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ОПШТИНА УБ ОД ОВЕ ГОДИНЕ БОГАТИЈА ЗА 25 км ЛОКАЛНИХ АСФАЛТНИХ ПУТЕВА
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РЕКОРДНА
ГРАЂЕВИНСКА
СЕЗОНА 2016.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ ВРАЧАР

СРЦЕ БЕОГРАДА

2.страна

Убљани у гостима код
Проф. др Милана А. Недељковића,
председника Градске општине Врачар

TADING

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

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

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

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

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

СРЦЕ БЕОГРАДА
У петак, 14.октобра, у великој сали Београдског
драмског позоришта, свечаном академијом, позоришном представом ’’Свирај то поново, Сем’’ и пригодним
коктелом, завршено је обележавање Дана општине
Врачар на чијем челу се налази, од пре три месеца,
Убљанин Проф.др Милан А. Недељковић.
Хор Певачког друштва ‘’Мокрањац’’ извео је
химну ‘’Боже правде’’, а затим је поздравну реч одржао
Професор Недељковић, нагласивши своју обавезу да
Врачару, као оболелом срцу, пружи стручну и искрену
помоћ, а то је и главни разлог због којег се он, уз подршку
сарадника, прихватио функције председника.

Домаћини са гостима на
свечаној академији
Градски менаџер Горан Весић захвалио се
врачарском председнику и истакао да се Професор
Недељковић, иако истакнути кардиолог, брзо снашао у
улози председника општине. ’’Коначно, Врачар има
одговорну власт која ће, овај период, уписати златним
словима у историју савременог развоја Брограда, па и
Србије’’- рекао је Весић.

Проф. др Недељковић са Убљанима
Зораном Савковићем и Душаном Савићем
На крају свечане академије највише аплауза су
добили малишани Хора Леонтине Вукомановић који су,
држећи балоне у облику срца, извели композицију
‘’Востани Сербије’’...
CIP- Каталогизација у публикацији
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СВИТАЊЕ ИЛИ
СУМРАК?

Д

а ли је пред човечанством сумрак
ове цивилизације или свитање
новог доба, електронске ере хуманизма и ренесансе? Напредак науке говори да нам
следује доба у којем ће бити откривени многи лекови,
и то на природној основи. Рак ће бити, дефинитивно,
излечив, глади у свету не би смело да буде с обзиром
на савремене технологије у производњи хране, а
опасност од најезде некакве свемирске суперцивилизације би требало да уједини све народе света...
Е, сад! То је једна страна стварности. Друга су опасни
сукоби са нуклеарним бојевим главама, катастрофе
изазване метеоролошким поремећајима, тајфунима,
цунамијима... Земљотреси, буђење вулкана, топљење
ледених капа на половима, опаке нове болести,
комарци и друге бубе, оне стварне и оне у главама...
Шта ће да превагне? Разум или лудило у главама
убеђеним да чине племенито дело спасавања људске
расе на планети Земљи. Очиглено је да је најбогатији
банкар света Рокфелер уверен да планету спасава
магична бојка од милијарду становника на Земљи
(уместо садашњих шест). Група најмоћнијих људи
света подржава ту његову идеју. Али, на срећу, постоји
и друга опција која успева да спречи планирану
пропаст и уништење читавих народа... Како ће се све
завршити? Лично, увек сам веровао да правда
побеђује. Јер она, збиља, постоји у свима нама. Само,
нешто треба да је пробуди. С тога, верујем да ће и
Амери, ма кога изабрали са личност број један (а тако
се определили и за онај прст на дугмету који, можда,
апокалипсу значи), наћи начин да се изборе за мир.
Уосталом, баш код њих су биле колевке Хипи покрета,
‘’Деце цвећа’’, мировних покрета и демократије...
Иначе, опомене су и њима стигле ове године. Урагани
су опустошили огромне површине и однели бројне
жртве. Нека виша, невидљива и спора (али достижна)
сила увек, некако, све регулише.
Пренето на мале људе, њихове обичне животе и
непредвидиве судбинске обрте, све ово има важне и
јасно видљиве поруке. Чему страсна мржња,
међусобно оптуживање, терање мака на конац,
осветољубивост, завист и толико негативне енергије?
Пред неке давне ратове, запамћено је, народ је
говорио да су се људи ‘’изопачили као пред неко зло’’.
И, збиља! Било је и раније сукоба око материјалних
добара, превара, брачних ломова, љубавних и свих
других разочарања, али ово што доживљавамо у
последње време, зиаста опомиње да постајемо све
мање отпорни и спремни за разне недаће које би могле
да нас задесе. А усамљени, депресивни и разочарани
су највеће и најлакше жртве разних животних
искушења и судбинских вихора који изненада однесу
све, па и животе...
Толеранција је постала реткост. Очас посла севне
песница, избаци се опасна лаж, претера са осветом,
чак буде и злочин... Говор мржње постаје све чешћи и
то не онај политички, међу народима, верама,
идеолошким убеђењима, спортским навијачима...
Често чујемо неке, своје блиске, како говоре пуни
мржње о нечему што не заслужује такве речи.
Да ли се то светска политика рефлектује и преноси на
мале, обичне људе? Да ли заборављамо да имамо
само један живот који нам је дат да, по свом нахођењу,
управљамо њиме?
Понекад ми се учини да они харпови емитују, заиста,
некакве сигнале, да су тајне секте пустиле пипке много
више него што ми то видимо, да некакве тајне силе
врбују појединце пред нашим очима... Али, то је,
вероватно, нормални ниво параноје... Психијатри
кажу да је добро док тражимо узроке и у нама...
Уосталом, има и оно - да увек треба полазити - од себе.
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РЕКОРДНА ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА 2016.

АСФАЛТИРАЊЕ УБСКИХ
УЛИЦА У ПУНОМ ЈЕКУ
Ускоро завршетак радова у улици 30.јуна,
након тога следи завршетак радова на Сандића
имању и у Устаничкој улици (Свињци)
Захваљујући средствима добијеним од Министарства привреде, у износу од 4.850.000 динара, улица 30.јуна на
Убу биће, ових дана, пресвучена новим асфалтом. Обимни и
компликовани радови у стрмој улици, дужине 165 метара,
поред асфалтирања подразумевали су и постављање
канализације и ивичњака са тротоарима. Мештани овог дела
Уба, на уређење улице, која се налази на Ђунису, чекају
готово 30 година.
- Изузетно ми је драго што ћемо људе који овде живе
решати великих мука, поготово у време када дође кишно
време. Свако насипање или неко друго поправљање ове улице, киша би знала да однесе, а њихов живот учини неподношљивим. Овај посао је био изузетно сложен у смислу
имовинско-правних односа, као и самог пројекта, што га је
чинило веома захтевним за рад и представљао је један од
вишедеценијских пројакта које смо успели да реализујемо у
овој години- рекао је Дарко Глишић, председник општине Уб,
током обиласка радова прошле недеље.
Према Глишићевим речима, поред сталне сарадње
са министарствима и Путевима Србије, општина Уб има врло
драгоцен уговор са ЕПС-ом о улагању у инфраструктуру за
наредне три године.
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ДОМ ЗДРАВЉА УБ

ПОСТАВЉЕНА
КАРДИОЛОШКА СОНДА
Вредност донације 765.000 динара.Убски
Дом здравља постао, један од боље
опремљених домова здравља у Србији
– истиче председник Глишић
Захваљујући донацији Електропривреде Србије, нови
ултразвучни апарат „Mindray“, постављен је у ултразвучном
кабинету Гинеколошке службе Дома здравља Уб. Добијен је
крајем фебруара прошле године, а сада је појачан још једном
сондом. Осим трансвагиналне, интернистичке и васкуларне
сонде, у уторак 18. октобра, постављена је и кардиолошка
сонда, којом ће се обављати ултразвучни преглед срца.
Вредност донације кардиолошке сонде и командне табле за
сонду је 765.000 динара.

Први преглед са сондом

Глишић током обиласка радова
у улици 30.јуна

НАСТАВАК САРАДЊЕ СА ЕПС-ом
- У питању су значајна финансијска средства која
ћемо уложити у овај град и његове улице, а наравно и у села
која, такође, жељно ишчекују да се реши питање њихове
инфраструктуре. Новац смо успели да обезбедимо, остаје
само да се поткрепимо ваљаном документацијом како би
могли да наставимо са радовима- наглашава први човек
општине Уб и додаје: - Ових дана настављамо на Сандића
имању, а након тога прелазимо и на Устаничку улицу у
Свињцима, чију санацију смо обећали пре шест месеци, чиме
ћемо комплетирали тај део инфраструктуре и њиховим
становницима учинили живот неупоредиво лакшим.
Иако је сезона радова при самом крају, Глишић се
нада да ће, уз помоћ људи из Путева Србије, до краја ове
године, успети да реализује изградњу локалних путева у
Слатини и Кожуару. У супротном, како каже, остаће дужни да
прво њих ураде на почетку следеће године. У исто време,
општина Уб приводи крају планове за нардну годину, која ће,
попут ове, бити веома богата радовима на путној инфраструктури, електро-мрежи, јавним објектима... Милован Миловановић

У општини Уб, током 2016.године, асфалтирано је 25 километара локалних путева и 1,5
километара градских улица.
Укупна улагања у путну инфаструктуру,
за ову годину, износе 205 милиона динара:
- Путеви Србије- 205 милиона динара
- ЕПС - 95 милиона динара
- Општина Уб - 5 милиона динара
- Министарство привреде - 3 милиона динара

Дијагностиковање болести срца, по којима Србија предњачи, обављаће др Биљана Ракић, субспецијалиста интерне
медицине, кардиолог, консултант Дома здравља Уб, која је
помогла да се сонда инсталира и обави пробни преглед.
- Ултразвук срца је врло битна, неинванзивна кардиолошка метода, која лекарима помаже у постављању коначне
дијагнозе, а то би требало да скрати пут до инвазивних
кардиолошких метода, које можемо да обавимо у Ваљеву, у
ангиосали.
Председник општине Дарко Глишић задовољан је што
је Дом здравља Уб постао богатији за још један медицински
апарат са CV плочом.
– Ово је први пут да један тако савремен инструмент, за
све оне који имају кардиолошке проблеме, имамо у нашем
Дому здравља који је, последњих година, постао један од
боље опремљених у Србији. Успели смо, уз помоћ ЈП
Електропривреде Србије, да обезбедимо ову донацију и на
томе смо им захвални.
Др Биљана Николић, директорка, истакла је добру
сарадњу са председником општине, локалном самоуправом
и Управним одбором Дома здравља, што је резултирало
побољшању пружања здравствене услуге на Убу. Задовољна је и сарадњом са докторком Биљаном Ракић, која
последње две године ради као консултант.

Др Биљана Николић, директорка Дома здравља Уб,
најавила је да ће ускоро почети са радом убски
специјалисти: др Љиљана Лештарић (психијатар),
др Жељко Анђић (офталмолог), др Нада Лончаревић (физијатар), као и два лекара опште медицине.
Постојећи ултразвучни апарат тренутно има четири
сонде. На њему се обављају гинеколошки прегледи,
Ултразвук кукова код деце, а ускоро ће пацијенти моћи да
обаве и преглед срца, што ће битно побољшати квалитет
здравствене заштите овог Дома здравља.
Ултразвук срца у Дому здравља није стандард
примарне здравствене заштите, па је назначено да је
договор да се прегледи обављају у оквиру проширених
услуга, које се плаћају, али новчаним износом знатно нижим
у односу на приватну праксу, а да пацијенти неће морати
Д.Капларевић
дуго да чекају на преглед.
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ЛОВАЧКА ГУЛАШИЈАДА 2016.

