СЛОГА(ПОЖЕГА)

ШУМАДИЈА (К)
- ЈЕДИНСТВО (Уб)

Владимир Крстић
Српска лига "Запад", 15. коло

Будућност Крушик 2014Јединство (Уб) 1:1 (1:0)
Стадион Крушика. Гледалаца: 350. Судија:
Љубиша Борисављевић (Ивањица). Стрелци:
Поповић у 22. за Будућност-Крушик, а
Д.Јовановић у 74. минуту за Јединство. Жути
картони: Милинковић, Софронић (Б), Панић,
Д.Јовановић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Којић 7 (од 46.
Ситарица 6,5), Андрић 6, Н.Радојичић 7,
Стаменковић 6,5, Сајић 6,5, Крстић 7, Панић 6 (
од 71. Д.Јовановић 7), Лукић 6,5, Бељић 6,
Радивојевић 6,5 (од 46. З.Радојичић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дејан Јовановић (Ј)
Српска лига "Запад", 14. коло

Јединство (Уб) - Пролетер
(Враново) 1:0 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 250.
Судија: Предраг Симић (Ужице). Стрелац: Којић
у 26. минуту. Жути картони: Лукић, Брадоњић
(Ј), Комазец, Живановић (П).
ЈЕДИНСТВО. И.Јовановић 7, Којић 7,5 (од 58.
Ситарица 7), Андрић 6,5, Брадоњић 7,
Стаменковић 6,5, Сајић 7 (од 46. Н.Радојичић 7),
Крстић 8, Панић 6,5, Лукић 6,5, Бељић 7,5,
Радивојевић 6 (од 46. З.Радојичић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Крстић (Ј)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Smederevo 1924 11
10
2.Zlatibor
9
3.Sloga (P)
8
4.[umadija (A)
8
5.Proleter (V)
8
6.Jedinstvo (Ub)
5
7.Provo
8.Budu}nost Kru{. 6
5
9.Mokra Gora
5
10.Kara|or|e (T)
11.Mladi radnik(P) 3
3
12.Tutin
3
13.Loznica
14.@elezni~ar (L) 3
15.[umadija 1903 3
2
16.Polet (Q)
2
17.FAP (Priboj)
1
18.Jedinstvo Put.

3 1 24 : 9
3 2 27 : 14
5 1 20 : 9
4 3 24 : 11
3 4 18 : 9
3 4 17 : 9
8 2 20 : 14
3 6 20 : 14
5 5 17 : 20
4 6 13 : 17
6 6 10 : 14
6 6 14 : 20
5 7 16 : 17
4 8 12 : 20
4 8 7 : 16
7 6 11 : 23
3 10 8 26
4 10 11 27

36
33
32
28
27
27
23
21
20
19
15
15
14
13
13
13
9
7
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РУКОМЕТ
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РУКОМЕТАШИ УБА ЗАБЕЛЕЖИЛИ ПО ПОРАЗ У ПРВЕНСТВУ И У КУПУ

ТЕШКО БЕЗ ЛАЧКОВИЋА

ДРМЛ "Центар" група Београд, 5. коло

Прва искра - Уб
33:25 (16:13)
Спортска хала у Обреновцу. Гледалаца: 50.
Судије: Живојиновић, Живановић
(Лазаревац). Искључења: Прва искра 4, Уб 2
минута. Седмерци: Прва искра 3(3), Уб 5(4).
УБ: Јовановић, Старчевић, Вукосављевић
2, Пајовић 2, Лачковић, Богићевић 1,
Вилотијевић, Петрић, Стокић 4, Марковић,
Рогић 7(2), Ранковић 1, Миловановић,
Матић, Максимовић 8(2), Радојичић

ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА "ЦЕНТАР"
ГРУПА - БЕОГРАД
Никола Максимовић (са лоптом)
Убски рукометаши су забележили и
други везани пораз у првенству, овога
пута боља од њих била је искусна екипа
Прве искре предвођена некадашњим
беком Уба Весићем. Гости су се у
обреновачкој хали добро држали до
средине првог дела, "фластером" на
Рогићу Баричани су отупели напад
Лукићеве екипе, а премлади убски
момци нису имали довољно снаге за
јаку контакт-игру.
Ипак, заслужују Убљани похвале за
велику борбу, у 52. минуту стигли су на
обећавајућих -2, али нису имали снаге
за више. Баричани су постигли четири
гола у последњем минуту и дошли до
превисоке, али заслужене победе.
Дечаци у екипи Уба су поново користили велики простор у игри за стицање драгоценог искуства, а похва-ле је
највише заслу-жио Давид Пајовић који
се одлично снашао на позицији крила.

