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ВАСКРШЊЕ ДРУЖЕЊЕ У ЗВИЗДАРУ

НАРОДНИ ВАШАР
И ТУЦИЈАДА
Пољопривредни вашар, вожња фијакерима,
народно весеље уз музику и игру,
такмичење у туцању јајима, изложба ручних
радова... Програм какав се ретко виђа
заказан је на дан Ускрса, 28.април, на
простору поред игралишта ФК Звиздар
По угледу на прошлу годину, али и претходна два месеца,
Месна заједница Звиздар оранизоваће својеврсан Народни
вашар, у недељу 28.априла, на дан највећег хришћанског
празника Васкрса. Трећи по реду Пољопривредни вашар у
Звиздару биће употпуњен многобројним празничним
садржајима, међу којима ће посебну пажњу привући
Васкршња туцијада и још неколико изненађења која
припремају организатори на челу са Бранимиром
Живковићем, председник Савеза МЗ Звиздар.
- Поучени јако добрим искуством од прошле године, када
смо имали туцијаду, као нешто ново у нашем селу, разне
изложбе домаћих рукотворина наших девојака и шетње
фијакерима, и ове године планирамо сличне садржаје које
ћемо још мало допунити, како би доживљај посетилаца био
комплетан. Наравно, настављамо и са продајом свих врста
пољопривредних машина, алата, као и свих других корисних
производа на нашем Пољопривредном вашару. Што се
понуде и потражње тиче, вашари се одржавају сваке
последње недеље у месецу, ми смо презадовољни јер
интересовање расте са сваким новим окупљањем- истиче
Живковић.

Прошлогодишња вожња фијакерима
Пољопривредни вашар почиње у раним јутарњим
сатима (око пет) и трајаће до око 11 часова.
- Већ од десет сати планирамо да посетиоци овог
догађаја присуствују вожњи фијакерима и изложби
рукотворина за чије учешће се пријавио већи број учесника.
Мислили смо, као и увек, на наше најмлађе, па смо за њих
припремили пони коњиће и магарце, како би могли и они да
уживају у јахању, али и да се са њима сликају за успомену.
После 13 часова на реду је туцујада ускршњим јајима, где
право учешћа имају сви посетиоци. Након тога на реду је
дружење и игранка до касно у ноћ- поручује популарни Брана.
Једно је сигурно, на вашару у Звиздару биће за свакога
по нешто, јер по речима организатора, нико неће отићи
незадовољан кући. Они највеселији моћи ће да, уз добру
музику, проведу још једно лепо вече, без обзира на временске
прилике јер ће на овом простору бити постављен шатор.
M.M.M.

КАЛИФ УМЕСТО КАЛИФА
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еко је, ових дана, у неком
хумористичком тв-прилогу рекао
да би на наредним изборима
убедљиву победу однели медији и да,
чак, сумња да ће неки, до тада, регистровати странке
и бити најуспешнији (навео је и искарикирана имена
тих странака). Подсетило ме то на ‘’Странку
телефонских снага’’ Нелета Карајлића од пре
двадесетак година и култној серији ‘’Топ листа
надреалиста’’.
И - збиља, кад би ‘’Задруга’’ учествовала на неким
изборима, судећи по гледаности и броју СМС порука,
у скупштинским клупама би се нашли ликови чија
имена је тешко попамтити, иако таблоиди штампају и
посебне додатке са извештајима о догађајима у
реалити програмима.
Е, сад! Да ли је то знак да смо дотакли дно дна, као
народ који не жали паре за гласање преко СМС
порука пунећи, тако, касе медијских кућа које се, све
очигледније, утркују ко ће дати већу подршку
актуелној власти, посебно Александру Вучићу. А
власт - ко свака власт, не одбија ништа, поготову
подршку медија са импресивном гледаношћу.
Власник телевизије са ‘’нико не зна колико тачно
канала и жанрова на њима’’, лично се укључио у
борбу против ‘’шачице насилника’’ и културно их
дочекао са послужењем и музиком, али и са личним
анимирањем путем разних аудио-визуелних
ефеката. Мора се признати да је деловало сувише
гротекстно, а лично верујем да је замољен, опет,
лично од стране Председника, да га, за име Бога,
више не брани. Довољно је већ постигао контраефеката и сигурно би, у недај Боже, неком случају
преврата, опет јавно тврдио да је све то чинио
намерно у намери да допринесе свргавању
‘’омраженог режима’’, као што је то, већ, чинио неких
пар пута почев од ЈУЛ-а, преко ДОС-а па до СНС-а.
Личним примером овај медијски магнат је показао
доследност у борби за правду и истину (?).
Дакле, захуктава се борба за превласт у Србији.
Народ има примедби на ове, актуелне. Замера на
смањењу плата и пензија и другим потезима који су
били, шта друго (?), до натурање зелених наочара.
Али, ако се сетимо како нам је било у време ових који
би да изведу некакав пуч и постану калифи уместо
калифа, да се, без избора, докопају државних каса и
наставе тамо где су стали, аутоматски све опраштамо Вучићу уз мало спочитавања на избору
чланова владе, па и саме премијерке. Можда је све то
и добро. Остаје да видимо финале и коначне
резултате на крају мандата.
Суњам да ће избора бити овог пролећа, па и јесени,
сачекаће све то до редовног термина, морали би да
схватимо, да би нас, сада, свака већа промена много
коштала на спољнополитичком плану. Јер, док би се
ми бавили сами собом, нашао би се, већ, неко ко би
потегао питање самосталности Војводине, Санџака,
или, рецимо, неког региона.
Опозиција, на срећу, није спремна, нити су њене
вође способне, за изборе. А медији? Па, јасно је да
су и до сада увек побеђивали!

АКТУЕЛНО

18.април 2019.г.

3

ТРАСА КОРИДОРА 11 КРОЗ УБСКУ И ЛАЈКОВАЧКУ ОПШТИНУ УСКОРО У САОБРАЋАЈУ

ОД ОБРЕНОВЦА ДО ЧАЧКА ПРЕ ЛЕТА
Из правца Београда на трасу ће се улазити на петљи код Барича, односно код обреновачког села
Мислођин. Следећа петља налази се у Стубленици (за Уб), а затим у Непричави (за Лајковац).
Радови на деоницама ауто-пута на Коридору 11 од
Обреновца до Љига су практично завршени, што значи да
ће грађани бити у могућности да за знатно мање времена
прелазе ову раздаљину. Ауто-пут у пуном профилу од
Обреновца до Чачка износи 103 километра и биће пуштен у
рад пре почетка летње сезоне, најављује Министарство
саобраћаја.
- Пуштањем у саобраћај ових деоница, западна
Србија биће први пут повезана ауто-путем с Београдом,
преко Обреновца. Што се тиче искључења и укључења на
ауто-пут, из правца Београда на трасу ће се улазити на
петљи код Барича, односно код обреновачког села Мислођин. Од Барича до Прељине стизаће се за сат времена објашњавају из Министарства саобраћаја и додају да ће
"до краја године бити завршени и радови на деоници
Сурчин-Обреновац, чиме ће бити комплетиран аутопут на
Коридору 11".
Прошле недеље, на Самиту НР Кине и 16 земаља
Централне и Источне Европе у Дубровнику, са Кином су
потписани Меморандуми за наставак изградње на Коридору 11 и то за пројекте Нови Београд-Сурчин и ПожегаБољаре.
- Први од два меморандума који смо потписали у
Дубровнику односи се на деоницу која је и финансијски и
грађевински најзахтевнија на целом Коридору 11 кроз

Петља у Стубленици
Србију, пројекат ауто-пута Пожега-Бољаре, односно до
црногорске границе. Други меморандум, за деоницу Нови
Београд-Сурчин, значајан је јер треба да омогући пуно
функционисање Коридора 11. Очекујем да у наредних месец
дана имамо комерцијални уговор, да се ради на документацији и да следеће године почну радови - навела је Зорана
Михајловић, министарка грађевинарства.
На градилишту аутопута Прељина-Пожега извођач већ
прави свој камп и ускоро крећу радови.

НА УБСКОЈ ФАЗАНЕРИЈИ ОДРЖАНА 18.НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ПАСА СВИХ РАСА

УСПЕШАН ДЕФИЛЕ ПАСА, УПРКОС ЛОШЕМ ВРЕМЕНУ
Најлепши пас овогодишње изложбе је енглески поентер, власника Дарка Пантића из Шапца,
док је друго место заузео посавски гонич „Беба” у власништву Драгана Мојашевића са Уба
Бројни љубитељи паса и ентузијасти из целе Србије,
упркос хладном и ветровитом времену, узели су учешће на
18.Националној изложби паса свих раса на Убу, која је
одржана протекле суботе, 13.априла. У пријатном амбијенту
убске Фазанерије оцењивано је чак 230 паса, рапоређених у

На изложби је учествовало 230 паса

Победници изложбе

десет ФЦИ група. У јакој конкуренцији, одлуком делегата
изложбе и секретара Кинолошког савеза Србије Махмута Ал
Дагистанија, победу је однео енглески поентер „Тјусдеј Одосе”,
власника Дарка Пантића из Шапца. Друго место освојио је
посавски гонич „Беба” Драгана Мојашевића из Уба, док је
трећи најлепши пас дугодлака чивава „Микрос Чихуахуас”
Душана Пауновића из Ваљева.
- Још једна веома успешна изложба паса на прелепом
комплексу Фазанерије, потврдила је да су Убљани одлични
организатори. Иако се истог дана одржавала и изложба у
Оџацима, велики број излагача се определио за Уб, па смо и
овога пута имали преко 80 различитих раса паса. Уб је
буквално један кинолошки центар, где се одржавају, не само
специјализоване, већ и националне, па чак и међународне
изложбе, онда утакмице паса птичара, од којих су неки шампиони Европе- похвалио је домаћине Махмут Ал Дагистани.
Секретар Кинолошког друштва Уб Милан Јаковљевић
похвалио је многобројне излагале, који су из разних крајева
Србије дошли на Уб, а посебно је истакао и госте из
иностранства.
- Као и сваке године у оквиру изложбе право да се такмиче имају сви одгајивачи паса без обзира на место из кога
долазе. Тако смо имали излагаче из Естоније који су се такмичили са три пса, из Бугарске смо имали два пса, а посебан тон
изложби дали су Убљани који су имали доста успеха- нагласио
је Јаковљевић.
М.М.М.
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НОВЕ ЕКОЛОШКЕ ЗГРАДЕ У АДМИНИСТРАТИВНОМ ЦЕНТРУ УБА

ИДЕАЛНО МЕСТО ЗА ЖИВОТ
Становници две стамбене зграде у насељу „ЕКОУб”, чија је изградња у току, поред
многобројних погодности које пружају модерни еколошки системи градње, моћи ће да уживају
и у прелепом и мирном окружењу. На овом простору, поред већ постојећег, овог лета биће
изграђена још два парка, чиме цео овај комплекс добија коначан изглед.
У кратком временском периоду, простор на коме се
налазило некадашње Вашариште постао је модеран и лепо
уређен административни центар града. Сточни пијац, мочварну
ливаду и старе темеље започетих зграда, заменили су нови
објекти јавних установа (зграда КЈП „Ђунис” и Центра за
социјални рад, Полициска станица Уб и зграда општине Уб), као
и нови модеран хотел са спа-центром, парк „Раће Петровића”,
улица Немање Матића, пространи паркинзи, дечије игралиште
и мноштво зеленила са цвећем и дрвећем. Поред Раћиног
парка, који је урађен прошле године, овај простор ускоро би
требало да оплемене још два нова парка, која ће поред фонтане
имати и посебан простор за забаву деце, али и одраслих
(велики шах на отвореном).
Међутим, коначан изглед и пуну физиономију нови
административи центар на Убу добиће изградњом две стамбене зграде приватног инвеститора „ЕКОбит”. Први стамбени
објекат, који поред лепог изгледа карактерише и поштовање
еколошких стандарда, односно троструки систем грејања
(геотермалне топлотне пупме и две котларнице на пелет),
налази се у завршној фази радова и његов завршетак се очекује
већ ове јесени. Друга зграда, која ће се градити по угледу на
прву, је већ започета и њен завршетак се може очекивати крајем
следеће године.
Потражња за становима у новом административном
центру Уба је на изузетно високом нивоу, о чему сведоче и речи
инвеститора Душана Петровића, директора предузећа
„ЕКОбит”, које иза себе већ има два успешна грађевинска
пројекта- зграде „Еко-Бегеш” код убске Цркве.

Будући парк поред Хотела „Уб”
који ће се налазити преко пута зграда
Предности становања у насељу „ЕКОУб”:
- Мноштво паркова и простора за опуштање
- Без проблема са паркирањем
- Дечија игралишта у склопу насеља
- Близина основне и средње школе, јавних институција,
зеленог пијаца, СРЦ „Школарац”, спортске хале и многобројних спортских терена, као и градског базена и будућег
затвореног базена
- Близина Хотела „Уб”, који ће у свом склопу добити и супермаркет
- Без саобраћајне гужве, буке и загађивача

Две стамбане зграде са будућим парком
Основне карактеристике које ће имати две
модерне зграде приватног инвеститора „ЕКОбит”:
- Троструки систем грејања (геотермалне топлотне пумпе
+ две котларнице на пелет);
- Више паркинг простора, него што је прописано;
- Испод објеката су гараже из којих се лифтом долази до
станова;
- Првокласна завршна обрада, где је сваком детаљу
посвећена посебна пажња;
- Вишеструка ојачања и изолација од природних материјала;
- Широких ходника и степеница, осветљених и пространих станова;
- Функционална за дечија и за инвалидска колица;
- Зграде немају пословног простора, па је гужва и бука
сведена на минимум;
- Зграде рађене по свим еколошким стандардима.
- Мислим да су Убљани на време препознали све
предности новог модерног насеља у којем, порад јавних
институција, школа, зеленог пијаца, спортских терена и
реке, који су вам на дохват руке, имате доста простора, без
буке и загађивача, са пространим паркинзима и парковима.
Прва зграда, која у свом склопу има 46 станова, је распродата практично у моменту када смо стигли до друге плоче,
док се за други објекат тренутно постављају темељи и већ је
продата четвртина станова- истиче инвеститор који је
задовољан зарадом и подвлачи да све може да се уради
квалитетно у сагласности са свим законским прописима уз
поштовање природе и на задовољство купаца, извођача и
добављача. Како каже, успешан посао је када сви добијају- и
купци и држава и природа и извођачи и добављачи и сам
инвеститор.
Оно што посебно привлачи пажњу је да је цело насеље еколошко, јер се геотермалном енергијом, поред ове две
стамбене зграде, греју и објекат Општинске управе и Хотел
„Уб”. Последњи у низу пројеката, који ће додатно обогатити
овај простор, су проширење ОШ „Милан Муњас” и изградња затвореног базена, као и комплатна реконструкција
Зеленог пијаца, чија реализација почиње овог пролећа.

МАРКЕТИНГ
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НОВО НА УБУ- ИТАЛИЈАНСКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
ПО РЕЦЕПТИМА СТАРИХ МАЈСТОРА

УКУСИ МЕДИТЕРАНА
У РЕСТОРАНУ
УБСКОГ ХОТЕЛА
Не дозволите да вас километри удаљене Италије спрече
да уживате у њеним прелепим мирисима и укусима.
Од сада у италијанским специјалитетима можете
уживати и на Убу и то по веома приступачним ценама.
У склопу новог хотела отворен је ресторан „Vino della Casa“,
који ће, поред домаћих јела, први
пут Убљанима понудити специјалитете италијанске кухиње и тако
проширити гастрономску понуду
града.
- Наш ресторан је замишљен
као један топли кутак, где ћемо
поред класичних јела, нашим драгим гостима понудити специјалитете италијанске кухиње. Све
намирнице са којима припремамо
јела се пажљиво бирају и набављају од најбољих увозника италијанских брендова. Иначе, сва наша
јела се спремају само на маслиновом уљу- истиче Душица Милошевић, власница ресторана „Vino
della Casa”, који послује у склопу
Хотела „Уб”.

Грлиловани лосос
са дробљеним пистаћима

Душица Милошевић

Цезар салата

Лосос салата
Према њеним речима, поред
традиционалних српских и италијанских јела, ресторан ће имати и
велику понуду вегетаријанске безглутеинске хране. Нису заборављени ни
најмлађи, за које је
обезбеђен посебан мени.
- Оно што би свакако издвојили из понуде је *Пуњени свињски
филе у горгонзола сосу*, као и
*Гриловани лосос на миксу зелених
салата са дробљеним пистаћима*, а
ту су и одлежала меса која 30 дана
леже у специјалним фрижидерима
за суво зрење меса.
Како се ресторан зове „Vino
della Casa“, или у преводу „кућа
вина“, целокупна понуда заокружена је са преко 40 етикета вина
врхунског квалитета. Вина су претежно из Србије и Италије, а поједина долазе из осталих делова света.
- Можемо се похвалити и
највећим избором вина на чашу где,

поред црвених и белих, имамо и
дезертна вина, као и „proseco“ на
чашу. Мислим да је нашем граду
недостајала једна оваква понуда
хране и пића, а ми смо се потрудили да суграђанима пружимо
нешто ново, квалитетно и лепо, са
веома пристојним и приступачним ценама- наглашава Душица
Милошевић.
Италија је, прошле године,
изабрана за најздравију земљу у
свету по „Blumberg helt” (health)
индексу, а култура исхране и оно
што Италијани једу (медитеранска
кухиња) је најзаслужнија за то
признање и представља део
светске културне баштине на
листи Унеска.
Ресторан „Vino della Casa“
вам нуди ужитак по светским
стандардима и са ексклузивним
јелима која не морају да буду
скупа. Дођите и уверите се...

Бифтек салата

Таљателе са пилетином и печуркама
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НА ДРУГОМ ПРОЛЕЋНОМ УБСКОМ ФЕСТИЋУ

„РУЖНО ПАЧЕ” НАЈБОЉА ПРЕДСТАВА
Све похвале Предшколској установи на одличној организацији сценских сусрета најмлађих
У периоду од 1. до 5. априла
одржан је други Пролећни убски фестић, драмски сусрети вртића из Колубарског и Мачванског округа у организацији овдашње Предшколске установе. У такмичарском програму приказано је осам представа малишана из
Лајковца, Малог Зворника, Мионице,
Љига, Шапца, Ваљева, Богатића и Коцељеве, а по оцени жирија најбоља је била
„Ружно паче” обданишта „Шврћа” из
Јевремовца при шабачкој ПУ „Наше
дете”. Друго место освојила је „Чудна
шума” коцељевачког обданишта „Полетарац”, док је трећепласирана представа „Змај голубијег срца” ПУ „Невен”
из Мионице.
Жири у саставу: Јасмина Ашковић,
професорка српског језика и књижевности и глумци аматерског позоришта
„Раша Плаовић” Владимир Тадић и
Александар Тадић, био је дарежљив
када су у питању награде, па је укупно
доделио седам равноправних глумачких награда, пет за костим и четири
за сценографију, тако да су се сви учесници фестића кућама вратили барем
са једном дипломом.
Последњег фестивалског дана,
старија група Предшколске установе
„Уб” је у част победника одиграла изванредну музичко-сценску представу „На
крилима пролећа”, коју су вредно припремали са својим васпитачицама
Сањом Јаковљевић и Аном Савић и уз
помоћ Тање Максимовић, професорке
виолине у ШОМО „Петар Стојановић”.
И ове, као и прошле године, све
похвале Предшколској установи на
одличној организацији, великом зала-

гању и труду. Директорка Вртића,
Гордана Милосављевић Марковић не
крије задовољство због јединства и
пожртвованости свих запослених:
„Колеге које су долазиле на фестић
похвалиле су нашу установу због добре
организације, што је велика заслуга
целог колектива. Иначе смо такви, помажемо једни другима и надам се да ће
тако и остати.”
Идејни творац фестивала, Мирјана
Симић, васпитачица и глумица у убском

Победници:
Обданиште „Шврћа” из Јевремовца

У част победника наступила је старија група ПУ „Уб”
са представом „На крилима пролећа”
позоришту, такође је срећна што је
манифестација протекла у најбољем
реду: „Мени је задовољство што је наш
Вртић имао прилику да угости близу 200
деце и васпитача, јер требало је све њих
дочекати, угостити и, при томе, радити.”
Поред Општине Уб, реализацију
ове манифестације помогли су Градска
библиотека, Установа за културу и
спорт, ЗЗ „Трлић”, „Неретва комерц”, Пекара „Срба” и Играоница „Џунгла”. Д.Н.