На новој локацији, некадашњем Вашаришту

Екипа Музичке школе „Петар Стојановић” је први пут
учествовала на гулашијади и освојила високо пето место

Пензионери предвођени
најстаријим учесником Филипом Мирковићем

Још једни дебитатни: Равногорски покрет Уб

По лепом, сунчаном дану...

Најбројнији: „СТР Шоне и СТР Рајаковић”

Екипа „Олуја Окно”

УБСКЕ ТЕМЕ

27.октобар 2016.г.
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ДЕЦЕНИЈА УБСКЕ ГУЛАШИЈАДЕ

ПОБЕДИО
СПОЈ ГЕНЕРАЦИЈА
На новој локацији, учествовало 19 екипа.
Победила екипа „Јуче, данас, сутра“. Слабија
посећеност у односу на претходне године.
Дан пред отварање сезоне лова, у суботу 15.октобра,
одржана је десета убска „Ловачка гулашијада“. На новој
локацији, простору иза пијаце и дворишта ОШ „Милан
Муњас“, а преко пута Полицијске станице Уб, своје
кулинарске способности одмерило је 19 екипа. Организатори ове посећене гастрономске манифестације, Ловачко
удружење „Тамнава“ Уб, свакој екипи обезбедили су по два
килограма срнећег меса, а за остале састојке побринули су
се сами такмичари. Овогодишње умеће у спремању гулаша,
иначе специјалитета мађарске кухиње, али на српски начин,
показале су екипе из Уба, тамнавских села и околних
општина: „Олуја Окно“ (Уб), „Колубарци“ (Лајковац), „Меде“
(Па-љуви), „Печењара код Јове“ (Бранковина), ШОМО
„Петар Стојановић“ и „Весели ловци“ (Уб), „Сима и другари“
(Уб), „Три бокала“ (Уб), „Буковица“ (Памбуковица), „Звиздар“
(Уб), „Совљачка дружина“ (Совљак), Актив жена „Уб“ Удружења пензионера (Уб), „Маријана“ (Уб), „ДО“ (Уб), „Криве
вериге“ (Уб), „Равногорски покрет“ (Уб), „Чудни састав“ (Уб),
„СТР Шоне и СТР Рајаковић“ (Уб), „Јуче, данас, сутра“ (Бањани) и „Магаза“ (Уб).

Жири је имао тежак задатак:
Саопштавање резултата
Председник Организационог одбора за ову годину био
је Благоје Цонић, који се потрудио да такмичење протекне у
најбољем реду, а на оцену жирија и саму организацију, није
било већих притужби. Једина замерка, указана је на нешто
лошију посећеност пролазника и гостију, у односу на
претходне године, али се то оправдавало чињеницом да је
овогодишња „Ловачка гулашијада“ одржана на новој
локацији.
Трочлани жири, у саставу: Миленко Марић, Драгиша
Мајсторовић и Зоран Живковић имао је тежак задатак, да
међу 19 одлично припремљених гулаша, проба из чорбалука
и оцени укус пет најбољих.
После три и по сата крчкања
гулаша, чији се мирис ширио градом,
дружења уз музику и по коју „љуту“,
победу је однео вишегодишњи шампион
убске гулашијаде Радован Пантић из
Бањана, који је, као главни адут, осим
непромењене рецептуре, са којом се
такмичи од 2007. године, истакао и
помоћ снага млађих покољења, унуке
Александре и унука Филипа Брујића.
Спој искуства и младости, љубави
према лову и кувању, која се преноси са
колена на колено, исказана је у имену
Победници победничке екипе: „Јуче, данас, сутра“.
Друго место заузела је екипа „ДО“, а
Ловачке треће „Магаза“, обе из Уба. Четврто
гулашијаде 2016.: место припало је екипи „Маријана“, док
Радован Пантић су петопласирани били, удруженим
са наследницима снагама – ШОМО „Петар Стојановић“ и
„Весели ловци“.
У категорији „Најстарији учесник“, конкурисало је шест
такмичара, а пехар је освојио члан екипе „Актив жена Уб“,
убског Удружења пензионера – Филип Мирковић. За
„Најмлађег учесника“ жири је донео одлуку да то буде Вук
Павловић, 2012. годиште, из екипе „Три бокала“.
Д.К.

УБ - ДАНАС

КРИЗА
ИДЕНТИТЕТА
Одувек смо ценили неке
ствари, тек када их изгубимо.
Уб полако губи свој идентитет, хтели ми то да видимо
и признамо, или не. Много је примера који поткрепљују ову
тврдњу, а као први, може да се наведе онај најсвежијиЛовачка гулашијада, манифестација која је, до пре неколико
година, претендовала да постане прави убски бренд и
нешто по чему нас препознају. Међутим, како ствари стоје,
престигли су нас други...
Док смо се ми бавили маргиналним стварима, често и
вређали, и од ове манифестације правили полигон за
препирке, у суседној Коцељеви су смишљали како да привуку посетиоце и од нашег бренда (ипак је Уб повртарски
крај) направили Фестивал зимнице, догађај који данас
окупља огроман број посетилаца, пољопривредних произвођача, домаћица и, гле чуда, близу 200 котлића ловачког
гулаша, што чини преко 1.000 учесника (такмичара) у
прављању овог мађарског специјалитета. Данас је иза те
манифестације стала и држава, а од самог почетка, до
данас, организатор је општина Коцељева. Са друге стране,
ми смо, ове године, на убском вашаришту окупили свега
двадесетак екипа, а гулашијада није ни налик онима од пре
четири-пет година. Они који су је посетили и учествовали,
сигурно су се лепо и провели. Ипак, проблем су они који
нису дошли, који су одустали.
Није само гулашијада остала без својих посетилаца.
Нешто слично десило се и са „Убским вечерима”, које у срцу
лета, током неколико дана, посећује свега неколико десетина „случајних пролазника”. Финансијска криза закуцала је
прво на врата културе. Програми су све оскуднији, а Убљани све незаинтересованији и за оно мало културног садржаја током године, који се, уз много напора и мало пара,
организују, углавном, у клубу Дома културе, јер салу готово
да нема ко да „напуни”. Наредни „Репасаж фест”, од 9. до
17.новембра, биће најбоље мерило да ли су Убљани
„културно затупели”, или су, пак, пожелели да бар на неколико дана поново буду центар културе из којег су поникли
великани попут Раше Плаовића и Александра Поповића.
Ништа боља ситуација није ни у спорту. Овог лета
остали смо без „Карелијевог турнира”, који је, после шеснаест изузетно посећених година, практично угашен, односно
сведен на једно вече. Разлог је, и у овом случају, људски
фактор и стални проблеми организатора са појединим учесницима турнира. И поред великог ентузијазма Бранка
Матића, неуморног спортског радника и новинара, организовање „Карелија” је постало неодрживо. Због тога су, овог
августа, трибине код „Школарца” остале празне, прелепе
фудбалске вечери само лепа успомена, а лето у нашем
граду празно и анемично.
Ако се вратимо неколико година уназад, можемо се
присетити да је Уб остао и без „Спасовданске трке”, која је
окупљала најбоље дугопругаше из Србије, па и без „Убског
релија” који се зауставио на коти „два”. Прошлост су и
турнири у баскету, Новогодишњи турнири у малом фудбалу
у хали, затим Игре без граница на Градским базенима,
модне ревије на Школарцу, занатске и голубарске забаве,
дочеци Нових година у центру града... Да не причамо о
вечерњим корзоима, које памте само наши старији суграђани. Сем „Златног дана” и повремених концерата за
широке народне масе (два пута годишње), друштвени живот
на Убу се своди на неколико кафића, који су, донекле,
испуњени само суботом увече.
Иако све урбанији, са обрисима правог малог града,
вишеспратним зградама, градским тргом, уређеним централним улицама, шеталиштем поред реке, спортском халом,
прелепим црквеним храмом...- Уб као да, полако, губи душу
коју је некада имао, када смо као студенти једва чекали
викенд да му се вратимо, бар на два дана.
Да ли полако нестаје Уб, из оне Мишелове и Бартове
песме „Мој град” и колика је цена финансијске кризе, модерног живота и друштвених мрежа који нас све више отуђују?

6

ОПШТИНА УБ

27.октобар 2016.г.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „ЕКО ТАМНАВА”

ЗАСЕДАО НОВИ САЗИВ СКУПШТИНЕ
- Ђорђе Максимовић из Лазаревца и Слађана Марковић из Ваљева, изабрани на места
председника, односно заменика председника, Скупштине Привредног друштва РЕЦ „Еко Тамнава”.
- Сва потребна пројектна документација је завршена, што је и био први предуслов, тако да у
наредном периоду, након састанка са ресорним министром, очекујемо утврђивање плана и начина
на који ће тај пројекат бити финансиран.
Прва седница новог сазива Скупштине привредног
друштва РЕЦ „Еко Тамнава” Уб одржана је у Обреновцу,
11.октобра. На дневном реду се нашао избор председника и
заменика председника Скупштине овог привредног друштва,
као и анализа самог пројекта Регионалне депоније и фазе у
којој се тренутно налази. Присутни делегати из једанаест
општина одлучили су да дају поверење Ђорђу Максимовићу
из Лазаревца, који је и до сада обављао функцију
председника Скупштине ПД РЕЦ „Еко Тамнава”, док је за
његовог заменика изабрана Слађана Марковић из Ваљева,
иначе директор ЈКП „Видрак”.
Други део седнице односио се на финансије и ревизију
ребаланса плана буџета за 2016. годину, али и за 2017-ту, како
би локалне самоуправе добиле на увид предлог од стране
регионалног предузећа, а да би могле да планирају средства,
за ову намену, у свом буџету за наредну годину. Током
седнице емитован је и документарни филм о хронологији
активности на припреми пројекта изградње Регионалне
депоније „Каленић” и актуелном стању на подручју
Колубарског региона за управљање отпадом.

На Регионалној депонији у Каленићу
комунално смеће одлагаће општине
Ваљево, Лајковац, Љиг, Мионица,
Осечина и Уб из Колубарског , као и
Владимирци и Коцељева из Мачванског
округа, а ту су и београдске општине
Лазаревац, Обреновац и Барајево, у
којима живи око 365.000 становника.
За седницу је најављен долазак ресорног министра
Недимовића који, због службене заузетости, није присуствовао овом заседању.
- Овај скуп је требало да буде мало шири, а присуство
министра Недимовића дало би велики допринос и печат
нашим тежњама да овај пројекат доведемо до краја. Надамо
се да ћемо ускоро направити скуп у ширем саставу, како би
показали да не одустајемо од овог пројекта. Сва потребна
пројектна документација је завршена, што је и био први пред-

Слађана Марковић, Зоран Петровић и Ђорђе Максимовић
услов, тако да у наредном периоду очекујемо утврђивање
плана и начина на који ће пројекат бити финансиран. Да ли
преко Канцеларије за европске интеграције, или преко
Министарства, односно државе? На то питање имаћемо
одговор након састанака са ресорним министром, који је
пружио пуну подршку нашем пројекту - истакао је Зоран
Петровић, директор Регионалног центра за управљање
отпадом „Еко Тамнава“.
Ђорђе Максимовић, који је на овој седници реизабран на
место председника Скупштине регионалног предузећа, рекао
је следеће:
- Захваљујем се свим локалним самоуправама што су
имале поверење у нас и веровали нам да имамо документацију и аргументе за све ово време. Посебну захвалност
дугујемо председнику општине Уб Дарку Глишићу, који је искористио свој ауторитет, како би нам отворио врата за разговоре. После његовог заказивања било ког састанка, разговори
не трају дуже од пет минута. То само говори колико је он, као
личност, битан за наш регион, а исто тако потврђује и чињеницу да смо ми били у праву. Оно што једино преостаје је да
сви буду упорни, како би пројекат довели до краја- истакао је
Максимовић.
Министарство пољопривреде и заштите животне
средине је, 5. септембра, донело решење којим се даје
сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину
изградње Регионалне депоније комуналног отпада "Каленић"
чиме је, практично, уклоњена и последња препрека пред
улазак у завршну фазу реализације тог пројекта. Како је
истакнуто на овој седници, радови на изградњи депоније би
могли да отпочну већ наредне године, а план је да се до
2019.године пројекат стави у функцију са једном касетом за
одлагање отпада, која ће бити довољна у наредних 30 година.
Милован Миловановић

