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ВОДОСНАБДЕВАЊЕ У СЛОВЦУ И РАТКОВЦУ

ПРВИ ПРИКЉУЧАК
НА АКУМУЛАЦИЈУ
„СТУБО-РОВНИ“
Водоснабдевање је велики вишедеценијски проблем
општине Лајковац и приоритет актуелног руководства.
Председник општине Андрија Живковић са сарадницима
обишао је градилиште у селу Словац, где је у току изградња
цевовода дужине 1.500 метара, којим ће бити повезана комора
на Оштриковцу са водоводним системом у селу Ратковцу. На
овај начин Словац и Ратковац ће бити спојени са магистралним
цевоводом из акумулације Ровни, с обзиром да је он изграђен
до Оштриковца. Општина Лајковац је у претходне две године
урадила резервоар, црпну станицу, шахте и цевовод у Ратковцу.
- По завршетку ових
радова мештани Ратковца,
Словца и већег дела
Маркове Цркве осетиће
директну корист и добиће
пијаћу воду, што значи да
се на овом месту ради
први прикључак који ће
бити пуштен из акумулације „Стубо-Ровни“. У
буџету за 2018. одвојили
Андрија Живковић
смо 20 милиона динара
како бисмо наставили изградњу мреже од Ратковца ка
Придворици и Стрмову, а касније ка Пепељевцу и Врачевићу.
На тај начин ћемо читав рубни део општине, према Ваљеву и
Мионици, за две до три године комплетно, опремити
водоводном мрежом. Са општинама Уб и Лазаревац смо
договорили да у овој години издвојимо средства за
пројектовање наставка цевовода који се везује за „СтубоРовни“. Лајковац ће издвојити пет милиона динара за
пројектовање мреже од Ратковца до Непричаве, у 2019. години
тај посао ће финансирати Канцеларија за јавна улагања, као и
део водоводне мреже ка Убу који ће пролазити кроз општину
Лајковац, односно кроз Бајевац и Степање. То ће омогућити да
и ова села делимично добију воду из акумулације- истиче
Живковић.

Обилазак радова у Словцу
Руководство и стручне службе Општинске управе
Лајковац интензивно раде на активирању подстанице у
Степању. У овом селу је средствима из НИП-а 2008. године
урађен добар део мреже и подстаница, али то није у функцији.
Председник Живковић је изразио наду да од 2020. године
општина Лајковац више неће бити угрожена у погледу
снабдевања водом, неће толико зависити од општине
Лазаревац (која управља заједничким водоводом у
Непричави), а цена воде, која је сада енормна за грађане
Б.Петровић
Лајковца, биће знатно нижа.

НЕЗАМЕРАЊЕ

Д

авних седамдесетих један од
великана Тамнаве Зоран Јоксимовић, Ваљевац рођен у Брезовици, иначе, аутор десетак романа,
новинар и публициста, који је оставио
дубок траг у историји овог краја (роман ‘’Петљаревић и остали’’), уводећи ме у озбиљан новинарски рад, рекао ми је да ћу се многима замерити
ако останем дуго у овом послу. И, ето, прошло је
готово 50 година, а на мене се много пута сручио
гнев незадовољних које сам поменуо (или нисам - а
било је и тога) у текстовима којих је било на хиљаде
(!). Године 1992. поднео сам оставку на функцију
главног и одговорног уредника ‘’Тамнавских
новина’’ из принципијелних разлога и - основао
‘’Глас Тамнаве’’, прве приватне новине у Србији. С
поносом сам увек истицао да су ме, тада, подржали
(морално и материјално) Станко Суботић и његов
брат Живорад, Томислав Обућински, Звонко Ракић,
Радован Петронијевић, Радојко Денић, др Ненад Јанић, Жељко Илић, а касније и Дарко Глишић, Радован Пулетић, Милорад Радојчић, Благоје Цонић, ...
Е, сад! ‘’Глас Тамнаве’’ је постао породична фирма,
стекао право грађанства, проширио се и на неке
околне општине... Дочекао сам и пензију као
новинар... Рекло би се, успешна каријера (?). Али,
колико успешна и по коју цену? Дијабетес типа два,
повишен крви притисак, стент уграђен пре неколико
година, брачни бродолом... Неко ми је, једном,
рекао да је новинарство одличан посао ако се на
време - напусти. Нисам то тада схватио, а ‘’златни
возови’’ су одавно протутњали. Понуда да
уређујем, осамдесетих година, лист ГП ‘’Рад’’, да
радим (за пријатеља) у Бад Хомбургу у Немачкој за
велику девизну плату, да 2000. године прихватим
понуду Дуде Анђелковић, председнице ИО
Демократске странке и преселим се на добро
плаћено место у Београд...
Поносим се својим пријатељима Недељковићем,
Нинковићем, Ристовићем, Пајовићем, Џајићем,
Аћимовићем, Живановићем, Ђурићем, Јовановићима...А поносим се и непријатељима чија имена не
бих да обнародујем, али ме радује да знам који су и
да верујем да много тога што су ми приредили
нисам заслужио. Заиста, поносим што ми такви
какви јесу, нису пријатељи. А, пошто и даље пишем,
они се умножавају јер остајем доследан истини...
Радио сам најбоље што сам умео и учио друге
(онолико колико су били спремни да прихвате али,
често се догађа да, кад некоме редигујеш и објавиш
текст, он одмах помисли да све зна боље од тебе).
И тако, понекад полемишем са својим наследником, који је преузео породични посао и функцију
глодура ‘’Гласа Тамнаве’’. Шта да му кажем? Да се
до краја живота бори са ветрењачама? Да се замера због оног принципа да ‘’новинар мора да служи
истини’’? Да стекне многобројне непријатеље само
зато што је ‘’увек ишао правим путем’’ (Р.Киплинг)?
Да сваког дана очекује ко ће му мучки подметнути
ногу због истинољубља? Да... Ипак, он ће сам
одлучити. Мени, само, остаје да се поносим што је
поштен, вредан и паметан... и - да стрепим.
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ДОКУМЕНТАРАЦ О ДРАГАНУ ЏАЈИЋУ ПРЕМИЈЕРНО ПРИКАЗАН У КИНОТЕЦИ

ЏАЈИЋ - СТАЗАМА ШАМПИОНА
У филму су откривени детаљи о којима прослављени фудбалер раније није говорио. Поред
импресивне каријере у дресу Црвене звезде, Бастије и репрезентације Југославије, као и
момената када се као функционер црвено-белих попео на врх Европе и света, овај документарац
обрадио је и тежак период Џајиног живота, када је био суочен са неправедним хапшењем.
Емотивна прича о једном од најбољих југословенских
фудбалера, Драгану Џајићу, његовим почецима из родног Уба,
успесима и тешким животним искушењима, екранизована је у
документарном филму "Џајић – стазама шампиона", који jе
премијерно приказан у Југословенској кинотеци у Београду,
12. фебруара. Аутор филма, у продукцији “Al Jazeera Balkans”,
је познати сарајевски новинар Сабахудин Топалбећиревић, а

Џаја са фамилијом и Убљанима

његовој београдској премијери, поред многобројних
фудбалских легенди Владимира Петровића Пижона, Душана
Савића, Станислава Карасија..., па и великог звездаша
Здравка Чолића, присустовали су и његови Убљани.
Почасни грађанин Уба, легенда Црвене звезде, освајач
титуле првака Европе и света Драган Џајић отворио је душу и
кроз филм нас води причом која никога неће оставити
равнодушним. У питању је документарац о човеку који је био
фудбалер, технички директор и председник клуба, али и
затвореник. Зато је јасно зашто је Џајић у свом излагању
рекао: "Није све мед и млеко. Ја сам то најбоље осетио."
Џајић је показао велико поверење у аутора откривајући
му детаље о којима раније није говорио. У филму се
појављује и његова супруга Бранка, која говори о тешким
тренуцима кроз које је пролазила њихова породица након
Драгановог неправедног хапшења. Још једном је констатовано да је напад на Џају био, у ствари, напад на Црвену
звезду, од стране тадашњих моћника који су желели да је
преузму. Ипак, главни јунак филма, у уводном делу овог
документарца, посебно наглашава:
- Ако би сада требао да подвучем црту свог живота, могу
да кажем за све ово што ми се дешавало и што сам урадио у
животу, да сам веома задовољан. И што је било лепо и што
није било лепо. Кад би се поново родио, не бих имао ништа
против да проживим такав живот. Имао сам много више
радосних, него тужних тренутака. Добро је што је било и тих
других, јер живот без добрих и лоших ствари, није живот“,
поручује некадашње најбоље лево крило света.

ДОКМИРСКА ХАЈКА НА ПРЕДАТОРЕ

ЛОВЦИ ПРОТИВ
ШТЕТОЧИНА
Хајка на предаторе у Докмиру, као организовано
окупљање ловаца у потрази за штеточинама, има најдужу
традицију у убској општини. Ове године, у реновираном
сеоском дому, 11.фебурара, окупила је око 120 људи са
подручја тамнавског и колубарског округа. Ловило се на
потезу око докмирског манастира, а иако су временски
услови били тешки одстрељене су три лисице и један
јазавац. Након лова, за све учеснике, припремљен је ручак,
уз дружење са оркестром Аце Лазаревића до вечерњих
сати.
По речима учесника, један шакал, иако је био на
нишану младог ловца, успео је да побегне. Жељко
Митровић из Докмира, један од организатора ове акције,
посебно истиче проблем великог броја предатора ове
године, који су све отпорнији, брзо се размножавају и праве
огромне проблеме у убским селима. Само у последње две
недеље у Докмиру је, у индивидуалним акцијама,
устрељено чак осам лисица.
Ловачко удружење „Тамнава“ из Уба за сваку
уловљену лисицу и куну исплаћује награде од 800 динара,
док вредност шакала износи 1.500 динара.
М.М.М.

Обраћање након пројекције
У филму се описују и први фудбалски кораци у родном
Убу, путовање аутобусом на тренинге подмлатка Црвене
Звезде,први наступ са непуних 17 година против титоградске
Будућности, 6.маја 1963.године, као и многобројни успеси у
клупском и репрезентативном дресу током шеснаестогодишње каријере. Према речима аутора, филм је посебно намењен млађој популацији, која није имала прилику да схвати
каква је величина био Драган Џајић и да је био „раме уз раме“
са највећим светским фудбалским именима, попут Франца
Бекенбауера и Јохана Кројфа.
Милован Миловановић

Учесници хајке у Докмиру
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РАДОВАН ПУЛЕТИЋ ПРЕДСТАВИО СВОЈУ ТРЕЋУ КЊИГУ

ВЕЧЕ ЗА ПАМЋЕЊЕ
На промоцији своје књиге, у пуној сали убског Дома културе, Пулетић је био у двострукој
улози – писца и модератора књижевне вечери, што је омогућило да, осим списатељског,
до пуног изражaја, дође и његов дар шоумена и духовитог и занимљивог приповедача.
Изузетно посећена и несвакидашња била је промоција
књиге "First take" Радована Пулетића, одржана у сали Дома
културе на Убу. У питању је трећа по реду збирка прича овог
писца, новинара, колумнисте и блогера, који је међу корице
сабрао својих 46 текстова објављених током претходних
седам година на страницама “Гласа Тамнаве”, а од 2014. и у
интернет новинама Kolubarske.rs у оквиру блога "3 пут
одједанпут".
Сваки текст је, по сопственом признању, урадио из прве
и без понављањa, што сугерише и сам наслов, али је отишао
и корак даље тиме што је, поштујући исти захтев, књигу
ликовно опремио својим илустрацијама, које је нацртао не
само из првог пута, него и из једног потеза.
На промоцији своје књиге, Радован Пулетић био је у
двострукој улози – писца и модератора књижевне вечери,
што је омогућило да, осим списатељског, до пуног изражaја,
дође и његов дар шоумена и духовитог и занимљивог
приповедача. Многобројну публику успешно је водио својим
стваралачким и животним стазама, с тим што му је ова друга,
како је истакао, подељена на три дела: фудбалску, кафанску
и пешачку. На то је указивала и сценографија, на којој су своје
место нашли и копачке, и лопта, и кафански столови и дрвена
клупа и опало лишће.
Своје виђење збирке "First take" дао је Убљанин др
Мирослав Перишић, директор Архива Србије, рекавши ‘’да је
ово књига размишљања појединца, преточених у приче из
живота, у којем писац више примећује оно што није добро,
него оно што је за похвалу’’. А када се ретко упусти да нам
дочара нешто што га је одушевило, онда је Пулетић писац
коме навиру речи, као да је у питању почетак неког романа, а
не кратка прича за коју зажалите што се тако брзо завршава.

Одушевљена публика у убском Дому културе
Према Перишићевим речима, писање Радована Пулетића
краси изоштрен посматрачки дар, моћ критичког самопреиспитивања и вештина да од ничега и из ничега направи
нешто. Његова инспирација нису велики догађаји, његове
теме су разне животне ситуације и део су слике времена на
једном микроплану и у сасвим одређеном простору.
- Ликови и догађаји у Пулетићевим причама су део
његове свакодневице, кафанско друштво из младости,
породица, позната тројка са базена, легендарни убски

фудбалери и тренери, али ту су и
приче из животних ситуација током
дуготрајуће кризе, којој је изложен
овај трошни балкански простор у
коме се рађа, одраста и бори за своје
место појединац у судару са разним
невољама или у додиру са животним
радостима, али пре свега Пулетић
виђен самим собом, Пулетић поучен
животним лекцијама.Он пише ненаметљиво, али у читаочевом доживљају
памтљиво, у својеврсним сликама,

Несвакидашња промоција књиге: Радован Пулетић
тако да осим што сте савременик онога о чему он пише, ви
имате утисак док читате његове приче да сте, просто,
учествовали у тим догађајима или да сте део свега тога, а
посебно имате утисак да проналазите сличност у неком
прелиставању сопственог животног искуства. Постоји једно
давно записано и тачно запажање да је писац онај који много
теже пише него остали људи. Можда су Пулетићеве приче, у
сагласју са насловом књиге, настале из "фрст тејка", али знам
да су оне настајале теже него што би се рекло када се читају. А
то да се лако читају је врлина оног ко пише - рекао је др
Перишић о књизи "First take", коју је објавила Установа за
културу и спорт Уб, као други наслов у едицији "Историја Уба:
град и људи" – једна културна ниша у Србији.
Одабране приче из књиге читали су Александар Тадић,
Влада Тадић, Владислав Крсмановић, Радомир Лале
Планинчић и Вања Пулетић, док су у музичком делу програма
учествовли Ђорђе Лучић, Драган Маки Максимовић и Лука
Пулетић.
Радован Пулетић је најавио да ће сав приход од продатог
тиража своје треће књиге донирати Издвојеном одељењу
убске ОШ "Милан Муњас" за образовање деце са сметњама у
развоју. Зато је то вече било више од промоције једне књиге у
једној крцатој сали Дома културе.
Д.Недељковић