Музичко-сценски наступ Убљана

ИНФРАСТРУКТУРА
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НАСТАВЉЕНО АСФАЛТИРАЊЕ У УБСКИМ СЕЛИМА

„ИСПОШТОВАН ДУГ” ОД ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
- Већ наредне недеље креће се са новом сезоном асфалтирања према плану и програму из
2019.године, који је донет уз консултације са саветима месних заједница. - У првом делу
уговора са Путевима Србије асфалтираће се 11 километара путева у десетак убских села.
Асфалтирањем три локалне деонице, које у плановима
Путева Србије стоје још од прошле године али су због
временских прилика одложене за ово пролеће, испуњена су
обећања према мештанима три села у западном делу
Тамнаве. Новим путевима, „који живот значе”, почетком
априла радовали су се Памбуковчани, Радушанци и
Докмирци. Први лепи дани се максимално користе како би се
„испоштовао дуг” од претходне године, а након тога, већ
наредне недеље, креће се са новом сезоном асфалтирања
према плану и програму из 2019-те, који је донет уз
консултације са Саветима месних заједница. Убско општинско руководство, на челу са замеником председника Александром Јовановићем Џајићем и помоћником председника
Верком Лукић, обишло је радове у ова три села.
- Почињемо са радовима за ову годину и са завршетком
асфалтирања у Докмиру, већ од наредне седмице идемо
даље, настављамо радове у договору са представницима
месних заједница који креирају приоритете у свом селу. У
првом делу сезоне имамо у плану да урадимо око 11 километара асфалта у десетак села, а током године жеља нам је да
обиђемо готово све наше месне заједнице. Настављамо тамо
где смо стали и испуњавамо дата обећања мештанима, само
да нас време послужи и све ће бити како је договорено- истиче Александар Јовановић Џајић. - Наша је пракса да сваке
године у сваком селу урадимо бар по 500-600 метара новог
асфалта. За ову годину већ имамо план који смо потписали са
Путевима Србије и ја им се због тога захваљујем, јер познато
је да ми са њима имамо јако добру сарадњу. Биће ту и крпљења и санације ударних рупа на појединим путевима, јер иза
нас је зима која је за собом оставила одређене последице.

РАДУША
У засеоку Негића у Радуши, током прошле недеље,
асфалтирана је деоница у дужини од 630 метара. У питању је
пут који повезује овај крај са оближњим Коповима, а у
наредном периоду се планира и наставак уређења у делу који
припада Слатини (ако не ове, онда већ наредне године). У

Стигао асфалт у Негића засеок

овом делу села, према речима Зорана Петровића из Радуше,
нема много мештана, али је овај пут изузетно фреквентан јер
га користи и велики број становника из суседне Слатине.
- Засеок Негића био је запостављен дуго година, уосталом као и сва друга села. Међутим, доласком Дарка Глишића
на чело општине ситуација се значајно мења. Почеле су да се
раде краће деонице по 500 метара, па су и у нашем селу
прошле године урађена два правца. Асфалтирање овог пута је
У Памбуковици је урађена деоница у дужини од 720 практично дуг од прошле године, а ми се надамо још једном на
метара, која је била веома тешка за саобраћај јер се налази јесен, јер Радуша је мала и не треба много да би се комплатно
покрила асфалтом. Сви добро знамо да су струја, вода и
под великим нагибом.
добар пут жилe куцавицe сваког села и да оваква улагања
људима који овде живе много значе. Познато је да улагања у
санацију макадамских путева носе и велике трошкове. Данас,
што се преспе и поравна, већ сутра обилне кише могу да униште. Мислим да више није било сврхе поправљати, поготово
је овај пут био јако тежак за одржавање, па је и одлука да се
ради асфалт била једино решење- нагласио је Петровић.

ПАМБУКОВИЦА

ДОКМИР
Асфалт им значи много: Мештани Памбуковице
у великом броју су дочекали општинско руководство

У Докмиру су, по одлуци Савета месне заједнице,
урађена два крака пута. Један се налази у засеоку Врањача у
дужини од 500 метара, док је друга деоница дужине 300 метара
урађена у Пејића крају.

Савладана тешка деоница
- Ова деоница пута у Памбуковици чекала је дуго на своју
изградњу. Започета је пре пуних 15 година, од школе до Лукића гробља, са 300 метара асфалта, а сада се захваљујући
руководству наше општине коначно настављају радови на
том путу. Овај крај села има три засеока, односно пут за
Маринковиће, Сакиће, Јаниће и Лукиће, као и пут за Пантелиће, Михаиловиће, Поповиће, Ковачиће и многе друге
фамилије које ће ова деоница спојити. Циљ нам је да, у
наредном периоду, спојимо и ромско насеље са остатком
села. Много деце из овог краја похађа школу и користи овај
путни правац, тако да је њима посебно важан овај асфалт.
Ова деоница повезује 50 посто села и уједно је накраћи пут до
центра Памбуковице- истиче Жељко Вукосављевић, председник Савета МЗ Памбуковица.

Асфалтирање у Докмиру
- Ових пола километра који су прекривени асфалтом,
нама који овде живимо, много значе јер ће нам олакшати
кретање у самом селу али и ка Убу. Остаје нам још око 500
метара, па да асфалт дође до првих кућа у овом засеоку. До
моје куће има један и по километар, а до последљих кућа чак
два и по, што ће, надам се, наредних година бити урађено.
Овај асфалт је од огромне важности за нас, мештане, који смо
најудаљенији од центра села, а има доста младих људи који
овде живе са својим породицама. Презадовољни смо овим
што је урађено, јер знамо да мора да се ради у сваком селукаже Јован Томић, који живи у овом крају села.
Милован Миловановић
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НОВИ САЈТ ОПШТИНЕ УБ

У СЛУЖБИ ГРАЂАНА
Портал је рађен према најновијим стандардима
и технологијама на вебу и прегледнији је,
савременији и функционалнији у односу на
стари, а покрива и нове области
Протеклог петка представљен је нови сајт Општине
Уб, који је дост упан на непромењеној адреси:
www.opstinaub.org.rs. Презентација је одржана у сали
Општинске управе, а догађају су присуствовали представници општинске власти, запослени у локалној самоуправи,
директори јавних предузећа и установа и заинтересовани
грађани. Портал је израдила шведско-српска фирма „Creative
Brackets“ и по речима њеног власника и директора Милоша
Лукића, брзина сајта, дизајн и прилагођеност мобилним
телефонима и другим преносним уређајима је на завидном
нивоу.
- Сајт је рађен према најновијим стандардима и
технологијама на вебу, које смо користили и за друге клијенте
широм света, попут Ролеx бутика, онлајн продавница, познатих брендова,.... Што се тиче самог дизајна, покушали смо да
добијемо јединствену форму ради лакшег коришћења и
сналажења. Сајт препознаје податке који се на њему налазе и
додељује пречице до битних информација, као што су, тект,
галерија, документи и друго, чиме смо елиминисали лутање
по сајту и губљење времена, истакао је Лукић.

И У УБСКОЈ ОПШТИНИ

ПРОБНИ ПОПИС
СТАНОВНИШТВА
На подручју општине попис се
спроводи у деловима Уба и села Трлић
Републички завод за
статистику спроводи Пробни попис становништва,
домаћинстава и станова,
који је почео 1. априла и траје
до краја месеца. Ова акција
тест је за редовни попис 2021. године и не обухвата
целокупно становништво, већ узорак од 260 пописних
кругова у 51 граду и општини. Међу одабраним локалним
самоуправама је и убска општина, где се пробни попис
спроводи у деловима Уба и села Трлић. Новина је да се
више неће попуњавати папирни обрасци, већ ће пописивачи
податке уносити електронски, а са собом ће имати лаптопове.
Циљ пописа је да се прикупе информације о становништву – домаћинствима, становима, економским и
миграторним питањима. Међу питањима су и она о брачном
статусу, броју рођене деце, школској спреми, као и сет
економских обележја који подразумева питања типа: да ли
радите, да ли сте били спречени да радите, из ког разлога, да
ли сте незапослени, пензионер, где вам је фирма и слично.
Грађани би требало да одговоре на сва питања, како би
статистика била што комплетнија, међутим нису у обавези
да се изјасне о својој вероисповести и националности, као и
код питања која се осносе на инвалидитет лица.

12.МАЈА, У КАЛЕНИЋУ И ЛИСОМ ПОЉУ
Милош Лукић на презентацији
новог портала општине Уб
У односу на претходни, нови портал убске општине је
прегледнији, савременији, функционалнији, покрива нове
области и у служби је грађана.
- Желели смо да Уб послужи као пример другим
општинама и да креирамо сајт подједнако битан свим становницима, без обзира на старосну доб. Тако смо, заједно са
колегама из локалне самоуправе, дошли до идеја због којих
би овај сајт требало да буде посећиван дневно, јер поред
стандардних делова (општински органи, е-Управа, јавни
позиви, одлуке) има и три веома корисне функционалности за
грађане, указао је Милош Лукић.

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЗ
Председник Скупштине општине Уб, Александар
Дамњановић, 8. априла 2019. године, донео је Одлуку о
расписивању избора за чланове савета месних заједница Каленић и Лисо Поље.
Грађани Каленића бирају председника, заменика
председника и три члана савета месне зједнице, док
грађани Лисог Поља бирају председника, заменика
председника и једног члана Савета месне заједнице.
Избори су расписани за 12.мај 2019. године, а изборне
радње теку од 9. априла 2019. године (дан након
објављивања одлуке у ''Службеном гласнику општине Уб''
број 5/2019).
Изборни обрасци могу се преузети са сајта општине
Уб и са писарнице општине Уб.

ФОТО УБОД

ДА ЛИ ЈЕ ПОТРЕБАН КОМЕНТАР ?
Презентацији су присуствовали представници
локалне самоуправе и јавних предузећа и установа
Прва функционалност је адресар свих државних
установа и предузећа на подручју општине, као и приватних
фирми, где су услуге категоризоване по делатностима. Други
додатни линк је огласна табла, која послодавцима нуди
могућност да на једноставан начин и бесплатно огласе
потребу за радницима, понуде своје услуге или робу. На
истом месту могу се поставити и огласи за изгубљенонађено. Трећа функционалног општинског сајта је „Пријави
проблем“, за сада само комуналне природе, али ће бити
проширен и на друге области.
„Надам се да ће што више људи искористити прилику, чак и иницијативу и удруженим снагама и у сарадњом са
општином делити битне информације са грађанима. Лично,
задовољство ми је што сам имао прилику да учествујемо у
изради сајта за општину у којој сам рођен“, закључио је своје
излагање Милош Лукић.
Д.Недељковић

Мост на Грачици у Совљаку

ОКО НАС
ПРОМОЦИЈА НОВЕ ПЕСМЕ
НЕМАЊЕ МАКСИМОВИЋА

МИЛИОН И ПО ПРЕГЛЕДА
ЗА МЕСЕЦ ДАНА
„Најјача песма на Балкану“, „Немања у
пуном сјају гради каријеру“, „Песма гори,
свака част!“ – неки су од коментара публике
после слушања нове песме „Тако лепа“
Фанови певача Немање Максимовића, одушевљено су
реаговали када је, почетком марта, објављена нова дуетска
песма „Тако лепа“, снимана са члановима групе „Пројекат
бенд“, за коју се предвиђа да ће бити прави летњи хит. За
месец дана, песма је на YouTube-у достигла 1.500.000 прегледа, а позитивни коментари упућени Немањи и Милошу
Илићу, певачу „Пројекат бенда“, говоре да се слушаоцима
допада нови музички правац у којем се Немања одлично
снашао.
- Са 'Пројекат бендом' се приватно дружим и од мог
блиског пријатеља стигла је понуда за песму 'Тако лепа',
после чега смо је заједно преслушали и схватили да је то
јединствена прилика да снимимо дует. Искрено, плашио сам
се реакција моје публике, која је навикнута на нежније песме,
баладе као што је претходна песма, која сада има већ три
милиона прегледа. Предосетио сам да ће та песма донети
нешто другачије, позитивније и нисам се преварио. Мислим
да је 'Пројекат' права екипа која је могла да сними са мном
дует – рекао је Немања у изјави за „Глас Тамнаве”.

18.април 2019.г.
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„ВАЉЕВСКА ПИВАРА” ДОБИЛА НОВОГ ДИРЕКТОРА

УБЉАНИ
ПРЕУЗЕЛИ ПИВАРУ
Нови директор Ваљевске пиваре је Живојин
Јовановић, један од сувласника ове најстарије пиваре у
западној Србији и власник Земљорадничке задруге „Трлић“.
Досадашњи директор Александар Рајевац, који је претходних година руководио овим предузећем, је постављен за
саветника директора.
Нови помоћник директора је Убљанин Зоран
Божић, који је раније био
стечајни управник, а потом и вршилац дужности
директора Ваљевске пиваре до јуна 2013. године.
У време док је руководио,
тада државним предузећем, не само да је избегнут банкрот, већ је пивара, по плану реорганизације, изашла из стечаја
и почела позитивно да
послује и повећава производњу.
Након неколико година пословања у државном
власништву, крајем прошле године, „Ваљевска пивара” је
продата компанији „Brauerei Group“ из Београда по цени од
3,5 милиона евра. Оснивачи овог предузећа су власници
Земљорадничке задруге „Трлић“, убске млекаре „Др Милк“ и
компаније „Брзмин“ из Брзећа: Живојин Јовановић, Милоје
Близањац и Зоран Костић.
Нови власници су најавили да ће у наредне две године
у Ваљевску пивару уложити пет милиона евра у модернизацију производње. Ваљевска пивара тренутно запошљава око 200 радника. Купопродајним уговором је
предвиђено да у наредне две године нови власник не може
да отпусти ниједног радника, а с обзиром на то да нови
власници најављују повећање производње и ширење
тржишта, очекује се да ће “Ваљевској пивари” у наредном
периоду требати још радника.
Извор: „Patak online”

ОБАВЕШТЕЊЕ - ОО ПУПС УБ

ПЛАН ИЗЛЕТА У 2019-тој
Детаљ из спота:
Немања Максимовић и „Пројекат бенд”
Нови, модеран РнБ звук, у којем је аранжмански урађена песма „Тако лепа“, привукао је пажњу многих слушалаца, поготово певљив рефрен који се лако памти, а спој
Немањиног и Милошевог гласа, одлично је уклопљен.
Реакције публике су веома позитивне: „Најјача песма на
Балкану“, „Немања у пуном сјају гради каријеру“, „Песма
гори, свака част“, „Браво, браво!”, „Ова песма ми тако
подигне расположење“, „Свака вам част, биће хит песма”,
„Немања покидао”, „Милош је супер”, „Дуго се чекало да
покажеш шта знаш“...
- Реакције публике су више него позитивне. Искрено,
изненађен сам. Очекивао сам и по неки негативан коментар,
али тешко га је наћи – наставио је Немања, који својој публици увек срдачно упути захвалност поруком, на друштвеним мрежама, каналима или усменим путем, када му се неко
од гледалачко-слушалачког аудиторијума обрати.
Званична промоција песме „Тако лепа“ била је после
„Папарацо лова“, након чега је уследило представљање
песме у „Жикиној шареници“ и Јутарњем програму, на Телевизији „Пинк“, а спот се може погледати на YouTube каналу.
На Убу се највише тражи и слуша песма „Где смо ми“, за
коју Немања каже да је његов лични печат, а већ је одлично
прихваћена и „Тако лепа“, чак и од старијих слушалаца, који
подржавају Немању не само као суграђанина, већ зато што
он важи за изузетно васпитаног, породичног човека, који ће
одвојити сваки слободан тренутак да поприча са својом
публиком и пријатељима.
Д.Капларевић

АПРИЛ
Недеља, 21.04.2019. - Раковица манастир - споменик
Патријарху Павлу, Авала и Калемегданска тврђава;
МАЈ
Среда, 01.05.2019. - Дивчибаре - мајалук;
Субота, 18.05.2019. - Нови Сад, Међународни Пољопривредни сајам;
ЈУН
Петак, 28.06.2019. - Шарганска осмица, Вишеград;
ЈУЛ
Недеља, 28.07.2019. - Голубац, реновирана тврђава,
манастир Туман, Сребрно језеро;
АВГУСТ
Субота, 10.08.2019. - Ивањица, Сабор Трубача у Гучи;
СЕПТЕМБАР
Понедељак, 16.09.2019. - Тршић, Вуков сабор;
ОКТОБАР
Субота, 12.10.2019. - Сајам грожђа у Тополи.

СЛАТИНА

НАСТРАДАО У ПОЖАРУ
Милета Радивојевић (56) из убског села Слатина
угушио се у пожару у својој њиви. Несрећа се догодила
4.априла у вечерњим сатима, када је избио пожар у њиви
док је палио растиње. Пошто се пожар проширио, он је
покушао да угаси ватру, међутим, настрадао је од
последица тровања угљенмоноксидом, а по целом телу је
задобио опекотине четвртог степена.
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ПРОЛЕЋНА СЕТВА У ТАМНАВИ

КИША
ЗЛАТА ВРЕДНА
Суша успорила најважније ратарске радове
у овом периоду године, али и угрозила
јесење усеве
Након прошлонедељне кише, очекује се да ће се
убрзати послови везани за пролећну сетву, коју је успорила
суша. У појединим деловима убске општине ови најважнији
радови су већ завршени, док су због мањка влаге у сетвеном
слоју земљишту многи ратари сачекали падавине. Пошто су
температуре ваздуха у марту и почетком априла биле знатно
изнад просечних вредности, губитак резерви влаге је био
интензивнији. Стање су погоршавали ветрови који поспешују
испаравање воде са биљака и са земљишта. Пољопривредни
стручњаци кажу да је оптималан рок за сетву најзаступљеније
пролећне културе - кукуруза, од 10. до 25 априла, а произвођачи који се одлуче за хибриде касније групе зрења, овај
посао могу обавити до 1. маја. Према речима Славише Ивановића, директора Земљорадничке задруге „Уб“, план сетве у
Тамнави је прилично устаљен.
„Соја већ годинама заузима значајне површине, сунцокрет узима све више маха, док су површине под кукурузом
стандардно највеће“.
Наш саговорник тврди да улагања у сетву нису већа
него претходне године.
„Све цене, што се тиче и хемије и семенске робе, су
остале исте. Друга је ствар што наш сељак има мање има новца него лане, јер су сада његови производи доста јефтинији и кукуруз и соја и прасици и свиње и млеко. Да би посејао хектар кукуруза и заштитио га од корова, у старту треба да
издвоји око 14.000 динара, плус гориво. Иако ресорно министарство даје субвенције од 20 динара по литру, произвођачи
кажу да, од када је одобрен регрес, гориво је три пута
поскупело, па су се изравнали на нулу“, наводи Ивановић.

Сетва у Тамнави
Осим што је успорила пролећне радове, суша је угрозила и јесенас засејану пшеницу. Ивановић напомиње да је
кључни проблем у томе што је недостатак падавина умањио
ефекте прихрањивања азотом. Пшеница је остала „гладна“,
без обзира што је азот примењен на време и у довољним
количинама.
„Обишао сам неке парцеле са професорима из новосадског Института за ратарство и повртарство, који су
мислили да је биљке захватила болест, јер су врхови суви.
Међутим није болест, већ последице суше и само киша ту
може да помогне, али треба очекивати мање приносе, пошто
пшенице већ код првог коленцета ствара потенцијал за род. А
имали смо и редуковану обраду јесенас, такође због дефицита влаге у земљишту, тако да су на 80 посто парцела само
тањираче радиле. Није било орања, што се одрази приликом
великих суша и великих падавина. Нема ништа без орања,
али су јесенас били такви услови да се није могло одрадити
орање“, објашњава Ивановић.
Поред већих падавина, усевима би погодовале и
умерене темпертуре у априлу и мају.
Д.Н.

Најбоље место за вашу рекламу !!!
064/2180-588
e-mail: glastamnave @gmail.com

БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

СЛАБ ОДЗИВ
Још једна акција бесплатних превентивних прегледа
Министарства здравља у Дому здравља Уб одржана је, у
недељу 7.априла, на Светски дан здравља. Право да се, без
заказивања и здравствене књижице, обаве основне здравствене анализе искористило је 15 пацијената. Да ли због
вашара који је тог дана био на Убу, лепог времена или због
тога што понуђени прегледи нису укључивали кардиолошки
и преглед лекара специјалисте отоларингологије (ОРЛ), као
у већим здравственим центрима широм Србије, овај пут
одзив Убљана био је слаб.

Др Даница Вукосављевић Катона
Међу прегледаним пацијентима било и шесторо који
нису имали здравствено осигурање, а откривено је да
неколико пацијената имају повишен шећер и притисак, као
и аритмије. Сви пацијенти добили су адекватан савет од др
Данице Вукосављевић Катоне, начелнице опште медицине,
која је, овом приликом обављала прегледе од осам до 16
часова. Осим мерења крвног притиска и гликемије, пацијентима је рађен ЕКГ и општи преглед, као и скрининг за дијабетес, оним пацијентима који имају преко 45 година.
Д.К.

ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

РАЗГОВОР
СА СУГРАЂАНИМА
„Данас у Србији мало ко сме на улицу, лицем у лице, са
народом, а да то нису неке `чопоративне` приче. На Убу, ми
немамо проблем те врсте, немамо хипотеке прошлости на
врату, а притом, имамо шта конкретно да понудимо. Активисти ПОКС-а свакодневно су на улицама Србије, акције су
негде мање, негде више успешне, али нема непријатности,
чак нам људи са одушевљењем прилазе, радознали и
заинтересовани”, каже Светислав Матић, председник ОО
Покрета обнове Краљевине Србије, којег смо, у друштву
десетак активиста овог покрета, фотографисали поред
штанда у Првомајској улици, током првог овогодишњег
вашара на Убу, на Благовести, 7.априла.

Штанд ПОКС-а током вашара на Убу
„Изашли смо на улицу и причали са суграђанима.
Лично сам презадовољан учинком и желим да се у своје име
и у име ПОКС-а захвалим, како свима који су узели флајер,
тако и онима који су отишли корак даље и уписали се као
сигурни гласачи нашег покрета на будућим изборима или се
учланили”, поручује Матић и додаје да су овом окупљању,
поред 16 чланова општинског одбора, присуствовали и
потпредседник ПОКС-а Драган Нинковић и интернационални секретар Драган Миливојевић.
М.М.М.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

18.април 2019.г.
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

ИВАНА НИКОЛИЋ,

мастер инжењер саобраћаја - народна посланица
у Народној скупштини Републике Србије
Биографија
Рођена 4. августа 1989.године у
Ваљеву. Основну школу „Милан
Муњас“ завршила је у Убу као добитник дипломе „Вук Караџић“, а затим
као одличан ученик Средњу техничку
ПТТ школу у Београду, где је живела у
ученичком дому исте школе. На
Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, након завршених
основних студија, као један од најбољих студената на територији општине
Уб, захваљујући председнику општине Дарку Глишићу, добија прилику да
стиче прво радно искуство у Општинској управи општине Уб кроз програм
„Прва шанса“. Почиње да ради у јуну
2013. године упоредо завршавајући и
мастер студије на истом факултету са
просечном оценом десет. Тренутно је
студент друге године докторских академских студија на Саобраћајном
факултету. Од јуна 2016. године Ивана
обавља функцију народног посланика
у Народној скупштини Републике
Србије. Живи у селу Совљак, у
породичној кући са оцем Браниславом, мајком Славицом, сестром Милицом и братом Марком, а две старије
сестре, Јелена и Бојана су удате.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- У овом тренутку тешко је
одабрати посебно место за које бих
рекла да ми је најдраже, како у Убу,
тако и у Тамнави. Сваки део читаве
територије општине Уб може се по
нечему лепом издвојити. Али, да бих
била конкретнија, колико је могуће,
могу рећи то буде село у коме живимСовљак. У самом Убу прва места
заузимају „Школарац“, новоизграђени
део Уба (нови трг, нова зграда општине

...), лепо уређено шеталиште поред реке
и Општинско брдо са новим изгледом,
које је нарочито лепо у летњем периоду.

Одрастање на Убу
памтим по...
- У раном детињству постојали су
повремени одласци до Уба, најчешће са
мајком, сестрама и братом, док је тата
често био одсутан због посла којим се
бави. Боравак у Убу у слободно време
огледао се, најчећше током лета, у
дегустацији најлепших сладоледа,
бораваку на „Школарцу“ и обавезно,
током распута, купању на убском
базену. Нешто касније, сећања су
везана за школовање и све активности у
периоду образовања од петог до осмог
разреда.

Уб би требало да буде
поносан на...
- Људе који су живели и живе у
њему. На све оне који су својим делима
допринели у развоју општине и препознавању нашег места у разним областима, посебно у области спорта.
Сведоци смо да општина Уб, у последњих неколико година, бележи развој и
добија слику све пожељније дестинације за живот. У прилог томе говори и
званичан статистички податак да је Уб
општина у којој се на годишњем нивоу
бележи већи број становника који се
досели у односу на број одсељених. Уб
је у последњих неколико година доста
напредовао захваљујући одговорној
политици, преданом раду, јакој енергији
и великој љубави према својој општини
председника Дарка Глишића. Захваљујући њему Уб данас има нови изглед
и нове садржаје који раније нису били
доступни, а који свеобухватно доприносе побољшању квалитета живота
наших грађана.

На Убу ми највише смета...
- Недовољно пажње и одговорности
код учесника у саобраћају. Генарално, због
динамичног одвијања активности и на
дневном нивоу, због све мање слободног
времена, ређе смо као пешаци учесници у
саобраћају и у самом центру Уба често
имамо гужве. Такође, општи проблем због
лоших навика је, заиста, недовољно
пажње коју појединци посвећују очувању
животне средине, почев од тога што се
баци папир на било ком месту када желимо
да се ослободимо истог, до бацање пепела
у контејнере итд. То је нешто што нам не
захтева средства, инфраструктуру,
довољна је само свест.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- У Убу је присутан тренд улагања у
младе, у децу, у школе, улагање у
образовање, у људе..., што је изузетно
значајно за развој наше локалне
самоуправе. Са друге стране, улгање у
инфраструктуру и стварање услова за
бољи квалитет живота грађана у погледу
за који је одговорна локална самоуправа,
апсолутно је изражено у Убу. Очекује се
остваривање добробити које се собом
носи отврање аутопута, отварање нових
фабрика, нових радних места, повећање
привредних активности... У Убу већ имамо
а у будућности ће бити још садржаја које ће
допринети привлачењу нових инвестиција
у разним областима.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...
- Као што рекох, саобраћајна култура,
заштита животне средине и генерално
очување онога што што нам је безулсовно
доступно и што нам омогућава пријатнији
боравак у нашој општини.

ИЗРАДА
ВИЗИТ-КАРТИ
Повољно !

1.000 комада = 20 еура
Пун колор са пластификацијом

064/2180-588
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ЧУДО
Чудо ти је најпробирљивији део судбине. Дође као
плашт кад на теби не остане ништа друго што би те сакрило од
подругљивих погледа сумњичавих. Чудо се деси тек онда
када сви твоји атоми пристану на пут у бестрагију, изузев пар
њих, који не поштују возни ред. То је оно што те изненади
кол`ко год да га чекаш у заседи. Што дође пред сам сан, пред
сам крај, пред саму смрт. Дође, па сан, крај и смрт отера у
ћошак а тебе прогласи победником на основу бодовне одлуке
судија. Чудо је једини гост ком се плаћа да дође, и скупо је до
зла бога иако траје само три дана. Јер, већ у четвртак постаје
интегрални део комада који се маже мармеладом од прошле
године.
Није чудо за свакога. Човек који верује у чуда мора бити
мало луд. Или много паметан. У сваком случају треба да је
кадар за тражење светла у мрклом мраку. За чекање звезде
репатице и када сви оду са плаже разочарани и поспани,
остављајући те међу празним конзервама пива поред
угашене логорске ватре. Треба се спремати за скок и кад ти
мајка, мајчин сине, каже „немој“. Чудо је за онога који узме реч
у свеопштем ћутању, за онога ко прихвати команду над
мувама без главе, за онога ко пљуне на смртну пресуду и
одбије цигарету пред стрељање јер је штетна за здравље.
Чудо је за ону мајку која је хранила дете усред уличних борби,
у диму запаљених аутомобилских гума. За мог друга Малету,
пошто је када су му рекли да ће ускоро умрети помислио
„...`бем му матер ја ћу, кад умрем, ујутро опет по млеко и
новине...“ (данас и даље пије пиво, пуши, и кад иде у трговину
не пролази кроз зид). Чудо је за онога ко шутне тројку у
задњем нападу, за онога ко се хвата за пенал у 90-том, за
онога ко стисне гас по киши пред циљном кривином.
Ја сам мали за велика чуда. Некако сам кукавички
неповерљив, изгужван од употребе и дубоко убеђен да` један
плус један` не могу бити више од два. Идем куд сам кренуо, и
да ми сад неко сто пута боље од овог понуди, ја бих одбио и
још бих га отерао у материну што ми скида оглав на који сам
навикао и који ми тако лепо стоји. А ето, и мени се десило
једно чудо. Или – чуданце, што би се рекло у деминутиву,
пошто сам сав деминутиван. Пре пар недеља покваре ми се
шоферска врата на Астри! Замислите... Искочила из лежишта,
као колено кад истегнеш лигаменте. Ако не закључам – врата
висе. Лупао сам кад затварам. Онда сам лупао јаче. Па још
јаче. На крају се после сваког затварања тих врата Астра
тресла као маслачак на ветру. Међутим, био сам решен да не
идем код мајстора, куд пукло да пукло. Трајало је, кажем,
недељама... А онда, ничим изазвано, ничим додирнуто сем
можда крилом анђела, врата су се поправила!!! Сама од
себе!!! Био је то фабрички дихтунг! Херметичко затварање!
Гурнеш прстом и – кврц, све легне на своје место. Магија...
Чудо! Окретао сам се око себе да није скривена камера, да
није комшија аутолимар са шрафцигером... Да није почетак
старачке деменције обогаћене акутном уобразиљом... Не,
врата су висила као сломљена рука гладијатора а сада
дихтују као портал Спејс шатла. Јбг, шта сам друго могао да
закључим сем да - ко у чуда не верује, чуда му се и не догађају.
Јесам мали за ретке ствари, али сам се обезобразио у
последње време. Кад је било могуће ово са Астром, ко зна
какве све перспективе стоје предамном а ја их нисам свестан
због затворености ума и недостатка квалитетне аутосугестије. Добро, можда нећу погађати са 6,75 као Ђорђевић, или
са пола терена као Кецман, али ћу успети да хипнотишем
зеца, или наведем супругу да ми направи кнедле са шљивама... Зато, свако јутро, пре него додирнем кваку излазних
врата, станем и промрмљам у браду: Сваког Дана У Сваком
Погледу Све Више Напредујем.

2019.
ЛЕГЕНДАРНЕ РАДНЕ
АКЦИЈЕ
Традиционални програм ‘’Убски графити’’, аутора
Милана Миловановића, посвећен минулим временима
када је Уб ‘’имао особену душу’’ и Убљане који су се
‘’преселили у легенду’’, ове године ће бити посвећен
раднима акцијама и убској Омладинској радној Бригади
‘’Милан Муњас’’’. Организациони одбор ће бити формиран
до краја овог месеца, а планирано је да вече, посвећено
убским бригадирима, са омажом онима који, нажалост,
више нису међу живима, буде приређено у септембру у
ресторану Мотела ‘’Окно’’.

Интернат наше младости

Иницијатори овогодишњих ‘’Графита’’ су, поред
аутора, још и Душан Радишић, Слободан Миливојевић и
Жикица Милошевић, а за сарадњу ће бити позвано још
неколико некадашњих команданата и трасера ОРБ ‘’Милан
Муњас’’, која је на радним акцијама широм Југославије,
седамдесетих и осамдесетих година прошлог века,
учествовала веома успешно, освојила на стотине ударничких значки, као и плакета међу којима је била највреднија- она која се звала ‘’Вељко Влаховић’’.
Програм ће се састојати од филма који ће бити
састављен од мноштва акцијашких слика, анегдода и сећања учесника, као и музике из времана када се сматрало за
велику част бити бригадир у ОРБ ‘’Милан Муњас’’ Уб.

На новој адреси:
Браће Недадовића бр.6, Уб

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

Мија Ранковић,
Брезовица

TMD Install

065/65-11-533
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У СУСРЕТ ВАСКРШЊИМ ПРАЗНИЦИМА

РАДОСТ ВАСКРСА
- Верницима Тамнаве честитам празник победе живота над
смрћу, празник Васкрсења Христовог – Архијерејски намесник
тамнавски, протојереј Станиша Ђокић
Празник којим се прославља
Исусов повратак у живот – Васкрсење,
један је од најрадоснијих празника међу
децом и хришћанским верницима. Ове
године, Васкрс ће се прослављати у
недељу 28. априла. Припреме традиционално почињу на Велики четвртак
25. априла (дан причешћа), Литургијом у
седам часова и Бденијем – 12 јеванђеља, у 18 часова. На Велики петак износи
се Плаштаница из олтара, и поставља
на „Христов гроб“. На овај дан, 26.
априла, не служи се Литургија, звона не
звоне, већ се уз строги пост и тишину
одлази у цркву. Верници дежурају поред
Плаштанице, која ће бити изложена све
до свечане Васкршње Литургије.
Богослужење почиње у седам часова,
Вечерње је у 15 часова, а Мало
повечерје од 18 часова. Акатист распетом Христу, служиће се у 22 часа.
У Велику Суботу, 27. априла, Литургија ће почети у седам часова, а
Акатист распетом Христу у 18 часова.
Свечана Васкршња Литургија, коју ће
служити свештенство Храма Христа
Спаситеља, на челу са Архијерејским
намесником тамнавским, протојерејем
Станишом Ђокићем, уз појање убског
црквеног хора „Пресвета Богородица
Тројеручица“, обавиће се у пет часова.

На Васкрсни понедељак и уторак,
литургије ће почињати у седам часова.
Архијерејски намесник тамнавски,
протојереј Станиша Ђокић, упутио је
свим верницима честитку за Васкршњи
празник:
- У радости празника Васкрсења
Христовог, у име епископа ваљевског
Господина Милутина, у име свештеника
тамнавског намесништва, и у своје
лично име, верницима Тамнаве честитам празник победе живота над смрћу празник Васкрсења Христовог, са
најрадоснијим хришћанским поздравом: Христос Васкрсе - Ваистину
Васкрсе!
Д.К.

РОДИТЕЉИ ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА И РЕТКИХ БОЛЕСТИ

БОЛОВАЊЕ УЗ НАДОКНАДУ
СТО ОДСТО
Почетком априла, родитеље деце
оболеле од карцинома, као и родитеље
деце оболеле од ретких болести,
обрадовала је вест да је Скупштина
Србије усвојила измене Закона о здравственом осигурању, предложеном од
стране НУРДОР-а и НОРБС-а, по којем је
предвиђено да боловање родитеља,
док траје лечење, буде уз надокнаду
зараде од 100 одсто. На ову одлуку,
чекало се шест година.
- Након шест година упорне борбе,
НУРДОР је истрајао и овог пута.
Пресрећни смо што ће овим законом
многи родитељи бити ослобођени
бриге везане за посао и што више
ниједан родитељ неће остати без посла
за време лечења детета. Ова подршка

НА ПРОДАЈУ
2
ЛОКАЛ од 30 m
Првомајска улица 59, Уб
уз могућност
изнајмљивања још 59 m2

060/3235-625

много значи у
тим тешким данима и деци, јер
ће њихови родитељи бити уз њих
док траје лечење
– рекла је Ивана
Станојловић,
представник убског НУРДОР-а,
који је захвалан Ивана
свим волонтери- Станојловић
ма, донаторима и
медијима зато што су били уз њих у
борби за „боловање“ јер, како наводе,
њихова подршка им је неизмерно
важна. Остаје да се види како ће се овај
Закон примењивати у пракси.
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АКТУЕЛНЕ ОПАСНОСТИ

ПЕТА
ГЕНЕРАЦИЈА
Мобилни телефон, пред сам крај
прошлог века, могли су да купе само
они са дубљим џепом. Кад су се
појавиле прве мотороле, сименси и
други, цена им је била и по неколико
хиљада марака, а већ 1998. неколико
Убљана је могло да се похвали мушком
(већим) и женским мањим апаратима
за даљинску комуникацију који су
могли да се набаве, углавном у иностранству, по цени од око хиљаду марака.
Већ 2000.године Сименс са антеном од око 25 сантиматера (извлачила
се из телефона) коштао је око 150
марака, али полован...
После је ишло све много брже.
Појавиле су се Нокие, Алкатели и
разне друге марке, да би, на почетку
друге деценије овог века и Кинези
ушли у трку са својим јефтинијим
моделима који су, у старту, били мање
популарни јер су се, релативно, брзо
кварили...
Онда су се појавили андроиди паметни телефон са тач екранима и
апликацијама које су биле чудо модерне сајбер технологије.
Телефоне малих димензија, који
су дуго били знак друштвеног престижа, заменили су таблети величине
некадашњих џепних књига. И - тренутно, што је таблет већи, то је власник
важнији и уочљивији у друштву.
Међутим, светске телекомуникацијске фирме започеле су увођење
бежичне мреже пете генерације (5G),
коју представљају као технологију
’’паметник кућа’’, ’’паметних аутопутева’’ ... Сви апарати којима ће се
служите генерације у блиској будућности (шпорети, фрижидери, машине
за прање...), а затим, и све остало, биће
прикачени на интернет. Кажу да би ова
‘’пета генерација’’ требало да заживи
већ идуће године. Тада ће бежична
комуникација бити могућа, преко
многобројних сателита у Земљиној
орбити, са сваке тачке на овој планети.
Ипак, пета генерација бежичних
комуникација носи собом и велике
опасности за цео живи свет на Земљи.
Јачина зрачења ће бити за више
десетина, а можда и стотина, пута већа
од данашњег нивоа. Научници су,
прошле године, потписали петицију са
захтевом да се обустави увођење ове
технолошке иновације. О томе се није
писало ни у светским медијима. Али,
то није једини проблем са којим ће се.
већ у блиској будућности суочити
човечанство. Глобално отопљавање,
луда трка у наоружању, општи пад
моралних вредности, понајвише, код
оних који, из сенке, управљају светом.
Да ли Ротшилди имају свој план и
са 5G?
М.М.

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Јавите нам на:
064/2180-588 и 064/484-20-50
e-mail: glastamnave@gmail.com
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ОДРЖАНО ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ОСНОВЦЕ

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

ШТА ЗНАШ
О САОБРАЋАЈУ

ТРИ УЧЕНИЦЕ НА
РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

Локална самоуправа обезбедила по
бицикл за све четири школе учеснице

Тања Исаиловић, Милица Лештарић и Катарина
Станковић обезбедиле пласман на државни
ниво надметања у моделарским дисциплинама

Радљевској ОШ „Душан Даниловић“ ове године је
поверена организација 13. општинског такмичења основаца из
техничког и информатичког образовања „Шта знаш о саобраћају“, на коме су учествовале екипе из све четири тамнавске
основне школе. Надметање је одржано у мушкој и женској
конкуренцији, у узрасним категоријама Б (старости 10, 11 и 12
година) и Ц (13 и више година), а првопласирани и другопласирани ђаци стекли су право учешћа на Окружном такмичењу,
чији ће домаћин 13. маја бити Издвојено одељење у Врелу.
У старосној групи Ц за девојчице највише бодова имала је
Ања Стаменковић из ОШ „Милан Муњас“ Уб, друго место
освојила је Милица Рикановић, ученица ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани и треће Горана Перишић из убске школе. У
истој категорији за дечаке, прва два места заузели су убски
основци Огњен Кузмановић и Никола Лелићанин, док је трећи
био Урош Ранковић из ОШ „Свети Сава“ Памбуковица.

Тамнавски основци и ове године показали су одличне
резултате на Окружном такмичењу из техничког и информатичког образовања (ТИО), док ће три ученице представљати
своје школе и убску општину и на Републичком такмичењу.
Из ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани, пласман на државни
ниво надметања оствариле су Тања Исаиловић, која је на
Окружном била прва и Милица Лештарић са освојеним другим местом. Обе ученице похађају пети разред и прве две
награде избориле су у дисциплини аутомоделарство. Учешће на Републичком такмичењу обезбедила је и Катарина
Станковић, ученица осмог разреда радљевске ОШ „Душан
Даниловић“, која је била друга на Окружном такмичењу ТОИ
у секцији бродомоделарство.

Тања Исаиловић

Награђени ученици
У млађој, Б категорији за девојчице прво место припало је
Теодори Ранковић из убске школе, друго Јовани Мирковић из
Бањана и треће Сари Теодосијевић из Радљева. Међу дечацима, најбољи је био Лазар Нешић из ОШ „Милан Муњас“,
другопласирани је Михајло Марјановић из бањанске школе, а
на трећој позицији Филип Васиљевић из ОШ „Душан Даниловић“. Најбољи такмичари награђени су дипломама, док је
Општина Уб, као генерални покровитељ манифестације, и ове
године за све четири школе учеснице обезбедила по једно
бицикло.
Знање ученика, који су се такмичили у познавању саобраћајних прописа и вожњи бицикла на полигону спретности,
оцењивала је стручна комисија у саставу Ивана Николић,
мастер инжењер саобраћаја, саобраћајни полицајац Милан
Јеремић и представник АМСС Јован Јовановић. Директорка
ОШ „Душан Даниловић“ Светлана Максимовић посебно се
захваљује Аци Илићу из Горњег Радљева, који је школски
полигон опремио елементима за ово такмичење.
Д.Н.