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ УБ

ЗАШТИТА ТАЛОВА ОД ПОВРШИНСКИХ ВОДА
Пројекат станице за препумпавање требало би да буде завршен до краја године
Средином октобра одржана је седница Штаба за
ванредне ситуације, која је у целости била посвећена
разматрању активности које се односе на заштиту градског
насеља Талови од површинских вода у случају великих
падавина. Састанку су присуствовали и представници
Предузећа за пројектовање и инжењеринг „Хидромрежа“ из
Зајечара, чији су стручњаци урадили идејно решење станице
за препумпавање површинских вода у реку Уб. Начечник
Штаба за ванредне ситуације Бранислав Сарић рекао је да ће
овај пројекат допринети заштити становништва и њихове
имовине, јер ће изградњом станице бити решен проблем
плављења у Таловима и околним улицама.
„Дешава се током пролећа и лета да се, услед пљусковитих киша, на Уб слију велике количине воде са околних
брда. Пошто канализациона мрежа нема довољан одвод у
Убачу, долази до поплава у насељу, до великог плавног
таласа у Главној и улицама Милоша Селаковића и 7. јула,
што често доводи и до паралисања јавних служби. Како

Детаљ са седнице Штаба за ванредне ситуације
бисмо превентивно деловали и то у будућности спречили,
неопходно је и да урадимо станицу за препумпавање површинских вода у реку Уб“, навео је Сарић.
План је да пројекат буде завршен до краја ове, а да се на
пролеће наредне године крене у његову реализацију.

ОКО НАС
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ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВАЉЕВО – ПОСЛОВНИЦА УБ

ОД МРЕЖЕ ДО ПОТРОШАЧА
У плану је завршетак замене стубова нисконапонске и високонапонске мреже. На убском
подручју 150 трафо станица. Највише притужби на очитавање струје.
Огранку ЕД Ваљево, „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд,
осим пословница у Осечини и Мионици, припада и Пословница Уб, којом руководи Младен Петрић, диплo инжењер
електротехнике. У оквиру убске Пословнице, запослено је 20
радника: две благајнице, пет монтера у дежурној служби која
функционише од 7 до 23 часова. Остали запослени раде на
одржавању мрежа. ПЈ Уб не покрива читаву општину, већ 28
села. Стубленица једним делом припада ПЈ Убу, а једним
делом ЕД Лазаревцу, док Радуша, Слатина и Кршна глава
припадају ЕД Ваљево.
Посао монтера је веома одговоран посао и обухвата
дежурства и одлазак на терен, као и одржавање и замену
стубова, демонтажу, искључења. Осим њих раде и контролори, који контролишу и преносе Младену Петрићу сва
запажања, како би се отклониле неправилности у функционисању снабдевања струјом.
- У плану је да се приведе крају замена стубова, како на
ниском напону, тако и на високом напону. Већи део села је
завршен, али у појединим селима нису урађене реконструкције. У питању су: један део Врела, један део у Стубленици,
Врховинама, Мургашу, један мањи део Паљува, део Лончаника, Милораца, Црвене Јабуке, Богдановице, Таково, као и
делови Бањана и Тулара. На нашем подручју има 150 трафо
станица, а на свакој трафо станици повезано је шест километара мреже. Стубови су постављени на сваких 40 метара. По
грубој процени, постоји између 2.000 до 3.000 стубова које
треба заменити – напомиње Петрић.
Сваки период у току године са собом носи одређену
проблематику и врсту кварова, када долази до великих
пражњења, температурних осцилација и ветрова, што може
утицати на далеководе који изазивају највеће проблеме у
напајању већег дела купаца (по старом- потрошача).Чести
кварови услед промене температуре су пуцања изолатора,
што доводи до прекида у напајању. Највећа проблематика је
брза детекција места квара, јер се у тренутку квара локација не
зна.
Набављају се нова бројила, а стара се иновирају и
мењају. Насељени део Уба, Богдановица, Талови, Јозића и
Алексића имање добила су после поплаве нова бројила и
издвојена места мерења. Да би се мрежа одржавала, неопходна је и добра сарадња са мештанима села, јер је нужно да се
среде и покосе прилази далеководима. Петрић наводи да у
већини случајева имају добру сарадњу са мештанима села,

Младен Петрић, руководилац убске Пословнице,
Огранка ЕД Ваљево
али се неретко дешава да појединци бране да се приђе месту
где је потребно обавити посао.
Највећи дужници су физичка лица, а нема разлике да ли
живе на селу или у граду. До 2013. године омогућен је репрограм дуга, а од прошле године кренуло се са утужењима. Већ
након неплаћена два, три рачуна, струја се искључује. Крађа и
бесправна потрошња струје, откривају се сваког месеца или
дојавом или читањем струје. Најчешће притужбе у Пословници Уб односе се на квалитет очитавања, јер је велики број
купаца, а мало оних који очитавају струју, па је ангажована и
задруга (од октобра из Аранђеловца),која преко тендера
добија посао да очитава, за рачуне Електродистрибуције.
Очитавање траје више дана. Постоји могућност електронског
пријављивања стања, путем телефона ЕД Ваљева (број
телефона 220-412, Служба претплатничких односа) или ПЈ Уб
(бр. тел. 410-458), радним даном до 14,30 часова, а суботом од
8 до 12 часова. На интервенцију самих купаца, проблем са
очитавањем се може решити. За све спорне ситуације, грађани морају отићи у ЕД Ваљево, како би решавали проблем,
уколико је то потребно.
Последење суботе у октобру прелази се на зимско
рачунање времена, па се јефтинија струја рачуна од 22 часа
до 6 ујутру, а у летњем од 23 до 7 часова ујутру.
Д.К.

ПРИНОВЕ У СТОЧНОМ ФОНДУ ПОРОДИЦЕ МАРКОВИЋ

А ОД ШАРУЉЕ
- ТРОЈКЕ
Шестогодишња сименталка на свет донела два
мушка и једно женско теле
На периферији Уба, у угледном домаћинству породице
Марковић шестогодишња сименталка Шаруља донела је на
свет три телета – два мушка и једно женско. Ово јој је четврто
телење, а претходна три пута се близнила, тако да је својим
власницима укупно подарила деветоро телади. Иако се
готово четири деценије бави сточарством, Александар
Марковић каже да до сада није имао „овакав случај”.
„Увек има од пет до седам крава и за скоро четрдесет
година, колико држим стоку, ово су прве тројке у мојој штали, а
колико знам и у околини. Претпрошле године сам од четири
краве имао близнове, али нас је Шаруља веома обрадовала и
изненадила. Краве вештачки осемењавам и деценијама
уназад користим семена центра из Велике Плане. Већ годинама сарађујем са ветеринаром Ненадом Кусуровићем и
презадовољан сам његовим радом, знањем и залагањем”, у
једном даху прича усхићени домаћин Александар Марковић
који је због тројки частио цео комшилук.
О здравственом стању целокупног сточног фонда
Марковића брине ветеринар др Ненад Кусуровић, који је и
осеменио и отелио Шаруљу, а сада прати развој и напредак
њеног подмлатка. Истиче да се крава отелила природним
путем и да није било никаквих компликација, али и да су ово
прве тројке у његовој 12 година дугој каријери ветеринара.

Кусуровић и Марковић са приновама
- То је права реткост и драго ми је што сам део овог
срећног догађаја. Телад имају између 15 и 18 килограма, а
уобичајена тежина је од 40 до 45 килограма. Међутим, и поред
мале килаже, у добром су здравственом стању, сви троје су
витални и жилави, задовољно каже Кусуровић.
Породица Марковић, која тренутно има пет крава
сименталске расе и једну јуницу, одлучила је да сва три телета задржи, не само због повећања сточног фонда, већ и
због радости коју су им донели.
Д.Недељковић
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У СТУБЛЕНИЦИ

ПРВА ДЕОНИЦА
ДО ГРОБЉА
У првој фази асфалтирано 500 метара,
што је једна трећина укупне дужине пута
У убској општини настављени су радови на уређењу
путева до месних гробаља. Након асфалтирања свих 900
метара пута ка гробљу у Трлићу, средствима Електропривреде Србије изграђено је и 500 метара у Стубленици,
што је прва деоница на прилазном путу укупне дужине 1,4
километра. Како је објаснио председник општине Уб Дарко
Глишић, следеће године под асфалт ће бити стављено и
преосталих 900 метара у Стубленици, али и у свим осталим
тамнавским селима планирана је изградња путева до
гробаља, на чему ће се у наредном периоду интензивно
радити.

Обилазак радова у Стубленици

НА ПРАЗНИК СВЕТЕ ПЕТКЕ

ОСВЕЋЕЊЕ ОБЈЕКТА
ЗА ОСОБЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
У пригодном програму, који ће бити одржан у Дому
културе Уб, учествоваће и инклузивни хор „Исон“
У четвртак, 27. октобра, на празник Свете Петке, биће
освећен новоотворени дневни боравак за особе са сметњама
у развоју и очекује се да овај чин обави владика ваљевски
Милутин. Корисник објекта је Издвојено одељење специјалне
школе „Љубомир Аћимовић“, чији ће ученици, заједно са
гостима, након освећења приредити пригодан програм за
суграђане у сали Дома културе. Осим позоришне представе у
извођењу убских ђака, публика ће бити у прилици да види и
плесне кореографије њихових другара из матичне обреновачке школе. Специјални гост приредбе биће инклузивни хор
„Исон“ из Новог Сада, који окупља децу и омладину са свим
врстама инвалидитета и ометености у развоју. Први састав
ове врсте код нас, али и у Европи, до сада је одржао близу
1.500 наступа у земљи и иностранству и оставља веома
упечатљив утисак на све оне који га слушају.

Новоотворени Дневни боравак за особе са сметњама
у развоју, ових дана, украшен је прелепим муралом
са убским мотивима

Ученици специјалне школе и њихови педагози позивају
Убљане да 27. октобра дођу у Дом културе и присуствују овој
приредби која почиње у 13,30 часова.

ПРОБЛЕМИ ЗБОГ
ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТА
Осим што је најавио наставак радова на асфалтирању
прилаза до свих сеоских гробаља, Глишић је у Стубленици
указао и на проблеме са којим се суочавају мештани овог и
суседних села, али и локална самоуправа због изградње
трасе аутопута од Уба до Обреновца. Тешки камиони и
машине, ангажовани на деоници кроз Стубленицу, безмало
су уништили све локалне путеве.
„Много је оштећених, одсечених и поломљених путева,
који људима овде онемогућавају несметану комуникацију.
Ми смо планирали да у Стубленици урадимо још један пут,
али смо одустали од те намере, зато што где год урадимо
нови асфалт, поломе га камиони и тешка механизација који
су ангажовани на овом делу аутопута. Сада ћемо добро
водити рачуна где ћемо постављати асфалт у наредних
годину, годину и по дана, колико ће трајати изградња трасе,
јер није посао да се у једном селу уради пут, а да га после
месец дана они униште“, констатовао је председник убске
општине.
Додајући да је након изградње аутопута извођач у обавези да среди уништене локалне путеве, Глишић је запитао
шта до тада да раде мештани неколико села Источне Тамнаве и дела Уба који се суочавају са бројним проблемима.
„Људи треба да живе до тада, треба да обављају своје
свакодневне послове, да иду до Уба или другог места, што
захтева пролазак кроз појас радова. Доста људи живи у
зони радова и у јако су тешкој ситуацији. Ми имамо потписан уговор са извођачем и јасну гаранцију државе да ће све
бити сређено кад се заврши аутопут, али треба тих годину,
годину и по дана прегурати у ни мало лаким условима за,
пре свега, мештане Стубленице, Шарбана и Бргула, као и
Мајерове улице на Убу, где свакодневно пролази тешка
механизација. Највећи је проблем како то прегурати, а најмањи проблем после тога, јер ће све бити не само обновљено, већ и боље него што је било, пошто ће сви путеви
бити пресвучени новим асфалтним застором“, навео је
први човек убске општине.
Д.Недељковић

У ОРГАНИЗАЦИЈИ СКГО

ОБУКА ЗА ОДБОРНИКЕ
Програм похађа и пет новоизабраних
одборника Скупштине општине Уб
Петоро новоизабраних одборника Скупштине Уб укључено је у програм електронске обуке „Систем локалне самоуправе и примена принципа добре управе“, који организује
Стална конференција градова и општина (СКГО). То су Нада
Ђокић, Александра Пурић, Марија Милутиновић Кандић и
Владимир Петковић, сви са листе „Александар Вучић-Србија
побеђује“, као и одборник ДС-а Дејан Цветковић.