МОДА
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ПУТЕВИМА УСПЕХА

УБЉАНКА КОЈА
КРЕИРА МОДНЕ ТРЕНДОВЕ
Валентина Видал већ годинама креира хаљине које су носиле
многе познате звезде у Србији и иностранству, али и девојке које
желе да у одређеној прилици изгледају гламурозно и елегантно
Валентина Видал, креаторка која је
рођена на Убу, а од своје двадесете
године живи и ради у Београду, полако и
сигурно прокрчила је себи пут ка
модном врху Србије, али и много шире.
Њене креације све чешће се помињу у
медијима, на модним ревијама, изборима за мис, гламурозним дешавањима,
међу познатим личностима... Хаљине
које израђује, већ годинама, носе наше
највеће звезде, али и девојке које желе
да у одређеној прилици изгледају
гламурозно и елегантно.
Амбициозна девојка је у свом
атељеу модног студија “W dress” направила прави мали модни рај. Свака
креација се ручно израђује и представља уникат. Управо по томе, она се и
издваја у модним круговима, јер је
јединствена, аутентична и креативна.
- Моје креације су носиле многе
домаће и стране познате личности.
Посебно ми је драго да су моје хаљине
прошетале црвеним теписима широм
света, али исту срећу осетим и када
видим задовољну младу или матуранткињу у мојој хаљини. Инспирацију
налазим у људима, као и на занимљи-

вим путовањима са којих се увек враћам
са милион скица и километрима тканина.
Након тога, у радионици настаје бајка и
тај део посла највише волим, када од
комада тканине настаје хаљина за још
једну модерну принцезу- каже у разговору за „Глас Тамнаве“ једна од водећих
модних креаторки у Србији.
Ова уметница, поред многобројних
модних ревија у земљи и иностранству, у
свом „си-вију“ има уписане и наступе на
избору за Мис Србије 2016.године и два
последња Serbia Fashion Week-а, који су
јој посебно драги. Њена колекција вечерњих хаљина, учинила је да најлепше
српкиње изгледају као принцезе, зауставивши дах свих присутних.
- Моје прво учешће на Serbia Fashion
Week-у, 2016.године, се десило одмах
после финала избора за Мис Србије.
Светлану Хорват сам упознала на самом
финалу и већ сутрадан сам добила позив
за учешће. Имала сам мање од месец
дана да спремим колекцију са којом ћу се
представити, иако је за то потребно много
више времена. Без обзира на чињеницу
да ће у публици, и у жирију, бити чувена
Anna Fendi, Donald Potard, Jan Paul

Колекција Валентине Видал на Избору за мис Србије 2016.године

Валентина Видал
Gaulter, као и домаћи и страни дизајнери
и медији, прихватила сам позив и
засигурно могу рећи да је то била једна
од прекретница у мојој каријери- истиче
Видалова.
Њене креације су, у последње време, јако добро прихваћене и у иностранству. Због тога су и Валентинини планови све више усмерени ка европским
модним центрима, јер мода не познаје
границе.
- Што се тиче иностране каријере,
задовољна сам током којим све то иде.
Јако је битно да сам у иностранству
добро прихваћена, да им се веома
допада мој рад, као и квалитет израде.
Поред толике конкуренције, битно је да
сам успела својом аутентичношћу да се
издвојим и будем примећена. Циљ ми је
да што боље позиционирам свој бренд.
Живот пише романе, па се и ја често
препустим машти и добијем чак и више
од очекиваног- наглашава Видалова, уз
поруку коју често цитира „Ако није по
плану, онда је по судбини“.
Иако је, последњих година, обавезе
шаљу на разне светске дестинације, свој
Уб не заборавља и радо му се враћа.
- Уб обожавам и често га посећујем.
Ту сам се родила и живела 20 година.
Мој Уб и моји Убљани увек имају посебно место у мом срцу- поручује ова
тридесетшестогодишња модна креаторка.
Милован Миловановић

Trijumf
BUTIK

NOVO !

Kralja Petra Prvog br.28, Ub
(preko puta “Komercijalne banke”)

STALNI POPUSTI

10% 20% 30%
ODLOŽENO PLAĆANJE PUTEM
ADMINISTRATIVNE ZABRANE I ČEKOVIMA GRAĐANA !

U GLAVNOJ ULICI NA UBU !!!
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА

ТРЕЋИ ПУТ НА УБУ
Акцију ''И ја се борим'' на Убу подржало витешко
Удружење „Бели орлови“. Пуштено преко 300
зелених балона као знак подршке деци оболелој
од рака. Прикупљено 57.000 динара.
Под слоганом „И ја се борим“, убски НУРДОР је, по трећи
пут, организовано обележавање Светског дана деце оболеле
од рака, 15.фебруара. После
низа активности чланова
НУРДОР-а, аниматора и волонтера, испред Галерије „Свети
Лука“, у 13 часова, на Градском
тргу, пуштено је преко 300
зелених балона, као подршка
деци која се боре са неким
обликом карцинома, али и за
ону децу која су битку изгубила.
Овом приликом прикупљено је
57.000 динара.
Иако је дан био изузетно
хладан, хуманитарној акцији

Велика подршка, упркос хладном времену

Дружење убских малишана са витезовима

Пуштање балона у знак подршке деци оболелој од рака,
али и оној деци која су изгубила борбу са опаком болешћу
НУРДОР-а, која је на градским трговима организована у преко
40 градова, одазвало се око 300 Убљана, махом млађе
генерације, који су довели своју децу да подрже болесне мале
хероје-борце. Сва прикупљена новчана средства уплаћена су,
као подршка, пројекту изградње новог дечјег хематоонколошког одељења у Нишу. Акцији се прикључио и Кафе
„Мајдан“ који је давао кафу у замену за један СМС на број 1150.
Убску кампању „И ја се борим“ подржали су српски
витезови „Бели орлови“ - Удружење за очување средњовековних вештина и заната, напоменувши у обраћању
присутнима, да су сва деца која се боре против рака, прави
мали витезови који су се доказали као највећи борци. Три
члана овог Удружења – председник Бојан Тасић, Душан

Ковијанић и Милан Недић, у средњевековној одећи и
оклопима, са мачевима у рукама, сликали су се са Убљанима.
– Врло радо смо се одазвали позиву пријатеља из
НУРДОР-а, да подржимо наше храбре малишане. Ово није
први пут да подржавамо њихову кампању. Саосећамо са
њиховом борбом. И оно што ми радимо је нека врста борбе,
свако се бори на свој начин. То је нешто што је одувек у
људској природи. Борити се против оног што нам смета, за
оно што вреди – рекао је Душан Ковијанић, члан Удружења
„Бели орлови“.
У организацији убске кампање учествовали су: Ивана
Станојловић, Милица Пушоња, Жељка Станојевић, Милан
Чубра, Марија Близањац, Наташа Вујић, Жељко Ранисављевић, Наташа Бановић, Вања Трефалт, Александра
Новаковић, Немања Драгићевић и шесторо ученика петог
разреда – волонтера (Уна Ковачевић, Невена Миличић,
Теодора Јечменица, Ивона Вилотијевић, Тамара Миросављевић и Матеја Илић), који су делили бомбоне, играли и
помагали упркос оштром зимском ваздуху.
- Ако се нешто ради пуним срцем, са толиком љубављу,
ни снег, ни ветар, ни хладно време га не може спречити.
Хвала суграђанима који су изашли и упркос хладном
времену- рекла је Ивана Станојловић, члан НУРДОР-а.
Д.К.
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УБЉАНИН НАЈУСПЕШНИЈИ ОДГАЈИВАЧ ГОЛУБОВА ВИСОКОЛЕТАЧА У СРБИЈИ

ШАМПИОН У ГОЛУБАРСТВУ
У укупном пласману за 2017. годину Драган Грујић убедљиво
постао шампион Србије са 125 бодова (42,5 изнад другопласираног).
Драган Грујић проглашен је за најуспешнијег одгајивача
голубова српских високолетача у Србији, за 2017. годину.
Голубове држи од детињства, а овом значајном успеху,
подредио је пословне обавезе, да би цео дан могао да
обавља негу и припрему својих љубимаца за такмичења. По
рејтинг бодовима „Голубарског савеза одгајивача голубова
српских високолетача Србије“, Драган је остварио најбољи
резултат у прошлој години у убској општини, региону, а затим
и у целој Србији (осам резултата, 125 бодова), чиме је освојио
три златне алке.
Некада, у Вавилону, голубови су биле свете птице.
Зато им је потребна стална нега и простор у којем морају
бити адекватно смештени. Драган, тренутно има око 100
такмичара „српских високолетача“ који спадају у спортске
голубове, врло цењене међу одгајивачима највише због
висине лета и својству заједничког кружења у јату, што се,
такође, бодује на такмичењу.
У 2015. години, у оквиру Међуокружног савеза Србије,
Драган је освојио треће место на Јуниорском првенству
Србије и треће место на Јуниорском првенству Балкана у
оквиру Балканског савеза, а исте те године постао је

Драган Грујић са колегом Љубишом Адамовићем
испред бокса у којем се налазе његови шампиони

шампион Србије са просеком лета из два резултата - десет часова и 36
минута. У августу 2017.
године, у оквиру Балканског савеза одгајивача голубова српских
високолетача, на званичној ранг листи „Балкан
јуниори“, Драган се нашао на седмом месту,
са просеком лета најбољег летача 11 сати и 23
минута, али је, зато, у
укупном пласману постао шампион с а 125
бодова (42,5 бодова
Драган Грујић
изнад другопласираног).
- Овај успех само се једном остварује у животу. Најбољи сам у општини, региону и Србији, са највише постигнутих
резултата, као најуспешнији такмичар. Припадам удружењу
''СРБ 66 Убски шампион''. Прве голубове сам добио од Весе
Алимпића из Шапца и Ненада Страјиновића из Параћина
2009. године, а последњих година сам узимао голубове од
Зорана Тешића и Александра Белопавловића из Београда.
Имам око десет пари приплодних голубова који лежу младе,
и око 100 летача са којима се такмичим. У питању је Српски
високолетач ћубасти, који лети изнад свог крова – са
поносом истиче Драган Грујић.
Озбиљнијим узгојем голубова и голубарством, Драган
почиње да се бави од 2011. године. До сада је постигао преко
40 резултата, од тога 20 са преко десет часова лета, што, како
каже, нико у Србији до сада није успео за тако кратко време.
- Ништа од овога не би било да немам добре другаре
који ми помажу око исхране голубова. Свему томе ме је
научио Веса Алимпић. Да није њега не бих постигао ништа.
Помогли су ми и Ненад Страјиновић, Зоран Тешић и Александар Белопавловић око узгоја голубова и начина исхране,
који је много битан за сваки успех – закључује Драган.
Д.К.

НА ХИПОДРОМУ У ВРЕЛУ

ДОЗВОЉЕНА ИЗГРАДЊА ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА
Недавно усвојеним Планом детаљне регулације створени су услови за изградњу комерцијалнопословних објеката, што ће допринети да се хиподром користи на квалитетнији начин
Уз задржавање основне намене, на хиподрому у Врелу
могуће је организовати и пратеће, комерцијално-пословне
саржаје, предвиђено је Планом детаљне регулације, који је
недавно усвојила Скупштина Општине Уб. До сада је готово
читав тај простор, површине 20 хектара, био у функцији
хиподрома, где се поред сто метара дугих трибина на јужној
страни мањежа, налази шталски комплекс и портирница. У
документу стоји да основна намена целине „спорт и
рекреација“ остаје у постојећим границама, али су Планом
детаљне регулације стоврени услови за проширење
капацитета, пре свега објеката за смештај и исхрану коња, као
и помоћних просторија за складиштење хране и потребне
механизације. Осим тога, дозвољава се и изградња пратећих
садржаја који ће бити у служби хиподрома и подржати
његову основну намену, као што су угоститељство, трговина,
услуге, туризам, забава, административне функције,
ветеринарска станица и слично, што ће допринети да се овај
комплекс користи на један квалитетнији начин. Максимална
дозвољена спратност је приземље плус један спрат, а сви
објекти се морају прилагодити постојећем амбијенту и
традиционалним архитектонским вредностима.
У складу са условима и сагласношћу која је добијена од
Јавног предузећа „Путеви Србије“, документом је планиран и
саобраћајни прикључак (трокрака раскрсница), где се из свих
праваца може ући на хиподром, а у плану је и изградња
одговрајућег броја паркинг места, пре свега за пословно -

Коњичке трке у Врелу
комерцијане садржаје. Такође, предвиђено је и да се ова
целина адекватно инфраструктурно опреми, тако да је
обезбеђено њено квалитетно функционисање.
Кроз правила уређења и грађења, Планом детаљне
регулације „Врело-Хиподром“ дефинисани су сви услови и
смернице за организацију у оквиру овог комплекса, у складу са
просторним планом Општине Уб. Основни циљеви израде
Плана су стварање планског основа за прецизно одвајање
јавног од осталог грађевинског земљишта, рационалније
коришћење грађевинског земљишта, повећање квалитета
комуналне опремљености и усклађивање организације,
опремања и уређења простора и његово очување уз примену
услова и критеријума за заштиту животне средине.
Д.Н.
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БОЉИ УСЛОВИ ЖИВОТА У РОМСКИМ НАСЕЉИМА

СТАМБЕНА РЕШЕЊА ЗА ТРИДЕСЕТДЕВЕТ ПОРОДИЦА
Предвиђена изградња 15 кућа и реконструкција 24 постојећа стамбена објекта
Општина Уб укључена је у пројекат „Побољшање услова
живота у ромским насељима“, у оквиру кога су обезбеђена
стамбена решења за 39 ромских породица на њеној територији. Пројектом је предвиђена изградња 14 кућа са 15 стамбених јединица, зиданих од чврстог материјала и опремљених
основним намештајем и кућним апаратима, као и 12 реконструкција постојећих стамбених објеката већег обима и 12 реконструкција мањег обима. Реконструкција мањег обима подразумева радове и материјал у вредности до 4,5 хииљада евра, а
већег обима до девет хиљада евра. Радови би требало да
почну у марту и највише кућа биће изграђено или реновирано
у Совљаку. Основни услов за добијање помоћи био је да
корисници имају грађевинске дозволе или сву документацију
која је потребна за градњу. Пројекат „Побољшање услова
живота у ромским насељима“ финансира Европска унија,
Потписивање уговора у згради Општинске управе Уб
суфинансира Република Србија, реализује Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Канцеларија
за људска и мањинска права, а на терену спроводи организаСвечано потписивање уговора са 39 ромских породица
ција „Хелп“ и општина Уб.
којима ће бити изграђене или реконструисане куће организовано је 9. фебруара у згради општинске управе на Убу. Уговоре о донацији уручили су им председник Скупштине општине
У ФАБРИЦИ ВОДЕ У ТАКОВУ
Уб Александар Дамњановић и заменик председника општине
Александар Јовановић Џајић и том приликом изразили
задовољство што ће реализацијом пројекта ове угрожене
породице побољшати услове становања. Дамњановић и
Јовановић Џајић су такође најавили да ће локална самоуправа наставити да учествује у сличним пројектима, како би
што више унапредила услове живота ромске популације у
Укупни трошкови ремонта сва четири филтера
убској општини.
износили су око 2,5 милиона динара a
Међу онима који ће добити нову кућу је Снежана Шишић,
финансирани су средствима КЈП „Ђунис“
самохрана мајка двоје деце.
„Пресрећна сам што ћемо деца и ја коначно имати прави
Комунално јавно предузеће „Ђунис“ недавно је дом. Подстанар сам, примам социјалну помоћ од око 15
завршило сервисирање и четвртог филтера на постројењу за хиљада динара, али од тога не могу да плаћам стан, а камоли
прераду воде у Такову, чиме је обезбеђен њихов рад у пуном да школујем децу. Старија ћерка од првог разреда има све
капацитету. Директор „Ђуниса“ Саша Милићевић подсећа да петице, учи и балет. Зато ми много значи што ћу добити кућу,
је тај процес започео 2016. године, када је ремонтован један деца ће имати своју собу и купатило. То је најважније, да деца
филтер, током прошле године сервисирана су још два, а и ја имамо где да се окупамо“, рекла је ова млада самохрана
почетком ове окончан је комплетан посао заменом филтер- мајка након потписивања уговора о додели нове куће.
Д.Н.
ске испуне и из последњег филтера. Укупни трошкови
ремонта сва четири филтера износили су око 2,5 милиона
динара и финансирани су средствима КЈП „Ђунис“.
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ВАЉЕВО
„На нашем постројењу за прераду воде у Такову
филтери нису сервисирани пуних 12 година, због чега смо,
уместо на оптималних 48 сати, морали да их испирамо на 12
сати, за шта је трошена велика количина воде. Окончањем
целокупног посла, имаћемо више времена и веће количине
воде да пласирамо нашим корисницима, пошто ћемо мање
Припадници Министарства унутрашњих послова у
испирати филтере. Осим тога, издвојили смо и 600 хиљада
Ваљеву
су у периоду од 8. до 11. фебруара, на подручју
динара за набавку додатне пумпе за пумпање воде према
граду, тако да их сада имамо три. Потребе према граду јесу Полицијске управе из саобраћаја искључили 36 возача због
једна, до две пумпе, у зависности од потрошње, а ова трећа управљања возилом под дејством алкохола.
нам је ту као резерва“, објашњава Саша Милићевић и додаје
да ће у овој години завршити и преостале, ситније послове
како би комплетирали потпуну реконструкцију постројења за
прераду воде у Такову.