Милица Лештарић

Ђаци моделарске секције ОШ „Рајко Михаиловић“ и
раније су освајали вредне награде на такмичењима, били су
чак и држвни прваци у аутомоделарству и појединачно и
екипно, те њихов последњи успех не изненађује. Он је, пре
свега, резултат преданог и континуираног рада ученика и
њиховог наставника техничког и информатичког образовања Горана Косанића, који је поносан на знање, таленат и
спретност младих Бањанаца.
-Већ девету годину узастопно водим децу на такмичења, а ове смо први пут имали победника Округа из
аутомоделарства захваљујући Тањи Исаиловић, док је њена
вршњакиња Милица Лештарић заузела друго место у
конкуренцији ученика петих разреда са подручја Колубарског округа, тако да обе иду на Републичко такмичење.
Рачунајући ове две последње, укупно 29 награда су моји
ђаци освојили на такмичењима у моделарским дисциплинама“, истиче Косанић, који 13 година ради као наставник
ТИО у бањанској школи. Поред Тање и Милице, на Окружном
такмичењу учествовала су још два ученика ОШ „Рајко
Михаиловић“, али нису успели да се пласирају даље.

Катарина Станковић и Снежана Ђокић
Његова млада колегиница из ОШ „Душан Даниловић“,
Снежана Ђокић такође је веома поносна на остварене резултате. „На Окружном такмичењу учествовале су две ученице
наше школе, а освајањем другог места из бродомоделарства, Катарина Станковић је обезбедила себи пласман и
на Републичко. Спремале смо се додатно за такмичење,
вежбала сам са њима и на и ван часова и презадовољна сам
њиховим успехом, с обзиром да је моја друга ученица Ана
Вујовић на Окружном заузела високо треће место из ракетног моделарства“.
Катарина нам открива да јој ово није прво учешће на
такмичењу, али јесте највећи успех, те да ће на Републичком
не само склапати бродовове, већ ће их пуштати и да плове
Д.Недељковић
на води. Добар ветар Катарина!

КУЛТУРА

18.април 2019.г.

НА МАЛОЈ СЦЕНИ ДОМА КУЛТУРЕ
ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

„СТАРА СРБИЈА
И АЛБАНИЈА“
Књигу представили преводилац Весна Смиљанић
Рангелов, уредник издања, историчар Борисав
Челиковић и историчар проф. др Милош Ковић.
У о р г а н и за ц и ј и Гр а дс к е б и бл и от е к е „ Б ож и д а р
Кнежевић“, на Малој сцени Дома културе, организована је
промоција књиге „Стара Србија и Албанија“ Ивана
Степановича Јастребова. После промоције нешто лаганијег
штива, убској читалачкој публици приближена је и озбиљнија
тема од историјског и геополитичког значаја. Књигу су
представили преводилац Весна Смиљанић Рангелов,
уредник издања, историчар Борисав Челиковић и историчар
проф. др Милош Ковић.
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У ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ“

„ПОЕТСКИ СУСРЕТИ“
Тридесетак тамнавских основаца такмичило
се у лепом казивању стихова
Основна школа „Рајко Михаиловић“ из Бањана по
четврти пут је организовала манифестацију такмичарског
карактера, под називом „Поетски сусрети“. Наступило је
тридесетак рецитатора из све четири основне школе на
територији општине, подељених у две категорије, који су се
надметали у казивању стихова. Стручни жири донео је
једногласну одлуку да прво место у категорији од првог до
четвртог разреда припадне Давиду Алексићу, ученику ОШ
„Свети Сава“ из Памбуковице, друго је заузела Марија Исић
из исте школе, док је трећа била Сара Крстић из Бањана. У
категорији од петог до осмог разреда, прво место освојио је
Александар Милићевић из ОШ „Рајко Михаиловић“, друго
Анђела Моловић из Памбуковица, а треће Софија Веселиновић из убске ОШ „Милан Муњас“. Додељене су и две
награде публике у нижем узрасту и то Бањанцима Лазару
Вукосављевићу и Матеји Лукићу. Најуспешнији рецитатори
награђени су књигама, које су им даривали ОШ „Рајко Михаиловић“ и Градска библиотека „Божидар Кнежевић“.
Особеном емоцијом, сигурношћу и убедљивошћу
посебно се издвојио првопласирани у старијој категорији,
осмак Александар Милићевић, који је учествовао и на
претходна три такмичења у својој школи.
- Трудио сам се да што боље спремим песму „Наш тајни
језик“ од Ратка Петровића и драго ми је да сам победио, јер
до сада нисам освајао прва места. Дечаци су, махом, више
за спорт, али ја сам другачији, више волим поезију, искрен је
био млади и талентовани рецитатор Александар.

Тема од историјског и геололитичког значаја
привукла је пажњу Убљана
Модератор вечери била је директорка библиотеке Јелка
Панић. После краћег представљања књиге, која је настала на
основу рукописа руског дипломате Јастребова, публика је
чула излагање проф. Ковића, а затим и преводиоца Весне
Смиљанић Рангелов, која је говорила о сложености свог дела
посла, превођењу рукописа старог 100 година.
Ова књига говори о службеним путовањима Јастребова,
руског дипломате, представника Руске царевине. Као руски
конзул у Турској, пропутовао је и упознао Стару Србију,
Македонију и Албанију и записао да је на простору Подримља
у другој половини 19. века, дошло до потискивања српског
становништва и његовог потпуног протеривања.
- У складу са Јастребовим поимањем 'Старе Србије', да
се она протеже на север од Пећи, на југ до Охрида, да захвата
долину Вардара и Косова, тај појам је ушао у српску науку и
српску државност. Неких десет одсто цркава и манастира које
постоје данас на простору Метохије и Македоније, једини је он
забележио. Бележио је и примере арнаућења и исламизације,
последње хришћане у неким селима. То су углавном биле
жене, пошто су мушкарци први примали Ислам, а неке жене су
и умирале у својој вери. Забележио је неколико случајева да
су синови муслимани сахрањивали своје мајке, хришћанске
вере. Ово дело врви од података, до којих, на другом месту,
немамо могућности да наиђемо – рекао је уредник и приређивач књиге, историчар Борисав Челиковић, који се бави
пореклом становништва Србије и који је већ истраживао на
Убу.
Убска публика је била заинтересована да поставља
питања и коментарише догађаје из прошлости, али и садашњости, везаних за ову тему. Дело „Стара Србија и Албанија“,
објављено је први пут на руском језику 1904. године, а прво
издање Службеног гласника, распродато је за шест месеци.
Очекује се и треће издање ове књиге, у којој су објављене
старе, оригиналне слике из прошлог века.
Д.Капларевић

Најбољи рецитатори
Професор српског језика и председник жирија Немања
Петровић сматра да је квалитет казивања био на задовољавајућем нивоу, уз савет ученицима да се при избору песама
опредељују за оне стихове које су примерене њиховим
годинама „што је углавном савремена поезија мање познатих аутора“.И овогодишњи „Поетски сусрети“ су према
речима Веселинке Симоновић, наставнице српској језика у
бањанској школи, испунили своју сврху, а то је популаризација поезије, ширење круга рецитатора и подстицање
деце да негују лепу реч.
Д.Недељковић

NA NOVOJ LOKACIJI
- STADION FK JEDINSTVO
Jela po poruxbini:
- RIBQA I JUNE]A ^ORBA
- PREBRANAC
- POSNA I MRSNASARMA
JELA SA RO[TIQA

OBU}AR "[uca"
na Gradskom trgu
Ub
- Све врсте поправки
- Израда нове обуће
по наруџбини

Ub

064/47-44-865

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

064/25-69-951

Uvek sve`a riba ({aran - pastrmka)

Радно време:
радним данима 7-15 h
суботом 7-12 h

Restoran
014/411-989

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210
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У ПЕРИОДУ ОД 15. ДО 22. АПРИЛА

17. ФЕСТИВАЛ
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
За учешће се пријавило око 300 такмичара
из целе Србије, потом БиХ, Републике
Српске, Македоније и први пут и из Хрватске
У Школи за основно музичко обра зовање „Петар
Стојановић“ у току је 17. Интернационални Фестивал музике и
уметности, који ће трајати до 22. априла. Убска смотра музичких
талената је такмичарског карактера и одржава се у дисциплинама клавир, хармоника, соло певање, гитара, гудачи, дрвени
дувачи и камерна музика, а такмичење се одвија по разредима за
основне и средње музичке школе. За учешће се пријавило око
300 младих музичара, што је за педесетак више него прошле
године. Осим такмичара из целе Србије, своје представнике
имају и Босна и Херцеговина, Република Српска, Македонија и
први пут Хрватска (Загреб и Вараждин).
Владимир Ђенадер, директор ШОМО „Петар Стовановић“
истиче да је за школу посебно важно што на Фестивалу учествује
и педесетак убских ђака.
„Све што радимо, највише радимо због наше деце, како би
их мотивисали да више вежбају. Имају прилику да се покажу и
докажу у својој школи, тако да не морају да путују у друга места,
него се такмиче у свом и то на фестивалу који, осим што има
традицију, ужива и значајан углед у Србији“, напомиње Ђенадер.

ПРОМОЦИЈА РУСКОГ ЈЕЗИКА НА УБУ
– ПРВИ ТОТАЛНИ ДИКТАТ

ВЕЛИКИ ОДЗИВ
УЧЕСНИКА
Учествовало преко 50 људи.
Похвале за организацију и покровитеље пројекта.
У сали Гимназије „Бранислав Петронијевић“, 13.априла,
одржан је „Тотални диктат“, по чему се Уб издвојио од
осталих градова, придруживши се Београду, Новом Саду и
Бајиној Башти, учешћем у пројекту промоције руског језика.
Учествовало је преко 50 људи, основаца, средњошколаца,
али и одраслих, који су радили ТруД тест и диктат на руском
језику.

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА
ЈЕЗЕРА
Група грађана која се бори за што чистију животну
средину наше општине, коју несавесни појединци свакодневно
загађују, организовала је још једну, нешто мању, акцију
чишћења смећа око ламела, простор иза маркета „Трлић“,
недалеко од Спортског центра „Школарац“ и аутобуске
станице. Овог пута, прикупљено је 40 килограма отпада.
- Чистили смо двориште ламела са задње стране. У том
кругу смо проналазили тегле од туршије, лименке од сокова,
енергетских пића и пива, пластичне и стаклене флаше. Пре
акције, имали смо утисак да нема пуно посла, али смо
погрешили. Било је доста смећа на тако малом простору.
Скупили смо десет огромних кеса. Лепо је осврнути се на чист
простор, али истовремено тужно је што ће та слика зелене
чисте површине бити запрљана већ за пар дана – разочарано је
рекла Милица Пушоња, која је са још петоро волонтера, од
којих је и једно дете, учествовала у акцији чишћења.

Поред такмичарског дела, значајан део свих, па и 17.
издања Фестивала су пратећи програми. Манифестација је у
понедељак, 15. априла, отворена концертом београдског
гитаристе Николе Бенгина, среда је била у знаку чаробног звука
хармонике професора Миодрага Крстића, док ће се у петак, 19.
априла, на заједничком наступу представити ученици јагодинске
МШ „Владимир Ђорђевић“ и убске „Петар Стојановић“. Као и
претходна, и овогодишње такмичење младих музичара се завршава концертом лаурета и доделом награда, што је заказано за
22. април. У оквиру пратећег фестивалскох програма, у свечаној
сали школе приређена је и изложба слика убског уметника Драгана Гавриловића.
Поред Општине Уб, као генералног покровитеља, реализацију 17. Фестивала су подржали Комунално предузеће „Ђунис“, Земљорадничка задруга „Трлић“, Пекара „Марковић“,
Д.Н.
кафе-пицерија „Жил Верн“ и бензинска станица МБМ.

Тест није био тежак, јер је прилагођен странцима који га
уче, а задаци су били у виду укрштеница, слагања слова у
реченици, преписивања реченице, допуњавања потребним
речима у одређеном глаголском времену.
– Руски правопис није фонетски, као што је српски и
зато писање диктата на руском изискује посебну врсту интелигенције. Сваке године се састављају посебни текстови за
'Тотални диктат', што уме да привуче оне који га пишу – рекао
нам је Растислав Марковић, један од учесника, иначе
наставник руског језика у ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани.
Сви учесници добили су пригодне поклоне, а заједнички утисак био је, да је организација била на врло
високом нивоу. Координатор „Тоталног диктата“ на Убу била
је наставница руског језика Милица Ђукановић, а у реализацији теста, помогли су јој волонтери, техничка подршка и
професори руског језика Јелка Панић, која је читала два
диктата и Мира Ђокић, професор руског у убској Гимназији.
- Презадовољна сам. Сигурна сам да смо оставили леп
утисак на све учеснике. Наши партнери у овој акцији били су
Општина Уб, која се прва одазвала нашем позиву и доста нам
помогла, ЗЗ 'Трлић', Фото 'Пани', који је обезбедио рекламни
и промотивни материјал, Градска библиотека 'Божидар Кнежевић' која ће наградити прва три места и Гимназија 'Бранислав Петронијевић', која је обезбедила простор- додао је
Марковић.
Резултате теста и диктата, који су анонимни, учесници
могу погледати на страници „Totaldict.ru“.
Д.К.

„ФРАНКОФОНИЈА“ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

У СЛАВУ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА И КУЛТУРЕ
Ученици Гимназије „Бранислав Петронијевић“ и Техничке
школе и ове године укључили су се у „Франкофонију“, велику
културну манифестацију која слави француски језик и културу.
За тај догађај припремили су драматизацију романа Милована
Витезовића „Лајање на звезде“, по коме је снимљен и истоимени култни филм. Средњошколци су упризорили шест
најупечатљивијих сцена из популарног дела, а у оквиру
заједничке приредбе на француском језику, која је изведена у
пуној школској сали, својим другарима су Француску представили и кроз популарне музичке нумере и рецитале. Програм су
осмислиле професорке француског језика Милица Степановић, Марина Милошевић и Биљана Лазић, док је у његовој
реализацији учествовало 30 ђака.
Ово је трећа година заредом како убски средњошколци
припремају „Франкофонију“. Код нас се, иначе, прославља од
2006, када се Србија прикључила Светској организацији
франкофоније, која тренутно окупља 88 држава.

ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

ОДРЖАН ПРОБНИ
ЗАВРШНИ ИСПИТ
У петак и суботу 12. и 13. априла, одржан је пробни
завршни испит за ученике осмог разреда. Првог дана,
ученици су полагали тест из математике, након чега су
попуњавали анонимну анкету, која је послата у Завод за
вредновање квалитета рада. Другог дана, ученици су реша-

Ученици осмог разреда ОШ „Милан Муњас”
на пробном завршном испиту
Учесници „Тоталног диктата” на Убу

Фестивалски амбијент у ШОМО „Петар Стојановић”
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Последња у низу акција:
Чишћење смећа у околини ламела
Поводом Светског дана планете Земље (22. април), у
недељу, 21.априла, биће организована велика акција чишћења
приобаља Паљувског језера, како би се скренула пажња на
проблем загађења који на језеру постоји. Окупљање заинтересованих грађана и волонтера је у 11 часова код великог контејнера, изнад некадашњег ресторана. Кесе и рукавице су обезбеђени, а чистиће се најпрљавија страна језера, ка Јабучју, у
периоду од 11 до 12.30 часова. На Фејсбук страници „Зелени
Уб“, постављена су обавештења о свим акцијама.
Д.К.

вали тест из српског језика и комбиновани тест, који је обухватао познавање градива из хемије, физике, биологије,
историје и географије.
- Ово је јединствена прилика да пробају да истестирају
своје знање, да видимо шта је то што ученици нису довољно
савладали и шта је то на чему треба даље радити до полагања завршног испита – објаснила је сврху пробног испита
Живана Баратовић, директорка ОШ „Милан Муњас“.
Ова активност, прописана је од стране Министарства
просвете и предвиђена је Годишњим планом рада школа.
Обавезна је за све ученике, а нису изашли само они који су
били оправдано спречени. У ОШ „Милан Муњас“, од 171
ученика осмог разреда, тесту је приступило 167 ученика, од
којих је четворо полагало по измењеним процедурама, а
четворо у оквиру Издвојеног одељења деце са сметњама у
развоју. У ОШ „Рајко Михаиловић“ изашло је 38 од 41
ученика, у ОШ „Душан Даниловић“ – 25 од 28 ученика, а у ОШ
„Свети Сава“, пробне тестове полагало је 17 ученика.
Д.К.

ШКОЛСКИ СПОРТ

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У „ШТАРК“ АРЕНИ
Девојчице освојиле друго, а дечаци - треће место на Међуокружном такмичењу у Београду у школском рукомету
Рукометаши и рукометашице ОШ „Милан Муњас“, победници Окружног такмичења за школску 2018/2019. годину,
учествовали су на Међуокружном такмичењу, 4. априла у
„Штарк“ арени, где су рукометне вештине одмерили са
најбољим дечацима и девојчицама из Београда, Сремског и
Мачванског округа.
Иако је међу основцима постојала јака жеља да се
пласирају на Државно првенство, своје тежње покушаће да
реализују следеће године. Дечаци су на старту такмичења, у
полуфиналу, изгубили од ОШ „Јанко Веселиновић“ из Шапца,

Мушка рукометна селекција

Ученици Гимназије „Бранислав Петронијевић“
и Техничке школе „Уб”

Женска рукометна селекција

резултатом 19:16, а девојчице су победиле тим из Руме и пласирале се у финале Међуокружног такмичења, али су их ипак
надиграле вицешампионке Државног првенства, девојчице из
ОШ „Цана Марјановић“ Раља (општина Сопот).
Рукометаше је предводио наставник физичког васпитања
Дејан Петровић, а велику подршку имали су и од управе и
тренера РК „Уб“ – Љубомира Марковића, Дејана Лукића и
Д.Капларевић
Ненада Рогића.
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ОКО НАС

РЕКЕ ТАМНАВА И УБАЧА - НЕКАДА

КАКО СЕ ИШЛО
’’У РИБУ’’
Некада је река Тамнава, и поред своје тамне воде по
којој је и добила име, била чиста, а земљиште поред њеног
тока је имало велику вредност. Била је, сећају се старији,
богата рибом, а нарочито речним раковима у њеном горњем
току, изнад Коцељеве. Имала је пешчане спрудове које су
мештани околних села звали ‘’бродовима’’. Млади мушкарци
су, недељом и за црквене празнике, када се ‘’није радило - ко
је православне вере’’, у групама, ишли ’’у рибу’’. Поскидали
би се крај реке, неко од најмлађих је био задужен да носи
одећу, а они су, потпуно наги, ишли кроз воду, гурали руке у
чкаље, које су се налазиле испод врбовог корења, и рукама
хватали крупније примерке кленова, а нашао би се ту и по
који шаран.
А кад би речни ток ‘’свратио’’ до неке домаћинске
баште у којем би ‘’женскадија’’ брала крупне непрскане
плодове парадајиза, настала би цика, док би се мушкарци
сакривали у води, а понеко би избацио и уловљену рибу на
траву на обали, као поклон и поруку некој намигуши.
Генерације које су овако ишле ‘’у рибу’’ сада су у
дубокој старости, а неки, нажалост нису више међу живима.
Али, није међу живима, нажалост, већ подуго, ни река

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ УБ
БИО ДОМАЋИН ЕМИНЕНТНОГ СКУПА

СУДИЈЕ ПОЛАГАЛЕ
ЗА РЕПУБЛИЧКО ЗВАЊЕ
По први пут је на територији колубарског округа
организован тест за полагање судија за другу категорију, у
организацији ССО Уб 14 младих арбитара са територије
Западне Србије (Петровац, Горњи Милановац, Чачак...)
успешно је прошло тестове за звање републичког судије, а
недавно отворени хотел "Уб" угостио је изузетно угледне
спортске раднике којима је домаћин био председник
Спортског савеза општине Уб Небојша Живановић.

Река Тамнава у свом току кроз Шабачку Каменицу
(општина Коцељева), фото: www.wikimedia.org
Тамнава. Ако би неко покушао, овог лета ,да хода речним
коритом Тамнаве (ретко где је дубина већа од око метар),
морао би да се обује и опет би ризиковао да се повреди на
нагомилано стакло и разни метални отпад који се наталожио
на дну. Али, оно што је најтужније, у Тамнави од Коцељеве
низводно нема живота. Отпад које испушта тамoшња
индустрија, уз онај који се додаје у току кроз убску општину,
уништио је све живо. Пoвремено се, на површини појаве ситне
рибе као доказ жилавости живота или заостале млађи у
потоцима који се, кад има падавина, уливају у ову некада
дивну реку.
Прича о Убачи је истоветна. Вода негде нестаје пре
њеног уласка у Уб, ток кроз град је одавно регулисан
(исправљен), па, воде има само када су веће кише. А старији
Убљани се сећају да је Убача имала и своје плаже: Коњски вир
(био је, негде, у старом користу преко пута садашње хале
спортова), Мале и Велике жиле, где су се купали млађи јер је
поменути вир био дубок око три метра и ту су приступ имали
само добри пливачи... А била је и Поповића воденица...
Обе реке одавно, већ, нису речни токови погодни за
купање и живи свет. Радећи против себе и против будућности
планете, човек је загадио своју околину. Имали смо, недавно,
ружан пример леша свиње на језеру у Паљувима. Било је тога
и у прошлости, али сада, уз све друго, то је неопростив атак.
Тамнава и Убача, можда нису изгубљене, али само ако
би њени загађивачи, строжијим контролама, били приморани
да се држе закона, а зна се шта је у складу са прописима, а шта
М.М.
није.