Одборници Скупштине општине Уб
Обука на даљину, коју похађа око 600 одборника из 80
градова и општина, почела је 3. октобра и трајаће осам недеља. Намењена је новоизабраним одборницима који први пут
обављају ову функцију, како би им се приближиле основне
информације од важности за њихово деловање у скупштинама, као што су децентрализација, систем локалне самоуправе у Србији, органи, организација и делокруг локалне
самоуправе, финансирање и учествовање грађана у управљању јавним пословима. Е-обука је бесплатна за све
полазнике, а организује се у оквиру пројекта „Изградња капацитета локалних инспекцијских служби и новоизабраних
одборника путем е-обуке“, који финансира ОЕБС.
Д.Н.

ОКО НАС
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УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА „СВЕТА ПОПОВИЋ“ УБ

ЛАЖНИ МЕД СЕ
ТЕШКО ОТКРИВА
У свету се највише фалсификује маслиново уље, па мед.
Седамдесет одсто меда у Србији је лажно.
Драган Ђурђевић, председник
Удружења пчелара „Света Поповић“ из
Уба, истиче низ проблема са којима се
последњих година суочавају пчелари и
медари. Осим неповољних временских
услова, на које је понекад немогуће
утицати, један од водећих проблема је
пласирање „лажног“ меда на тржиште,
које је толико усавршено да га само веће
лабораторије могу открити.

Драган Ђурђевић
Убско Удружење „Света Поповић“
је дугогодишњи члан СПОС-а (Савеза
пчеларских организација Србије) и подржава свеобухватну акцију коју спроводе СПОС и надлежни органи, како би
се утврдио квалитет меда и спречила
његова злоупотреба која иде на штету
грађана, чланова Савеза и развоју пчеларства у Србији.
- Појављују се, на светском нивоу,
фалсификовани пчелињи производи.
Напредак технологије то омогућује
толико да их је тешко открити, чак и у
лабораторијама средњег нивоа. Производ се даје у врхунске лабораторије
да би се открио добар фалсификат. Иде
се толико далеко да се, у току прераде,
меду у једној држави, повади полен,
увезе у Европску Унију, поново се
преради и дода се полен који је са
територије ЕУ. Практично је немогуће

открити превару и порекло меда –
изложио је проблематику пчелара
Драган Ђурђевић, председник Удружења „Света Поповић“.
Како наводе у СПОС-у, присуство
фалсификата на тржишту је огромно и
прети да у потпуности уништи поштене
српске пчеларе нелојалном конкуренцијом.
- Ми, као Сaвез или СПОС, смо се
договорили да, ако наиђемо у трговинама на мед сумњивог квалитета,
купимо ту теглицу меда, СПОС нам
рефундира трошкове, а ми је проследимо СПОС-у, који ће да плати даље
анализе. Има доста фирми, пакера ,које
су стављене на стуб срама, јер су
фалсификовале мед – објашњава
процедуру Драган Ђурђевић.
Контроле се врше само по пријави или методом случајног узорка, и
њих спроводе ветеринарски инспектори из Управе за ветерину.Контролама
подлежу сви чланови СПОС-а, којих
тренутно има 9.333.
- Управо су, случајним одабиром,
инспектори узели од мене и од колеге
Симића. Врши се контрола на тешке
метале, недозвољене лекове и
средства - објаснио је Ђурђевић.
Само искусни пчелари могу да
препознају природни мед који има
својство да се кристалише (цветни
после неколико месеци, а багремов и
после две, три године), док „лажни“ мед
нема то својство, иако садржи претежно кристале шећера. У лажни мед
обично се додаје кукурузни, кромпиров
или пиринчани скроб, или бомбонски
сируп који се користи у кондиторској
индустрији. Заслађивачи коштају од 50
до 100 динара, а прави, природни
багремов мед кошта у Београду преко
900 динара, а на Убу од 700 до 800.
Препорука је да мед купујете код
познатих пчелара у које можете имате
поверења.
Д.Капларевић

Како препознати природни мед:
- Чист мед није лепљив међу прстима.
- Када га ставите на папир, ако је чист
неће „пробити“ папир.
- Ставите мед близу мрава. Мрави не
дирају прави мед.
- Ставите мед у чашу воде. Ако је прави, пашће на дно.
- Прави мед даје осећај боцкања у
устима.
- Кристалише се током времена.
- Умочите врх шибице у мед. Ако се запали прави је.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

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

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

цене

50,60,70,80
60, 70
40, 50
400, 500
50, 60
20
50, 60
50
25, 30
100
100, 150
30, 40, 50
40, 50, 60
70, 80, 100
5, 7, 8, 9
50
20, 30
30, 40
300,400,500
200
18, 20
50, 60, 70
100
50, 70
50
100,120,130
100, 120
50, 60, 70
80, 100
120
100,120,150
800
200,250,300
100
100,120,130
100, 120
120
80
80

Приредила: Љ.Симановић, 21.октобра 2016.

А где је печат ?

Услужно бушење
и чишћење бунара
Квалитетно и брзо !!!

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

МАЛИ ОГЛАСИ

КУЋА ЗА ИЗДАВАЊЕ
У ЦЕНТРУ УБА
Тел: 062/80-788-62

10

ОПШТИНА УБ

27.октобар 2016.г.

ДЕВЕТА УБСКА ГИМНАЗИЈАДА

ДРУЖЕЊЕ КОЈЕ
БУДИ ЛЕПЕ УСПОМЕНЕ
Генерација која је дипломирала давне 1976.године,
прославила је четрдесетогодишњицу матуре
Традиционална убска Гимназијада, која се у континуитету одржава већ десет година, окупила је, 15.октобра, осам
генерација некадашњих дипломаца Гимназије „Бранислав
Петронијевић” (од 1969. до 1980.године). Њих седамдесетак,
од којих су неки остали на Убу, а други потражили своју срећу у
другим градовима широм земље, још једном су, у ресторану
„Школарац”, евоцирали успомене на гимназијске дане, на оне
са којима су стасавали и време које су проводили заједно у
школским клупама.

Недај се, генерацијо!
Снимак за успомену...
Генерација која је дипломирала давне 1976.године
прославила је четрдесетогодишњицу матуре, а међу њима био
је и добитник Дипломе за најбољег убског гимназијалца свих
времена- др Милан Недељковић, Први почасни грађанин
општине Уб и актуелни председник ГО Врачар.
- Већина оних који су на Убу завршили гимназију, завршили су и факултете. Многи су и магистрирали, докторирали, а
неки чак и постали професори на разним факултетима у
Београду. Цела моја генерација вечерас се окупила, готово у
комплетном саставу. Ми смо једни другима прирасли за срце,
остали негде у сећању. Сваки сусрет уживо, или комуникација
путем телефона, наводи нас на евоцирање најлепших
успомена које нас везују за дане проведене у убској гимназији.
То је школа са изузетно јаким стручним и, у сваком смислу те
речи, квалитетним кадром, али и ђацима који су оправдали
назив „Гимназијалца“ тог времена- поносно истиче најуспешнији убски гимназијалац Проф.Др Милан Недељковић.
Захваљујући чињеници да су знање стицали од квалитетних професора, који су уједно били и добри људи, многи су
кроз живот ишли лакше и постизали веће успехе.
- Убска Гимназија ми је подарила знање, а за то, такође,
могу да се захвалим професорима који су били високо стручни, високо морални људи, са високим етичким вредностима.
Тадашња Гимназија, када је почињала са радом, имала је тачно
утврђен ред, када почиње и када се завршава час. Ученици су
били у униформама и сваки детаљ је био јасно дефинисан. О
дисциплини тог времена сваки даљи коментар био би
сувишан- закључује Недељковић.
Некада другови из школске клупе, сада успешни људи на
многим пољима, почели су да се окупљају још од 2008. године.
У добром друштву, уз музику, квалитетну закуску и понеко
„пићенце”, причало се до д убоко у ноћ, о прошлим
временима и успоменама. Наредно окупљање није заказано. И
без тога сви они знају да ће се, у истом саставу, на „Школарцу”,
окупити и наредног октобра.
Милован Миловановић

ОД 9. ДО 17. НОВЕМБРА

СМОТРА ДРАМСКИХ
АМАТЕРА РЕГИОНА
Девети „Репасаж фест” окупиће најбоља
позоришта са простора некадашње СФРЈ
Најбоља аматерска позоришта са простора бивше
Југославије поново долазе на Уб, на културну манифестацију „Repassage fest”, која се ове године одржава у
периоду од 9. до 17. новембра. Организатор традиционалне
смотре, Установа за културу и спорт по девети пут ће на
допунском одмеравању (репасажу) окупити шест драмских
остварења из овосезонске продукције. У званичној конкуренцији, надметаће се победници републичких такмичења
аматера из Словеније, Црне Горе и Србије, а због финансијске кризе, позиву за учешће на Репасажу нису се одазвала првопласирана позоришта из Хрватске, Босне и
Херцеговине и Македоније. Одлуком организатора фестивала, Александра Тадића, Хрватску ће представљати Казалишна дружина „Штолцер“ са комадом „Не излази без
чарапа“, која је на државном Фестивалу освојила награду за
најбољи драмски текст и режију, а БиХ Градско казалиште
младих из Витеза са „Шмизлама“, победничком представом
Смотре казалишног стваралаштва у Вуковарско-сријемској
жупанији, „Аплауз феста” и Фестивала у Славонском
Броду. Уместо Македоније, која неће имати свог представника, у такмичарском делу наступиће још једно позориште
из Србије – рачанско, са „Београдском трилогијом“.
О фестивалским наградама и признањима одлучиваће
трочлани жири који чине Олга Димитријевић, драматург из
Београда (председник), београдски драмски писац Жељко
Хубач, директор Драме Народног позоришта и редитељ
Роберт Рапоња, ванредни професор Уметничке академије у
Осјеку.