ЗАВРШЕНО
СЕРВИСИРАЊЕ ФИЛТЕРА

СТАЛНЕ КОНТРОЛЕ
АЛКОХОЛИСТАНОСТИ ВОЗАЧА

Укупни трошкови ремонта четири филтера
износили су 2,5 милиона динара
Што се тиче других инестиција, у плану је копање једног
артерског бунара на Градским базенима, одакле ће воду
користити и Фудбалски клуб Јединство за своје потребе.
Радови, које ће финансирати Рударски басен „Колубара“,
требало би да буду окончани у марту.
Д.Н.

У просторијама Полицијске управе задржано је 16
возача, јер су у организму имали више од 1,20 промила
алкохола.
Четворица возача из Ваљева и Уба након задржавања
приведени су дежурном судији за прекршаје, јер је код њих
измерено 2,55, 2,08, 1,83 и 1,36 промила алкохола. Свим
приведеним возачима судија за прекршаје изрекао је
новчане казне и забрану управљања возилом од осам до 12
месеци.
Двојица ових возача управљали су без возачке
дозволе која им је раније одузета због казнених поена.
Полиција апелује на све учеснике у саобраћају да
поштују саобраћајне прописе и не управљају возилом под
дејством алкохола, како не би угрозили своју и туђу
безбедност.

ПОЉОПРИВРЕДА
УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА „СВЕТА ПОПОВИЋ“

ОДРЖАНА
ГОДИШЊА СКУПШТИНА
У Србији се пчеларство убрзано развија и
све је масовнија грана пољопривреде,
коју подстиче и држава, па у овој
производњи и све већи број Тамнаваца
види своју рачуницу
У просторијама Црквеног дома у Стубленици одржана је
редовна годишња скупштина Удружења пчелара „Света
Поповић“, којој је присуствовало педесетак произвођача
меда и других пчелињих производа из убске општине.
Стубленица није случајно изабрана за овај скуп, јер може се
слободно рећи да је у том селу пчеларство доживело праву
експанизију током протеклих неколико година. Члан председништва Удружења и дугогодишњи пчелар Миладин
Пајовић са поносом каже да је његова родна Стубленица има
девет искусних пчелара са преко 350 кошница и четворо,
петоро младих који почињу да се баве тим послом. Због тога
је, наглашава, постала „озбиљно село пчелара“.
-Удружење „Света Поповић“ броји 18 чланова, што је
мало, с обзиром на то да се много више њих бави пчеларством. Стога смо на овогодишњу Скупштину позвали и
пчеларе који нису наши чланови, како бисмо их анимирали
да нам се придруже да би направили неки пројекат и могли
да конкуришемо за средства код локалне самоуправе“, рекао
је Пајовић уз апел тамнавским пчеларима да се учлане у
Удружење, јер је заједничко и организовано деловање у
интересу свих.

Милан Ристивојчевић, Драган Ђурђевић,
Миладин Пајовић и Богосав Васиљевић
У Србији се пчеларство убрзано развија и све је
масовнија грана пољопривреде, коју подстиче и држава, па у
овој производњи и све већи број Тамнаваца види своју
рачуницу и добру зараду. Према речима Драгана Ђурђевића,
председника УП „Света Поповић“, у убској општини се преко
сто домаћинстава бави пчеларством. Сматра да једна
породица, која има стотину кошница, може сасвим пристојно
да живи од пчеларења, али су потребни велики рад, труд,
стално ангажовање и непрестано усавршавање.
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ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОПОВИЋ“ ОРГАНИЗОВАЛО
СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА НА УБУ

У СУСРЕТ
ПРОЛЕЋНОЈ СЕТВИ
Пролећна сетва почиње за неколико недеља, у
зависности од хидрометеоролошких услова, те пољопривредници широм Тамнаве већ увелико праве планове за
ратарске културе које ће сејати ове године. С тим у вези,
предузеће „Поповић“ је 15.фебруара, по осми пут,
организовало стручна предавања за све заинтередоване
ратаре у убком Дому културе. Ова фирма, која са успехом

Предавање за ратаре у убском Дому културе
послује већ пуних 20 година, бави се производњом сточне
хране, али и уговарањем и кредитирањем сетве, те откупом
соје, кукуруза, пшенице и јечма. Тренутно сарађују са преко
900 коопераната и представљају пионира у сетви и преради
соје на нашем подручју.
- Ова предавања су врло значајна кооперантима, јер су
поучна. Конкретно и концизно причамо о проблемима који су
њима битни и зато долазе у великом броју, што се и данас
могло видети. Фирма „Поповић“ је почела скромно са 30
хектара површине засејане сојом, док се данас та површина
креће негде око 5.000 хектара. Тема данашњег предавања је
соја, кукуруз и сунцокрет, примена агротехнике и избор сорти
семена за сетву. О томе су говорили наши стручњаци са
Новосадског института, који су овде да произвођаче упознју
и упуте у најквалитетније сорте које им нудимо - истиче
Магдалена Ранковић, дипломирани инжењер за заштиту
биља.
Младен Игњатовић, помоћник директора за комерцијалне послове у Институту за ратарство и повртарство Нови
Сад, каже да пољопривредни произвођачи са нашег подручја воле да експериментишу, али да, ипак, највише користе
њихове производе.
- Евидентно је да су се наши хибриди показали јако
добро и у сушном периоду. И у овом тренутку смо изашли са
25 посто више кукуруза у односу на прошлу годину и мислим
да треба да се ослањамо на домаће сорте, јер овај Институт
може да понуди најбоље и задовољиће све произвођаче.
Због свега тога смо сврстани у сам врх када су у питању
биотехничке науке и препознатљиви смо широм граница
наше земље.
Пo његовим речима, Институт из Новог Сада је на
подручју Посавотамнаве реализовао три пута веће количине
од планираних.
М.М.М.

Чланови скупштине Удружења пчелара „Света Поповић“
„Захваљујући министарству пољопривреде, кренуло се
са озбиљним субвенцијама у пчеларству. Бесповратна
средства износе 720 динара по кошници, тако да онај ко има
сто кошница добија 72 хиљаде динара, што је довољно да се
пчеле збрину за зиму. Такође, субвенционише се и набавка
опреме у износу од 40 посто“, каже о актуелним подстицајима за пчеларе Драган Ђурђевић.
На годишњој скуштини Удружења пчелара „Света Поповић“ присутни су, у првом делу седнице, упознати с резултатом рада за протеклу годину и плановима за 2018. У другом,
едукативном делу седнице, један од најстаријих тамнавских
пчелара, Богосав Васиљевић из Памбуковице присутнима је
пренео своја искуства стечена у току вишедеценијског
Д.Н.
пчеларења.
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ГЕОМЕТАР
Горан Јанков - Кекин, дипл.инг.геодезије

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

ДУГО ЈЕ ДО ПРАВДЕ
Пет радника некадашње убске циглане
у саставу ИГМ ‘’Трудбеник’’ добили спорове,
али не и паре, па их чека плаћање судских
трошкова. Поступак ликвидације је току...
- Првостепену пресуду је потврдио Апелациони
суд у Београду, а затим, одбио жалбу ИГМ ‘’Трудбеник’’,
али из стечајне масе, како сада ствари стоје, тешко да ће
нам бити исплаћени досуђени износи личних доходака,
док се од нас, под претњом извршења, траже огромни
износи за судске таксе- каже Драгиша Васић. - Јавни
извршитељ је донео решење још 13.јуна прошле године.
Камате иду, а ми, иако смо добили све судске спорове и
пресуде постале извршне, чекамо да се спроведе
ликвидација убске циглане. Стечајна маса није довољна
да покрије све дугове потражиоцима... Поред мене,
истоветне пресуде имају и колеге Мирослав Ненадовић,
Милан Велимировић, Саша Лазић и Бранко Максимовић.
Желимо јавно да питамо нашу власт и правосудне органе:
Да ли је праведно да се ‘’кола сломе’’ на нама?
Све је почело 2006.године приватизацијом убске
циглане. У почетку се мислило да ће нови италијански
власник наставити производњу јер је фабрика била
рентабилна, а залихе и средства на рачуну гарантовала су
даљи успех у раду. Међутим, Италијан је брзо дао тапију
на убску фабрику, узео од банке шест милиона евра
кредита и уложио у другу фабрику (негде у Војводини).
Кад су видели да је враг однео шалу, побунили су се и
радници, заједно са тадашњим директором. Међутим,
очигледно је било да тадашње власти, на вишем нивоу,
нису имале слуха за проблеме наше привреде. па је
италијанска фирма почела да се ослобађа запослених на
разне начине. Било је ту свега, уцена, претњи, прогона...
Синдикат се побунио, али је све било кратког даха. Неки су
прихватили мизерне отпремнине, неки дигли руке од
свега. Само њих пет је било упорно, потегло тужбе,
ангажовало угледног убског адвоката и... Добили су
спорове. Мислили су да је пресудама Апелационог суда
све завршено...

Драгиша Васић и Мирослав Ненадовић
Али, класичан случај одуговлачења и избегавање страног власника да испоштује пресуде наших судова
довео до још једног примера такозване пљачкашке приватизације. Убска фабрика је купљена за мале паре које су
‘’покриверене’’ средствима, која су преузета на рачуну и
залихама које су убрзо продате. Затим су повучене паре
из банке и уложене у другу фабрику која и даље ради и
остварује приходе. Од убске су власници дигли руке,
одвукли су и дали у старо гвожђе све што је могло да се
исече, демонтира и прода као отпад.
Дошао је и стечај као једино решење.
Стечајни управник ће одрадити свој део
посла, као и сви други који су били
укључени у овај случај, разуме се да ће
свима бити надокнађени трошкови. Сви
ће бити намирени, само... Радници који су
оштећени, који су се судили, добијали
спорове, губили време и нерве, само они
чекају, са све мање наде, да ли ће правда
бити задовољена. Брдо папира у једној
пластичној кеси сведочи, поред осталог,
и о једном нашем периоду. Говорили смо
да су неко раније време појели скакавци.
Сада видимо да - нису ни престајали. М.М.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
МУЗИЧКИ ТРИО ЗА СЕВДАХ И ДУШУ

МАТЕ, КУМБА И ТРАМПИН
У Клубу пензионера сваког четвртка је забава,
а весело расположење, уз добру музику, надилази
ситна сплеткарења и сукобе појединаца
Први пут су свирали заједно крајем седамдесетих
година прошлог века, касније још много пута, а онда их је
судбина спојила недавно када је у Клубу пензионера
хармоникаш отказао отишавши у други локал, а Мате
одлучио да ‘’преузме ствар у своје руке’’. Реч је о живим
легендама убске музичке сцене: Слободану Матовићу Мату
(1950), Славку Кумбарићу Кумби (1955) и Драгану Марковићу Трампином (1958).
На кафици код ‘’Савића’’ распламсала су се сећања на
давне почетке музицирања и бележе подаци за селедећи
програм ‘’Графита’’ - у априлу. Мату је гитару и појачало
послао отац из Немачке још средином шездесетих година,
Кумба је својеручно направио прву гитару од шпер плоче и
јаворове (или липове) танке даске коју му је истањио један
од наставника техничког у основној школу (Зоран или
Језда, не сећа се), а Трампином је отац донео дугметару кад
се вратио из иностранства, а намера му је била увесељавање друштва у ‘’специјалним бекријашким ситуацијама’’.

Мате, Кинез, Кумба, Чоке и Трампин - дочек Нове 1981.
(Ресторан ‘’Шумадија’’)

Мате и Кумба су, углавном самоуки (наставник музичког
Драган Марковић Музичар им је помагао), а Трампин је учио
хармонику код Миломира Марковића Грбе у Такову. Слика
са давног дочека Нове 1981.године, када су наступили са
Кинезом (певач) и Светом Сибиновићем Чокетом
(бубњеви) довољно говори. Били су већ зрели музичари, а
још млади и лепи. Сада су, што кажу, само лепи, али то им не
смета да сваког четвртка одушеве репертоаром и жељом да
свакоме испуне жељу (од шансона, забавњака, па до
народњака и модерне фолк музике).
Сећања навиру. Мала је бележница за све ликове и
згоде којих се сећају. Ипак, одлучују се да посебно помену
неке са којима су наступали, а неки су сада, нажалост,
покојни. Дуле Хемфри, Зубец, Дуле Омер, Микица Голуб,
Бобара, Шоле Мрца су део плејаде оних који сада имају
незаборавне наступе на Небеском Убу.
И - прича о Кумбиној гитари. Седамдесетих, Мате је
купио електричну гитару од Ваљевца Пирге и ставио је на
располагање Преши Недићу, који је, опет, позајмио паре од
Мибе да је плати... Био је то први убски вокалноинструментални састав. Уз Свету Лазића за бубњевима,
биле су то надалеко популарне ‘’Дуге’’. Али, на једној
игранци Миба је отео ту гитару (иако су заједно свирали)
јер Преша није враћао дуг... Коначно, гитара је завршила код
Кумбе и он и данас наступа са њом.
О првим бас звучницима, Дујиним руковотворинама,
Швајсу и другима, о том времену златних седамдесетих мораћемо, због простора, неком другом приликом.
М.М.