МИОНИЦА УЛАЗИ У ГЛОБАЛНИ СИСТЕМ
ПОНУДЕ ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА

ДЕО СВЕТСКЕ МАПЕ

Еминентна судијска имена на Убу
Престижну делегацију предводили су легендарни
судија старе Југославије Здравко Јокић, сада уважени
предавач, УЕФА посматрач Бошко Јованетић из Ужица и
Драган Радуловић, председник судијске организације
Западне Србије. Угостили су Убљани и Игора Радојичића,
секретара судијске организације ФС Србије, а списак
високих званичника заокружили су Миливоје Аксентијевић, Бојан Стојановић (председник судијске организације Источне Србије), Зоран Шипчић, Зоран Петровић,
Милован Срећковић, Мића Матић и Ненад Курчубић, као и
два велика судијска имена из блиске прошлости- Мајо
Вујовић и Ваљевац Слободан Веселиновић.
Одржан је и састанак Комисије за унапређење
суђења на чијем је челу Бошко Јованетић, а госте је
поздравио и председник ФС колубарског округа Александар Јовановић-Џајић, у друштву сина Немање,
перспективног махача Српске лиге "Запад".
Б.Матић

Општина Мионица на велика врата улази у систем
понуде туристичких дестинација на глобалном нивоу, пошто
је ових дана на иницијативу председника Општине Бобана
Јанковића успостављена сарадња са вишеструко награђиваном компанијом Glob Metropoliten Tours која је лидер у
области рецептивног туризма Србије. Наиме, са овом компанијом је покренут заједнички пројекат формирања специфичних туристичких аранжмана намењених домаћим и
иностраним туристима. На тај начин ће општина Мионица
бити укључена у међународне резервационе системе Fly
Dubai Holidays, Get your guide, GTA i Viator, а током априла
месеца туристичка понуда мионичког краја биће представљена на светским сајмовима “9th business forum of CEEC &
China” у Дубровнику, “COTTM - China Outbound Travel Tourism
Market 2019” у Пекингу и “Arabian travel market” у Дубаију. А.К.
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Lajkova~ka panorama

ВЕЛИКИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАНОВИ У ЛАЈКОВЦУ

У НАЈАВИ БЛИЗУ
МИЛИЈАРДУ ДИНАРА
ОД ДРЖАВЕ
Општина Лајковац би, у овој години, требала да добије
близу милијарду динара од Републике Србије за
реализацију неколико важних инфраструктурних пројаката,
који се тичу путне и водоводне мреже, као и обнове
школских објеката. Председник општине Лајковац Андрија
Живковић, након прошлонедељне седнице Општинског
већа, најавио је неколико капиталних пројеката који ће се
радити у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања, која би
требала да финансира реконструкцију водоводне мреже у
насељеном месту Лајковац у вредности од 240 милиона
динара, као и реконстукцију лајковачке Средње школе и
основне школе у Бајевцу у износу од 340 милиона динара.
Поред тих пројеката, радиће се и на реконструкцији путева
који су оштећени изградњом Коридора 11 и оних коју су у
надлежности Путева Србије у шта ће бити уложено око 300
милиона динара.
- Након недавног састанка са потпредседником Владе
Небојшом Стефановићем, општинско руководство добило
је позитиван одговор за реконструкцију три деонице, укупне
вредности 300 милиона динара. Очекује се да бар две
деонице буду одобрене. У питању су деоница од пепељевачке рампе ка Пепељевцу, Боговађи и Доњем Лајковцу,
заправо траса старе “ћирине” пруге, али обухвата и
Железничку улицу која иде уз саму пругу Београд – Бар, у
дужини од девет километара. Очекује се да те радове,
вредне 120 милиона динара, финансирају Путеви Србије.
Друга деоница је пут који пролази кроз центар Јабучја,
полази од Милановића рампе и завршава на убској
територији код језера Паљуви, такође негде у дужини од
девет километара. Реконструкција те деонице ће се радити
највероватније прво од Милановића рампе до цркве у
Јабучју, а вредност тих радова је негде око 60 милиона
динара. Трећа деоница је стари обреновачки пут, од
Милановића рампе ка Доњем крају Јабучја и Скобаљу у
дужини од 8,5 километара и вредност тих радова је 117
милиона динара. Невезано од ова три пута је комплетна
реконструкција важног и фреквентног пута Лајковац –
Словац, који ће држава урадити у наредном периоду. Оно
што је јако битно, локални пут који је највише оштећен
изградњом Коридора, од Пепељевачке рампе до Плавог
моста ће бити реконструисан и радови ће кренути до јуна
месеца- најавио је Живковић.

Андрија Живковић,
председник општине Лајковац

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ЛАЈКОВЦУ
- Реконструкција водоводне мреже у вредности од 240
милиона динара (инвеститор: Канцеларија за јавна
улагања)- у продецури;
- Реконструкција Средње школе Лајковац и основне школе
у Бајевцу у вредности од 340 милиона динара (инвеститор: Канцеларија за јавна улагања)- одобрено;
- Реконструкција регионалног пута од пепељевачке рампе
ка Пепељевцу, Боговађи и Доњем Лајковцу у дужини од
девет километара - вредност 120 милиона динара
(инвеститор: Путеви Србије)- у процедури;
- Реконстукција регионалног пута који пролази кроз
центар Јабучја, од Милановића рампе до језера у Паљувима у дужини од девет километара - вредност 60 милиона динара (инвеститор: Путеви Србије)- у процедури;
- Реконстукција старог обреновачког пута, од Милановића
рампе ка доњем крају Јабучја и Скобаљу у дужини од 8,5
километара - вредност 117 милиона динара (инвеститор:
Путеви Србије)- у процедури;
Према његовим речима, завршена је и комплетирана
документација са Канцеларијом за јавна улагања за реконструкцију средње школе и основне школе у Бајевцу, а у наредним недељама биће расписана и јавна набавка, док би радови требало да почну током летњег распуста.
Поред тога, општина Лајковац је прошла први круг на
Конкурсу за реконструкцију водоводне мреже на територији
Републике Србије и има рок до Нове године да припреми
техничку документацију. Пројекат се односи, пре свега, на
реконструкцију водоводних азбестних цеви, као и деонице са
мањим пречником цеви на којима долази до најчешћих
кварова, замену свих водомера за локална домаћинства и
системе који омогућавају праћење свих кварова.
- Укупна вредност ових радова, које би финансирала
Канцеларије за јавна улагања, је 240 милиона динара а
реконструкција водоводне мреже би почела у првим јесењим
месецима. Већ у септембру би Лајковац био једно велико
градилиште. Од буџета од два милиона евра, 15 посто биће
опредељено за реконструкцију и изградњу подстаница у
Ћелијама и Лајковцу. Овим пројектом значајно ће се смањити
губици у мрежи и побољшати снабдевање водом, посебно
виших делова Лајковца и Ћелија- истакао је Живковић и
додао да је то највећи капитални пројекат у протеклој
деценији и да се са разлогом очекују позитивне вести са овог
конкурса.
Милован Миловановић

ЗАНИМЉИВОСТИ

ВРЕМЕ КАДА ЈЕ МИЛЕ
ИШАО ЛАЈКОВАЧКОМ ПРУГОМ
Ко је Миле из чувене песме „Иде Миле Лајковачком
пругом“? Песму Иде Миле Лајковачком пругом 80 тих година
прошлог века снимили су Тома и Андрија Бајић (дует браћа
Бајић) родом из Јабучја, где су је и забележили од једне
старије жене. Мелодију им је показао оперски певач Живан
Сарамандић. Песма има ритам јединицу, као код босанских
севдалинки што не чуди јер је Лајковац у једном периоду
своје историје припадао Дринској бановини. Касније је
Предраг Живковић Тозовац у рефрен додао и шумадијску
двојку чиме је песма добила на динамици. Често се поставља питање „Ко је Миле, и зашто иде пругом?“ Миле је сваки
Колубарац, Шумадинац, Тамнавац тако назван од милоште.

Песма је у принципу женска и упућена је свом Милу (милом,
драгом). То срећемо и у другим изворним песмама: „Миле,
Миле шубара те квари“, Иде Миле путићем и пева“, „Е мој
Миле ал си леп“...
Зашто Миле иде пругом? У време када је пруга била
узаног колосека пролазила кроз Колубарске потесе мало је
било сувих путева и мало мостова. Лајковачка пруга која је у
то време ишла у четири правца била је изварендан пут за
намерникепоготово што је воз ишао споро, а његова пиштаљка се чула из даљине тако да се увек могао склонити.
М.Р.
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НЕКАДАШЊИ ФУДБАЛЕР ОСНОВАО
ДЕЧИЈИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ

СРЋНО СТОПАЛО
РАДОВАНА БАЈИЋА
Радован Бајић (52) оснивач је
ДФК Срећно стопало, у оквиру кога
лајковачки малишани уче фудбалску вештину. Радован је 1978. први
пут на терен истрчао у дресу ОФК
Јабучје. Као шеснаестогодишњак
постаје првотимац овог клуба, а годину дана касније заиграће и у
првом тиму лајковачког Железничара.
Радован Бајић је завршио
тренерску школу и стекао звање
УЕФА „Б“. Била је то тек 53.
лиценца у Србији. Године 2004.
иницирао је оснивање Удружења
фудбалских тренера Лајковца, а
потом и Удружења фудбалских
тренера Колубарског округа. Био је
инструктор млађих категорија
Колубарског округа у периоду од
2004. до 2006. године. ДФК Срећно
стопало оснива 2008. и тада отпочиње школу фудбала на сеоским
подручјима. У изабраних шест
центара окупљена су деца из свих
лајковачких села и из варошице,
као центра окупљена талентоване
деце, од којих су најбоља играла у

Фудбалски ентузијаста:
Радован Бајић

ДЕСЕТ ГОДИНА КУМОВЕ ВОДЕНИЦЕ

КУМОВИ СПАСЛИ ВОДЕНИЦУ
ОД ПРОПАДАЊА
Кумова воденица у селу Маркова Црква у априлу
навршава десет година свог новог живота. Наиме, ово
древно здање, које је Стеван Јеремић из Ратковца у 19.
веку откупио од Турака, последњих деценија је било
урушено и зарасло у коров, а јаз на реци Топлици готово је
пресушио.
Кумови Милан Павловић и Славко Јовановић из Маркове Цркве
откупили су воденицу
од дотадашњих власника, земљака Радована Милутиновића и породице Јеремић из суседног Ратковца, те
спречили да највећа
брвнара на реци Топлици заувек нестане. У рад
Ђорђе Павловић,
су је пустили 13. априла
најмлађи
воденичар
2010. године, од када и
и Милан Милосављевић,
носи назив Кумова воденица. Од тада се ту на
глумац
традиционалан начин
производи седам врста интегралног брашна, које се може
наћи на домаћинским трпезама, али и у ресторанима и
маркетима од Лазеравца до Београда. На три камена меље
га најмлађи воденичар у Србији Ђорђе Павловић, члан
Друштва воденичара Србије, које су Милан Павловић и
Славко Јовановић основали у Марковој Цркви. Проја и
гибаница од тог брашна највећа су атракција код саме
воденице, где су кумови уредили простор у етно-стилу и
где ће ове године на дан њеног оснивања прорадити и
ресторан. Припремају се и апартмани. За сада је обезбеђено 15 кревета, а планира се и 30 за туристе-намернике,
који планирају да ту и коначе.

НАШИ ЉУДИ

ПОЛА ВЕКА
С РЕНДИЋЕМ У РУЦИ
Столарска радња основана је 1945,
а Милован Бајић води је 50 година
Чувени мајстор, сада покојни, Ранко Бајић столарску
радњу у Лајковцу основао је по доласку са Сремског фронта
1945. године, а његов синовац Милован (65) води је већ пола
века. Милован Бајић је код свог стрица на занат дошао далеке
1966.године, када је код Ранка било запослено 25 столара.
„Мајстор се тада поштовао“, каже Милован, „а ја као шегрт
морао сам да чистим радионицу, пакујем алат, ложим ватру,
износим опиљке и струготину. Тада се туткал кувао и то је
мени као најмлађем била обавеза.“
Милован памти да се тада столарија радила ручно, а
главни алат били су рендићи, штенмајзи, ручне тестере и
сврдла. Тек касније стижу електрични бансеци, абрихтери и
циркулари, а у новије време дигихт машине и фрезери.

одговарајућим лигама. Школа је тада бројала од 190 до 210
дечака и девојчица. Зато је 2011. основана и женска селекција. Те
године Срећно стопало иницирало је и оснивање Спортског
савеза Општине, а Радован Бајић био је председавајући на
оснивачкој скупштини.
Тренутно у се у Срећном стопалу за будуће асове зеленог
терена припрема 50 дечака, који имају од 7 до 13 година, а о томе
се старају два тренера и руководилац програма. Срећно стопало
с професором Огњеном Несторовићем ових дана оснива
Школицу спорта за децу, где ће бити заступљене све спортске
дисциплине према интересовању полазника, од јахања до
пливања.
А.Р.

Милован је столарску радњу од стрица преузео и на
своје име уписао 1970. године, када је његов стриц прешао у
угоститеље, отворивши кафану „Златно буреце“. У фебруару
ове године, Милован је поднео захтев за пензију и с поносом
истиче да је један од ретких столара који је свих ових година
успео да сачува прсте на обе руке. Има два унука и унуку, па се
нада да ће бар једно од њих заволети овај занат, јер сматра да
ниједан модеран материјал не може да замени дрво.
А.Р.

УСПЕХ НА ОКРУЖНОМ
ТАКМИЧЕЊУ ИЗ СРПСКОГ

IN MEMORIAM

Туристи у обиласку Кумове воденице
Код ове воденице снимане су и бројне телевизијске
емисије, између осталих и Приче из Непричаве, и серија
Вук Караџић, а познати глумци и сада свраћају да чују звук
чекетала.
А.Р.

ДУШАН- ДУЛЕ ОБРАДОВИЋ
(1961-2019)

Преминуо је Душан - Дуле Обрадовић, дипломирани правник из
Ћелија. Рођен је 4. априла 1961. у Лазаревцу, од оца Живка и мајке Ивке. У
Општини Лајковац је у два наврата вршио функцију секретара СО - Лајковац и
функцију начелника Одељења за урбанизам, комунално - грађевинске,
стамбене и имовинско - правне односе. Био је и председник Општинске изборне
комисије у Лајковцу у два наврата и члан више општинских комисија.
У једном периоду био је директор "КОЛУБАРА - УСЛУГА", а највећи део
свог радног века провео је на правним пословима у РБ Колубара, односно ЕПС у. Био је доброчинитељ Српске православне цркве. Као нестраначка личност
увек је био активан и друштвено одговоран. Људи ће га памтити као одличног
правника, сјајног сарадника и доброг и предусретљивог човека.
Иза себе је оставио сина Николу, супругу Јелену и мајку Ивку.

ГТ-3

ТРИБИНА УНИЈЕ ЖЕНА СНС ЛАЈКОВАЦ

О ЖЕНИ 21.ВЕКА
Друга у низу планираних трибина у организацији
недавно формирне Уније жена СНС Лајкова, којом
координира Мила Лончар Митровић, окупила је у Градској
кући велики број жена, које су имале прилику да чују два госта
вредна пажње. На тему “Жена 21. века” надахнуто су
говорили мр Наташа Николић “Бајка о огњишту” и др Павле
Ковачевић “Емоција, господарица женског рода”.
Уводничари на тему трибине, која је била интерактивног
карактера и мултимедијалног приступа, говорили су махом са
научног аспекта, али је било и доста опаски и запажања
искуственог карактера. Све у свему, жене су имале прилику да
чују пуно тога што им може бити од користи у свакодневном
животу, у овом комплексном и захтевном времену.
Др Павле Ковачевић је нагласио, да се после свих
збивања на овим просторима подједнако тешко сналазе и
деца и родитељи, не схватајући последице рата, а да кључни
терет носе управо жене. Терет је каже на жени, и у образовањи
и у васпитању и у чувању мужа, чувању родитеља. Ковачевић
подвлачи и значај кључне улоге жене у рађању. “Жена је и
даље будућност Србије, стуб Србије, она рађа децу”,
наглашава др Ковачевић, уз опаску да, шта улију жене деци
кроз васпитање – таква ће Србија бити, напомињући да се у
нас недовољно глорификује улога мајке и да жене треба
оснажити и охрабрити.
Иако је тема “Жена 21. века”, трибина није имала ни
трунку феминистичког арактера, како би се то могло на прву
лопту помислити. Заправо је акценат приче био на традиционалном поимању жене, на жени у дому и на огњишту и свет у
коме жена има улогу господарице, што је кључна полазна
основа за здраву породицу, децу спремну за живот и здраво
друштво.

Милован Бајић , испред своје радионице

ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ”
Полазници фудбалске школе ДФК Стрећно стопало

18.април 2019.г.

Ученици основних школа „Миле Дубљевић“ из Лајковца
и „Димитрије Туцовић“ из Јабучја остварили су одличне
резултате на окружном такмичењу из српског језика и језичке
културе, одржаном у суботу 6. априла у Ваљеву. Седмаци су
били најуспешнији, а највећи успех и пласман на републичко
такмичење у Тршићу остварила је Ана Миливојевић, ученица
седмог разреда ОШ „Миле Дубљевић“, чији је ментор Душица
Милосављевић. Са 19 од могућих 20 поена освојила је прво
место. Са 17 поена друго место, са још такмичара, поделили
су Емилија Шарић (наставник Бојана Симић Туфегџић) и
Кристина Миљанић (наставник Душица Милосављевић).
Запажен резултат имала је и Тина Тејић из ОШ „Димитрије
Туцовић“ са 16 поена (наставник Бојана Симић Туфегџић).
И петаци су били изузетно запажени на окружном
такмичењу, с тим што се за пети и шести разред не организује
републичко такмичење. У овом узрасту највише освојених
поена било је 17 од 20. Прве награде није било, па су друго
место са 16 поена освојиле Јана Јовановић (наставник
Душица Милосављевић) из ОШ „Миле Дубљевић“ и Јована
Милосављевић (наставник Марија Манић) из ОШ „Димитрије
Туцовић“ Јабучје. Треће место са 15 поена заузела је Анђелија
Јанковић из централне лајковачке школе, чији је предметни
наставник Душица Милосављевић, један од најуспешнијих
ментора на овом такмичењу.
У конкуренцији осмог разреда Дејана Бојовић из ОШ
„Миле Дубљевић“ је са 16 поена заузела треће место. Њен
наставник је Зорана Марковић.
Б.П.

Занимљиво и корисно
дружење лајковачких жена
Женску страну приче дала је мр Наташа Николић,
поткрепљену резултатима истраживања, искуством у пракси,
својим личним искуством и запажањима и историјским
аспектима положаја жене кроз време у нас, пропраћено
слајдовима и поучним видео клиповима.
Подсетили су обоје на све заблуде и предрасуде које
жене на овим просторима имају и то тако вешто, да ће сигурно
већина присутних жена нови дан започети са неким новим
ставом, самоуверенија и јача.
Мила Лончар Митровић, координатор Уније жена СНС
Лајковац, нагласила је да је циљ овог циклуса трибина, освешћивање и охрабривање жена, да се жена оснажи и подршка
да издрже у остваривању онога што су себи зацртале као
циљ, без обзира на какав пријем средине то наилази.
“Циљ је и промоција знања и образовања и разних
вештина. Обухватићемо положај и оснаживање жена на селу
и још неке теме, попут заштите животне средине, а биће и
садржаја попут поетских вечери, декупажа, излета…”,
најавила је координаторка Уније жена уз поруку да су трибине
намењене свим женама, а да је Унија жена СНС Лајковац само
иницијатор и организатор.
С.Билић, „Лајковац на длану”

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

УПЛАЋЕН ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ
Општинска Управа општине Лајковац обавештава
пензионере са најнижим примањима, који имају пребивалиште на подручју општине Лајковац, да је 10.априла
2019.године извршила уплату износа од по 4.000 динара
на текуће рачуне, на име IV квартала из 2018. године.
Уплата је извршена на текуће рачуне 623 пензионера у
укупном износу од 2.492.000,00 динара.
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ВЕЛИКИ УСПЕХ ЛАЈКОВАЧКИХ ОДБОЈКАШИЦА

ЖЕЉА У ФИНАЛУ
СУПЕРЛИГЕ
Женски одбојкашки клуб Железничар из Лајковца
победио је Црвену Звезду у четвртој утакмици полуфинала
плеј-офа и укупним скором 3:1 пласирао се у финале плејофа, где ће се за шампионску титулу борити са Јединством из
Старе Пазове. То је још један огроман успех Железничара,
после недавне одбране трофеја Купа Србије, а све на
десетогодишњицу постојања клуба.
У попуњеној Хали спортова, пред око 1.000 гледалаца,
Жеља је био доминантан, прва два сета релативно лако
добио, али је грешкама у кључним моментима и упорношћу
Београђанки пропустио да меч заврши већ после три сета. Уз
пуно напора и преокрета и фантастичну подршку публике,
Жеља је успео да добије четврти сет, тако да је коначни резултат утакмице био 3:1, по сетовима 25:20, 25:20, 24:26 и 25:23.