ИЗЛОЖБА „ЗЛАТНИ КРУГ”
У оквиру пратећег програма фестивала, у Галерији
„Свети Лука“ ће у четвртак, 10. новембра, бити отворена
међународна изложба ликовне колоније „Колут
Мандић“, под називом „Златни круг“, на којој ће бити
представљена дела уметника из двадесетак земаља.
Отварање изложбе заказано је за 18,30 часова.
Осим шест такмичарских, публика ће бити у прилици
да види још две представе: монодраму „Моје награде“,
ауторски пројекат Слободана Бештића, овогодишњег
добитника награде „Раша Плаовић“, као и представу у част
победника „Драги мој лажљивче“.
Цена комплета улазница за свих осам позоришних
представа износи свега 1.200 динара.
„Репасаж фест” није само јединствен и квалитетан
преглед креативних културних подухвата на који су се
позоришни ствараоци на тематски, идејно и истражујући
начин упутили, већ и својеврсни омаж двојици великана
позоришне уметности рођених на Убу: Радомиру Раши
Плаовићу, некада прваку Народног позоришта у Београду,
чији је глумачки дар публика широм земље поздрављала
овацијама, и Александру Аци Поповићу, једном од најбољих послератних српских драмских писаца. Д.Недељковић

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ- УБ

27.октобар 2016.г.
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ПРОГРАМ ДЕВЕТОГ “REPASSAGE FEST”-a
Среда, 9. новембар у 19,30 h

Недеља, 13. новембар у 19,30 h

Свечано отварање фестивала
Удружење грађана „ЦУГ“ и Омладинска сцена
Позоришта „Бора Станковић“, Врање – Србија

Казалишна дружина „Штолцер“ – Чаковец (Хрватска)

ВОЂА
Победник 58. Републичког фестивала аматерских
позоришта и најнаграђиванија представа у Србији у 2016.
години, коју је режирао Бојан Јовановић, спаја три адаптиране и драматизоване приповетке Радоја Домановића:
„Данга“, „Вођа“ и „Краљевић Марко по други пут међу
Србима“. Задржана је већина дијалога из његових прича, а
остало је дописано у маниру великог сатиричара и односи се
на актуелну друштвено-политичку збиљу у нас. За увод
комада коришћени су текст „Сихемљани“ и песма „Јутутунска јухахаха“ Јована Јовановића Змаја.

НЕ ИЗЛАЗИ БЕЗ ЧАРАПА
Историјска хроника из времена уочи Другог светског
рата у неименованом међимурском селу, кад се локално
становништво припрема за долазак Немаца, Мађара,
комуниста или ко зна кога. Типичну друштвену хијерархију
нагризају породичне тајне, где многи нису оно што се чине,
али то нису ни они који долазе, најављујући преломне
догађаје. Ипак, комад има претежно хуморни тон и слави
живот и љубав у свим њиховим облицима. Представа је
победник 22. Фестивала казалишних аматера Међимурја, док
је на 56. државном Фестивалу хрватских казалишних аматера
Кристина Штебих добила награду за најбољи драмски текст, а
Дејан Бувач за режију.

Понедељак, 14. новембар у 19,30 h
Драмски студио „ФАМА“ ЈУСМШ „Вуксан Ђукић“ Мојковац (Црна Гора)

ПОРОДИЧНЕ ПРИЧЕ
Драмски текст Биљане Србљановић, у режији Милована Ћетковића, прича о нама као појединцима, деци, родитељима и друштву које градимо и у ком живимо. Прича, коју на
посебан начин причају средњошколци и студенти из Мојкоца.
На фестивалу Драмских аматера Црне Горе добила је награду
за најбољу представу и најбољу мушку улогу, као и признање
Ћетковићу за дугогодишњи допринос развоја аматерског
стваралаштва у Црној Гори.

Детаљ из представе „Вођа”

Уторак, 15. новембар у 19,30 h
Вече добитника награде „Раша Плаовић“

Четвртак, 10. новембар у 19,30 h
Рачанско позориште КЦ „Радоје Домановић“,
Рача - Србија

БЕОГРАДСКА ТРИЛОГИЈА
Дипломска драма Биљане Србљановић о емигрантима
који су у својим најбољим годинама морали присилно да
напусте Србију, у режији Дејана Цицмиловића. Представа
прати три приче београдских грађана у иностранству у истој
новогодишњој ноћи. Иако су се распршили по целом свету,
несрећа њихове земље прати их и тамо где на први поглед
нема ратног лудила, присилне регрутације и националистичких митологија. Премијерно је изведена 30. септембра.

МОЈЕ НАГРАДЕ
Награда „Раша Плаовић“, коју Народно позориште у
Београду додељује за најбоље глумачко остварење на
свим београдским позоришним сценама, ове године
припала је Слободану Бештићу за улогу Томаса Бернхарда
у представи „Моје награде“, у режији Маје Пелевић.
Лауреат је одлучио да се Убљанима представи овом
монодрамом, која се на духовит, а истовремено горак
начин обрачунава са корумпираним аустријским друштвом и његовим културним назорима и обичајима.

Петак, 11. новембар у 19,30 h
КУД „Мали Петелин“ - Сеново, Словенија

ИКАРУС
Најбоља представа на овогодишњим Линхартовим
сусретима аматерских позоришта у Словенији, по тексту и у
режији Рока Санда. Комад говори о проналазачу Методију,
Слободан Бештић
који је желео само једно: да лети у небо и пољуби сунчеве
зраке. Али, у том науму, спречио га је рат, који га је приковао
за земљу, ставио му у руке пиштољ и гурнуо у борбу против
комшије, брата, пријатеља. Суочавајући се са суровом Четвртак, 17. новембар у 19,30 h
истином, заборавио je да сања.
У част победника

Субота, 12. новембар у 19,30 h
Градско казалиште младих - Витез (БиХ)

ШМИЗЛЕ
Радња комедије Мирољуба Недовића, у режији Бруна
Гребенара смештена је у стару кафану на рубу пропасти, чија
власница одлучује да оснује женски бенд, у који улазе бивша
робијашица, кафанска певачица, троструко разведена жена,
самохрана мајка двоје деце, злостављана супруга и млада,
урбана девојка. Представа је победник 28. Смотре казалишног стваралаштва у Вуковарско-сријемској жупанији,
новосадског „Аплауз феста” и 9. Фестивала аматерских
казалишта у Славонском Броду.

ДРАГИ МОЈ ЛАЖЉИВЧЕ
Представа Српског народног позоришта из Новог Сада
и КЦ из Сремских Карловаца, по тексту Џерома Килта и у
режији Тибора Вајде. Дело је настало на основу дугогодишње
преписке Џорџа Бернарда Шоа и глумице Патрик Кембел и
представља нежну причу о односу два бића која се остварују
заједно. Језик је жив, динамичан, привлачан, интелигентно
интригантан, високог стила и верно осликава давно несталу
епоху када су се писала писма. Играју: Гордана Ђурђевић
Димић и Миодраг Петровић. Представа је извођена у преко
сто земаља с великим успехом, а у Атељеу 212 на репертоару
је била 34 године, што је јединствен случај у светском театру
ако је реч о представама репертоарских позоришта са истим
извођачима.
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НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ДАЛ' ЈЕ ПЛЕОНАЗАМ
КАД СМЕТАШ САМ СЕБИ?!
Не би' ја да исправљам криве Дрине, ал' кад су већ оне
ту а ја релативно докон - што да не покушам. Ствар је варошка, не превише честа а опет присутна, сасвим довољна да у
већ извесним изменама Закона о безбедности саобраћаја на
путевима дамо убски допринос победи здраве логике над
крутом правном формом. Ја бих то назвао „озакоњењем
паркирања пред сопственом капијом“. Ако је потребан неки
амндманчић можемо да замолимо за подршку и нашег
изабраног представника у Скупштини републике.
Све је почело поодавно, кад сам први пут чуо да
Тошиног скупо кошта паркирање у главној улици. Мислио сам
да је шала јер за 350 у домаћој валути мало шта може да се
купи осим станарске месечне карте за прву зону паркирања,
кад он каже: „Јок, коље ме члан 66. став 1. тачка 1. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима. Возач не сме да
заустави или паркира возило на колском улазу, односно
излазу из зграде, дворишта или гараже.“ Коље њега, а коље и
друге јер све више ме питају а ја се све више чешкам у не
достатку логичног одговора: „Може ли човек да смета сам
себи?“. Није ово питање за убске саобраћајце који закон
спроводе, већ за стручну и научну јавност која предлоге
закона припрема. За сада како ствари стоје, у прекршају си
како год да окренеш, био пред својом или туђом капијом.
Ствар из угла појединих станара улица Краља Петра Првог
Ослободиоца и Вука Караџића изгледа овако:
Дођеш до куће. Скренуо би у своје двориште преко
тротоара ал' ти је пролаз тесан а није згодно скретати из
крајње леве траке. Ако је капија затворена треба пар секунди
да се изађе из кола, неки трен да се капија отвори, поново
седне за волан уз звуке сирена срдачних и добронамерних
возача који стрпљиво и без нервозе чекају у колони: „...Да се
господин смилује и већ једном скрене!“. Још незгодније је
изаћи из дворишта у рикверц – ако те неко „опали“ од позади
сам си крив јер не водиш са собом помагача за укључивање у
саобраћај. Зато станеш испред своје капије, на онај „Х“ што је
у теорији и пракси обележен да сачува тебе и твој улаз у
двориште од других несавесних возача. После пар дана
непријатно те изненади позив да уплатиш половину предвиђеног износа казне за непрописно паркирање на колском
улазу у року од 8 дана или да дођеш лично код овлашћеног
лица и даш изјаву о околностима које су довеле до прекршаја
у нади да ћете твоји аргументи ослободити одговорности.
Ако је неко успео да докаже своју невиност по овом питању
молим да ми се јави ради прикупљања материјала за припрему новог научног рада.
До тада, покрећем иницијативу за измену и прецизирање спорне одредбе закона. Нек' лепо ставе да су од прекршаја непрописног паркирања изузети власници колских
улаза/излаза, дворишта и гаража, под условом да су испоштоване остале одредбе законитог паркирања (довољно растојање од неиспрекидане разделне линије, одговарајуће одстојање од пешачког прелаза, раскрснице, возило ван тротоара...).
Што би рек'о Миле Транзиција: „ Да га рецнемо мало
овде... да му бре додамо мало соли... па да видиш после како
звучи!“.
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УРБАНЕ
ЛЕГЕНДЕ

ПУСТЕ КУЋЕ

СУМОРНА
БУДУЋНОСТ
Све више је пустих кућа и у селима убске општине.
То није нека новост, али разлог за забринутост - јесте. Има
лепих, великих кућа, нажалост, празних. Још више је
старих напуштених, које су саграђене, углавном, на почетку прошлог века. Дворишта су закоровљена, наследници
ретко долазе, а на капијама су табле са натписима да је
‘’кућа и имање на продају’’ са обавезним бројем мобилног за контакт. Али, кажу, продаја слабо иде и поред ниских
цена у понуди.
На другој страни, на Убу, у самом центру, ничу
вишеспратнице. Мало-мало па осване дубока пространа
рупа, углавном правоугаоног облика, а на локацијама
старих и трошних објеката, које су власници успешно
уновчили - због атрактивног плаца. То су темељи, односно,
будући подрумски простор за станове који ће бити на
спратовима (у приземљу су локали). Уб, тако, све више
расте у висину. Ко ће те станове користити, ко ће имати
довољно средстава да их откупи од власника?
Предузимљиви градитељи, свакако, имају веру у то да ће
им се труд и уложена средства исплатити.
На памбуковачкој страни је, чини се, највише
напуштених дворишта и оронулих од небриге и неодржавања - породичних кућа, са магазама. чардацима, млекарима, економским делом у којем су штале. свињци.
сенаре... У самој Памбукоивици, упадљива жута, велика
грађевина, како смо сазнали, годинама је празна јер је
власница, после завршетка градње и неколико обијања и
крађе ствари из тог објекта, изненада преминула. Кажу,
негде у Бечу. Нема података о наследницима, а према
изгледу и стању куће, продаја би била лакша. Јер, ем је
поред самог асфалта и у центру села, ем је екстеријер у
стилу ‘’високог друштва’’.