У Куп-дуелу са младом екипом
Металопластике било је још мање
неизвесности, будући да су Шапчани врло брзо стигли до двоцифрене
предности. У наставку боље издање домаћих, успели су чак и да добију тај период игре, а тренер Дејан
Лукић је свестан да су порази неизбежан део у процесу сазревања:
- Битно је да се момци боре и
уче на свакој утакмици и сваком
тренингу, а ми ћемо пробати да добијемо ривале који су у нашој класи.
То вероватно није ни екипа Дорћола
којој гостујемо у среду, али јесте
екипа Гучева коју дочекујемо на нашем паркету. Велики пех за нас је
повреда Боривоја Лачковића, реч је
о нашем најбољем нападачу који
има огроман утицај на игру, надамо
се да ће се ускоро вратити на теренкаже тренер Убљана Дејан Лукић.

1. Rakovica
2. Dor}ol
3. Prva Iskra
4. Lazarevac
5. Ub
6. Gu~evo
7. Bari~
8. Loznica 2

6
3
2
2
2
2
1
0

0
0
1
1
1
0
1
0

0
1
2
1
2
4
3
5

+45
+33
+14
+8
-7
-34
-25
-34

12
6
5
5
5
4
3
0

Куп Србије,
осмина финала на територији РСБ

Уб - Металопластика 2
26:38 (8:24)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 50.
Судије: Ђорђе и Милош Јевтић (Лазаревац). Искључења: Уб 8, Металопластика 10
минута. Седмерци: Уб 3(2).
УБ: Петковић, Старчевић, Вукосављевић 3,
Пајовић, Мандић 2, Вилотијевић 3, Петрић,
Стокић 2, Марковић, Рогић 10, Миловановић 1, Матић, Ранковић 4(2).

NOVO !!!

BUKOV PELET “Jela Star” Prijepolje

ОДБОЈКА

16.новембар 2017.г.

УБЉАНКЕ ОДЛИЧНЕ И У ВИШЕМ РАНГУ

Прва лига Србије, 5. коло

ПОБЕДЕ ПО НАВИЦИ
Максимални тријумфи против искусних тимова
са вишегодишњим прволигашим искуством
Нови ранг- навике старе! Убске
одбојкашице су ухватиле добар залет на
старту прволигашког такмичења и са
одличним скором 4-1 чекају дерби у
комшилуку против старог познаника
Ваљева.
Меч у Горњем Милановцу обележила је добра атмосфера на трибинама
и жестока борба у прва два сета. Домаћи
тим је састављен од искусних играчица,
махом са београдске територије, и
последњих неколико сезона је константно у врху Прве лиге. Меч је почео
предношћу Такова, Убљанке су постепено топиле вођство ривала и искористиле другу сет-лопту за освајање
првог сета. У другом сету су се
промениле улоге, екипа Дејана Стојковића је диктирала темпо, али је у
финишу морала да спасава сет-лопту.
Меч је тада практично преломљен, у
трећем сету Уб је повео са 11:0 и
рутински приво меч крају:
- Сигурно наша најбоља партија од
почетка сезоне, добро познајем ривала
и знао сам да нас чека тежак посао. Обе
екипе су правиле више грешака него
уобичајено, посебно на сервису, а ми
смо били смиренији у кључним тренуцима. За похвалу је учинак примача
Ирене Добњак која је освојила доста
битних поена, а због нешто слабијег
пријема махом смо нападали по крајевима. Маја Глишић је "стегла зубе" и
одиграла коректно на "средњаку", није
било потребе да користимо ровиту Миу
Вуловић. У наредном сусрету одмориће
Маја јер је њена повреда такве природе

Наредне утакмице ЖОК Уб:
6.коло (18.новембар):
Ваљево - Уб
7.коло (26.новембар- 18ч):
Уб - Гимназијалац
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да морамо да је штедимо, а на паркет се
враћа Марина Петровић која је
прескочила гостовање у Горњем Милановцу- рекао је после меча тренер
убских одбојкашица Дејан Стојковић.
Против Смедерева, Убљанке су
дошле до најлакше победе у сезони.
Тријумф је олакшан лошом кадровском
ситуацијом гошћи, али треба похвалити
озбиљан приступ екипе Дејана Стојковића. У првом сету су се на време одлепиле, расположене су биле Бојана