ЛАЈКОВАЦ
"ДИЗЕЛКА" ВОДИ "МРТВУ ТРКУ" СА МАЧВОМ

КРУПАЊ ПРАВИ
ТЕСТ ЗА ЛАЈКОВЧАНЕ
Сигурна победа Лајковчана на "врућем" гостовању,
све је било лакше за госте
када је Софронић мајсторском реакцијом савладао
одличног Ивановића. Домаћи
нису успевали да озбиљније
угрозе Ранковића, а све
дилеме отклоњене су у
финишу. Најпре је Стевановић унео лопту у средину и
прецизним ударцем дуплирао предност, а еврогол
Лукића је заокружио причу о
још једној победи "дизелке".
Иако без "пожутелих"
Симића, Лукића, Јовића и
Борба за повратак
Шалипура, а повређених
у Српску лигу
Софронића, Радовановића и
Вуковића, пулени Александра Лазаревића диктирали су против Рибнице темпо од
првог минута, а одлука је пала средином другог дела. У
првом полувремену најзрелију прилику пропустио је
главом Тешић, да би Станојевић у 64. минуту у свом стилу
унео лопту у шеснаестерац и прецизним ударцем матирао
Милића. Мионичани ниједном нису угрозили Ранковића, а
"дизелку" у недељу очекује тешко гостовање Рађевцу где
су бодови неопходни за наставак трке са Мачвом.
Б.М.
Колубарско-мачванска зона, 18. коло

И у финалу на победу:
Лајковчанке на прагу освајања дупле круне
Поене за Лајковчанке освојиле су: Станимировић 16,
Млађеновић 15, Савић 14, Кутлешић 13, Лукић 9, Лазаревић 5,
Ранковић 1 и Олуић 1. Код Звезде најефикасније су биле
Стијепић са 17, Вучићевић са 15 и Тасић са 12 поена. Екипу
Железничара је и овога пута водила Мирјана Мусулин, која је у
другом делу првенства и у Мини лиги одлично заменила
болесног Драгутина Балтића. Треба истаћи огромну улогу
председника клуба Живорада Лазаревића, познатог лајковачког привредника, који је прошле јесени, пред почетак
првенства, најавио поход на шампионску титулу. На том путу
остала је само једна препрека – Јединство из Старе Пазове,
клуб са дугом одбојкашком традицијом. Јединство је одлично
играло у Мини лиги, коју је завршило на првом месту, али их је
Железничар победио у оба сусрета. Финале се такође игра на
три добијене утакмице, предност домаћег терена имаће
Јединство, али термини мечева још увек нису саопштени. Б.П.

"ЗЕЛЕНО-БЕЛИ" У ДОБРОЈ ФОРМИ

ЗАДРУГАР
У НАЛЕТУ
Задругар се мучио са младом екипом из Клубаца скоро сат
времена, дефанзивно оријентисани гости су закључали свој
шеснаестерац, али је отпор сломљен феноменалним голом
Уроша Јеринића. Бивши играч Колубаре и убског Јединства је са
25 метара постигао прелеп погодак, а нешто касније је са нешто
ближе дистанце дефинитивно сломио отпор будућег окружног
лигаша. Какавом "левицом" располаже, подсетио је и Драган
Томић, па је тим Дејана Спасића успео да освоји већ уписане
бодове против борбених, али квалитетом слабих гостију.
Добру форму Лајковчани су потврдили и у Лешници, мада
је први део прошао у изједначеној борби где су оба тима имала
своје шансе. У наставку је захваљујући шутерски расположеном
Немањи Бранковићу гостујући тим стигао до сигурне предности,
а тријумф је "оверио" све бољи Драган Томић. Владимир
Јеринић није био убојит као у ранијим колима, имао је три велике
шансе, али његови промашаји нису утицали на сигурну победу.
У суботу (16 часова), Задругар на свом терену дочекује
Врело спорт које не блиста овог пролећа, са жељом да веже
трећи узастопни тријумф.
Б.М.

Железничар - Рибница 1:0 (0:0)
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија: Милан
Балиновац (Уб). Стрелац: Станојевић у 64. минуту. Није
било картона.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Бркић 7,5, Голубовић 7, В.Спасојевић 7, Стевановић 7, Прокић 7, Тешић 7, Марковић 7,
Станојевић 7,5 (Н.Спасојевић 7), Живковић 7, Ракић 7
(Стејанић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Петар Станојевић (Железничар)
Колубарско-мачванска зона, 17. коло

Дивци- Железничар 0:3 (0:1)
Стадион у Дивцима. Гледалаца: 500. Судија: Јован
Раковић (Ваљево). Стрелци: Софронић у 31., Стевановић
у 90. и Лукић у 90+1. минуту. Жути картони: Терзић, Томић,
Веселиновић, Вујовић (Д), Голубовић, Спасојевић, Лукић,
Симић, Јовић, Вуковић, Шалипур (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7, Голубовић 7, Спасојевић 7,
Стевановић 7,5, Прокић 7, Лукић 7, Станојевић 7,
Софронић 7 (Вуковић 7), Симић 7, Јовић 7 (Стејанић 7),
Радовановић 7 (Шалипур -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Стевановић (Железничар)
Колубарско-мачванска зона, 18. коло

Борац (Лешница)- Задругар 0:3 (0:0)
Стадион у Лешници. Гледалаца: 150. Судија: Срђан
Степановић (Шабац). Стрелци: Бранковић у 69. и 83. и Томић
у 90+2. минуту.
ЗАДРУГАР: Рафаиловић 7, Симеуновић 7, Петровић 7,
Новаковић 7,5, Ашковић 7, М.Павловић 7, Ж.Павловић 7
(Марковић 7), Бранковић 8, В.Јеринић 7,5 (Мустафи -),
У:јеринић 7 (Н.Павловић 7), Томић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Бранковић (Задругар)
Колубарско-мачванска зона, 17. коло

Задругар- Раднички Стобекс 3:0 (0:0)
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија: Љубомир
Перановић (Шабац). Стрелци: Урош Јеринић у 57. и 73. и
Томић у 90. минуту.
ЗАДРУГАР: Рафаиловић 7,5, Симеуновић 7,5 (Јовановић -),
Петровић 7,5, Новаковић 8, Н.Павловић 7,5, М.Павловић 7,5,
Ж.Павловић 7,5, Бранковић 7,5 (Марковић -), В.Јеринић 8
(Мићић -), У.Јеринић 8,5, Томић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Урош Јеринић (Задругар)

МИОНИЦА

18.април 2019.г.
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ОПШТИНИ МИОНИЦА ОПРЕДЕЉЕНО 6,17 МИЛИОНА ДИНАРА

ЗА МЕРЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ
Министарство без портфеља, које је задужено за
демографију и популациону политику, одобрило је општини
Мионица 6,17 милиона динара за суфинансирање мера
популационе политике. Наиме, општина Мионица је учествовала у Јавном позиву расписаном 14. фебруара од стране
Кабинета министарства без портфеља који има за циљ
подршку одрживом демографском развоју јединица локалне
самоуправе у Републици Србији. Укупна вредност пројекта је
8,82 милиона динара, а општина Мионица ће учествовати у
његовом суфинансирању са 2,65 милиона динара.
Пројекат обухвата опремање и осавремењавање
кухиње у Предшколској установи „Невен“, набавку једног
минибуса и едукативна предавања и друге активности
намењене подршци родитељима, будућим родитељима и
другима који учествују у одгајању деце.
- Значај овог пројекта најбоље осликава чињеница да
кухиња ПУ „Невен“ у Мионици није опремана и реконструисана још од 1981. године, када је опслуживала три пута мање
деце него данас. Тренутни капацитет кухиње не одговара
броју деце која су обухваћена целодневни боравком, а поред
тога је и нефункционална и апарати су подложни кваровима.
Са друге стране, набавком минибуса сва деца из 36 села
мионичке општине стичу подједнаке услове да се укључе у
све програме наших установа. Активно радимо на обезбеђивању што бољих услова за живот наших грађана како би
смањили економске миграције становништа и подстакли
младе људе да живе и раде у Мионици. Сем обезбеђивања
радних места, у чему имамо доста помака, потребно је да у
Мионици створимо најбоље услове за одгајање и васпитање
деце. Овај пројекат ће сигурно у том смислу имати велике
позитивне ефекте и заједно са другим пројектима, као што су
бесплатан превоз за ученике, бесплатне књиге за ђаке
прваке, бесплатни програми и едукације у Општинском
центру за образовање и развој, побољшати демографске
параметре у нашој општини. – рекао је председник општине
Мионица Бобан Јанковић.
А.Ковачевић

МАУНТИН БАЈК АВАНТУРА

СТАЗОМ ЗДРАВЉА
Општина Мионица је, 7. априла, била место окупљања заљубљеника у планински бициклизам. Педесетак поштоваоца овог све популарнијег спорта који привлачи, пре свега, људе окренуте природи, спорту и неговању здравог тела и духа, уживало је прелепим пределима мионичког краја возећи МТБ (маунтин бајк) авантуру
„Стаза здравља Бања Врујци“.
Стаза дуга око 45 километара водила је живописним
пределима идеалним за планински бициклизам, дружење
и уживање у природним лепотама. Учесници овог посебног бициклистичког доживљаја су имали прилику да
виде и неке од значајних културно-историјских знаменитости, као што су родна кућа војводе Живојина Мишића у
Струганику, црква брвнара Покрова Пресвете Богородице
у Планиници и Музеј Камена и Кућа чаја у Паштрићу.
Незаборавна авантура, коју је уз подршку овдашње
Туристичке организације и општине Мионица организовала група заљубљеника у планински бициклизам, започела је у недељу у јутарњим часовима испред хотела
„Врујци“ у Бањи Врујцима. У њој су уживали гости из
земље и иностранства, а судећи по позитивним утисцима
и лепим искуствима која су из мионичког краја учесници
понели са собом, ово ће бити само прво у низу окупљања
љубитеља планинског бициклизма.
А.Ковачевић

Учесници маунтин бајк авантуре

Бољи услови за одгајање и васпитање деце

У МИОНИЧКОЈ ХАЛИ СПОРТОВА

ПОЧЕЛА СА РАДОМ
ТЕРЕТАНА
Недавно је почела са радом савремено опремљена
теретана у новоизграђеној мионичкој Хали спортова.
Теретана се налази на спрату овог велелепног спортског
објекта, површине је око 300 квадратних метара, а простор
је климатизован и располаже великим бројем квалитетних
справа и реквизита. Вежбачима ће помагати обучени
тренери, који ће им давати савете и пружати подршку, а
корисницима услуга су на располагању функционалне
свлачионице са личним ормарићима и туш кабинама.
- Опремање теретане је само још један од бројних
пројеката које смо реализовали последњих година, почев
од реновирања велике сале Културног центра, па све до
завршетка изградње Хале спортова отворене јула прошле
године. На овај начин смо обогатили понуду у нашој
општини када је спортска инфраструктура у питању, а
теретана ће бити доступна професионалним спортистима,
али и рекреативцима свих узраста-рекао је овим поводом
председник општине Мионица Бобан Јанковић.

Савремено опремљена теретана
Радно време теретане је сваког радног дана од десет
до 22 часа, суботом од десет до 18 часова.
А.К.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

18.април 2019.г.

18.априла 2018.г.навршава
се осам година од смрти

24.априла 2019.г. навршава
се десет година од одласка
у вечност

ДЕСАНКЕ
СРЕТЕНОВИЋ
(1936 - 2009)

ЗОРИСЛАВЕ
ЂУРЂЕВИЋ

Qubav i plemenitost
kojima si zra~ila ve~no
`ive u na{im srcima

Породице Сретеновић,
Ранковић и Буковчић
(25.04.2009 – 25.04.2019)

СЛОБОДАН РОГИЋ
Боли и болеће прошле,
ова и свака следећа
година без тебе...
Милена са децом

СЕЋАЊЕ

МИРКО

и
ВЕРА
АТЛИЋ

Заувек у нашим срцима
Њихови најмилији
17.04.2019. г. навршава се
шест месеци од смрти нашег
драгог супруга и тате

СРБЕ МАРКОВИЋА
(1951 – 2018)
из Врховина
Време пролази,
али туга за тобом
никада неће проћи.
Живећеш заувек у срцима
твојих најмилијих...
Супруга Драгица, ћерке
Јасна и Сања са породицама

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

18.април 2019.г.
15.04.2019.г. навршило се
шест месеци од смрти
нашег драгог
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С Е Ћ А Њ Е
26.04.1995 - 26.04.2019.

ЖИВОРАДА
МИЛИЋЕВИЋА
(1949 – 2018)
Недостајеш
добри човече...

БРАНИСЛАВ ЛАЗИЋ
БРАНКО
Живи у нашим срцима
успомена на твој
драги лик

Породица

СЕЋАЊЕ

26.04.2018 – 26.04.2019

ВЛАТКО
ПРАВИК
Време је веома споро за
оне који чекају, веома брзо
за оне који журе, веома
дуго за оне који пате,
веома кратко за оне који
славе... Али за оне који
воле, време је вечност...

ВЛАТКО ПРАВИК
(1953 – 2018)
Куда сада путујеш, кога
мириш, коме бол лечиш,
људино наша? Недостајеш,
јер ти знаш и ми знамо, да
нас нико као ти није
разумео...
Заувек твоји Николићи
22.04.2019. г. навршава се шест
месеци од смрти наше драге

СТАНЕ НИКОЛИЋ
из Уба
Време пролази,
успомене остају...
С поштовањем и љубављу
син Верко, снајка Драгица
и унуци Маја и Аца

Супруга Љубина, ћерка
Слађана, син Дамир, снаха
Ана, зет Ђорђе, унучићи
Уна, Јакша и Лука
17.априла 2019.г. навршава се
27 година од смрти нашег

ИВАНА Ж.
ВАСИЉЕВИЋА
из Памбуковице
Време није избрисало сећање
и поштовање. Ништа нас неће
спречити да те вечно чувамо
у срцима.
Ћерка Нада, унук
Александар и унука Марија
са породицама

30.03.2019. г. преминуо је
наш драги

РАДОСАВ
ВАТАЗЕВИЋ
(1936 – 2019)
Увек ће га се радо сећати
Супруга Станојка и син
Драгољуб са породицом
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

18.април 2019.г.

СЕЋАЊЕ

22.04.2019.г. навршиће се осам
година од смрти

СВЕТЛАНА – ЦЕЦА
ДАНИЧИЋ
из Рукладе (1988 – 2009)

ХРИСТОЉУБА
МИЛОШЕВИЋА
из Бањана
Успомену не тебе носићемо
у срцима док смо живи
супруга Споменка,
син Жикица, снаха Милица,
унуци Марко и Марина

Цецо, цвете наш!
Ових десет година без тебе
били су нам препуни туге и
бола! Увек ћеш бити са
нама и у нашим срцима.
Твоји најмилији:
отац Драгомир, мајка
Радослава, брат Владимир
и сестра Драгана
са породицом

18.априла 2019.г.навршило се
шест месеци од смрти

СТЕВАНА
ПРОДАНОВИЋА
(1952 - 2018)
Чуваћемо успомену на твој
племенити лик и твоју
топлу људску доброту

Породица
22.04.2019.г. навршиће се шест
месеци од смрти моје мајке и нане

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
СТАНЕ НИКОЛИЋ
(1935 – 2019)
С љубављу, поносом и
поштовањем што смо те имали,
чувамо успомену на тебе, твој
лик, доброту и љубав, коју си
нам даровала
Твоја ћерка Љиљана, унука
Слађана и унук Немања.

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”

МАРКЕТИНГ

18.април 2019.г.

23

СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

ДРУГА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА ШАБАЦ
III степен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Грађевина

зидар – фасадер
армирач – бетонирац
тесар
керамичар – терацер – пећар
декоратер зидних површина
сртаклорезац
хидрограђевинар
руковалац грађевинском механизацијом
монтер суве градње

Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин
Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 11 до 18 h
од 10 до 14 h

IV степен
1.
2.
3.
4.

www.sepsab.edu.rs

- Редовно школовање
- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа и 2 године радног искуства

грађевински техничар за високоградњу
грађевински техничар за нискоградњу
грађевински техничар за хидроградњу
образовни профил извођач инсталатерских
и завршних грађевинских радова
СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ (V СТЕПЕН) ГРАЂЕВИНА
услов уписа одговарајућа средња школа и 2 године пословног искуства
ГРУПА МАЈСТОРИ
ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
1. зидар мајстор
2. тесар мајстор
3. армирач мајстор
4. бетонирац мајстор
5. изолатер мајстор
6. грађевински керамичар мајстор
7. молер – фарбар мајстор
8. грађевински гипсар мајстор
9. мајстор за кућне водоводне и
канализационе инсталације
10. мајстор за грађевинску механизацију

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ
1.
2.
3.
4.

пословођа за високоградњу
пословођа за нискоградњу и хидроградњу
пословођа за грађевинску механизацију
пословођа за грађевинска постројења

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧАРЕ
1. грађевински техничар специјалиста
за префабриковано грађење
2. грађевински техничар калкулант
3. грађ. техничар специјалиста за водовод и канализацију
4. грађевински техничар специјалиста за архитектонске
и просторне планове
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ФУДБАЛ

18.април 2019.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 18. коло

17.коло (06/07.04.2019):
Гуњевац - Јошева
Каленић - Врело
Памбуковица - Полет (ДЛ)
Димитрије Туцовић - Чучуге
Младост (В) - Шарбане
Црвена Јабука - Полет (Т)
Рудар (Р) - ОФК Паљуви

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

18.коло (13/14.04.2019):
Јошева - Рудар (Р)
ОФК Паљуви - Црвена Јабука
Полет (Т) - Младост (В)
Шарбане - Димитрије Туцовић
Чучуге - Памбуковица
Полет (ДЛ) - Каленић
Врело - Гуњевац

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

1.D.Tucovi} 16
2.OFK Paquvi 15
3.Polet (DL) 13
4.^u~uge
12
5.Polet (T)
9
6.Kaleni}
7
7.Rudar (R)
5
8.[arbane
5
9.Jo{eva
5
10.Pambukovica 6
11.C.Jabuka
5
12.Mladost (V) 5
13.Vrelo
2
14.Guwevac
2

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

0
2
3
3
5
8
8
9
9
11
10
11
13
15

50 : 9
50 :11
53 :19
39 :12
39 :28
23 :33
37 :35
24 :28
17 :28
25 :48
34 :43
18 :42
11 :46
14 :52

50
46
41
39
31
24
20
19
19
19
18
17
9
7

19.коло (20/21.04.2019- 15:30ч):
Врело - Јошева
Гуњевац - Полет (ДЛ)
Каленић - Чучуге
Памбуковица - Шарбане
Димитрије Туцовић - Полет (Т)
Младост (В) - ОФК Паљуви
Црвена Јабука - Рудар (Р)

Резултати 17.кола (7.април 2019):
Јединство (М) - Слога (В)
3:1
Докмир - ОФК Таково
3:2
Будућност (С) - Звиздар
2:3
Стубленица - Омладинац
0:1
Мургаш - Бргуле
4:0
Слободни: Вукона и Колубара
Резултати 18.кола (14.април 2019):
Бргуле - ОФК Стубленица
2:3
Омладинац - Будућност (С) 4:0
Звиздар - Докмир
5:2
ОФК Таково - Јединство (М) 1:5
Слога (В) - Вукона
4:2
Слободни: Мургаш и Колубара(ЛП)
1.Zvizdar
13
2.Dokmir
9
3.Omladinac 8
4.OFK Takovo 8
5.Budu}nost(S) 6
6.Stublenica 6
7.Jedinstvo M 6
8.Murga{
6
9.Kolubara LP 4
10.Sloga (V)
4
11.Vukona
2
12.Brgule
3

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

1
4
3
8
5
6
7
8
6
10
8
9

40 :15
39 :28
32 :14
33 :38
22 :23
25 :25
27 :39
30 :27
21 :19
28 :42
15 :24
13 :31

Јошева- Рудар 1945
(Радљево) 1:1 (1:0)

Стадион у Чучугама. Гледалаца: 100.
Судија: Марко Ранковић (Тврдојевац).
Стрелци: Караичић у 36. и 88. и Станојевић у 75. мин. из пенала. Жути картони: Стефановић (Ч), Ђукић (П). Црвени картони: Станојевић у 80. и Новаковић у 88. минуту (обојица Чучуге).
ЧУЧУГЕ: Арсеновић 8, Ђуричић 7
(Мих.Јовић -), Иванић 7 (Јанковић -),
Новаковић 7, Филиповић 7,5, Нумановић 7, Мир.Јовић 7 (Стефановић 7),
Петровић 7, Караичић 8, Станојевић 7,
Марковић 7
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 7, Глишић
6,5, Јовановић 7, Митровић 7,5, Ђукић 7,
Балиновац 7 (Ђорђевић 6,5), Башовић
7,5, Жарковић 7,5, Жерајић 7,5, С.Ненадовић 7, Гавриловић 6,5 (Л.Ненадовић
6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Караичић (Чучуге)
Памбуковица је и поред убедљивог
пораза, оставила добар утисак, а
вероватно би исход био другачији да
домаћи нису имали на голу сјајног
Бојана Арсеновића. У два наврата је
зауставио Жерајића и једном Балиновца у ситуацијама када је деловало
да је гол неминован, а домаћин је дошао
до предности врхунском нападачком
реакцијом Караичића.
Меч је решен после доброг продора
Марковића и оправдано досуђеног
једанаестерца, мада су и гости сматрали да је један досуђени фаул био
унутар шеснаестерца. За крај, добар
шут Владе Стефановића из "скраћеног"
корнера, а Караичић је из непосредне
близине крунисао своју добру партију.