Не заостају ни врељанска, бањанска и туларска
страна. Старачка домаћинства се, полако, али сигурно,
претварају у напуштена места на којима је некада врвело
од деце, живота и радости која је редовно красила живот
на селу - упркос тешким пословима ‘’од јутра до сутра’’.
На радљевској страни је нешто другачија ситуација
због извесности површинских копова угља. Биће
експрипријација, држава је део будућег копа већ
исплатила, па наследницима се више исплати да чекају,
него да продају очевину будзашто.
Остају мургашка и врховинска страна, које су увек,
као брдовито земљиште, биле на нешто нижој цени.
Наравно, осим атрактивне заравни на почетку Мургаша, до
Уба. тај део је већ понео епитет убског Дедиња. Ко тамо
нема макар пет ари плаца, викендицу и нешто воћака, не
може да рачуна на то да ће га сматрати делом елите ове
вароши.
У чему је поента? Па, рецимо, бар половина оних
који су, својевремено добили плацеве од општине и на
њима саградили куће (неки и од популураног ‘’Зеленог
плана’’ седамдесетих), сада, су наследници оних
напуштених сеоских домаћинстава. Родитељи су их
школовали (да се не би и они мучили у селу), али многи и
нису стигли даље од интерних квалификација и ШУП-а.
Некадашња ‘’Убљанка’’, ‘’Пролетер’’, ‘’3.октобар’’,
‘’Бостон’’, циглана ‘’Керуб’’, млекара... Пунили су се
радном снагом из околних села. Девојкама није ни на
памет падало да се удају за неког ко је остао на очевини...
Сналазили се, људи, на разне начине. Градили у
вароши, подизали кредите, успевали и са сумњивим
дипломама да стигну чак и на високе функције, на пример,
у Колубари... Постајали грађани и заборавили своје
порекло. Задње што је остало да их везује за ‘’она
дворишта’’ и оне ‘’мирисе дуња’’ на шифоњерима су те
оронуле куће, евентуалне оставинске расправе са
блиским рођацима и нека сећања у магли...
И,такооо!Траје овај живот без будућности. Да ли ?
М.М.

НАШЕ ТЕМЕ
ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ
– ОДСЕК ХАРМОНИКЕ

СИМАНИЋ
НА ТАКМИЧЕЊУ
У ИТАЛИЈИ
Успешан наступ на једном од пет
најјачих такмичења хармоникаша
на свету. Филип освојио 17,25
од могућих 20 поена.
Филип Симанић из Брезовице
(2004. годиште), ученик четвртог разреда
ниже Музичке школе „Петар Стојановић“,
недавно је са својим професором, магистром хармонике Миодрагом Крстићем,
боравио у Италији на престижном 41.
Интернационалном фестивалу (PIF 2016.),
у градићу Кастелфидардо, престоници
хармонике. На позив уметничког директора Фестивала Кристијана Риганелија,
Крстић је био један од чланова жирија за
старије категорије преко18 година, па је
Филипа Симанића, који успешно свира
хармонику дугметару са баритон басовима, повео на ово такмичење, које важи
за једно од пет најјачих у свету.
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ДА ЛИ СТЕ ЗА ИЛИ ПРОТИВ УВОЂЕЊА
РЕДОВНОГ СЛУЖЕЊА ВОЈНОГ РОКА ?
Бранимир Мађарац, конобар:
- Сматрам да војска треба поново да се врати на ове
наше просторе, јер држава, која нема војску, није држава.
Колико сам спознао у разговору са младима, они и нису баш
претерано заинтересовани за ту опцију. Углавном су
мишљења да „не морам баш ја да идем“, а други како хоће.
Велика је то школа и постоји доста ствари које само тамо
можеш да научиш и нигде другде. Ја нисам служио воску, али
сам мишљења да је треба увести обавезно!

Бранко Урошевић, трговац:
- Моје искуство са одслужењем војног рока је изузетно
позитивно, иако је то било давно- пре 40 година, и о војсци
Србије имам јако високо мишљење. Првенствено је корисно
за сваког младог човека, пре свега због дисциплине. Затим,
упознавање и дружење са младима широм наше земље, јер
никад се не зна када вам ко може затребати у животу, а пријатељи су велико богатство. Исто тако се, самосталним активностима у војсци, оспособљавате за даљи живот, у коме вас
засигурно чека доста препрека. Деца су данас размаженија у
односу на старије генерације и кроз то искуство свака млада
особа треба да прође.

Никола Јаковљевић, конобар:
- Не знам да ли ће се већина сложити са мном, али ја ћу
вам рећи шта мислим о увођењу војног рока код нас. Свакако сам за, али под другим околностима. Значи, служио бих
војску само да је другачије стање у нашој држави, овако сигурно не. Свакако не бих служио држави која мене за узврат
„пљачка”. Вероватно да треба да се уведе, само, не знам да
ли ће млади желети да иду у војску под оваквим стањем
друштва, где вам нико баш ништа не гарантује, запослење, па
ни сопствени живот. Нисам сигуран да тренутно имамо
мотив за то. Што се безбедности тиче, имамо ми Русе и, док
је њих, не бојим се за своју безбедност.

Горан Лазаревић, месар:

Многобројне награде
Филипа Симанића
У конкуренцији најбољих хармоникаша из целог света, у А категорији,
такмичара узраста до 12 година, Филип је
остварио 17,25 од могућих 20 поена.По
пропозицијама Фестивала, Филип је
одсвирао старог мајстора Ј.С. Баха, а као
другу композицију, извео је технички
захтевну Дечију свиту од пет ставова, В.
Золотарјева. У жирију су седели еминентни композитори, извођачи и професори
хармонике.
Магистар хармонике Миодраг
Крстић, чији су ученици врло успешни код
нас и у свету, цењен је и у иностранству, па
је у договору са организаторима Филипу
успео да обезбеди бесплатан смештај,
храну и котизацију, а трошкове превоза
сносили су Филипови родитељи. Он је,
иначе, до сад освојио на десетине награда
на такмичењима у Србији, а опробао се и у
народној музици, освојивши ове године
треће место, у категорији „Старији пионири“, на 53. Међународном фестивалу
„Прва хармоника Сокобање“.
Д.К.
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- Требало би поново увести редовно служење војног
рока код нас. Ја сам служио војску и носим само позитивне
утиске. Млади људи у војсци могу само да науче ствари које
ће им касније користити у животу. Мислим да није требало ни
укидати војни рок и свакако су ове новије генерације, самим
тим чином, много тога пропустиле у смислу једног великог
животног искуства. Друго, за Србију, као земљу која је често
на удару неких моћника, било би добро да има редовну
војску и то што хитније...

Иван Стефановић, аутомеханичар:
- Ту иницијативу челника из врха државе подржавам,
иако ја нисам служио војску јер је у то време није било. Ова
држава заслужује да има своју редовну војску, најпре због
безбедности њених грађана, али и због самог угледа у свету.
Лично мислим да млади не би ишли добровољно на одслужење војног рока, али не би имали ни отпор од ње, јер сваки
човек чином одслужења, добија невиђено животно искуство
које не може нигде другде да добије. Тај период живота се вечно памти, тако бар кажу људи који су прошли то искуство...

Миладин Јаковљевић, радник:
- Потребно је сваком човеку на овим просторима да
прође тај војни рок, једноставно, због стицања одређених
животних навика од којих касније само може да има огромну
корист. Неке ствари се никада и нигде на другом месту не
могу савладати ако нисте били војник. Поучен сопственим
искуством то могу да тврдим. Једном речју, човек пре сазри,
за јако кратко време. То је огромна животна школа и мислим
да је довољно шест месеци провести а да изађеш богатији у
сваком смислу. Много се пропустило за ових десетак година
од како је укинута војска, а и много је безбедније за саму
државу кад има своју војску...

Ненад Лештарић, возач:
- Моје мишљење је да треба Србији вратити војску како
би имала јачи углед у окружењу, а и због саме омладине.
Искуство добијено у том окружењу, дисциплина које мањка и
то је тако очигледно, младе људе би водило правилном
начину живота, без порока и погрешног сексуалног опредељења, мислим на геј популацију, што признаћете све више
узима маха. Углавном, већина земаља има своју војску, па
зашто не би имали и ми. Ја нисам служио војску јер баш тад
су је укинули, али сам за њено поновно увођење, и радо бих
ишао када би ме позвали.
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СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ – 16. ОКТОБАР

ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“ УБ

ЗДРАВЉЕ ЈЕ
У ВОЋУ И ПОВРЋУ

ЈАВНИ ЧАС ИСТОРИЈЕ

Обележили 21. октобар – Дан сећања на
српске жртве у Другом светском рату

Трећаци украсили воћним аранжманима трпезарију
школе, рецитовали и певали. Др Данијела Лукић
одржала предавање о здравом начину исхране.
Ученици трећег разреда ОШ „Милан Муњас“, у сарадњи са
учитељицама, родитељима и Домом здравља Уб, обележили су,
17. октобра, у школској трпезарији - Светски дан хране. Маштовитој изложби аранжмана направљених од свежег воћа и поврћа, послаганој у плетеним корпицама, украсним чинијама,
тањирима и послужавницима, присуствовали су ученици
издвојених одељења из Црвене Јабуке, Јошеве и Лончаника,
који су на поклон од другара из матичне школе добили маске у
облику воћа и поврћа.
Др.Данијела Лукић, лекар опште праксе Дома здравља Уб,
одржала је петнаестоминутно предавање, које је претходило
рецитовању ученика трећег разреда о здравим намирницама.
Ученици су били нестрпљиви да пробају ражњиће, лепо
осмишљене фигуре од свежег воћа и поврћа и воћне салате, а
придружили су им се и ученици првог разреда. На крају часа
посвећеном Светском дану хране, који се сваке године обележава 16. октобра, сви заједно су отпевали добро познату
народну песму „Вишњичица род родила“.
Кампања, коју у свету, од 1945.године, води ФАО (Организација за храну и пољопривреду), ове године се организује
под слоганом „Климатске промене утичу на производњу
хране“. Овим слоганом, посебно се наглашава значај безбедности хране, на коју утичу климатске промене, али и подсећа
на значај правилне исхране и њен утицај на опште здравствено
стање људи. То је др Данијела Лукић објаснила деци у свом
стручном предавању.
Светски дан хране код нас обележава од 2001. године,уз
подршку Министарства здравља Републике Србије. Основни
принципи правилне исхране су: редовни оброци током дана,
правилан избор намирница, начин њихове примене, али и
количина оброка који свакодневно уносимо.
Д.Капларевић

Светски дан хране
и маске у облику воћа и поврћа

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ХАЛИ

УСПЕШНА САРАДЊА
Захваљујући успешној сарадњи Установе за културу
и спорт и ОШ „Милан Муњас“, два пута недељно, ученицима
трећег и четвртог разреда, омогућена је реализација часова
физичког васпитања, у Хали спортова Уб. Сарадња учитеља
Основне школе и Установе за културу и спорт, којом се подстиче физичка активност ученика нижих разреда, наставља
се већ четврту годину. Настава физичког васпитања у Хали
од великог је значаја у месецима када временска прогноза
захтева улазак у школску фискултурну салу, најчешће намењену ученицима од петог до осмог разреда (због бројности
одељења, којих у сваком разреду има по шест).

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

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

MI SMO BROJ

1 U GRADU, PROVERITE ZAŠTO ?

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

Час физичког васпитања у хали
Кроз овакав вид наставе реализују се игре са
лоптом, штафетне игре и разне такмичарске игре. Такође,
деци је омогућено да правилно науче вођење лопте, имају
довољно простора за вежбе загревања и гимнастике.