Мартиновић и Соња Каришик, а у финишу сета паркет су "осетиле" и Александра Киселчић и Ивана Иванковић.
У другом периоду још сигурнија
игра домаћих одбојкашица, распуцале
су се и Јована Николић и Ана Марија
Митровић, док је у трећем сету бриљирала Марина Петровић. Утисак је да
Стојковић одлично користи бољи
играчки фонд него у претходним
сезонама, могуће је да Убљанке добију и
појачање на месту дизача у виду
кадетске репрезентативке, тако да опет
наше одбојкашице можемо очекивати у
самом врху табеле.
Б.Матић

Уб- Смедерево 3:0
(25:17, 25:14, 25:15)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Поповић, Бићанин (Краљево)
УБ: Лазић, Дробњак, Иванковић,
Петровић, Николић, Мартиновић,
Киселчић, Јелић, Митровић, Каришик,
Поповић, Вуловић
Прва лига Србије, 4. коло

Таково Хелиос-Звезда- Уб
0:3 (24:26, 27:29, 14:25)
Спортска хала "Бреза" у Горњем
Милановцу. Гледалаца: 300. Судије:
Савић, Станковић (Београд).
УБ: Николић, Мартиновић, Митровић,
Каришик, Поповић, Глишић, Лазић
(либеро), Дробњак, Јелић, Киселчић,
Вуловић, Јаблан

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
FOK
Beograd
Ub
Vaqevo
Vrawe
Smederevo
Omladinac
Roda
Takovo
Gimnazijalac
Jedinstvo(U)
Futog

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

0 15:3 15
0 15:5 13
1 14:5 13
2 12:9 9
2 12:9 9
2 9:8 9
2 10:9 8
3 10:11 6
4 7:12 4
4 5:12 3
5 4:12 1
5 0:15 0

KALENDARI Vreme je za poklone !
I REKLAMNA GALANTERIJA
DIGITALNA [TAMPA

Краља Петра Првог бр.19
(Тржни центар "Лазић", на спрату)
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КОШАРКА
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КОШАРКАШИ УБА ПОРАЖЕНИ
ОД ЖЕЛЕЗНИЧАРА ИЗ ЛАЈКОВЦА

ТИМСКА ИГРА
НАДЈАЧАЛА
ИНДИВИДУАЛЦЕ
Комшијски дерби припао је Лајковчанима- потпуно
заслужено. У току седмице пред меч, управа клуба је
обавила рокаду на месту тренера- уместо Миловановића
који се повукао из породичних разлога, на клупу је сео
његов доскорашњи помоћник Марко Росић. Млади
Лајковчанин је тако дебитовао против матичног клуба, али
домаћима није помогло ни то што одлично познаје све мане
и врлине екипе Железничара.
Гости су меч отворили серијом 8:0, али су се Убљани
брзо консолидовали и на прву мању паузу отишли са
поеном предности. Можда и кључни детаљ меча десио се
крајем друге четвртине, набољи нападач "дизелке" Јокић
зарадио је искључење због неспортске плус техничке
грешке, па су убски навијачи имали разлога да помисле да
се меч окреће на воденицу домаћих. Међутим, тај детаљ као
да је додатно мотивисао Лајковчане, Лазић и Илић су
доминирали под таблом, а није им био проблем ни то што су
цело друго полувреме одиграли са истом петорком.
Убљани су покушавали индивидуалним решењима да
завршавају нападе, шут није служио Ивана Поповића, па је
семафор на почетку последњег периода показао резултат
54:71.
Ипак, меч није био лишен
неизвесности, Бојичић и Иван
Поповић су подесили нишан, па
је минут пред крај домаћин
дошао до обећавајућих 79:83.
Ипак, наивно примљен кош из
аута је преломио утакмицу,
гости су сигурном пенал-завршницом сачували победу:
- Тешко је без квалитетног
тренинга играти добру кошарку,
на Ивану Поповићу је био
приметан умор од дугог пута у
Кину, а победа Железничара је
чиста и заслужена. Знао сам да
ће искључење Јокића подићи
ниво одбране гостију, нисмо
имали решења под обручем,
али ми је драго да се нисмо
Бојичић
предали и поред великог заостатка. Играчима честитам на борбености, био је ово наш
максимум у овом тренутку- рекао је Росић после меча.
Кошаркаши Уба били су слободни претходног викенда,
а у наредном колу су домаћини Рађевцу. Марко Росић је
након меча са "дизелком" одлучио да не наставља започети
посао, па ће Убљани на том сусрету добити и трећег
тренера у новој сезони.
Б.Матић
Друга регионална лига "Запад" група "А", 4. коло