Стадион у Јошеви. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Лазаревић (Звиздар).
Стрелци: Станић у 30. за Јошеву, а
Ђорђевић у 78. минуту за Рудар 1945.
Жути картони: Јовановић (Ј), Давидовић, Радојичић, Радић (Р).
ЈОШЕВА: Скакавац 7, Кузмановић 6,5
(Стефановић -), В.Тешић 7, Јовановић 7,
Б.Тешић 6,5 (Н.Тешић -), Петровић 7,
Јеверица 6,5, Станић 7,5, Павићевић 6,5,
Тадић 7, Макић 7
РУДАР 1945: Иванковић 7,5, Поповић 7,
Радојичић 7,5, Ивковић 7,5, Радомировић 7,5, Павловић 7,5, Симанић 7,
Радић 7,5, Ђорђевић 7,5, Давидовић 7,
Теодосијевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Слободан Иванковић (Рудар 1945)
Радљевци су без иједне измене
дошли до заслуженог бода. Јошева је
нападала већим делом меча, а до
предности је стигла одличним ударцем
Станића са 18 метара.
Рудар је до изједначења стигао из
добре контре- Радић је добро шутирао,
Скакавац кратко одбио лопту, али је на
месту био Ђорђевић. Јошевљани су
претили, два пута је Макић био у
прилици, али је импоновао сигурношћу
искусни Иванковић.

Општинска лига Уба, 18. коло

OP[TINSKA LIGA
“UB”

41
30
28
24
23
22
20
19
16
14
11
11

МОФЛ Колубара "Исток", 18. коло

Чучуге- Памбуковица
3:0 (1:0)

Омладинац- Будућност 1995
(Слатина) 4:0 (1:0)
Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 50.
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци:
Тимотић у 32. и Срећковић у 66., 68. и 85.
минуту. Није било картона.
ОМЛАДИНАЦ: Марковић 7, Д.Савић 7
(Миливојевић 7), С.Стефановић 7
(Д.Стефановић 7), Ашковић 7, Чолић 7,
И.Савић 7,5, Тимотић 8, Срећковић 8,5,
Р.Стефановић 7 (Максимовић -, Павловић -), Ивановић 7,5, Чобић 7,5
БУДУЋНОСТ 1995: Ђенић 5, И.Ковачевић 6, Бакић 6, Ђорђевић 6 (Д.Ђурђевић 6), С.Ковачевић 6,5, Д.Ковачевић
6 (Павловић 6), Милић 6,5, Митровић 6
(Срећковић 6), М.Ђурђевић 6, Пантелић
6, Негић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Срећковић (Омладинац)
Сигурна и убедљива победа
домаћина против овог пролећа индиспонираних Слатињана. Тимотић је са
20 метара начео госте, мада је том голу
кумовала и лоша реакција Ђенића.
У наставку шоу Милоша Срећковића,
дао је ефектан гол скоро из мртвог угла,
а потом и казнио неспоразум голмана
Ђенића и Игора Ковачевића. Непријатна сцена у другом полувремену,
једном старијем навијачу домаћих је
позлило, срећом присебном реакцијом
играча Омладинца Максимовића (син) и
судије Ћургуза спречене су озбиљније
последице...

Општинска лига Уба, 18. коло

Звиздар 2012- Докмир
5:2 (3:1)
Стадион СЦ "Рудник" у Звиздару.
Гледалаца: 50. Судија: Милутин Остојић
(Уб). Стрелци: Максимовић у 19.,
Васиљевић у 26. и 82., Ранковић у 32. и
Радовановић у 71. за Звиздар 2012, а
Стевановић у 36. из пенала и Несторовић у 47. минуту за Докмир. Жути
картони: Васиљевић, Лазаревић (З),
Пејић, Спасојевић (Д).
ЗВИЗДАР 2012: Лазаревић 6,5, Перић 6,5
(Марковић -), Давидовић 6,5, Шкорић
7,5, Вујић 7, Николић 7, Ранковић 7,5,
Васиљевић 8, Радовановић 7,5, Берановић 7,5, Максимовић 8
ДОКМИР: Г.Вујић 5,5, Влајковић 6, Пејић
6,5, Рафаиловић 6, Исић 6 (Вишић 6),
Спасојевић 6, Давидовић 6, М.Вујић 6,
Несторовић 6,5, Стевановић 6,5, Миливојевић 6,5 (Тодоровић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Максимовић (Звиздар)
Звиздар је потврдио да је најбољи
тим у лиги и дошао на корак од
шампионске титуле. Одличне асистенције Шкорића из прекида донеле су два
гола предности, а трећи гол је дело
Ранковића из "слободњака". Докмир се
подигао у финишу, Миливојевић је
срушен за пенал, а у наставку и
асистирао Несторовићу за 3:2.
Ипак, квалитет домаћих је дошао до
изражаја, Радовановић је лепим
ударцем матирао Вујића, а потом и
Филип Васиљевић из тешке позиције
крунисао сјајно издање лидера.

Најава 19.кола (21.април 2019):
Вукона - ОФК Таково
Јединство (М) - Звиздар
Докмир - Омладинац (К)
Будућност (С) - Бргуле
Мургаш - Колубара (ЛП)
Слободни: Стубланица и Слога(В)

ФУДБАЛ
Окружна лига Колубаре, 21. коло

Бањани - Јабучје
2:1 (0:1)
СЦ "Медовац" у Бањанима. Гледалаца: 50. Судија: Никола Ђуровић
(Ваљево). Стрелци: Илић у 56. из
пенала и Гајић у 82. за Бањане, а
Алексић у 36. минуту за Јабучје. Жути
картони: Милојевић, Ненадовић (Б),
В.Ђукић (Ј).
БАЊАНИ: Тимотић 7, Ненадовић 7,5,
Младеновић 8, Димитријевић 7,
Симић 7, Ђорђевић 8, Милојевић 8,
Ранитовић 7,5 (Костадиновић -), Илић
8, Миличић 7, Гајић 8
ЈАБУЧЈЕ: Давидовић 8, Петровић 7,
Л.Ђукић 7, Јеленић 6,5, Павловић 7,5,
Јоргић 7,5 (Добросављевић -), Ровић
7, Несторовић 7, В.Ђукић 7,5, Алексић
8, Радовановић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бојан Младеновић (Бањани)
Добра утакмица у Бањанима,
праћена са две спорне ситуациједомаћи сматрају да је сјајни голман
гостију Давидовић ипак касно интервенисао након шута Гајића, на другој
страни Веран Ђукић је послао лопту у
мрежу, по процени Ђуровића након
играња руком...
Гости су повели прелепим голом
Алексића, у стилу Пиксија Стојковића
погодио је директно из корнера.
Изједначио је Илић са "беле тачке",
претходно је Радовановић срушио
Гајића, да би најбољи стрелац у
историји округа на пас Огњена Илића
донео вредну победу домаћину.
Окружна лига Колубаре, 20. коло

Совљак - Рубрибреза
2:1 (1:1)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 150.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Маринковић у 31. и Ђуричић
у 89., а Спалевић у 17. минуту за
Рубрибрезу. Жути картони: Булатовић,
Важић, Филиповић (С), Марковић,
Поповић, Живковић (Р).
СОВЉАК: Савковић 7, Стефановић 7,
М.Ранковић 7 (Обрадовић 7), Булатовић 8, Важић 8, Филиповић 7, Н.Ранковић 7, Ђуричић 7,5, Живановић 7,
Маринковић 7,5 (Ђурић -), Малетић 7,5
РУБРИБРЕЗА: Радованчевић 6,5,
Марковић 6 (Живковић -), Адамовић 6,
Танасијевић 7, Бокић 7, Јовичић 6,5,
Нерић 6,5 (Томић -), Златковић 7,
Спалевић 6, Ивановић 6,5 (Пецић -),
Поповић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Мирослав Булатовић (Совљак)
Рубрибреза је на време стигла до
предности и деловало је да лидер иде
ка сигурној победи. Спалевић је
казнио неодлучност домаће одбране и
голмана Савковића и прецизним
ударцем погодио небрањену мрежу.
Изједначио је Маринковић, Живановић је помало нехотице асистирао
Маринковићу, а нападач домаћих са
пет метара није имао много муке да
изједначи.
Гости су у наставку диктирали
темпо, пречку је погодио Поповић са
20 метара, а награда домаћима за
борбеност стигла је у финишу- Никола
Ранковић је упутио приземан центаршут, а Ђуричић усамљен на другој
стативи вратио наду Совљачанима да
је опстанак могућ...

25

18.април 2019.г.
Окружна лига Колубаре, 21. коло

Рибникар - Трлић
1:3 (0:1)
Стадион у Пецкој. Гледалаца: 50.
Судија: Зоран Живковић (Ваљево).
Стрелци: Пантелић у 59. за Рибникар, а
Јовановић у 25. и Ђурић у 53. и 62.
минуту за Трлић. Жути картони:
Теодосић, Јевтић (Р).
ТРЛИЋ: Видаковић 6,5, Шимшић 7,
Лазић 7, Раичевић 7, Кандић 7, Маринковић 7, Јовановић 8, Поповић 7,5,
Савић 7, Ђурић 8 (Давидовић -), Радојичић 7 (Живановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Небојша Ђурић (Т)
Трлић је прекинуо непријатну серију
од три пораза- пут ка тријумфу
отворио је лепим ударцем са 20
метара Раша Јовановић, лопта се од
стативе одбила у мрежу. Везиста
гостију био је асистент код другог гола,
Небојша Ђурић је главом био прецизан са 10-ак метара.
Домаћин се вратио уз игру уз доста
среће, лопта је закачила Поповића
након шута Пантелића и променила
смер. Ипак, све је брзо дошло на своје
место, поново продукција ЈовановићЂурић и још један леп гол главом
"универзалца" Трлића...
Окружна лига Колубаре, 20. коло

Тврдојевац- Тулари
1:1 (1:1)
Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца:
50. Судија: Горан Миловановић
(Лајковац). Стрелци: Јовановић у 26.
за Тврдојевац, а Вићентић у 33.
минуту за Туларе. Жути картони:
Живковић (Тв), Милановић, Дабижљевић, Крстић, Ракић (Ту).
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 6, Брдаревић 7, Ракић 6 (Мијаиловић -),
Савкић 7, Мирковић 6,5, Силашки 6,5,
Илић 6,5, Ашковић 7 (Миловановић ), Јовановић 7, Новаковић 6,5,
Живковић 6,5
ТУЛАРИ: Бојић 7, Дабижљевић 6,5,
Милановић 7, Теодосић 6,5, Брдаревић 6,5, Крстић 7,5, Јеремић 6,5
(Ракић -), Дробњак 7, Николић 7,
Вићентић 7,5, Урошевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Срђан Вићентић (Тулари)
Ослабљени гости су дошли до
вредног бода, потпуно заслужено.
Домаћин је на време повео спретном
реакцијом Јовановића, за делић
секунде је био бржи од Бојића и
погодио супротни угао. Изједначење
је стигло готово са аут-линије,
Вићен-тић је упутио оштру лопту
која је после "жабице" постала
неухватљива за Радовановића.
Тврдојевац је јалово нападао, а до
победе је могао у финишу- најпре је
Бојић сјајно реаговао после неспретне реакције Брдаревића, а потом
моного лошије када поклон није
искористио Илић, са пет метара
шутирао је изнад пречке.

ЖЕНСКИ ФУДБАЛ

19.коло (06/07.04.2019- 14:30ч):
Тулари - ЗСК
Тешњар - Тврдојевац
Колубара 2 - Пепељевац
Рубрибреза - ОФК Брђанац
Рибникар - Совљак
Бањани - Искра
Младост (Д) - Трлић
Радник (Уб) - ОФК Јабучје

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

Ванредно 20.коло (10.04.2019):
ЗСК - Радник (Уб)
ОФК Јабучје - Младост (Д)
Трлић - Бањани
Искра - Рибникар
Совљак - Рубрибреза
ОФК Брђанац - Колубара 2
Пепељевац - Тешњар
Тврдојевац - Тулари

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

21.коло (13/14.04.2019):
Тврдојевац - ЗСК
Тулари - Пепељевац
Тешњар - ОФК Брђанац
Колубара 2 - Совљак
Рубрибреза - Искра
Рибникар - Трлић
Бањани - ОФК Јабучје
Младост (Д) - Радник (Уб)

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

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

16
15
12
11
10
10
9
10
9
9
7
7
7
5
3
2

3
1
2
4
2
2
5
3
3
2
7
4
3
3
5
3

2 45 : 16
5 41 : 23
7 39 : 19
6 35 : 22
9 37 : 27
9 42 : 39
7 34 : 34
8 30 : 31
9 39 : 33
10 39 : 47
7 20 : 25
10 29 : 38
11 36 : 39
13 24 : 47
13 23 : 40
16 11 : 43

51
46
38
37
32
32
32
32
30
29
28
25
24
17
14
9

22.коло (20/21.04.2019- 17:00ч):
ЗСК - Младост (Д)
Радник (Уб) - Бањани
ОФК Јабучје - Рибникар
Трлић - Рубрибреза
Искра - Колубара 2
Совљак - Тешњар
ОФК Брђанац - Тулари
Пепељевац - Тврдојевац
23.коло (27/28.04.2019- 17:00ч):
Пепељевац - ЗСК
Тврдојевац - ОФК Брђанац
Тулари - Совљак
Тешњар - Искра
Колубара 2 - Трлић
Рубрибреза - ОФК Јабучје
Рибникар - Радник (Уб)
Бањани - Младост (Д)

ЕНТУЗИЈАЗАМ ЗА ПОХВАЛУ

Развојна лига за жене (пионирке), 31.март СЦ Матић:
ЗФК Јединство - ЗФК Пожаревац 4:1 (играчица утакмице Тијана Пауновић).
Пријатељска утакмица (сениорке), 31.март, Јајинци:
ЗФК Херој - ЗФК Јединство 1:1
14.коло, 13.април:
ЗФК Јединство- ЗФК Шампион 2:2.
Друга лига за жене- Запад, 8.коло (14.април):
ЗФК Фортуна - ЗФК Јединство 3:1 (стрелац за Јединство Александра Лазић)
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ВРЕЛО СПОРТ У ГОЛГЕТЕРСКОЈ КРИЗИ И НЕМИЛОСТИ АРБИТАРА

СУДИЈА ПОНИЗИО ВРЕЉАНЕ
Врељани су наставили лош
резултатски низ у наставку сезоне, мада
су пружили добру партију на Петом
пуку. Одлука је пала у првом делуЗеман је упутио приземан центаршут, а
искусни голгетер Александар Ђукић се
вешто убацио између Благојевића и
Ракића и врхом копачке решио меч.
Екипа Милоша Гаврића је претила у
наставку, најближи изједначењу био је
Леонтијевић, али је његов шут главом
завршио на пречки.
Тешко је у неколико реченица описати
арбитражу Вељка Давидовића на
утакмици без голова против Радничког
из Шапца, а термини попут "иживљавања" или "понижавања" тек донекле
Колубарско-мачванска зона, 17. коло

Раднички (Ваљево)- Врело
спорт 1:0 (0:0)
Стадион на Петом пуку у Ваљеву.
Гледалаца: 300. Судија: Лазар
Тодоровић (Лозница). Стрелац:
Александар Ђукић у 27. минуту. Жути
картони: Пиргић (Р), Матић, Леонтијевић, У.Ракић (В)
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 8, Симић 7,
Леонтијевић 7, Ђорђевић 6,5 (Шаиновић 6,5), Матић 7, Благојевић 7,
Ракић 7,5, Милошевић 7, Ђурђевић
6,5 (Симеуновић 7), Ристовски 7,
Радовановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Ђукић (Раднички)

Колубарско-мачванска зона, 18. коло

Врело спорт - Раднички
Шабачки 0:0
СЦ "Матић" са вештачком подлогом.
Гледалаца: 50. Судија: Вељко
Давидовић (Ваљево). Жути картони:
Павловић, У.Ракић, Благојевић,
Ристовски, Љ.Ракић (В), Косијер,
Рувидић (Р). Црвени картони:
Обрадовић (на клупи) и Радовановић у 72. минуту (обојица Врело
спорт).
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 7, Павловић 6 (од 46. Ристовски 7), У.Ракић
7,5, Благојевић 7,5, Д.Матић 7,
Јолачић 7, Симић 6,5 (од 81.
Стаменковић -), Милошевић 6,5,
Симеуновић 6,5, Анђић 6,5, Радовановић 7
су приближни његовом дељењу
(не)правде на овом мечу. Врељани су
били бољи ривал све време утакмице,
чак и након искључења Радовановића,
али као да је нека клетва бачена на
играче Врело спорта. У једној акцији
промашене су три колосалне прилике,
Ристовског су милиметри делили од
гола, Симић је главом шутнуо поред
стативе..., али фудбалски садржај је
остао у трећем плану наспрам иритантне фудбалске "тројке" из Ваљева
којој ни присуство директора лиге није
сметало да играчима домаћих приреде
једно од најгорих поподнева у
фудбалској каријери...

БРЕЗОВЧАНИ НИСУ ЈОШ ПРЕБРИНУЛИ БРИГЕ

СПАРТАК ТВРДИ ОРАХ
Прво полувреме дуела у Мионици
обележило је престрого искључење
Немање Брадоњића који је направио
фаул над Бојићем, да би га потом играч
Рибнице ударио намерно у пределу
груди. Иако је непажњом Гошића,
Крстић после корнера донео предност
домаћина, Брезовица је одиграла
одлично друго полувреме. Предњачио
је Милан Лукић који је константно
правио вишак за своју екипу, а из једне
такве акције Пештерац је упослио
Ситарицу који на првој стативи доноси
изједначење. Брезовчани су били близу
победе, али је шут Руменића погодио
само спољну мрежу.

Колубарско-мачванска зона, 18. коло

Брезовица- Спартак 1924
(Љиг) 0:0
Стадион у Брезовици. Гледалаца:
150. Судија: Александар Јаковљевић (Шабац). Жути картони:
Јанковић (Б), Срећковић, Бушић (С).
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 7,
Љубичић 6,5 (од 70. Пештерац 6),
Јанковић 5,5 (од 46. Руменић 6,5),
Павић 6,5, Марјановић 7, Радосављевић 7, Ситарица 6, Ђурђевић
7,5, Гошић 6,5, Лукић 7, Шошкић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бранко Ђурђевић (Брезовица)
Разиграни Спартак овог пролећа
определио се у Брезовици за чување
гола и та тактика им је донела вредан
бод. Екипа Дејана Стојановића је
доминирала током целог меча, голман
Крсмановић није имао потребе ни за
једном озбиљнијом интервенцијом.
Ситарица је пропустио две велике
прилике, посебно болна била је она у
надокнади другог дела, а до гола је
могао и Павић после корнера. Два пута
је запретио и Лукић из слободних
удараца, али се мрежа сигурног
Симића није затресла.