„ПИНКОВЕ ЗВЕЗДЕ”

САЊА У СЛЕДЕЋЕМ КРУГУ
Сања Савић, млада убска
певачка нада, која се од септембра такмичи у познатом телевизијском шоу „Пинкове звезде“,
успешно је прошла први круг,
добивши свих пет столица. После
прве строфе поп песме „Глуве
усне“ Гоце Тржан, прво се подигла певачица Александра Радовић, која је у каснијим коментарима рекла да Сања има „нешто
интересантно и специфично у
Сања Савић
боји гласа“, затим су свој глас
дале и Драгана Мирковић и Дара Бубамара, које су јој честитале
на извођењу нумере, с обзиром да Сања има само 15 година.
Шабан Шаулић подигао је своју столицу, после рефрена, док је
Зорица Брунцлик остала доле, да одслуша и другу песму („Горе
од љубави“ – Цеца), која јој се више допала, па је Сањи сугерисала да пева такве песме.
Неизоставну подршку Сањи, дала је и Нада Станимировић
из Уба, чију је креацију, модерну белу хаљиницу, Сања носила
на снимању „Пинкових звезда“. На свом Фејсбук профилу
захвалила је свима који је подржавају, посебно општини Уб. Д.К.

Матуранти Гимназије „Бранислав
Петронијевић“ одржали су јавни час
историје поводом 21. октобра - Дана
сећања на српске жртве у Другом светском рату. Едукативном часу, под слоганом „Само да рата не буде“, у сали школе, присуствовали су ученици треће и
четврте године и њихови професори.
Петнаест ученика из два одељења
четврте године, IVa и IVb, користили су
литературу из школске библиотеке и
помоћ професорке историје Верице
Несторовић и, на занимљив начин,
представили историјске податке из
Другог светског рата. Уз видео презентацију и рецитовање, праћено виолином
ученице Софије Исаиловић, историјски
подаци о страдању српских цивила и
војске у Другом светском рату, били су
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СТИГЛА
НА ВРЕМЕ
Дом здравља Уб добио 530
доза вакцина против грипа,
произвођача „Санофи Пастер“

лакше упамћени, а историја приступачнија
и занимљивија за учење.
Ученица треће године Мина Кнежевић, одсвирала је на гитари песму Ђорђа
Балашевића „Само да рата не буде“,
потпомогнута гласовима матуранткиња
Софијом Исаиловић и Александром
Д.К.
Пантелић и других ученика.

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

НЕДЕЉА ЗДРАВЕ ХРАНЕ
Већ неколико година заредом Вртић се прикључује
васпитно-здравственој кампањи
Организацијом разноврсних активности на нивоу свих васпитних група,
Предшколска установа „Уб“ је од 17. до
23. октобра обележила Недељу здраве
хране. Подржавајући кампању Октобар месец правилне исхране, Вртић се већ
неколико година заредом прикључује
тој васпитно-здравственој акцији. Осим
предавања, на којима су медицински
радници деци говорили о значају
правилне исхране, у старијим јасленим
групама су одржане и две радионице на
актуелну тему. Са својим родитељима и
васпитачима, једна група малишана је
на радионици под називом Јесење
чаролије „оживела“ воће и поврће,
правећи од њих разноразне и занимљиве фигуре, животиње, предмете и
играчке, док је друга група припремала
воћну салату, у чему им је помагао и
кувар. Уз то, дец а из три старије
васпитне групе посетиласу убску
Зелену пијацу, а у просторијама Вртића
приређена је и изложба ликовних
радова полазника установе на тему
здраве хране.

27.октобар 2016.г.
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ
СЕЗОНСКОГ ГРИПА

Директорка Предшколске установе
„Уб“ Гордана Милосављевић Марковић
каже да су поменутим активностима
желели да дају свој допринос промоцији
правилне исхране и да децу уче здравим
животним навикама. Како истиче, у
убском Вртићу се поклања велика пажња
здравој исхрани деце.
„Током боравка у Вртићу, деци су
обезбеђена три оброка – доручак, ужина и
ручак, који се припремају у савремено
опремљеној кухињи. Припрема хране
увек се врши свежим, здравим и квалитетним намирницама и мислим да је за
малишане јако добро што свакога дана у
Вртићу имају разноврсне куване оброке.
Исхрана је избалансирана и здрава, а ми
се трудимо и да се деци допада“ , наводи
Гордана Милосављевић Марковић. Д.Н.

Ликовни радови на тему здраве хране

Убски малишани у обиласку Зелене пијаце

У понедељак, 17. октобра, почела је
вакцинација против сезонског грипа.
Градски завод за јавно здравље Ваљево,
проследио је 530 доза вакцина Дому
здравља Уб, што је за 70 доза више него
претходне године. Пацијенти који би желели да приме вакцину, претходно би
требало да се јаве свом изабраном лекару, а неопходно је да пре примања вакцине буду здрави.
Вакцинација против грипа се препоручује особама са хроничним болестима
плућа, срца, бубрега, дијабетеса као и
свих лица старијих од 65 година. Групе
под ризиком су и труднице, деца млађа
од пет година, старији и особе са хроничним имунолошким болестима, укључујући ХИВ, хепатитис и друга имунолошка
обољења. Препорука је да овом вакцином буду заштићена и лица у јавним
установама, као што су: домови здравља,
школе, центри за социјалну заштиту, јер
су у повећаном ризику да оболе од грипа.

ПЕТА АКЦИЈА
ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

ХУМАНО СРЦЕ
СРЕДЊОШКОЛАЦА

Црвени крст Уба, у у сарадњи са
Институтом за трансфузију крви из Београда, протеклог петка је спровео пету
по реду кампању прикупљања дргоцене
течности у текућој години. Акција је
организована у просторијама Техничке
школе и Гимназије „Бранислав Петронијевић“, чији су ученици положили испит
хуманости. Наиме, 18 пунолетних средњошколаца из ове две образовне установе по први пут је у свом животу дало
крв. Осим тога, захваљујући учешћу у
акцији, били су у прилици да се бесплатно прегледају и провере здравље, као
и да сазнају своју крвну групу и резус
фактор. Поред њих, крв је даровало још
52-оје грађана убске општине, док је њих
13 одбијено због здравствених разлога.
Како смо сазнали од Слободана
Моловића, секретара Општинске организације Црвеног крста, до краја године, планирана је и једна ванредна
акција добровољног давања крви, која
ће бити одржана у новембру.
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27.октобар 2016.г.
ВЛАДИМИРЦИ

СМИРИВАЊЕ
СТРАСТИ
Општину Владимирци минулог лета, и
почетком ове јесени, потресали су страначки
сукоби и јавна оптуживања у борби за превласт
у локалном парламенту. Како сазнајемо,
страсти су се смириле, нова коалиција између
СНС-а и СПС-а успешно функционише, а председник општине Милорад Милинковић каже да
је договорено да сви раде у интересу општине
јер је то једини начин да се изађе из сиромаштва и привредне заосталости.
- Имамо неколико пројеката чију реализацију смо најавили још раније, али су нас
неспоразуми и турбуленције, као и нереални
апетити појединаца, омели да их већ започнемо- истиче Милинковић.
Како сазнајемо, на видику је и конструктивнија сарадња са већим делом опозиције.

Милорад Милинковић

ОКО НАС
КОЦЕЉЕВА

КАРАТЕ КЛУБ - МОНОГРАФИЈА
Поводом 22.годишњице од оснивања издата монографија
Карате клуб ‘’Ипон’’ Коцељева и
Драгиње, издао је пригодну илустровану монографију поводом 22 године
од свог оснивања. На око 120 страна,
које је уредио Милан Миловановић,
уз консултације са др. Томиславом
Стојановићем, у сарадњи са Маријаном Трговчевић и Љубицом Симано
вић, а уз припрему за штампу НИА
‘’Глас Тамнаве’’ - Милован Миловановић.
Књига обилује фотографијама
из богате такмичарске традициије
овог клуба, а све је пропраћено
новинским текстовима насталим
током рада дугог преко две деценије.
Наведена су имена свих актуелних
чланова, а посебно је истакнуто 14
мајстора каратеа - Први дан.
У кратком тексту на крају ове
публикације истиче се да ће традиција бити настављена јер је ‘’доктор
Тома нашао добру замену у лику
младе каратисткиње Александре
Милошевић, која студира на Факултету за физичку културу.
Од септембра нови председник
клуба је Бранко Ђурић, правник из
Коцељеве. Тренери ће бити др. Томислав Стојановић и Александра Милошевић (очекује се да се, после

Др Томислав Стојановић
2011.године у Паризу
завршетка студија, у потпуности
посвети раду у Клубу).
Клуб ‘’Ипон’’ КоцељеваДрагиње (оба места се наводе, јер
је основан у Драгињу 1994.године)
има своје просторије у Спортској
сали, али, како је и у овом издању
наведено, потребно је веће разумевање локалне самоуправе.
У разговору са др. Стојановићем сазнали смо да ће у
новембру, зависно од могућности,
бити организована прослава 22.
годишњице и промоција књиге.

ОПШТИНЕ МИОНИЦА, ЛАЈКОВАЦ И ЉИГ ПОКРЕНУЛЕ УСЛУГУ

ПОМОЋ У КУЋИ
Општина Мионица је, половином месеца, била домаћин
округлог стола под називом ''Развој социјалних услуга у
локалној заједници'', који је одржан у сали СО Мионица.
Округли сто је организован у оквиру пројекта ''За више
солидарности према старијима - Кластер Колубарског округа за
услугу Помоћ у кући'', који спроводи Каритас Ваљево у
партнерству са Заједничким центром за социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица и локалним
самоуправама ове три општине. Пројекат је део програма
''Подршка Европске уније инклузивном друштву'' који са укупно
4,3 милиона евра финансира ЕУ, међу којима је и пројекат ''
Помоћ у кући'' чија је укупна вредност 141.236 евра. Од тога су
127.041,78 евра бесповратна средства која обезбеђује ЕУ, а
износ од 14.194 евра суфинансирају општине Мионица,
Лајковац и Љиг.Скупу су присуствовали представници
установа социјалне и здравствене заштите, цивилног и јавног
сектора и других установа, а након уводне речи менаџера
пројекта Душана Перића из Каритаса Ваљево и директора
Заједничког центра за социјални рад Милана Јовановића,
присутнима су се обратили представници општина.
Председник Општине Лајковац Андрија Живковић је
нагласио да ће ова локална самоуправа наставити да подржава
све сличне пројекте. Он је додао да је општина Лајковац позната по великим издвајањима за помоћ најосетљивијим категоријама становништва и да је новим ребалансом буџета за ову
намену опредељено 30 милиона динара.
- Значај пројекта је вишеструк, посебно са аспекта бриге о
старима који чине све већи проценат од укупне популације у
нашим општинама. Људи сада осећају да нису сами и да

Андрија Живковић, Бобан Јанковић и Душан Перић
бринемо о њима. Такође, лица ангажована на спровођењу пројекта су оспособљена за послове пружања услуга у социјалној
заштити, што доводи до подизања капацитета Заједничког
центра за социјални рад– оценио је први човек општине
Мионица Бобан Јанковић.
Округли сто је била прилика да стручни радник Заједничког
центра Јована Максимовић и експерт на пројекту Сњежана
Бадрић из Каритаса Ваљево ширем аудиторијуму представе овај
пројекат. Услуга је доступна одраслима и старијима који имају
ограничења физичких и психичких способности, услед којих
нису у стању да самостално живе у својим домовима без
редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора,
при чему је породична подршка недовољна или није расположива. Услугом Помоћ у кући је обухваћено 100 корисника са
подручја три општине, док је на пројекту који траје 20 месеци, и
завршава се у августу 2017.године, запослено девет неговатељица и један стручни радник. Даљи развој ове дневне услуге у
заједници ће по окончању периода пројектног финансирања од
стране ЕУ прећи под окриље локалних самоуправа, чији су
челници јединствени у оцени да ће у домену својих надлежности
и могућности допринети да постане одржива и након формалног
завршетка пројекта.
А.К.