Лепота трећег доба

Драган, Кумба и Мате
ових дана у пензионерима

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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TAMNAVSKI LEKSIKON

БРАНКО ЛАЗИЋ,
помоћник државног секретара у Министарству спољних послова
Биографија
Рођен је у Ваљеву, 30. децембра
1982.године. Основно и средње образовање стекао на Убу. Дипломирао на
Факултету политичких наука у Београду на смеру међународни односи.
На истом факултету специјализирао из
области Регионалне студије Азије.
Године 2017. био на усавршавању на
Дипломатској академији у Бечу. Има
неколико објављених научних радова
и текстова на тему спољне политике.
Учесник је бројних безбедносних
форума у Србији и у иностранству
(Словачка, Аустрија, Црна Гора, Немачка, Белгија, Естонија, Летонија, Француска, Чешка Р., Албанија ...).
Од јесени 2010. до пролећа
2012.године радио у Општинској
управи Уб као члан Општинског већа
задужен за међународну сарадњу и
пројектни менаџмент. У септембру
2012. се запослио у Кабинету председника Владе Србије. Од 2012. до

2016.године радио је као аналитичар за
спољну политику и безбедност у
Кабинету првог потпредседника Владе.
Од децембра 2016. запослен у Министарству спољних послова као помоћник државног секретара.
Активан у спорту као члан УО ФК
Раднички из Ниша од лета 2017.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?

Божидара Кнежевића, Раше Плаовића,
Драгана Џајића, Дулета Савића, Немање
- Мој најдражи кутак на Убу, у овом Матића … Уб има са киме да се поноси и то
тренутку, је шеталиште поред Убаче. треба да покаже.
Када сам у прилици волим да се, са
На Убу ми највише смета...
својом супругом Јованом, прошетам
- Смета ми што недовољно поштујемо
њиме. Тај део Уба симболизује промену јавно, што се недовољно води рачуна о
коју Уб доживљава последње деценије. реду у саобраћају, комуналној чистоћи …
Раније је тај кутак био “Мајдан”, у ком Када бисмо то довели у ред, Убу би тешко
сам често пио кафу са друговима. Данас ко могао наћи ману. Често причамо о
то радимо на Тргу.
патриотизму, а многи не схватају да је
можда највећи патриотизам чувати и
Одрастање на Убу
поштовати свој град и простор у ком
памтим по...
- Памтим га по безбрижном живиш и у ком требају да живе и наредне
одрастању мог брата Михаила и мене, генерације.
упркос санкцијама и недаћама које су
нас окружавале током деведесетих.
Тада сам „само“ ишао у школу и имао
доста времена за играње и дечија
дружења. Упознао сам своје пријатеље
са којима се дружим од основне школе и
са којима сам и данас близак. Било да
смо на Убу, у Београду или негде даље.
Можемо и да се не видимо неко време
али када седнем да попијем кафу са
Марком и Јонићем, имам утисак као да
смо се јуче видели. Одрастање са њима
везујем и за убске изласке петком и
суботом у Мајдан, код Васе, код Циша …

Уб би требао да буде
поносан на...
- Треба да буде поносан на све
људе који су учинили нешто добро за
ову земљу, а родом су са Уба. Били они
филозофи, писци, глумци, политичари,
бизнисмени или спортисти. Пре пар
година сам предлагао да се на улазу у
нашу општину постави табла са
ликовима Бранислава Петронијевића,

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...

- Уб треба да се фокусира на своје
адуте а они су енергетика и пољопривреда. Потребно је ишколовати рударске
инжењере и техничаре, да нас неки други
"мудрији" не би претекли. Ти инжењери ће
управљати сутра “Колубаром Б”. Пољопривреда Уба може бити јача уколико се
ојача свест да је потребно удруживање
зарад стварања конкурентнијих производа. На путу ка чланству у ЕУ требамо
усвајати корисна знања и праксу из ове
области. Уб треба да рачуна и на
инвестиције које ће привући аутопут који
пролази надомак нашег места. Инвестиције ће доћи уколико будемо знали да
дамо добре услове и аргументе. Адут Уба
је и близина Београду, као и добри услови
за живот и одмор надомак престонице, у
лепом малом градићу који има све што вам
треба.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...
- На ову тему не могу пуно да говорим,
јер последњих пар година не проводим
довољно дуго времена у континуитету на
Убу. Ипак, поновио бих да недовољно
пазимо сам Уб и да препуштамо одређене
ствари случају. Потребно је да више
обратимо пажњу на увођење система, и
реда и дисциплине. Знам да наш
менталитет често не трпи правила, али
само тако ћемо предупредити многе
проблеме и побољшати наш Уб.

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Јавите нам на:
064/2180-588 и 064/484-20-50
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ГОСТОВАЊЕ УЧЕНИКА ОШ „МИЛАН МУЊАС“ НА РАДИЈУ

ПОЗОРИШТЕ „РАША ПЛАОВИЋ“

ЂАЦИ ВЕРОНАУКЕ
ГОСТИ „ИСТОЧНИКА“

ПОЧИЊЕ ШКОЛА ГЛУМЕ
Часове ће водити Душко Ашковић, дугогодишњи позоришни
делатник у београдском „Атељеу 212“ и „Звездара театру“

Ученици седмог разреда Ана Адамовић, Горана
Перишић и Јован Симеуновић певали су неколико
композиција, док је ученик Марко Киселчић читао
неке од најбољих ученичких песама.
Четири ученика веронауке ОШ „Милан Муњас“, заједно са
вероучитељем Растком Алимпијевићем, гостовали су на
ваљевском Радију „Источник“, у емисији „Кад анђели проговоре”, 5. фебруара. Получасовна емисија била је посвећена
суштини и садржају часова верске наставе у убској основној
школи, коју ученици старијих разреда похађају у стопроцентном
броју. Део креативности и многоструке таленте, у виду певања
духовних песама, писања литерарних радова, рецитовања и
сликања, убски основци показали су у овој радио емисији.

ПОЗОРИШНА ГОСТОВАЊА

БОМБА У ГЛАВИ
У четвртак , 22. фебруара, са почетком у 19,30 часова, на
сцени убског Дома културе гостоваће представа „Бомба у
глави“ у узвођењу обреновачког Позоришта „Поетски театар“
Центра за очување традиције и културе ,,Термоелектране
Никола Тесла“. Ова комедија Радоја Радосављевића у режији
Александра Величковића је велика ансамбл представа са 15
извођача, која ће публику од срца насмејати, али је и дубоко
замислити. Комад је заправо прича о Јелици Јели Злоноги,

Убски ученици са вероучитељем
Растком Алимпијевићем
Ученици седмог разреда Ана Адамовић, Горана Перишић
и Јован Симеуновић извели су неколико композиција („Милешевка“, „Ој, Косово, Косово“ и „Говори Господе“), уз ритмичку
пратњу на даирама, док је ученик Марко Киселчић читао неке
од најбољих ученичких песама посвећених верским празницима и обичајима. Разговор је водила Јадранка Јанковић,
аутор емисије „Кад анђели проговоре“.
- Свакоме је Бог дао таленат за нешто, а на нама је да тај
таленат умножавамо. Са поносом могу да кажем, да ученици
са којима радим, изузетно умножавају Божији таленат. Све оно
што они пишу, а то су песме и литерарни састави, њихове
цртеже, објављујемо у рубрици „Веронаука“ који се налази на
сајту: www.crkvaub.rs. За празник “Врачи“, на конкурсу
литерарних и ликовних радова Цркве Козме и Дамјана при
Општој болници Ваљево, ученица седмог разреда Наташа
Миланковић, освојила је прво место на литерарном конкурсу.
То говори колико су ученици заволели тај предмет и са колико
љубави раде - изнео је своје импресије о извођењу верске
наставе, вероучитељ Растко Алимпијевић.
Емисија се у целини може послушати или на сајту убске
цркве или на ЈуТјуб каналу, са назнаком - Емисија „Кад анђели
проговоре“ 05.02.2018.
Д.Капларевић

ДМИ „ЧУЧУГЕ“

Ансамбл представе „Бомба у глави“
вођи нарко картела, директорки ријалити телевизије и тајкуну,
коју неочекивано затиче вест о могућности да се у темељу
њене зграде налази бомба, која сваког часа може да експлодира. Прича прати њену исконску борбу за „врли нови свет“,
при чему јој помаже плејада колоритних ликова, који ће нам,
служећи Злоноги и учествујући, или је пак саботирајући у
њеним мањим и већим неподобштинама, открити штошта и о
нама самима и стварности коју делимо.
Гостовање представе „Бомба у глави“ организује
Позориште „Раша Плаовић“, а цена улазнице је 200 динара.

РЕАЛИЗОВАН КАМП
НА МЕДВЕДНИКУ
Друштво Младих истраживача Чучуге, у сарадњи са
партнерском организацијом Црвеним крстом Уб, реализовало
је зимски едукативни истраживачки камп на Медведнику, од 8.
до 12. фебруара. На кампу је учествовало 26 чланова Друштва.
Реализована су три предавања из области екологије и тема из
области рада Црвеног крста. Учесници кампа су имали лепу
прилику да „освоје“ планинске врхове Јабланика и Медведника и том приликом да се друже, у реновираном објекту
планинарског дома „Крушик“ Ваљево.

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

Ub

064/47-44-865

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

Млади истраживачи испред
планинарског дома „Крушук“ на Медведнику

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ
И СПОРТ ОПШТИНЕ УБ

ФИЛМСКИ ХИТОВИ
Уторак, 27. фебруар у 16 h,
сала Дома културе

КОКО

Александар Тадић
„Неколико година уназад се прича
како је позориште затворено у себе, како
не примамо нове чланове. Ово је била
прилика да се неки људи јаве, многи су и
најавили да ће доћи, али се нико није
појавио. Упис је и даље отворен, свако је
добро дошао ко има вољу да се укључи у
рад нашег позоришта“, истиче доајен
убског позоришног аматеризма.
Захваљујући локалној самоуправи,
позориште је добило на коришћење просторије у некадашњој згради Војног одсека у Главној улици, где ће се одржавати
Школа глуме и читалачке пробе.
Д.Н.

У ГАЛЕРИЈИ „СВЕТИ ЛУКА“

ИЗЛОЖБА СЛИКА „ИСТОЧНИК“
Поставку чине сликарска дела 18 реномираних
уметника из Србије, Црне Горе и Русије
Нову излагачку сезону Галерија „Свети Лука“
започела је 20. фебруара међународном изложбом
радова „Источник“, насталих на 31. Сазиву ликовне
колоније „Колут Мандић“. Поставку чине сликарска
дела 18 савремених уметника из три духовно сродне
земље - Србије, Црне Горе и Русије, те отуда и специфичан назив изложбе. Организатор и власник колоније
Милош Мандић мишљења је да је ово један од
најбољих сазива до сад и да ће „Источник“ бити један
од најквалитетнијих културних догађаја на ликовној сцени Србије, који међу првима
могу да погледају Убљани. Осим радова изузетно значајних имена домаће и
црногорске уметности, ту су и слике шест реномираних и истакнутих руских аутора,
који су завршили емине-нтну Ликовну академију „Иља Рјепин“ у Санкт Петерсбургу.
Уметници чија се дела могу видети на изложби у убској галерији су: Драган
Мартиновић из Сремске Митровице, Славко Крунић из Новог Сада, Дамјан Ђаков из
Земуна, Зоран Круљ из Лесковца, Милан Милетић из Горњег Милановца, Даница
Масниковић, Катарина Зарић и Александар Цветковић из Београда, Шандор Шлајф
из Ветерника, Хана Мирков и Љубомир Попадић из Тивта и Миомир Мишо Вемић из
Никшића. Русију представљају Марија Аристова, Василиј Братањук, Елена
Прудњикова, Екатерина Сапогова и Наталија Вишнијакова, сви из Санкт
Петерсбурга и Викторија Харченко из Калуге.
Изложба „Источник“ биће отворена до 6. марта.

СТАН ЗА ИЗДАВАЊЕ

Uvek sve`a riba ({aran - pastrmka)
Restoran
014/411-989

После неколико година паузе, Позориште „Раша Плаовић“ поново организује Школу глуме. Тим поводом, у Дому
културе је одржан упис нових чланова,
где се пријавило 15 кандидата, узраста
од шест до 14 година. Са полазницима
Школе глуме радиће Душко Ашковић,
дугогодишњи позоришни делатник,
најпре у београдском Атељеу 212, а сада
Звездара театру, који са убским аматерима сарађује већ једну деценију.
Учествовао је у припреми пет пројеката
и својим професионалним саветима
несебично им помагао у постављању
представа на сцену и око расвете, у
изради сценографије, процесу грађења
ликова и улажења у улоге. Прошле године, заједно са Александром Тадићем
режирао је представу„Туђ живот“, а ове
се самостално прихватио режије новог
комада за убско позориште, гротесне
трагедије „Представа Хамлета у селу
Мрдуша Доња“ Иве Брешана, чије су
пробе већ почеле.
Осим за глумачки подмладак, Позориште „Раша Плаовић“ је истовремено
расписало и позив за пријем нових
уметничких сарадника - костимографа,
сценографа и шминкера, али нико није
дошао на разговор у Дом културе. Врата
су, наравно, отворена и даље, каже
Александар Тадић, директор убског
аматерског позоришта.
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МАЛИ ОГЛАСИ

Површина 71м2 ,
у ул. Вука Караџића, Уб (поред Дома Културе)
Телефон за информације:
069/200-8-000

Упркос деценијској забрани музике у
њ е го во ј п о р од и ц и , М и г е л с а њ а д а
постане успешан музичар попут његовог
идола, Ернеста де ла Круза . У очајничким
настојањима да докаже свој таленат,
Мигел ће се наћи у задивљујућој и шареној Земљи мртвих услед низа мистериозних догађаја. Успут ће упознати
шармантног преваранта и заједно ће
кренути на узбудљиво путовање не би ли
сазнали праву истину која стоји иза Мигелове породичне историје.Овај 3Д цртани
филм је синхронизован на српски језик.
Цена улазнице 250 динара.

Уторак, 27. фебруар у 18 h и 20 h,
сала Дома културе

50 НИЈАНСИ
- ОСЛОБОЂЕНИ
Џејми Дорнан и Дакота Џонсон се
враћају као Кристијан Греј и Анастазија
Стил у трећем наставку адаптације
светског бестселера Е.Л. Џејмс. После
огромног успеха филмова из 2015. и 2017.
године, „50 нијанси особођени“ режира је
Џејмс Фоли, редитељ другог дела, а
сценарио и овога пута потписује Наил
Леонард. У филму играју и Ерик Џонсон,
Елоиз Мамфорд, Рита Ора, Лук Грајмс,
Виктор Расук, Макс Мартини, Калум Кит
Рени, Брус Алтман и други.
Цена улазнице 250 динара.