ZONA KOLUBARSKO-MA^VANSKA
17.коло (06/07.04.2019):
ОФК Дивци - Железничар (Л)
Мачва (Б) - Рађевац
Задругар (Л) - Раднички Стоб.
Раднички Шабачки - Борац (Л)
Раднички (В) - Врело Спорт
Спартак (Љ) - ОФК Осечина
Рибница (М) - Брезовица

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

18.коло (13/14.04.2019):
Железничар (Л) - Рибница (М)
Брезовица - Спартак (Љ)
ОФК Осечина - Раднички (В)
Врело Спорт - Раднички Шаб.
Борац (Л) - Задругар (Л)
Раднички Стобекс - Мачва (Б)
Рађевац - ОФК Дивци

1:0
0:0
3:6
0:0
0:3
0:8
1:1

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

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

3 43 : 12
1 32 : 8
2 29 : 12
7 27 : 26
6 21 : 17
7 24 : 20
7 24 : 22
8 18 : 20
9 27 : 31
8 21 : 27
8 13 : 20
9 17 : 28
13 16 : 38
14 14 : 44

41
41
38
27
26
25
25
24
23
22
22
19
11
8

19.коло (20/21.04.2019- 16:00ч):
Рађевац - Железничар (Л)
ОФК Дивци - Раднички Стобекс
Мачва (Б) - Борац (Л)
Задругар (Л) - Врело Спорт
Раднички Шабачки - ОФК Осечина
Раднички (В) - Брезовица
Спартак (Љ) - Рибница (М)
20.коло (27/28.04.2019- 16:00ч):
Железничар (Л) - Спартак (Љ)
Рибница (М) - Раднички (В)
Брезовица - Раднички Шабачки
ОФК Осечина - Задругар (Л)
Врело Спорт
- Мачва (Б)
Борац (Л) - ОФК Дивци
Раднички Стобекс - Рађевац

www.glastamnave.com
Колубарско-мачванска зона, 17. коло

Рибница- Брезовица
1:1 (0:0)
Стадион у Мионици. Гледалаца: 300.
Судија: Александар Стајић (Шабац).
Стрелци: Крстић у 52. за Рибницу, а
Ситарица у 74. минуту за Брезовицу.
Жути картони: Драгојевић, Марковић
(Р), Крсмановић, Гошић (Б). Црвени
картони: Бојић (Рибница) и Брадоњић
(Брезовица) у 32. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 7, Љубичић
7, Шошкић 6 (Пештерац 7), Павић 7,
Марјановић 7, Радосављевић 7,5,
Ситарица 7,5, Лукић 8, Гошић 7,
Брадоњић -, Јанковић 6 (Руменић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Лукић (Брезовица)

СВЕ О УБСКОМ РУКОМЕТУ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
Милан Лукић (Брезовица)

www.rkub.rs
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ЦРВЕНО-БЕЛИ У ОДЛИЧНОЈ ФОРМИ

УБЉАНИ МОЋНИ И СА ИГРАЧЕМ МАЊЕ
- Иако су више од сат времена играли са десеторицом, пулени Милоша Обрадовића
савладали Пожаревљане голом Луке Ђокића. - Чврст "реми" без голова у Аранђеловцу.
- Десетковани у Прову (недеља, 16 часова).
Дуел у Аранђеловцу није донео
много фудбалске ватре, оба тима су
била посвећена тактичким задацима
у којима је провејавала доза опреза и
респекта према ривалу. С обзиром да
су под Букуљу Убљани стигли без
Којића, Рајовића и Живојиновића,
црвено-бели су освојеним бодом
испунили план и задржали место на
подједнакој удаљености од претендената за виши ранг и тимова који
се грчевито боре за опстанак.
Најопаснији по гол Нићифоровића био је Никола Радојичић који
је играо на позицији коју је до сада
држао "поцрвенели" Виктор Живојиновић, а први покушај из "слободњака" завршио јеизнад пречке. У
наставку је још једном пробао из
прекида, а најконкретнији био је у
надокнади када је његов пројектил
голман Шумадије избацио у корнер.
На другој страни, два пута је на
озбиљним искушењима био Иван
Јовановић, а истакао се и Андрић
који је изблокирао покушај Додеровића у финишу.

Милановић у скоку (десно)
Утакмица са Пожаревљанима
почела је великом приликом Милановића и одличном одбраном Савића, да би у 33. минуту уследио шок за
домаће навијаче- Дејан Јовановић је
упутио погрдне речи ка саиграчу са
клупе, а судија Матић је експресно
извукао из џепа црвени картон! Иако
бројчано инфериорни, пулени Ми-

Српска лига "Запад", 21. коло

Јединство (Уб) - Млади радник
1926 1:0 (0:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 300.
Судија: Мирослав Матић (Лозница). Стрелац:
Ђокић у 55. минуту. Жути картони: И.Јовановић, Н.Радојичић, З.Радојичић, Томић (Ј),
Ивошевић, Цветковић, Стојиловић, Живковић
(М). Црвени картон: Дејан Јовановић (Јединство) у 33. минуту.
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7,5, Мијатовић 7,5,
Н.Радојичић 8, Андрић 8, Томић 8, Радивојевић
8,5, З.Радојичић 7,5, Ђокић 8,5 (од 90. Сајић -),
Милановић 7,5,Д.Јовановић 5,Живојиновић 8,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Виктор Живојиновић (Јед)
Српска лига "Запад", 20. коло

Виктор Живојиновић
лоша Обрадовића су одиграли
можда и најбољи меч у сезони, а
колослану прилику за вођство
пропустио је Зоран Радојичић у 45.
минуту након идеалног проигравања Мијатовића.
И у наставку су домаћи
диктирали темпо, а одлука је пала
у 55. минуту- Живојиновић је
протутњао левом страном и
"спољном" послао лопту на другу
стативу, а Лука Ђокић сјајном
реакцијом показао да израста у
озбиљног адута црвено-беле чете.
Нису се домаћи ни тада повукли,
деловало је да Убљани имају
играча више, а не гости, а два
млака покушаја Пожаревљана
нису били проблем за сигурног
Ивана Јовановића:
- Ово је Јединство какво
желим да видим, сигуран сам да то
мишљење деле и наши навијачи, а
недопустиво је да играч искуства
Дејана Јовановића остави на
овакав начин саиграче на цедилу.
Међутим, момци су показали да су
беспрекорно спремни, одиграли
најбољи меч у наставку сезоне и
заслужено славили против
бројнијег ривала. Иако са много
кадровских проблема, путујемо у
Прово са амбицијом да наставимо
добар низ и пробамо још да
приђемо водећем квартету- јасан
је млади тренер Убљана Милош
Обрадовић.
Б.Матић

Шумадија (А) - Јединство (Уб)
0:0
Стадион у Аранђеловцу. Гледалаца: 400.
Судија: Мирослав Јокић (Богатић). Жути
картони: Петровић, Турковић, Стојковић (Ш),
Мијатовић, Поповић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7,5, Мијатовић 7,
Андрић 7,5, Сајић 7, Томић 7, Радивојевић 7,
З.Радојичић 6,5 (од 89. Јолачић -), Ђокић 7 (од
72. Поповић -), Милановић 7, Д.Јовановић 7,5,
Н.Радојичић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Мирко Андрић (Јединство)

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

13
12
12
11
9
8
6
6
5
6
6
5
6
5
5
3

5
6
4
7
5
5
10
10
10
7
6
8
4
5
4
4

3
3
5
3
7
8
5
5
6
8
9
8
11
11
12
14

30 : 14 43
28 : 13 42
31 : 14 40
32 : 19 40
17 : 13 32
24 : 18 29
19 : 12 28
16 : 10 28
17 : 18 25
21 : 28 25
21 : 28 24
17 : 22 23
23 : 29 22
17 : 35 20
10 : 28 19
15 : 37 13

22.коло (недеља, 21.април- 16.00ч):
Прово - Јединство (Уб)
23.коло (субота, 27.април- 16.00ч):
Смедерево 1924 - Јединство (Уб)
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ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА И ДАЉЕ ГАЈЕ НАДУ У ОПСТАНАК

ПАО И БАСК
Војводина је потврдила да је у
овом тренутку квалитетнији састав
од Јединства, пулени Мирослава
Билића су, као и на Убу јесенас,
одолели до паузе, али је у наставку
бољи ривал заслужено тријумфовао. Гостима остаје за жал што су
"процурели" из контре, после
корнера Убљана голман Тороман је
асистирао из дегажмана, а Савић је
био неухватљив за одбрану плавобелих на овој утакмици. Други гол
је био демонстрација снаге, брзине
и вештине Живковића, уз вероватно фаул над Филиповићем, али ни
Једна од многобројних шанси Убљана
то не баца сенку на сигурну победу
Војводине. Јединство је два пута запретило преко Синише Јолачића,
премало за више од часног пораза, а заслуге за то иду и на рачун Бојана
Петровића који је одбранио неколико "зицера"...
Још једно одлично издање Убљана против "соколова" са Цареве
ћуприје потврдило је добру форму Билићевих пулена овог пролећа.
Победа која оставља наду у опстанак извојевана је са "беле" тачкештопер БАСК-а је играо руком у свом казненом простору, а неумољив
са 11 метара био је Лазар Ристовски.
Најопаснији напад у првом делу гости су извели у режији
Гојковића, а Филиповић је
сјајном интервенцијом спречио
Ђелмаша да постигне гол.
Сјајан шут Головића завршио је
изнад пречке Милошевића, а
"слободњак" Мочића тик поред
десне стативе. Борбени Арсовић је добио ваздушни дуел и
упутио лопту ка празној мрежи,
али је Поповић у поледњем
тренутку спречио погодак.
Домаћи су у финишу имали
бројчану предност, Коцић је
неопрезно ударио Поповића
копачком у пределу лица,
срећом без озбиљнијих последица...
Наредног викенда црвеЗа црвени картон:
но-бели су поново домаћини,
на Уб стиже још један тим из
Ударац копачком у лице
угрожене зоне- Вождовац.

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

Омладинска лига Србије, 22. коло

Јединство (Уб) - БАСК
1:0 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 300.
Судија: Петар Пипер (Чачак). Стрелац: Ристовски у 12. из пенала. Жути картони: Головић
(Ј), Кнежевић, Бојовић, Рајковић, Нединић (Б).
Црвени картон: Коцић (БАСК) у 78. минуту.
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7, Бошковић 7,5,
Владисављевић 7,5, Филиповић 8, Тадић 7,
Ристовски 8, Јолачић 7, Головић 8 (од 73.
Поповић -), Арсовић 7,5, Мочић 7 (од 90.
Радибратовић -), Ђурић 7,5 (од 83. Антонић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Филиповић (Јединство)
Омладинска лига Србије, 21. коло

Војводина - Јединство (Уб)
2:0 (0:0)
СЦ "Вујадин Бошков" у Новом Саду.
Гледалаца: 50. Судија: Душан Панчић
(Каравуково). Стрелци: Савић у 56. и
Живковић у 70. минуту. Није било картона.
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7, Бошковић 6,
Владисављевић 6, Филиповић 6, Тадић 6
(Рафаиловић -), Ристовски 7, Јолачић 6,
Антонић 6 (Ђурић 6,5), Арсовић 7, Обрадовић (Поповић 6,5), Мочић 5,5 (Радибратовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Кристијан Живковић (Војводина)

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

16
16
16
15
10
7
8
9
9
7
6
6
5
4
4
3

4
3
2
2
5
9
6
3
3
6
5
5
4
5
4
4

2
3
4
5
7
6
8
10
10
9
11
11
13
13
14
15

65 :24 52
59 :16 51
58 :20 50
59 :20 47
42 :29 35
41 :28 30
37 :32 30
23 :28 30
28 :47 30
22 :27 27
22 :37 23
31 :58 23
15 :44 19
25 :51 17
18 :45 16
16 :55 13

РУКОМЕТ
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УБЉАНИ СЈАЈНИ У ДРАМАТИЧНОМ ДЕРБИЈУ

ВОЖДОВАЦ ИЗГОРЕО
У ПАКЛУ УБСКЕ ХАЛЕ
Спектакл у најави је оправдао очекивања, па можда и
понудио нешто више. Шездесет минута резултатске
"клацкалице", ужарен амбијент праћен изузетно коректним
понашањем актера и на крају минимална победа домаћих,
можда вредна и вишег ранга!
Уб је кренуо жестоко на крилима растрчаног Николе
Вукосављевића, али су голобради Ристић и Зечевић држали
прикључак, праћени подршком бројних гостујућих навијача.
Ипак, утишала их је верна домаћа публика која је чекала 25
минута да се домаћи "одлепе" на два разлике. Била је то,
испоставиће се, и највећа предност коју је неки ривал имао, а
да тас на ваги превагне на страну домаћих побринули су се
распуцани Радовановић и, пре свих, искусни Ђорђе Пајић
који се убској публици представио као играч богатог
нападачког арсенала и велике храбрости да преузме
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ДРМЛ "Центар", 7. коло

Уб- Вождовац 2 (Београд)
27:26 (11:12)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 500. Судије: Неранџић,
Николић (Београд). Седмерци: Уб 3 (3), Вождовац 4 (3).
Искључења: Уб 6, Вождовац 8 минута.
УБ: Томић, Вујичић 3, Миловановић, Милинковић 2, Радовановић 8, Цвијетић 2, Мандић, Стокић, Вукосављевић 3,
Миленковић, Рогић 1, Пајовић, Старчевић, Милекић, Пајић
6, Јовичић 2.
ДРМЛ "Центар", 8. коло

ОРК Лазаревац - Уб
21:28 (12:13)
Спортска хала у Лазаревцу. Гледалаца: 60. Судије: Николић,
Неранџић (Београд). Седмерци: Лазаревац 3 (3), Уб 4 (4).
Искључења: Лазаревац 12, Уб 20 минута.
УБ: Матић, Томић 2, Вујичић, Миловановић 2, Милинковић 6
(2), Радовановић 8, Цвијетић 6 (2), Драгишић, Вукосављевић, Рогић 3, Богићевић, Старчевић, Милекић, Ранковић, Пајић, Јовичић 1.

Заједничка фотографија
са Вождовчанима након утакмице

Одушевљење убских навијача
након неизвесне завршнице
одговорност када се ломило. Добру епизодну ролу имао је и
"пивот" Јовичић, Партизанови клинци потврдили су педигре
школе које долазе, али се "спартанци" нису дали. У 57. минуту
имали су гол предности, али су "медведи" сачували мирноћуПајић је постигао последњи гол на утакмици, а чврста
одбрана одрадила свој део посла, па је тим Дејана Лукића
прославио тријумф са раздраганим навијачима који су
заслужили "десетку" за феноменалну подршку...
- Неизвесна утакмица коју је преломило наше искуство,
као и чињеница да смо зауставили брз центар и контру
гостију. Било је уживање играти у оваквој атмосфери,
честитке клубу на перфектној организацији и навијачима обе
екипе. Постали смо господари своје судбине, штета је што
нисмо стигли -2 из првог меча, али је и минимална победа
против овако добре екипе разлог за велико задовољство.
Хвала фудбалском клубу Јединство, кошаркашком клубу
Младост 014 и кик-бокс клубу Соко који су дошли вечерас да
навијају за нас, наравно и свим Убљанима који су осетили да
је тренутак да нас подрже и то урадили на господски начинрекао је после меча млади тренер Дејан Лукић.
У Лазаревцу је после неизвесног првог дела, тим Дејана
Лукића серијом 6:0 на старту другог дела практично решио
питање победника. Добро су функционисале линије убске
екипе, утисак је да је тренер "медведа" свесно спуштао ритам
утакмице како би се избегла било каква неизвесност. Прилика
за нову победу је већ у недељу, на убски паркет стиже екипа
ОРК Барича.
Б.Матић

Izdavanje lekova
na recept
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МЛАДИ УБСКИ АТЛЕТИЧАР
НИЖЕ ВРХУНСКЕ РЕЗУЛТАТЕ

МИТРОВИЋ
У ЖИВОТНОЈ ФОРМИ

СПОРТ
„ГВОЗДЕНИ СТРОЈ” - УБСКИ РАГБИ КЛУБ

ВОЂЕНИ
ЕНТУЗИЈАЗМОМ
Убљани одмерили снаге са Партизаном

Одличним стартом сезоне атлетичар Младости из
Ужица Милан Митровић, иначе рођени Убљанин, најавио је
да би 2019. могла да буде његова најуспешнија година у
каријери, а бројним титулама државног првака у конкуренцији млађих сениора, додао је прву и у најјачој
конкуренцији. Високи дугопругаш био је без премца на
првенству Србије у Крушевцу, "одувао" је конкуренцију у
трци десет километара на путу и са скоро 500 метара
предности прославио прву сениорску титулу.

Заједничка фотографија за успомену

Убедљива победа на Острошком полумаратону
У међувремену су иза Митровића врло запажени
међународни наступи, а акценат је ставио на полумаратон
где га у јуну чека Европско првенство у Кијеву. У Сплиту је у
изузетној конкуренцији био најбољи бели тркач на 6. месту, а
Мостарски полумаратон завршио је са личним рекордом и
другом позицијом иза Кенијца Самуел Киплима Најбеија. Пре
двадесетак дана, Митровић је трчао на десет километара у
Старој Загори (Бугарска), после велике борбе са два
бугарска европска првака за млађе сениоре, убски атлетичар се радовао новој победи.
Убски шампион је био без премца и на Острошком
полумаратону, рекордом стазе 1:12,49 "одувао" је конкуренцију- црногорски репрезентативац Драговић каснио је
пет, а Видовић из Реп. Српске седам минута. По кишовитом
времену и стази пуној успона, Митровић није претерано
форсирао јер се чувао за Београд где је успео да постави
рекорд Србије у полумаратону! Атлетичар Младости из
Ужица је истрчао стазу за 1:08,30 и освојио друго место иза
Кенијца Кипруто Коеча, а за Митровића нема одмора- у
Бањалуци ће трчати на десет километара, чекају га и државна првенства у стази и у планинском трчању (Овчарскокабларска клисура), па све наговештава да ће ове године
бити пуно признања и медаља за Милана Митровића... Б.М.

На Благовести, 7.априла, током првог овогодишњег
вашара, Убљанима је уприличена и рагби утакмица убског
„Гвозденог строја” и београдског „Партизана”. Играле су
селекције кадета и пионира. Кадети (девет играча) су
изгубили са 5:8, али су у већем делу утакмице држали егал,
па, чак и били у вођству.
- Посебно бих истакао брзину Васића и Бркића,
вештину Митровића, као и пожртвованост свих играчакаже тренер Микица Живковић, који од самих почетака,
заједно са Сашом Сретеновићем, води убске рагбисте. Млађа екипа (седам играча у тиму) је показала велику
љубав према игри и клубу, а резултат од 7:2 за наше,
најбоље илуструје њихов ентузијазам. Најефикаснији је
био Станиша Радосављевић.
Иначе, стандардни рагбисти у „Гвозденом строју” су:
Урош Митровић, Радиша Митровић, Лазар Бркић, Мојсије
Васић, Станиша Радосављевић, Стефан Радосављевић,
Боривоје Стаменић, Марко Митровић, Марко Дрча, Филип
Ковачевић, Душан Бугарчић, Урош Митровић и Микула
Лазаревић.

СЕТ
АЛУМИНИЈУМСКИХ
ФЕЛНИ (4 ком)

NOVO !

15” 260 е
16” 290 е
17” 320 е

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ЛЕТЊЕ ГУМЕ !
БЕСПЛАТНА МОНТАЖА ЗА ГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ

МАРКЕТИНГ

Super cena,
super ponuda- Supernova
Od aprila meseca lansiran je novi brend na kablovskom nebu
Srbije, *supernova. Najbolja preporuka da postanete i vi deo ove
porodice koja već broji više od 300.000 članova svakako je
najkompletnija ponuda televizijskog sadržaja u Srbiji po vrlo
povoljnim cenama. Više od 260 televizijskih i radio kanala, od
čega 50 u vrhunskom, HD formatu, internet brzine do 120 Mb/s te
fiksna telefonija sa neograničenim pozivima ka svim mts fiksnim i
mobilnim brojevima najbolji su argument koji će vas uveriti da
postanete deo rastuće porodice *supernova.
Sve nove korisnike koji se odluče za *supernova pakete očekuje
atraktivna promocija - šest meseci u toku kojih će njihova
pretplata iznositi jedan dinar mesečno.
Ljubitelji sporta i najboljeg serijskog sadržaja prepoznaće u
ponudi *supernove ono što su oduvek želeli od svog operatora.
Sveobuhvatna ponuda sportskih kanala u *supernova domove će
doneti najbolji fudbal, košarku i trkačke sportove, dok će vas
sadržaji kanala SuperStar TV i Fox uveriti da je domaća produkcija
u rangu holivudske.Supernova je brend inspirisan svakodnevnim
životom i u njega želi da unese optimizam i što više dobrog
sadržaja.
Koceljeva, Vladimirci i Ub su, kao i više od 60 gradova i opština u
Srbiji, deo sazvežđa supernove i pozivamo sve stanovnike ovih
opština da se pridruže galaksiji sjajnih usluga.
Napravi super izbor!
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