Уб - Железничар(Лајковац) 86:92
(22:21, 18:22, 12:22, 34:27)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 150. Судије: Пантић
(Ваљево), Перић (Шабац).
УБ: Живковић 9, Пантелић, Бојичић 23 (3 ск., 3 ас.),
И.Поповић 35 (7 ск.), Ћирковић, Л.Поповић 4 (4 ск.),
Драксимовић, Миливојевић, Гагић 9 (13 ск.), Јагодић,
Пуљезевић 4 (8 ск.), Јанковић 2

МЛАДОСТ ОСЕТИЛА СЛАСТ ТРИЈУМФА

СТУДЕНТ
ПРВА „РЕЦКА”
Након победе над Ваљевцима, кадетско-пионирски
састав Убљана претрпео дебакл у Владимирцима
Да су "младосташи" чврсто решили да дођу до прве
победе у сезони против Студента- видело се већ на самом
старту. Најпре серија од 8:0, па потом и предност од 18:3 у
режији најискуснијих Ђорђића и Танасковића, да би потом
диригентску палицу преузео "плеј" Димитрије Мрђа. Бивши
јуниор Црвене звезде је са неколико атрактивних потеза
најавио да ће бити право појачање, а одличне "споредне
улоге" имали су центар Раденовић и други плејмејкер
Ковачевић.
Ипак, ваљевски тим је предвођен изузетним Панићем
топио предност Убљана и стигао до опасних -4 почетком
последње четвртине. Уследила је серија домаћих од 7:0,
поново великих +16, па још једно опуштање. Последњу наду
Ваљевцима угасио је пионир Милошевић, без икаквог страха
погодио је дно мрежице ван линије 6,75м и коначно преломио
меч за први тријумф Младости.
И у Владимирцима је
настављена пракса да у
госте путује кадетско-пионирски састав, са тек по
неким искуснијим играчем, а на коначан резултат је утицао и битно
појачан састав домаћина
у односу на меч који су
играли против Уба. Држали су се "младосташи"
четвртину и по, али је
много снажнији и квалитетнији састав Владимираца лако дошао до
Ђорђе Васиљевић
победе.
Наредни меч Младост игра на свом паркету против
лајковачког Железничара (среда, 15. новембар, 21 часова), а
вреди истаћи одличне игре млађих категорија. Пионири и
млађи пионири су на скору 4-0, пионири су уз феноменалну
партију Ивана Милошевића (50 поена!) добили у Шапцу 77:69,
док су млађи пионири савладали старог ривала Студент
резлтатом 63:46. Најбољи је био Симић са 31-им поеном, а и
поред три пораза, храбро се боре и кадеткиње са много јачим
ривалима, овога пута бољи од њих је био Арт баскет са 69:36.
Друга регионална лига "Запад", 4. коло

Младост 014- Студент (Ваљево) 84:73 (25:11, 15:19,
16:18, 28:25)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 100. Судије: Дуловић,
Петровић (Чачак)
МЛАДОСТ 014: Милошевић 3, Митровић, Станојловић,
Васиљевић 7, Марјановић 8, Мрђа 15 (4 ас., 3 ск.), Ђорђић 21
(5 ск.), Ивковић 2, Ковачевић 5, Раденовић 8 (4 ск.), Заркоски,
Танасковић 15 (7 ск.)
Друга регионална лига "Запад", 5. коло

Владимирци- Младост 014 79:47
(13:12, 22:10, 20:15, 24:10)
Спортска сала у Владимирцима. Гледалаца: 100. Судије:
Јелић, Грчић (Чачак)
МЛАДОСТ 014: Васиљевић 17, Ивковић 12, Милошевић 8,
Марјановић 8, Зарковски 2, Бркић, Станојловић, Нешић,
Урошевић.
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14.000 artikala u ponudi !

AUTO SERVIS

po nema~kim standardima

Slavoljuba Milivojevića br.3, Ub
(kod Lamela)

Ovla{}eni servis
i distributer *Shell* motornih ulja i maziva

SERVIS
PRODAVNICA
Odlo`eno pla’}anje ! 014/411-738
066/66-56-581 014/414-854 066/66-56-580
Sve na jednom mestu za va{ automobil !

Profesionalni remont
alnasera i alternatora

Regla`a i centriranje
trapa

Servis i punjenje
klima ure|aja

Vulkanizerske
usluge