ЦРВЕНИ КРСТ УБ

У СТАЛНОЈ
АКЦИЈИ
Слободан Моловић, секретар,
је готово непрекидно
у покрету јер је помоћ
потребна на све стране
За 23.фебруар, од девет до 16
часова, Црвени крст организује још
једну добровољну акцију давања крви,
у аутобусу Завода за трансфузију, на
градском тргу у Убу.
- Прошле године смо били трећи у
конкуренцији општина у Србији (бодује
се број давања крви, као и организација
акција и друго), а ове године очекујемо
да нам припадне друго место- каже
Слободан Моловић, секретар Општинске организације Црвеног крста у Убу.
- Очекујем да се и овом позиву
одазову наши редовни даваоци крви,
али и да се јаве нови, поговото млади у
средњим школама.
Истовремено Моловић организује и
прикупљање помоћи народним
кухињама на Косову и Метохији. Уплате
се вршу на рачун Епарије Рашкопризренске, Манастир Грачаница 38.205
Гр ач а н и ц а . Б р о ј р ач у н а ј е 3 6 0 0012622700003-39, модел 97, позив на
број 04316102140828.
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Деманти на чланак ''Чудни критеријуми''
објављен у Гласу Тамнаве, броју 209,
од 8. фебруара 2018. године на 18.страни

МОЖДА ЈЕ НАОПАКО КОД ОНОГА
КОЈИ УПИРЕ ПРСТОМ, А НЕ ЗНА
Прилично одушевљени привученом пажњом медија,
који отприлике увређени, саставише чланак од низ
неистина за колектив Основне школе ''Свети Сава'' у
Памбуковици, прозвани да саставимо деманти, са задовољством прихватисмо тај позив и ево удостојисмо се
одговора.
Основни постулат новинарства је да се саслушају
обе стране, односно изношење проверених чињеница и
фер извештавање, јер се у супротном све своди на ниво
трача. Улога новинарске објективности илити новинара је
да изношењем чињеница и проверених информација
омогући читаоцима да сами дођу до закључка, а не да јој
се „сервира“ сопствени став или мишљење. Текст „Чудни
критеријуми?“ почиње неистинама. Каже „заташкана“афера новогодишњих пакетића. – Случај новогодишњих пакетића је био кроз управно – дисциплински
поступак јаван и процесуиран.
Цењени аудиторијум ових новина имао је прилику
надаље да прочита како мештани села – родитељи
ученика којима је, због школе и матичне службе, центар у
Памбуковици, крече школу. Који родитељи? Шта каже
управа? – о томе нема речи.
- Нити су кад родитељи кречили школу, нити су мољени за убудуће да то раде. Школу су кречиле молерске
радње, а задње три године домари школе у организацији
са секретаром школе.
Но, има још замерки. За сеоску школу која се сваке
године из петних жила бори да опстане са 17 одељења, да
јој се ни једно издвојено одељење не угаси, да проради
поново одељење у Чучугама, речено је да „није звала
своје пензинере на прославу школске славе Савиндана“.
Заиста чудна тема за новине. Не проверававши због чега је
дошло до недоласка бивших радника школе на школску
славу, аутор износи: ''Нису позвани.'' – каква тема за
локалну депресију. Немајући чиме да се бави, решиоје ето
мало, да малу сеоску школу којој будућност не предвиђају,
убаци у токове актуелности и помогне јој да се што пре
угаси. Приде убацујући апсолутне неистине у чланак, да су
се „неки „позвани“ солидарисали са „незванима“ па ни
они нису дошли“, те да се „наставни кадар видно гложио
на тему - Ко је крив?“ – личи на покушај имитирања Агате
Кристи, а извор ''Памбуковчани''.
Да смо ненамерно направили пропуст, јесмо. Људи
који су нас запошљавали, којима смо веровали, које смо за
савет питали, који су нас гледали као своју децу, нису тај
дан били са нама. Кривица је само наша. Пропуст се десио,
није смео. Брано, Злајо, Мирко, Љиљо, онај ко је крив преузима пуну одговорност за свој непромишљени и ненамерни поступак. А ми, ваш колектив, извињавамо вам се.
Не замерите нам, млади смо и у ходу учимо.
Ми се само надамо да нисмо били приземни, прости и
лицемерни. Наставићемо да радимо како би опстало
српко село и образовање у њима. Гледаћемо да запошљавамо и побољшавамо услове за децу и омогућимо
најбољи кадар за едукацију. Наш колектив одлази на посао
срећан јер тамо чекају насмејана лица деце чији смо узори
и модели. Тамо нас чекају некадашње колеге а садашњи
пријатељи. Нико од нас у школу не улази као по казни, јер
тај позив смо сами бирали и са великим ентузијазмом и
одговорношћу га обављамо. Боримо се за човека, а не
апстрактне појмове. Ако има грешака, признаћемо, јер ко
ради тај и греши.
Управа школе

(Одговор аутора текста у следећем броју)

PRODAJA I SERVIS

ПОЧЕО ДРУГИ ЦИКЛУС НАГРАДНЕ ИГРЕ

„УЗМИ РАЧУН
И ПОБЕДИ 2018“
Потребно је послати десет исправних фискалних
или слип рачуна минималне вредности од 100
динара по рачуну. Попунити било коју коверту и
послати бесплатно преко Поште Србије.
Због великог успеха првог циклуса наградне игре „Узми
рачун и победи“, која је организована почетком прошле
године, Влада Србије, у сарадњи са НАЛЕДОМ и Поштом
Србије, одлучила је да се почетком 2018. године организује
нови циклус наградне игре, која има за циљ борбу против сиве
економије.
Услови су исти као и прошле године. Потребно је послати десет исправних фискалних рачуна минималне вредности
од 100 динара по рачуну, или десет слип рачуна (потврда за
плаћање картицом), које не треба међусобно мешати. Слање
коверти је бесплатно и може се обавити у било којој филијали
Поште Србије, са назнаком „Узми рачун и победи 2018“. На
полеђини коверте, обавезно уписати: име, презиме, улицу и
број, поштански број и место становања и број телефона.
Право учешћа имају сва пунолетна лица са пребивалиштем
или боравиштем на територији Републике Србије.

Први круг наградне игре траје од 3. до 31. марта, а
извлачење награда ће се обавити уживо на Радио телевизији
Србије у 17:30 часова - 3, 10, 17. и 24. марта ове године. Поред
многобројних робних награда, биће извучено укупно 11 станова, 100 аутомобила марке „Фиат“, ваучери за куповину у
многобројним трговинским објектима у вредности од 60.000 и
120.000 динара. Списак добитника награда биће објављен у
дневном листу „Политика“, у року од пет дана од дана сваког
извлачења и на интернет страници игре www.uzmiracun.rs. Д.К.

ТАКМИЧЕЊЕ ОПШТИНА И ГРАДОВА
Осим наградне игре која ће важити за сва пунолетна
лица, паралелно ће се такмичити и градови и општине у
Србији, по броју прикупљених фискалних рачуна. Како би
сви имали подједнаку шансу да победе, општине и градови
ћ е б и т и п од е љ е н и п р ема б р о ј у с т а н о в н и к а у т р и
такмичарске групе – мале, средње и велике. Награде, од по
23.000 евра у динарској противвредности, обезбеђене су за
девет најуспешнијих градова и општина са чије територије
пристигне највише фискалних рачуна или слип исечака, а
средства морају бити утрошена у сврху опремања и обнове
објеката и простора од јавног значаја, као што су болнице,
школе, вртићи и други објекти. О томе ће путем гласања
одлучивати сами грађани. Зато, Убљани, хајде да покушамо
да пошаљемо што већи број фискалних рачуна!

KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

ОКО НАС

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

ЛАЈКОВАЦ

22.фебруар 2018.г.

ГТ-1

Lajkova~ka
panorama
ДОБРА ДИНАМИКА РАДОВА НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ У ЛАЈКОВЦУ

ЗАВРШЕТАК КОМПЛЕКСА ДО КРАЈА ГОДИНЕ
Објекат површине 3.000 квадратних метара садржаће већи базен димензија 33 са 25 метара
и дечји димензија 25 пута осам метара, уз пратеће садржаје. Једна страна хале моћи ће да
буде отворена и повезана са спољашњим амбијентом.
У Спортско-рекреативној зони Лајковца у току је
изградња затвореног пливачког базена, објекта који
недостаје овој општини и који је дуго најављиван.
Приликом обиласка радова председник општине Андрија
Живковић изјавио је да су унутрашњи радови у завршној
фази и да ће објекат бити завршен до краја маја. После
изолације следи постављање керамике, а затим изградња
трафо станице и котларнице. Приводи се крају инсталирање машинске и електро-опреме испод приземног
нивоа.
-Имамо договор са РБ „Колубара“ да на име
пресељења села Мали Борак део средстава искористимо
за изградњу трафо станице и котларнице. Искрено се
надам да ћемо комплетан пројекат базена завршити до
краја 2018. и тада или почетком 2019. пустити га у рад.

Унутрашњост комплекса

ОДЛУКЕ СА 53.СЕДНИЦЕ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЛАЈКОВАЦ

Затворени базен се налази
у Спортско-рекреативној зони Лајковца
Урадићемо затим и партерно уређење. Годинама је било
замерки појединих чинилаца политичке сцене зашто је Лајковац
једина општина у Колубарском округу која нема базен, као и
зашто није уређено корито реке Колубаре. У 2017. години
почели смо изградњу затвореног базена и фазно уређење
корита Колубаре, тако да се надам да ћемо до 2020. завршити
све то: базен са партером, уредити корито Колубаре од
Пепељевачког моста до старог Гвозденог моста и урадити
шеталиште на банкини изнад Колубаре. На тај начин биће
испуњене дугогодишње оправдане жеље Лајковчана и оно што
је, пре свега, потребно нашој деци и младима. Надам се да ће
имати велики значај за Лајковчане, али и за грађане суседних
општина јер верујем да ће га и они посећивати – закључио је
Живковић.

Андрија Живковић и Ненад Џајевић
у обиласку постројења за прераду воде

ЗА СПОРТ ЧЕТИРИ
МИЛИОНА ВИШЕ
На 53. седници Општинског већа Лајковац
усвојени су програми рада спортских организација.
Како је изјавио председник Општине Андрија Живковић буџет за спорт повећан је четири милиона у односу
на претходну годину, тако да је у 2018. достигао 24
милиона динара. Одобрени су и завршни извештаји
спортских организација за 2017. годину и две измене
коначног износа за предлоге спортских програма.
-Највише новца опредељено је клубовима који се
такмиче у највишим ранговима такмичења и који су
били прави репрезенти наше општине, а то су ФК
Железничар и ОК Железничар. По висини одобрених
средстава следе ФК Задругар и КК Железничар, којима
су средства повећана у односу на претходну годину –
рекао је Андрија Живковић.
На седници су усвојени Извештај о спроведеном
програму и утрошку средстава Дома здравља Лајковац
и Извештај о извршењу Програма рада Црвеног крста
Лајковац за 2017. годину.

Објекат површине 3.000 квадратних метара садржаће већи
базен димензија 33 са 25 метара и дечји димензија 25 пута осам
метара, уз пратеће садржаје. Једна страна хале моћи ће да буде
отворена и повезана са спољашњим амбијентом. Вредност
инвестиције је преко 235 милиона динара, а извођач “Alex
Egineering&Construction” из Београда. Базен се гради у
Спортско-рекреативној зони Лајковца, у којој је Хала спортова,
стадион ФК “Железничар” са пратећим теренима, тениски
терени, мали терени за кошарку и одбојку, мини-пич терен и
теретана на отвореном.
Б.Петровић
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

ДРУГА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЛЕПТИРИЋ“

КОНАЧНО РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА КАПАЦИТЕТА
- Радујемо се отварању новог објекта јер решавамо три ствари: укидамо листу чекања, решавамо
проблем прекобројних група и укидамо издвојено одељење у Дому младих. Значајно ћемо растеретити
постојеће прекобројне групе, које су тренутно 20 одсто преко норматива. На тај начин рад са децом
биће хуманији, квалитетнији и безбеднији- истиче Мила Митровић, директорка ПУ „Лептирић“ Лајковац.
Почетак 2018. је изузетно радан у општини Лајковац.
Захваљујући благој зими настављена је реализaција инвестиција из 2017. године, а до 10. фебруара већ је расписано
око 40 јавних набавки за пројектовање и изградњу инфраструктуре, како би права грађевинска сезона била спремно
дочекана. Ових дана је започета друга фаза изградње новог
објекта Предшколске установе „Лептирић“, за коју су
Општина Лајковац и Министарство привреде издвојили по
18 милиона динара. Градилиште су у петак обишли председник општине Андрија Живковић и заменик председника
Ненад Џајевић, са сарадницима.
- Ова фаза подразумева изградњу котларнице и ограде
око нове зграде, следи изградња канализационе мреже,
интерних саобраћајница и паркинга, а онда партерно уређење, односно уређење стаза и дворишта. Очекујемо да
почетком лета све буде завршено, како би на јесен лајковачки малишани и запослени у установи добили 400
квадрата новог простора. Ово је још један показатељ да

ДРУЖЕЊЕ ЛАЈКОВАЧКОГ УМЕТНИКА
СА „ЛЕПТИРИЋИМА“

МАЈСТОРСКИ ЧАС
Поводом празника и школске славе Свети Сава, у
Предшколској установи "Лептирић" у Лајковцу, одржан је
мајсторски час на тему израде скулптуре са ликом овог
српског светитеља. Пред око 60 малишана, скулптуру у
племенитом бресту резбарио је вајар и свештено-резбар
Милутин Ранковић.
Уз помоћ чекића и глета, за само четрдесетак минута,
настало је уметничко дело, а предшколци су уметника у
раду бодрили рецитујући и певајући песме о светом
Сави. Ранковић је овакав перформанс, углавном пред
старијом публиком, до сада одржавао у Москви, Паризу,
Братислави и другим градовима, а ово је први пут да
мајсторски час одржи у Лајковцу и то пред најмлађим
суграђанима, који су му за узврат поклонили своје радове
са истом темом.

Милутин Ранковић
и лајковачки малишани

22.фебруар 2018.г.

КРЕНУЛА ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА

ЗА СЕОСКЕ ПУТЕВЕ
30 МИЛИОНА ДИНАРА
Прва саобраћајница која ће добити асфалт
у овој години је пут за Бркиће у Ратковцу
дужине 520 метара.
Општина Лајковац је, у овој години, издвојила 30
милиона динара за некатегорисану сеоску путну инфраструктуру, чиме ће бити финансирана реконструкција и
асфалтирање око 10 километара путева.
Прва сеоска
саобраћајница која ће добити асфалт у овој години је пут за
Бркиће у Ратковцу дужине 520 метара. Прва деоница дужине
400 метара добиће асфалт ових дана, а до краја фебруара ће
пут бити комплетиран. Захваљујући благој зими Oпштина

Општинско руководство са директорком
Милом Митровић у обиласку радова
последњих пар година Општина Лајковац пуно новца улаже у
образовне установе и образовање. У току ове године очекујемо
потпуну реконструкцију средње школе „17. септембар“ и основне школе у Бајевцу. У припреми је тендер за партерно уређење
основне школе у Ратковцу, за грејање школе у Марковој цркви и
хале школе у Ратковцу. Ушли смо у поступак израде пројекта за
фискултурну салу у ОШ „Димитрије Туцовић“ у Јабучју. Све ове
инвестиције планиране за 2018. годину прелазе цифру од 150
милиона динара, претежно из општинског буџета, а део ће
финансирати Влада Србије. Осим тога, ове године повећали смо
буџет за стипендије ученика и студената за 40 одсто, износиће
око 15.000 динара и мислим да смо по томе први у Колубарском
округу. Први пут ове школске године опредељене су стипендије
и за ђаке генерације. У 2018. очекујем да коначно решимо питање
амифитеатра у ОШ „Миле Дубљевић“ у Лајковцу. Урадићемо
пресек стања тог објекта, који је одавно започет, па се надам да
ћемо од јесени кренути с реализацијом како би школа коначно
добила простор адекватан за одржавање приредби и других
већих догађаја. Мислим да оштинска власт даје значајан допринос да се ниво образовања у нашој општини подигне на знатно
виши ниво. То су улагања која се враћају кроз дужи период, што
је показатељ да општинско руководство брине о будућности
најмлађих суграђана – закључио је Андрија Живковић.
Постојећи капацитети Предшколске установе пребукирани
су већ неколико година, што је решено формирањем издвојеног
одељења у Дому младих, као и ангажовањем трећег радника у
прекобројним групама, у јасленој групи и четвртог, изјавила је
директорка „Лептирића“ Мила Митровић.
- Радујемо се отварању новог објекта јер решавамо три
ствари: укидамо листу чекања, решавамо проблем прекобројних
група и укидамо издвојено одељење у Дому младих. Значајно
ћемо растеретити постојеће прекобројне групе, које су тренутно
20 одсто преко норматива. На тај начин рад са децом биће хуманији, квалитетнији и безбеднији. Деца која тренутно бораве у
издвојеном одељењу Предшколске установе у Дому младих,
њих 105 који похађају припремни предшколски програм, такође
ће бити смештена у нови објекат с обзиром да има 10 соба.
Предшколска установа ће смањити трошкове, а свој деци биће
доступни садржаји који постоје у централном објекту. Нови
објекат има нову кухињу, која ће у потпуности задовољити све
потребе, као и вишенаменски простор који ће бити и фискултурна сала и играоница за децу. У новом објекту биће смештено 250
до 300 деце.
Нова котларница Предшколске установе дислоцирана је из
круга вртића, гради се поред оближње зграде Дома здравља. То
ће омогућити рушење старе котларнице и монтажног објекта
вртића и спајање старе зидане зграде вртића пасарелом (топлом
везом) са новим објектом. Предшколска установа је добила
нових 19 ари неискоришћеног плаца између вртића и Дома
здравља, тако да ће нови вртић имати пуно зеленила и простора
за игру малишана.
Б.Петровић

У најави богата грађевинска сезона
Лајковац завршава радове запиочете у 2017. години, међу
којима је и путна инфраструктура, изјавио је председник
Андрија Живковић.
- Следи уређење простора у улици Димитрије Туцовића у
Лајковцу, односно тротоара до реке Колубаре, а извођач је
такође „Колубара грађевинар“ из Лазаревца. У току је тендер
за изградњу пута за Ивковиће у Бајевцу, који је планиран у
2017, а биће реализован сада, због објективних проблема или
неразумевања појединих чиновника. Управо смо расписали
тендер за пројектовање локалних некатегорисаних путева у
2018. години, пре свега у селима која су у прошлости била
запостављена. Надам се да ће први асфалт у појединим
селима, попут Степања, Рубрибрезе и Ћелија бити урађен у
априлу. Очекујем да ребалансом одвојимо још новца за
асфалтирање, пре свега сеоских путева.
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ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

ПОЗИЦИОНИРАЊЕ
ПРЕД ПЛЕЈ-ОФ
- Након прошлонедељног пораза од Визуре,
Лајковчанке савладале Клек МД.
- Гостовање у Обреновцу, у последњем колу,
одлучиће о позицији пред доигравање.
У претпоследњем, 17. колу
Суперлиге Србије, Железничар је
у Хали спортова Лајковац савладао Клек МД са 3:1, по сетовима
23:25, 25:15, 25:20, 25:17. Гошћама
су бодови били преко потребни у
борби за опстанак, тако да су
изненадиле фаворизовани тим
Железничара у првом сету. То је
била довољна опомена за
искусни састав Светлане Илић,
којем су сва три бода била
неопходна због трећег места
пред плеј-оф, тако да су наредна
три сета одиграле у складу са
квалитетом и реномеом. Прва
постава Жеље напокон је одиграла како треба, што се види и
по распореду поена: Станимировић 20, Јовичић 18, Гајић 13,
Василева 11, Кутлешић 10, ЛазаРалица Василева
ревић 5 и Млађеновић 3.
Остали резултати: Визура – ТЕНТ 3:0, Црвена звезда –
Партизан 3:0, Динамо (Па) - Спартак (С) 3:0 и Јединство (СП)
– Срем (СМ) 3:0.
Одлука о пласману од другог до четвртог места и
бољој позицији за плеј-оф пашће у последњем колу, у игри
су Црвена звезда, Железничар и Јединство из Старе
Пазове. Сва три тима гостују: Лајковчанке у Обреновцу,
Звезда игра у Суботици, а Јединство у у Клеку. Што се тиче
зачеља, Срем из Сремске Митровице је отписан док
панчевачки Динамо и Клек МД имају шансу за опстанак, што
ће зависити од њихових резултата у последњем колу. Веће
шансе има Динамо јер гостује у Сремској Митровици.

СУПЕРЛИГА ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ

ФИНАЛЕ КУПА
У ЛАЈКОВЦУ
Пут за Бркиће у Ратковцу
Председник Живковић је најавио и коначан завршетак
пешачке и бициклистичке стазе кроз Рубрибрезу, која је
добрим делом урађена у 2017. години, а остало је још око 600
метара до рампе у Лајковцу. То је стаза која је изграђена поред
пута Лајковац-Ваљево, између коловоза и пруге, и значајно
олакшава кретање ученицима и другим грађанима. Новац за
завршетак овог пројекта биће обезбеђен преко Савета за
безбедност саобраћаја.
Б.Петровић

Финале 52. Купа Србије у конкуренцији одбојкашица и
53. Купа Србије у конкуренцији одбојкаша одиграће се у
Хали спортова у Лајковцу, у суботу, 3. марта, саопштио је
Душан Кесер, директор такмичења ОСС. Оба меча директно
ће преносити РТС 2. У првој утакмици, од 16.00 часова,
играће одбојкаши Новог Пазара и Црвене звезде, док ће се
од 19.00 часова састати одбојкашице Црвене звезде и
Железничара из Лајковца.
На Конкурс за техничког организатора финалних
утакмица Купа Србије 2017/2018. пријавили су се Црвена
звезда и Железничар из Лајковца. Железничар је понудио
боље услове, па ће се први пут у историји финале Купа
Србије, у обе конкуренције, одиграти у Лајковцу.

ГТ-4

22.фебруар 2017.г.

КОД СПОМЕНИКА ДИМИТРИЈУ
ТУЦОВИЋУ У ЋЕЛИЈАМА

ПОСТАВЉЕНЕ
КЛУПЕ
Заједничком акцијом Еколошког покрета „Castrum
Brodare“ Ћелије и лајковачког ПСД „Ћира“, настављени су
радови на уређењу парка код споменика Димитрију
Туцовићу у Ћелијама. Оваквим потезом ентузијаста,
вредном пажње, постављено је шест нових клупа, простор
је додатно прокрчен и проширен, а уређено је и запуштено
декоративно растиње.
- Као што је познато, поводом стогодишњице
Колубарске битке 2014.године, планинари „Ћире“, уз
сагласност власника парцеле господина Обрадовића,
подигли су споменик јунацима Колубарске битке. Брдо
Човка, које се налази на 272 метара надморске висине,
било је једна од значајнијих кота у Колубарској битци. У
близини је и манастир Светог Ђорђа у селу Ћелије, где је и
спомен костурница. Недалеко, на Враче брду, је и
споменик Димитрију Туцовићу, који је погинуо у овој битци.
Дакле, на релативно малом простору имамо три историјски важна места, што нас је и инспирисало да се
укључимо у ову акцију- поручује Владан Јаковљевић,
председник Планинарско-смучарког друштва „Ћира“

Постављање клупа на Човци

ЛАЈКОВАЦ - МИОНИЦА
НА СВЕТОСАВСКИМ ДАНИМА У ПАРИЗУ

„МИЛУТИН
И ПРИЈАТЕЉИ“
Овогодишњи Светосавски дани у Паризу трајали су
од 25. до 30. јануара, а на сам празник Светога Саве
организован је Светосавски бал, који ове године није могао
да буде на води због поплаве, тако да бродови нису
пловили Сеном.

Светосавски бал у Паризу
Бал је организован код Вансенског језера, а том
приликом Милутин Ранковић одржао је беседу о Светом
Сави и представио међународну уметничку групу "Милутин и пријатељи", коју су осим њега као вајара, беседника,
ликовног уредника и конферансијеа представљали сликар
Зоран Иванковић и Лола Аџић из Београда, Снежана
Јовановић из Лајковца, Корнелиу Зеана из Вршца, Радован
Симић из Бјељине, Ирина Зимина, Анастасија Моргачева,
Ксенија Тимофеева и Анатолиј Васиљевић из Москве,
чијом је изложбом у галерији цркве Светог Саве у Паризу,
завшени овогодишњи Светосавски дани, када су се
каравану придружили и песници Јеремија Лазаревић из
Београда и Ковиљка Јастребић из Париског песничког
круга.

Подсећамо, у ранијим акцијама лајковачких ентузијаста клупе су постављене и код споменика Димитрију
Туцовићу на Враце брду. Еколошки покрет „Castrum
Brodare“ и ланинари Лајковца настављају да чувају и
постују традицију и историју нашег краја, и поручују
„Колубара тече и памти“.
М.М.М.

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА МИОНИЦА

ЦРТЕЖИ
ТИХОМИРА ЖИВКОВИЋА
У Галерији мионичког Културног центра отворена је
изложба ликовних радова самосталног уметника
Тихомира Живковића из Горњег Мушића. Живковић
поред озбиљних пословних обавеза, будући да ради на
одговорном месту шефа производње у мионичкој
фабрици ''Фима'', налази времена да се бави цртањем,
али и акваристиком, сакупљањем инсеката, поседује
позамашне колекције дискова са филмским и музичким
остварењима и фигурица суперхероја, а заједно са
братом Лазаром се бави и рестаурацијом старих мотора.
Ово је прва самостална изложба младог уметника која
обухвата преко 120 цртежа рађених оловком, тушем,
дрвеним бојама и другим техникама. Занимљиво је да
најмање трећину изложених цртежа чине шаблони за
тетоваже, чија је израда Тихомирова велика страст.
- Изложба није организована у циљу некакве
промоције. Желео сам пре свега да љубитељи ликовне
уметности, моји пријатељи, другари и познаници све
радове виде на једном месту, на зиду, јер тако остављају
сасвим другачији утисак на посматрача– наглашава
млади мионички уметник, чији тату-арт цртежи постају
све популарнији.

Милутин Ранковић: Беседа о Светом Сави
На завршној вечери Милутин Ранковић је доделио
признања друштва Византија из Београда: "Благодарје"
Републици Монт Матр, Петру Гојковићу, извршном уреднику Светосавских дана и Ромеу Милошевићу, председнику Савеза Срба Француске, а "Признање Динар Стефан
Високи" на коме доминира експонат са археолошког
налазишта Анине Ивану Николићу, амбасадору Републике
Монт Матр. Церемонији су присуствовали и амбасадори
других земаља у Монт Матру.

МИЛУТИНОВЕ СКУЛПТУРЕ
У ПРИЈЕДОРУ И БРЧКОМ
Док је Милутин Ранковић својом беседом отварао
Светосавски бал у Паризу, његове скулптуре путовале су у
Брчко и Приједор, где су биле обавезни део сценографије
Светосавских академија у овим градовима преко Дрине, као и
део сцене на представама глумице Биљане Ђуровић. Само
дан пре одласка у Париз овај вајар имао је интерактивни час
са децом дечијег вртића "Лептирић" у Лајковцу, где је
инпирација поново био лик Светог Саве. Познато је да су
ликови Немањића деценијама инспрација Милутину Ранковићу и да је многе ликове из ове племените лозе овековечио у
дрвету.

МИОНИЦА
ЗАХВАЉУЈУЋИ ФОНДАЦИЈИ ''ЧОВЕКОЉУБЉЕ''
И УЗ ПОДРШКУ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

НОВА КУЋА
ЗА ГРБИЋЕ
Представници Добротворне Фондације Српске Православне Цркве ''Човекољубље'' и председник општине Мионица Бобан Јанковић су недавно посетили породицу
Станице Грбић у Доњем Мушићу, којој је Фондација уз
подршку општине Мионица изградила нову кућу. Трочлана
породица Грбић која је услед изливања реке Топлице остала
без крова над главом током мајских поплава 2014. године,
добила ја комплетно опремљену кућу површине 54 квадратна метра, а вредност изведених радова је 24 хиљаде евра.
- Поплава нам је однела све. У кућу и помоћне објекте
нам је улила вода висине преко метар и по. Убрзо смо
добили новчану помоћ од Републике Србије и Црвеног
крста, а након тога су уз посредство општине Мионица
дошли представници Фондације и кренули са изградњом
нове куће. Никад не бисмо могли сами да изградимо један
овакав објекат, али људи добре воље су нам помогли и сада
поново имамо услове за нормалан живот– изјавила је
између осталог самохрана мајка Станица Грбић, не штедећи
речи захвалности донаторима.

У посети новом дому Грбића у Доњем Мушићу
Фондација ''Човекољубље'' је током прошле године
обезбедила финансијску помоћ у износу од 52 хиљаде евра
за изградњу две и реконструкцију 6 породичних кућа на
територији општине Мионица, које су оштећене током
мајских поплава. Поред изградње и комплетног опремања
једне куће и прве фазе изградње још једног стамбеног
објекта, финансирани су и грађевински радови на санацији
оштећених стамбених објеката. Санациони радови су пре
свега подразумевали обнову спољне изолације и фасаде,
замену спољне и унутрашње столарије, молерскофарбарске радове, керамичарске радове, као и радове на
реконструкцији санитарних чворова.
- Ова кућа је један од осам стамбених објеката чију је
изградњу или комплетну реконструкцију финасирала
Фондација ''Човекољубље'' у сарадњи са општином
Мионица. У питању су породице слабијег материјалног
статуса, старачка домаћинства, породице самохраних
родитеља, породица особа са инвалидитетом или особа са
тешком болешћу, као и породице избегле из Хрватске и
Босне и Херцеговине. Средства смо обезбедили уз помоћ
аустријске х уманитарне организације ''Diakonie
Katastrophenhilfe'' и уз подршку Епархије франкфуртске и
све Немачке - нагласила је координатор пројекта Фондације
''Човекољубље'' Драгана Левићанин.
Председник општине Мионица Бобан Јанковић је
приликом обиласка новоизграђене куће породице Грбић
подсетио да су 2014. године поплаве изазвале озбиљна
оштећења на бројним стамбеним и инфраструктурним
објектима на подручју Општине.
У протеклом периоду добили смо велику помоћ како од
Владе Републике Србије, тако и од многих хуманитарних
организација у циљу отклањања последица поплава. Данас
присуствујемо примопредаји стамбеног објекта који је
изграђен средствима Српске Православне Цркве и њене
фондације ''Човекољубље'', што представља леп и хуман
гест захваљујући којем породица Грбић поново има кров
А.Ковачевић
над главом– рекао је Јанковић.

22.фебруар 2018.г.
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПССС ВАЉЕВО
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ МИОНИЦА

ТРИБИНА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Пољопривредна стручна и саветодавна служба (ПССС)
Ваљево и општина Мионица су 12. фебруара у великој сали
Културног центра организовали трибину за пољопривреднике. Присутнима се на самом почетку обратио председник мионичке општине Бобан Јанковић који је истакао да
ће локална самоуправа и у наредном периоду пружати сву
логистичку помоћ пољопривредницима да пронађу пут до
подстицајних средстава како из домаћих, тако и из иностраних фондова у циљу унапређења њихове производње.

Саветовање и помоћ пољопривредницима
На овом окупљању саветодавци ПССС Ваљево су
припремили четири предавања. Директор ПССС Ваљево
Светислав Марковић је говорио о ИПАРД фондовима Европске уније намењеним постизању стандарда и конкурентности
у области пољопривреде. Марковић је у свом излагању објаснио поступак конкурисања за средства у оквиру овог
инструмента за предприступну помоћ Европске уније у области руралног развоја и представио стандарде који подносиоци захтева треба да испуне. Он је такође нагласио да
пољопривредници имају могућност конкурисања и за
средства Националног програма за пољопривреду и рурални
развој Републике Србије који је мање захтеван по питању
потребних услова за одобравање пројеката, као и за
подстицајна средства из општинског буџета која су такође
значајна. У даљем току трибине саветодавац Јован Милинковић је представио технологију узгоја високожбунасте боровнице, чија је производња последњих година у великој
експанзији иако захтева знатна улагања. Мионичким
пољопривредницима су се обратили и саветодавци Ђорђе
Совиљ и Слађана Гавриловић говорећи о резидби и ђубрењу
шљиве и заштити кромпира, као и екстерни предавачи који су
промовисали сортименте хибрида кукуруза Института за
кукуруз Земун Поље и Института за ратарство и повртарство
Нови Сад.
А.Ковачевић

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

ПРИКУПЉЕНО
38 ЈЕДИНИЦА КРВИ
Црвени крст Мионице је 12. фебруара у Клубу
мионичког Културног центра у сарадњи са Службом за
трансфузију крви организовао акцију добровољног давања крви. На ову хуманитарну акцију се одазвало 49
потенцијалних давалаца. Након провере тренутног здравственог стања драгоцену течност је дало 38 грађана, док
њих 11 из медицинских разлога то није могло да учини.
Међу даваоцима се нашло и 6 припадница лепшег пола, а
треба истаћи и да је 12 лица овом приликом први пут дало
крв.
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Пет година је прошло…

16.02.2018. г. преминуо је
наш драги

ЂУРАШИН
ЂУРАШИНОВИЋ
ДРАГАН ИЛИЋ
Увек ћеш бити
са нама…
Твоји: Илићи и
Рафаиловићи

С Е Ћ А Њ Е

МАШИНКА
МИЛОВАНОВИЋ
(1926 - 1978)
Време и догађаји су удаљили и
мало замаглили лик, али никада
неће избрисати сећање на м а ј к у
Син Мишко са децом

(1937 – 2018)
С поштовањем и љубављу
сећаће те се твоји
Супруга Љубина, синови
Раде и Лазар са породицом,
снаха Душица, унук Филип
и унука Ана

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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24.02.2018. г. навршава се 40 дана од како
нас је напустила наша драга

МИЛЕНА ВУЈЕТИЋ
(1930 – 2018)

Са великим поштовањем и љубављу
увек ће Те се радо сећати

Твоји најмилији
27.02.2018. г. навршава се шест
година од смрти наше драге

19.02.2018. г. навршило се
две године од смрти

МИРЈАНЕ
ЈЕЧМЕНИЦЕ
(1960 – 2016)

ЉИЉАНЕ ГЛИШЕ
ВЕСЕЛИНОВИЋ

Са бескрајном љубављу
и захвлношћу,
вечно ћемо жалити
што више ниси са нама...

(1959 – 2012)
Време пролази а љубав и
сећање остаје вечно. Увек ће те
се радо сећати и чувати
успомену на твој драги лик
Твоји најмилији: супруг Драган,
синови Милорад и Мирослав
са породицама

Захвална породица
20.02.2018. г. навршило се
шест месеци од смрти нашег
драгог супруга, оца и деде

АНДРИЈЕ
ПЕТРОВИЋА
из Уба
(1946 – 2017)
Вољени не умиру, докле год
живе они који их се сећају...
Супруга Зорица, ћерке
Јасмина и Биљана, унуци
Стефан, Ђорђе и Дарко

25.02.2018.г. навршиће се 20
година од смрти моје мајке

ДЕСАНКЕ ПЕРИЋ
учитељице у пензији
(28.06.1934 – 25.02.1998)
Време пролази, а бол и туга
за тобом, остаће вечно...
Ћерка Љиљана са децом
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ЗИМСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК
НА ТЕРИТОРИЈИ ОФС УБ
МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА
"КОЛУБАРА" - ИСТОК
РУДАР 1945 (РАДЉЕВО)

ПАЉУВИ

ДОШЛИ: Станковић (Стубленица),
Јанковић (Локомотива (БГ)), Ивковић
(прва рег.)
ОТИШЛИ: Ракић, Величковић (Трлић),
Давидовић, Симеуновић

ДОШЛИ: Ранковић, Ђорђевић (Црвена
Јабука), Маринковић (Петка)
ОТИШЛИ: Радовановић

ГУЊЕВАЦ

ДОШЛИ: Продановић, Мирковић,
КАЛЕНИЋ
Перишић (Стубленица)
ДОШЛИ: Петровић (Стојник), Милова- ОТИШЛИ: Д.Симић (Влашић)
новић (Степојевац-Вага), Вукојев
ЈОШЕВА
(Полет (ДЛ))
ДОШЛИ: Обрадовић (Трстеница),
ОТИШЛИ: Живановић (Бргуле), Петро- Ашковић (Задругар (О)), Јоксимовић
нијевић, Томић
(Омладинац (ВП)), Стевановић (ЉубиПОЛЕТ (ТАКОВО)
нић), Тресиглавић (Уровци), ДрагиДОШЛИ: Гајић, Јечменица (Вукона), ћевић (Раднички (О)), Станојковић
(Прва искра)
Теодосић (Стубленица)
ОТИШЛИ: Крстић, Пантић (Тулари), ОТИШЛИ: М.Вујић (Докмир), З.Вујић
Петровић (Радник), Ненадовић (ОФК (Звиздар 2012), Костић (Младост (ДД)),
Стојановић, Митровић, Станојевић,
Таково)
Живановић, Милановић
ЧУЧУГЕ
ЦРВЕНА ЈАБУКА
ДОШЛИ: Алексић (Борац Ушће), Јаџић
(Влашић), Станковић (Борац (О)), ДОШЛИ: Стојковић (Радник), Јанковић
Живковић (Херој-Полет), Срећковић (Тулари), Величковић (Ројковац), Милутиновић (Уровци), Јеремић (Студентски
(Докмир)
ОТИШЛИ: Тимотић, Ч.Миливојевић Град), Милутиновић (Колубара)
(Омладинац), Ранковић (Докмир), С.Ми- ОТИШЛИ: Ранковић, Ђорђевић (Паливојевић (Памбуковица), Петровић љуви), Максимовић (Звиздар 2012),
(Звиздар 2012), Негић (Мургаш 2012), Марковић (Совљак)
Миливојевић, Д.Тешић, М.Тешић (СовСТУБЛЕНИЦА
љак), Костић (Совљак), Арсенијевић
ДОШЛИ:
ВРЕЛО
ОТИШЛИ: Продановић, Перишић,
Мирковић (Гуњевац), Немања Миличић,
ДОШЛИ: Арамбашић (Врело Спорт)
ОТИШЛИ: Стеванчевић (Шарбане), Никола Миличић, Јовановић (Бањани),
Срећковић (Звиздар 2012), Радова- Теодосић (Полет (Т)), Станковић (Рудар
новић (Радник), Брдаревић (Тврдо- 1945), Стојичић (Шарбане), Марковић
(Вукона), Поповић (Бргуле)
јевац)

ОПШТИНСКА ЛИГА "УБ"
БРГУЛЕ

ДОКМИР

ДОШЛИ: Ђорђевић (Рвати), Павловић
(Љубинић), Поповић (Стубленица),
Живановић (Каленић)
ОТИШЛИ: Миладиновић, Бајић (Колубара)

ВУКОНА

ДОШЛИ: Г.Вујић (Трстеница), Ранковић
(Чучуге), М.Вујић (Јошева), Ђенић
(Памбуковица)
ОТИШЛИ: Миливојевић, Јовић (Шарбане), Срећковић (Чучуге), Поповић,
Влајковић

ДОШЛИ: Антонић (Прово 2015), Марковић (Стубленица), Николић (Хајдук (Д))
ОТИШЛИ: З.Димитријевић (Тулари),
Гајић, Јечменица (Полет (Т)), Стефановић, Срећковић (ОФК Таково),
Т.Димитријевић

ДОШЛИ: Радојичић (Жарково), Миливојевић (Чучуге), Исић (ОФК Таково),
Мијаиловић (Шампион)
ОТИШЛИ: Марко Ненадовић (Звиздар
2012), Милан Ненадовић

ПАМБУКОВИЦА

ОФК ТАКОВО

КОЛУБАРА (ЛИСО ПОЉЕ)

ДОШЛИ: Стефановић, Срећковић
(Вукона), Ненадовић (Полет (Т)), Новаковић (Шарбане), Глишић, Максимовић
(Посавина), Савић (Мургаш 2012)
ОТИШЛИ: Исић (Памбуковица), Николић (Совљак)

ДОШЛИ: Миладиновић, Бајић (Бргуле),
Јанковић (прва рег.)
ОТИШЛИ: Ђенић (Докмир), Милутиновић (Ц.Јабука), Ранковић, Богићевић

ОМЛАДИНАЦ (КАЛИНОВАЦ)

СЛОГА (ВРХОВИНЕ)

ШАРБАНЕ

ОКРУЖНА ЛИГА
"КОЛУБАРА"
ТУЛАРИ
ДОШЛИ: Крстић, Пантић (Полет (Т)),
Маслаковић (Совљак), Вићентић (Војвода Степа), Димитријевић (Вукона)
ОТИШЛИ: Ф.Илић (Радник), Живковић
(Звиздар 2012), Стефановић (Омладинац), Н.Гајић (Стрелац 001), Јанковић
(Црвена Јабука), Ђокић

БАЊАНИ
ДОШЛИ: Немања Миличић, Никола
Миличић, Јовановић (Стубленица),
Илић, Ђорђевић, Милојевић (Карађорђе), Милојевић (Победник)
ОТИШЛИ: Ивановић (Омладинац),
Нешовановић

ВРЕЛО СПОРТ
ДОШЛИ: Поповић (Јединство Уб),
Павловић (Совљак)
ОТИШЛИ: Љубичић (Јединство Уб),
Арамбашић (Врело)

БРЕЗОВИЦА
ДОШЛИ: Обрадовић (Трлић), Савковић
(ЗСК), Тојчић (КМФ РБ)
ОТИШЛИ: Милан Јанковић, Милош
Јанковић, Танасијевић, Нинић

ТРЛИЋ
ДОШЛИ: Ракић, Величковић (Рудар
1945), Алексић (Морава (ВХ)),
ОТИШЛИ: Обрадовић (Брезовица),
Грујић, Радовановић

РАДНИК (УБ)
ДОШЛИ: Димитријевић (Борац (Л)),
В.Илић (Железничар (Л)), Петровић
(Полет), Ф.Илић (Тулари), Радовановић
(Врело), Живковић (прва рег.), Јечменица (Јединство)
ОТИШЛИ: Сајић, Ђукић (Јабучје),
Берановић (Звиздар 2012), Стојковић
(Ц.Јабука), Нешић (Тврдојевац)

ТВРДОЈЕВАЦ
ДОШЛИ: Марковић (Осечина),
(Задругар (О)), Ерић (Совљак),
(Радник), Брдаревић (Врело),
(Ројковац), Илић (Љубинић)
ОТИШЛИ: Шкорић (Звиздар
Гаврић
Зона „Дрина“

Симић
Нешић
Роксић
2012),

СОВЉАК

ДОШЛИ: Миливојевић, Д.Тешић,
М.Тешић (Чучуге), Рашић (Шарбане),
Николић (ОФК Таково), Ђуричић, Попов
(Херој-Полет), Гојковић (Дедиње), Савковић (Торлак), Милошевић (Будућност
(Д)), Филиповић (Јединство (СП)),
Амбруш (Полет (ДЛ)), Поповић (ДИФ
Београд), Марковић (Црвена Јабука),
Костић (Чучуге), Миливојевић, Алић
(Млади Радник)
ОТИШЛИ: Маслаковић (Тулари), Павловић (Врело Спорт), Јанузи-Милошевић,
Ристић, Стефановић, Станисављевић
(Херој-Полет), Блажић (Раднички (ВА)),
Ф.Ђорђевић (Јединство Уб), Ерић
(Тврдојевац), Марјановић, Милојевић,
Стојковић, Миловановић, Јајић, Драговић, Радуловић, Јовановић, Шеговић,
Ђурђевић, Белак

ДОШЛИ: Стеванчевић (Врело), Ђукић
ЗВИЗДАР 2012
(Дупљај), Миливојевић, Јовић (ДокДОШЛИ: Срећковић (Врело), Бера- мир), Стојичић (Стубленица)
новић (Радник), Перић (Мургаш 2012), ОТИШЛИ: Новаковић (ОФК Таково),
Живковић (Тулари), Ненадовић (Памбу- Рашић (Совљак)
ковица), Максимовић (Црвена Јабука),
ЈЕДИНСТВО (МИЛОРЦИ)
СТРЕЛАЦ 001 (КОЖУАР)
Петровић (Чучуге), З.Вујић (Јошева), ДОШЛИ: Н.Гајић (Тулари), Д.Гајић (прва ДОШЛИ: Николић (Спарта), Марковић
Шкорић (Тврдојевац)
(Авала 1939), Божичковић (Херој-Полет)
рег.)
ОТИШЛИ: ОТИШЛИ:
ОТИШЛИ: ДОШЛИ: И.Тимотић, Миливојевић ДОШЛИ: Васић (Мургаш 2012), Ђукић
(Чучуге), Максимовић (Хајдук (Д)), (прва рег.)
Стефановић (Тулари), Ивановић ОТИШЛИ: Бошковић (Мургаш 2012)
(Бањани)
ОТИШЛИ: -

МУРГАШ 2012
ДОШЛИ: Савић (ОФК Таково), Негић
(Чучуге), Бошковић (Слога (В))
ОТИШЛИ: Перић (Звиздар 2012), Васић
(Слога (В))

ФУДБАЛ
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ГЛАЗУРА У АНТАЛИЈИ
Играчи убског српсколигаша тренутно уживају у реткој привилегији за
фудбалере овог ранга, захваљујући
Немањи Матићу завршну фазу припрема црвено-бели одрађују на југу
мале Азије на обали Средоземног мора.
Анталија, већ годинама позната као рај
за припреме фудбалера, ове зиме је
угостила и играче Јединства, а термин
"зима" се може схватити врло условно,
с обзиром да је температура првог дана
рада на теренима организатора "Фанатик Тура" износила идеалних 20 степени. Тренер Верољуб Дуканац повео је у
Анталију 24 играча (три голмана), а на
програму су и три припремне утакмице:
- Радимо два пута дневно у
идеалним условима, а први противник
биће нам Сокол из Живница, чешки

трећелигаш. Наредни ривал је
швајцарски Натарс, а пред полазак
играмо против на папиру најјачег
ривала- украјинског друголигаша
Колоса. За сада, само Дејан Јовановић
не ради пуном паром због повреде
листа, а по повратку остаје нам само
да одрадимо и "генералку" са Радничким из Обреновца- рапортира из
Анталије Верољуб Дуканац.
Црвено-бели су пред пут савладали Сопот резултатом 1:0 на терену
породице Матић, а стрелац јединог
гола био је Бојан Бељић са 25 метара.
Искусни везиста је био ефикасан и три
дана раније против "своје" Турбине
чији је мрежу погодио најпре са "беле
тачке", а потом и прецизним ударцем
из шеснаестерца. Најјачи ривал у

Играчи и стручни штаб Јединства на припремама у Анталији

ЗИМСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК
У ФК ЈЕДИНСТВО (УБ)
ДОШЛИ: Љубичић (Врело Спорт),
В.Поповић (Будућност-Крушик),
Рајовић (Мачва), Ф.Ђорђевић
(Совљак), омладинци: Ровић,
С.Ђорђевић (Железничар (Л)).
ОТИШЛИ: С.Поповић (Врело
Спорт), Мандић (ОФК Београд),
Пурешевић (Хајдук), Живановић
(Грчка).
припремама био је суперлигаш Мачва
из Шапца, голом новајлије Поповића
на асистенцију Лукића Убљани су
водили до 70. минута, али су комшије у
финишу стигле до преокрета и славиле
са 2:1:
- Не обраћам превише пажњу на
резултате, битно ми је да играчи добро
трче и да имају прави однос према
игри. Нисмо доводили пуно играча,
али јесмо квалитетне. Поповић, Љубичић и Рајовић су додатно заоштрили
конкуренцију у тиму. Назире се тим за
прво пролећно коло у Ужицу, али сам
спокојан јер и у случају непредвиђених
околности- имам добре алтернативе.
Велики допринос раду дају мој млади
асистент Обрадовић и тренер голмана
Мартић, тако да очекујем да на пролеће
одиграмо у јесењем ритму, па можда
још и боље- оптимиста је бивши тренер
Колубаре, сада убских црвено-белих.
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ФК РАДНИК СА НОВИМ- СТАРИМ ТРЕНЕРОМ
У НАСТАВКУ СЕЗОНЕ

БЕГ ИЗ ОПАСНЕ ЗОНЕ
Фудбалери Радника нису блистали јесенас, 16 бодова
далеко су од безбедне залихе пред наставак првенства, а само
је мала утеха да су први тим који је прекинуо савршени низ
Врело Спорта (2:2 на Школарцу). Због тога је било доста
промета на зимској пијаци, а најважнија промена јесте она на
клупи "наранџасто- црних":
- Велику захвалност дугујемо Томиславу Поповићу за
труд који је уложио на месту тренера Радника, али је процена
управе била да екипу треба размрдати. После кратке паузе, на
клупу се враћа Александар Станојевић, а одлична вест за
навијаче Радника јесте да нас је појачао некадашњи јуниор
Партизана Владимир Илић, фудбалер богате играчке каријере.
Он ће, осим играчке, обављати улогу и помоћника тренера, а
не сумњам да ће нам његово искуство бити од огромног
значаја. Појачана је и управа, у Извршни одбор ушао је и
дугогодишњи пријатељ клуба Александар-Саша Павловић,
Убљанин са пребивалиштем у Бечу- задовољан је обављеним
послом председник Милован Милићевић.
У зимском прелазном
року, Радник се појачао са још
неколико играча- везиста
Филип Илић је стигао из Тулара, дефанзивац Тихомир
Петровић је поново задужио
дрес убског окружног лигаша,
а за место међу стативама
бориће се искусни Радовановић, придошлица из Врела,
и бивши голман Борца из
Лазаревца Дејан Димитријевић. Конкуренцију ће појачати још увек дечаци Томислав
Живковић и Лазар Јечменица, а у супротном смеру
отишли су Берановић, Стојковић, Ђукић, Сајић и голман
Нешић. Амбиције за пролеће
су јасне:
У улози играча
- Што пре морамо решии помоћног тренера:
ти питање статуса, платили
смо цех опуштенијем приВладимир Илић
ступу јесенас, сада не смемо
дозволити себи тај луксуз. Раднику је место у горњој половини
табеле, очекујем да ће нам редован тренинг бити предност у
односу на ривале, с обзиром да је тренутна присутност 15-16
људи на сваком тренингу. На првој провери у Чучугама смо
били некомплетни што је одлични домаћин искористио да нас
убедљиво савлада, али смо против Памбуковице играли
одлично и славили головима Хаџића (2) и Симића. Одмерићемо снаге ускоро и са Црвеном Јабуком и омладинцима
Јединства, тако да верујем да нас чека много успешније и
квалитетније пролеће- рекао је председник убског Радника
Милован Милићевић.
Б.Матић

ФУДБАЛ
УБСКИ ВЕЗИСТА НАШАО НОВИ АНГАЖМАН

СИНЂИЋ ПРЕКО
ЧЕЛАРЕВА ДО ВОШЕ
Лука Синђић, везиста разорне "левице" са већ
завидним суперлигашким педигреом, протеклих шест
месеци играо је за израелског друголигаша Макаби из
Херцлије, а добре партије привукле су пажњу тимова из
елитног ранга. Међутим, превише поверења у менаџера
може некад да буде двосекли мач, па се само неколико дана
пред крај зимске пијаце Синђић нашао без ангажмана! Ипак,
у последњем тренутку некадашњи јуниор Јединства нашао
је клуб, није пропустио да се захвали човеку који је
посредовао у договору, а није реч о фудбалском менаџеру:
- Да није било Дарка Глишића- питање је да ли бих сад
имао клуб, захваљујући њему ступио сам у контакт са
Војводином и после експресних преговора потписао и
уговор. Сувишно је рећи да сам презадовољан оваквим
исходом, реч је о клубу који је уз раме Звезди и Партизану, а
о Илији Столици сам чуо све најлепше као једном од
најперспективнијих тренера у Србији- рекао је бивши
везиста Новог Пазара, Доњег Срема, Земуна, Вождовца...

Лука Синђић (десно)
из времена када је наступао за Доњи Срем
Ипак, с обзиром да је дошао у већ "скоцкану" екипу,
потез Војводине је био мање-више очекиван- Синђић ће
провести три месеца на позајмици у прволигашу ЧСК-у из
Челарева где ће свом новом тиму помоћи да сачува
прволигашки статус:
- Тамо је тренер такође врло перспективни стручњак
Владимир Буач, бивши тренер Војводине, а процена је да је
у овом тренутку боље да имам већу минутажу и играм
стандардно, него да чекам прилику на клупи Војводине.
Нисам разочаран тим потезом Војводине, напротив силно
сам мотивисан да се докажем и брзо добијем "повратну
карту" за стадион Карађорђе"- пун је самопоуздања Лука
Синђић, још један сјајан производ убске фудбалске школе.
Најновије појачање "пивара" из Челарева већ вредно
тренира са својим клупским другарима, а "премијеру" ће
имати почетком марта против Синђелића.
Б.Матић
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КОШАРКА

КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ У ОДЛИЧНОЈ СЕРИЈИ, КК УБ ПАУЗИРАО ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА

ТРЕЋА ПОБЕДА У НИЗУ
Одличним резултатима у другом делу сезоне, кошаркаши Младости 014 стигли су до деобе четвртог места и са
пуно оптимизма путују на дерби са лајковачким Железничаром наредног викенда. Требало би Убљани да буду комплетни за тај меч, у сјајном амбијенту видећемо могу ли
"младосташи" да помрсе рачуне једном од фаворита за виши
ранг...
Меч са ваљевским Студентом је за оба ривала
регионални "Ел Класико". Два тима сличне концепције имају
изузетно спортско ривалство од мини-баскета до првог тима,
а ни овога пута нису изостала узбуђења. Традиција је била
врло јасна пре меча- никада се гости нису радовали ни на Убу,
ни у Ваљеву, овога пута и она је срушена! Да ствар буде још
интересантнија, кључну улогу у победи Младости одиграо је
ветеран Недељко Ђорђић, тренер у јуниорским категоријама
Студента. Пред великим бројем навијача, тимови су се
смењивали у вођству, а највећа разлика била је управо на
крају. По важности истакла се "тројка" Ђорђа Васиљевића на
Друга регионална лига "Запад", 16. коло

Младост 014- Владимирци 78:75
(17:18, 16:20, 14:19, 31:18)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 250. Судије: Петровић,
Илић (Ваљево).
МЛАДОСТ 014: Милошевић, Ашковић, Љубојевић 19,
Ђорђић 20, Васиљевић 8, Милуровић, Стевановић 16, Мијаиловић, Јанковић 3, Ивковић 5, Раденовић 4, Марјановић 3.
Друга регионална лига "Запад", 15. коло

Студент (Ваљево)- Младост 014 81:86
(26:24, 15:21, 22:21, 18:20)
Хала Студента у Ваљеву. Гледалаца: 100. Судије: Грчић,
Петровић (Чачак).
МЛАДОСТ 014: Милошевић, Мишић, Марјановић 2, Васиљевић 12, Симић, Митровић, Ђорђић 35, Стевановић 18,
Сретеновић, Раденовић 13, Милуровић 6.

Следи дерби у Лајковцу, за наставак победоносне серије
минут пре краја, Убљани су тада уграбили вођство које нису
испуштали и прославили вредну победу са бројним
навијачима...
Владимирчани су на Уб стигли у комплетном саставу,
решени да спрече Урошевићеву екипу да веже трећу победу. И
били су на добром путу- у трећем минуту последње четвртине
имали су +15, зонском одбраном провоцирали шут домаћих
који је ван линије 6,75 био једва 15 посто. Ипак, поново су повукли најискуснији Ђорђић и Љубојевић, врло битне "тројке"
убацили су Марјановић и потом Ђорђић са осам метара, да би
Раденовић из "одбојке" поставио коначан резултат:
- Први пут смо везали три победе, захвалио бих се
публици на феноменалној посети, а част нам је што је нашу
победу гледао репрезентативац Србије Стефан Бирчевић.
Додатни мотив била нам је победа Уроша Васиљевића у
дресу Мега Бемакса против Звезде којом су освојили
јуниорски Куп, тако да је ово било још једно лепо вече за наше
навијаче. Идемо у Лајковац без оптерећења, али са великим
мотивом да наставимо победничку серију- задовољан је
тренер "младосташа" Владимир Урошевић.
Кошаркаши Уба били су слободни у претходном колу, у
Лајковцу није било ни "д" од дербија будући да је домаћин већ
у првој четвртини водио 20 разлике, а прилику за победу КК Уб
ће имати наредног викенда у Крупњу против најслабије екипе
у лиги Рађевца.
Б.Матић

РУКОМЕТ
МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
У ШКОЛСКОМ СПОРТУ

УБЉАНИ ДОМАЋИНИ
Отварање такмичења у рукомету за основне
школе биће одржано 28. фебруара, са
почетком у десет часова, у убској Хали.
Међуокружно такмичење у рукомету за дечаке и
девојчице основних школа одржаће се 28. фебруара, с
почетком у десет часова, у Хали спортова у Убу. Организатор
такмичења је ОШ „Милан Муњас“ са наставником физичке
културе Дејаном Петровићем, који ће дочекати најбоље екипе,
представнике Београда, Срема и Мачве. Као најбоља екипа у
Колубарском округу, на Међуокружно такмичење, пласирала
се мушка рукометна екипа ОШ „Милан Муњас“.
Ово је први пут да Убљани, уз подршку Савеза за
школски спорт Ваљево и координатора Жељка Остојића, буду
домаћини међуокружног такмичења, које има за циљ да
промовише школски спорт. Организацијом школских спортских такмичења бави се Савез за школски спорт Србије, иначе
члан Спортског савеза Србије. Сви програми Савеза, реализују се под покровитељством Министартсва омладине и
спорта и Министарства просвете.
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РУКОМЕТНЕ АКТУЕЛНОСТИ

ШКОЛА РАДИ
БЕЗ ПАУЗЕ
Годину јубилеја (шест деценија постојања) убски
рукометни клуб дочекаће са великим богатством у млађим
селекцијама, више од 60 клинаца продужују традицију која је
заиста за понос, а с обзиром на тешке ситуације које је
преживео више пута- убском рукомету се може доделити
епитет неуништивог.

Финалисти Светосавског турнира у Обреновцу

Мушку рукометну екипу ОШ „Милан Муњас“, која је
прошле године освојила треће место на Међуокружном
такмичењу у Београду, представљаће дечаци 2003. годиште:
Милош Ранковић, Душко Јанковић, Лука Мандић, Радослав
Миловановић, Тихомир Цонић, Давид Пајовић, Никола
Максимовић, Александар Марковић, Влада Станић, Душан
Иконић, Никола Миливојевић и Вукашин Грујић.
Д.К.

Дечаци Дејана Лукића, од којих је велики број већ у
првом тиму, одлично гурају у ЛМК на територији Београда, а
ускоро крећу и у поход ка завршном турниру првенства
Србије. Вредни су били и клинци Љубе Марковића- прошлу
годину су завршили учешћем на турниру у Војци, а несвакидашњи је податак да су у полуфиналу снагу одмериле две
селекције Уба! Прва екипа је после три победе у групи
савладала и своје вршњаке- саиграче, а занимљиво је да је
на том мечу победнике са клупе водио млађани првотимац
Лука Мандић, с обзиром да је први тренер Марковић преузео
вођење условно речено слабије екипе. У финалу су ипак
момци из Бијељине били успешнији, а вреди истаћи да су
добре партије пружиле и девојчице Уба које су турнир
окончале на 4. месту.
Још бољи утисак мали Убљани су оставили на
Светосавском турниру у Обреновцу (27.-28. јануар), а
посебно успешни били су дечаци рођени 2007. године.
Најпре су у групи савладали Барич и ремизирали са Новим
Београдом (мини-рукомет, 4+1), да би у полуфиналу
надиграли Земун. У финалу је екипа Сербона из Београда
заслужено славила, али су најбољи играч турнира Марко
Живановић, Радовановић, Веселиновић, Марковић, Миливојевић, Радивојевић, Ивковић и остали показали да се не
треба бринути за будућност убског рукомета. Дечаци рођени
2005. (мини-рукомет, 6+1) пружили су много боље игре него
што резултати говоре, овога пута се нису радовали победама, а следећи тест за најмлађе убске рукометаше је међународни "Жарка Куп" у Лазаревцу крајем фебруара.
Б.М.