Председници општина и актери пројекта

МИОНИЦА

27.октобар 2016.г.
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''НЕВЕН'' ОБЕЛЕЖИО 35 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

ВЕЧИТО МЛАДИ
Поводом 35 година од оснивања у Предшколској
установи ''Невен'' је одржана пригодна свечаност у присуству
представника локалне самоуправе на челу са председником
општине Мионица Бобаном Јанковићем и његовим замеником
Милованом Лекићем, представника буџетских установа, јавних
предузећа, овдашњих образовних институција, привредника,
гостију из васпитних установа из Владимираца, Малог
Зворника, Ваљева, Лајковца и Љига и бројних родитеља.
Програм је започео обраћањем директорке Предшколске
установе Бранке Петровић, која је нагласила да је овај јубилеј
леп повод да се на једном месту окупе сви пријатељи ''Невена''.
- Хвала родитељима на поверењу које нам указују када
своју децу свакога јутра предају нама и дозвољавају нам да
учествујемо у њиховом одрастању, имајући у виду чињеницу
колико је рано детињство битно за формирање личности.
Колико успевамо, говоре 35 година и 35 генерација деце. Наш
посао је изузетно одговоран и напоран и тежак и захтеван, али
изнад свега, желим да нагласим, велика је привилегија и част
радити са децом. И за децу. Она оплемењују, дају веру, љубав.

У ТОКУ ОБНОВА АТАРСКИХ ПУТЕВА

РАДОВИ ВРЕДНИ
ПЕТ МИЛИОНА ДИНАРА
На подручју Општине је у току пројекат обнове
атарских путева у девет мионичких села, чиме ће се за више
од 2.500 хектара њива и ораница омогућити лакши и безбеднији приступ пољопривредној механизацији. Програм се
финансира из буџета Општине и средстава Министарства
привреде Републике Србије у укупном износу од пет
милиона динара. Радови у појединим селима су већ
завршени, а до краја пројекта биће обновљени атарски
путеви у Вировцу, Вртиглаву, Маљевићу, Тодорин Долу,
Ракарима, Санковићу, Радобићу, Крчмару и Осеченици.
Извођач радова је предузеће ''Цевас'' из Лазаревца, укупна
дужина путева предвиђених за реконструкцију је 10.567
метара, а према речима заменика председника општине
Мионица Милована Лекића у плану за следећу годину је
обнова још најмање 15 километара атарских путева.
А.К.

Председник Јанковић у разговору
са мионичким малишанима
Она су снага овог колектива. Она су наша будућност-рекла је
директорка ''Невена'' Бранка Петровић.
Запосленима и деци мионичке васпитне установе јубилеј је овом приликом у име локалне самоуправе честитао
председник Општине Бобан Јанковић, који је у преподневним сатима лепим гестом обрадовао све малишане
''Невена'' поклонивши им по рођендански пакетић.
- Васпитање и образовање је нешто најважније и
највредније што можемо да подаримо деци. Наш задатак је
да заједничким напорима створимо услове који ће нам
омогућити да зауставимо тренд одлива младих људи у друге
средине у потрази за бољим животом- истакао је председник
општине Мионица Бобан Јанковић.
''Невени'' су за ову прилику припремили занимљив
рођендански колажни програм, који су обележили фотоприча о историјату Установе, рецитаторски, певачки и играчки наступи малишана и духовити видео прилози у којима су
деца одговарала на питања ''Шта је љубав'' ?, ''Шта је здрава
храна '' ?, ''Зашто идемо у вртић'' ?,''Шта је хигијена'' ?,''Шта је
другарство'' ?,''Шта је јубилеј-како вртић слави рођендан'' ?
Прича о мионичком ''Невену'' је почела у јесен 1981. године када је основана Радна организација за бригу о деци
''Љубинка Марић'' и после две године изградње пуштен у рад
нови објекат капацитета стотину деце узраста од осам месеци до седам година старости. Данас Предшколска установа
''Невен'' броји четрдесет шест запослених, који брину о 350
деце смештене у Мионици и издвојеним одељењима у
Горњој Топлици, Дучићу, Брежђу, Рајковићу, Осеченици и
Кључу.
А.Ковачевић

ПРOJEKAT „МИСКАНТУС”

ЕНЕРГЕТСКА БИЉКА
БУДУЋНОСТИ
Милован Лекић у обиласку радова

ИНВЕСТИТОР ИЗ АУСТРИЈЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН
ЗА ОТВАРАЊЕ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА У МИОНИЦИ

ФИНАЛНИ ПРЕГОВОРИ
У сарадњи са Привредном комором Аустрије у току су
финални преговори општине Мионица са ''Z-line car interior''
о отварању погона овог аустријског инвеститора у области
аутоиндустрије, односно производње аутопресвлака. Са
заинтересованим инвеститором се приводе крају разговори
око локације и простора за отварање производног погона.
Представник ''Z-line car interior'' Карл Клобаса истиче да би
погон у Мионици био њихова трећа инвестиција у југоисточној Европи. Према речима председника општине
Мионица Бобана Јанковића, по реализацији већ у првој
години пословања могло би се очекивати да посао добије
200 производних радника конфекцијске струке. Наглашава
да је стварање повољне климе за инвеститоре и отварање
нових радних места приоритет и једини начин да се
заустави економска миграција становништва мионичког
краја. Јанковић сматра да развој Општине мора бити базиран на реалним ресурсима, а подршка развоју пољопривреде, туризма и у овом случају индустрије је једини пут да
се оствари привредни раст и економски оснажи становништво.
А.К.

Центар за образовање и развој ''Мионица'' је у сарадњи са
локалном самоуправом и Средњом школом, 20. октобра, у
мионичкој средњошколској установи, организовао предавање за пољопривреднике о индустријској биљци мискантус,
која је све популарнија у пољопривреди у области обновљивих извора енергије као малозахтевна, брзорастућа и
високопродуктивна трава, отпорна на болести. Пред
присутнима своја искуства о узгоју и примени мискантуса
изнео је Душан Ракић из Новог Бечеја, који се више од четири
године бави производњом такозване слонове траве.
Мискантус је индустријска биљка, чија је најпознатија
примена као огревног материјала, пошто десет тона
мискантуса одговара количини од 10-12 кубних метара огревног дрвета. Након жетве, биљка се складишти у расутом
стању (чипс) или пресује у бале, пелет и брикете високе
калоријске вредности, због чега је изузетно погодна као алтернативно гориво за загревање објеката. Мискантус је вишегодишња биљка и њен животни век се процењује на више од 40
година, док се максимални принос биомасе бележи током 20-25
година експлатације.
Ракић је представио и Пројекат ''Мискантус'' који је покренула општина Мионица са намером да подстакне овдашње
пољопривреднике да уз субвенције локалне самоуправе, пре
свега на необрадивом пољопривредном земљишту, покрену
производњу мискантуса ради добијања биомасе. Намера је да
Општина обезбеди садни материјал, пољопривредници би
узгајали мискантус за грејање сопствених домаћинстава, док
би вишкове произведеног мискантуса продавали комуналном
предузећу за потребе пружања услуга јавног грејања или
компанијама које желе да се преоријентишу на коришћење
обновљивих извора енергије. Мионичка општина је прва локална самоуправа у Србији која је покренула овакву иницијативу.
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2.11.2007 - 2.11.2016.

МИЛОРАД МИЛОВАНОВИЋ
МИКА КРАЉ
(1953 - 2007)
Ти си отишао у легенду, а ми смо остали
са својим сновима, оствареним и
неоствареним жељама,
судбинама и непредвидим
животним обртима...
Трајемо још,
а ти си то заслужио више
од свих нас...
И - то је оно што највише
боли...
Мишко
Дана 27.10.2016. г. навршава се
шест година од како није са нама

ПЕТАР ЖИВКОВИЋ
(1951

– 2010)

Године пролазе,
али сећања на тебе
су сачувана.
Носимо те вечно у срцима.
Сестра Дикосава,
сестрић Веран,
и сестричина Верица
са породицама

28.11. 2016. г. навршава се
година од смрти нашег
драгог оца

ЉУБОДРАГА ЉУБЕ
САРИЋА
(1934 – 2015)
Увек ће га се радо сећати
ћерке: Снежана и Тања
са породицама

11.11.2016.г. навршава се
година од смрти нашег драгог

ЖИВОЈИНА ЛУКИЋА
(20.08.1956 – 11.11.2015)
Драги деда!
Пуно недостајеш
Петру, Младену и целој
твојој породици...

За купљену опрему у нашој радњи добићете
БЕСПЛАТНО поворку до гробног места и израду умрлица.

ЧИТУЉЕ / СЕЋАЊА / ОГЛАСИ
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6.11. 2016. г. навршава се шест година од смрти наше драге

ГРОЗДАНЕ
ПРОДАНЕ
ЖИВАНОВИЋ
из Бајевца
(1931 - 2010)
Чувамо успомену
на њен драги лик

Син Живота
са породицом
3.новембра 2016. г. навршава се деветнаест година
од смрти

СЛАВКА
БАБИЋА
Колико год времена да
прође,ти ћеш увек бити
наш Анђео чувар,
највећа подршка, најбољи
пријатељ.
Живећеш увек у нашим
срцима.
Твоја породица

МАЛИ ОГЛАСИ

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

Повољно издајем
ЛОКАЛ
од 26 квадрата
у центру Уба.
063/364-955
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Општинска лига Уба "Запад", 7. коло

Омладинац- Врело 2:0
(0:0)
Резултати 6.кола (15/16.октобар):
Шарбане - Слога (В)
2:1
Мургаш 2012 - Докмир
0:1
Чучуге - Звиздар 2012
2:0
Слободна Памбуковица

Резултати 6.кола (15/16.октобар):
ОФК Таково - Омладинац (К) 0:0
Врело - Колубара (ЛП)
3:1
Јединство (М) - Вукона
4:2
Бргуле - Стрелац (К)
6:1

Резултати 7.кола (22/23.октобар):
Докмир - Чучуге
1:1
Слога (В) - Мургаш 2012
4:3
Памбуковица - Шарбане
1:1
Слободан Звиздар 2012

Резултати 7.кола (22/23.октобар):
Стрелац (К) - ОФК Таково
1:3
Вукона - Бргуле
0:2
Колубара - Јединство (М)
4:1
Омладинац (К) - Врело
2:0

Општинска лига Уба "Исток", 6.коло

Чучуге- Звиздар
2:0 (0:0)
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 50.
Судија: Слободан Ђурић (Црвена
Јабука). Стрелац: Д.Тешић у 70. и 80.
минуту. Жути картон: Станојевић (Ч).
ЧУЧУГЕ: Симић -, Мих.Јовић 7
(Ранковић 7), Иванић 7, М.Тешић 7
(Новаковић 7), Попов 7,5, Ковачевић
7,5, Мир.Јовић 7 (Миливојевић -),
Д.Тешић 8, Костић 7 (Петровић -),
Станојевић 7,5, Јовановић 7
ЗВИЗДАР: Јевтић 7, Д.Ђурђевић 6,5,
М.Ђурђевић 6, Радовановић 6,
П.Перић 6,5, Лукић 7, Живковић 6,5,
Игњатовић 6,5, Н.Перић 7, Ракић 6,5
(Симић -), Давидовић 6,5 (Илић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Данило Тешић (Чучуге)
Домаћи су играли "викторију" са
Звиздарчанима, али су "бункер"
пробили тек у 70. минуту- Данило
Тешић је одлично извео слободан
ударац са 25 метара и донео предност
фавориту. Након тога, Чучуге су брзо
стигле и до другог поготка- поново је
Тешић прецизан са ивице шесанаестерца након лепе асистенције
Новаковића.

Општинска лига Уба "Запад", 6. коло

Јединство (Милорци)- Вукона
4:2 (2:1)
Стадион у Милорцима. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
Јокић у 26., Пантић у 31. и 76. и Покрајац у
54. за Јединство, а Филиповић у 20. и 82.
минуту за Вукону. Жути картони: Јаковљевић, Пантић (Ј), Поповић, Суботић (В).
ЈЕДИНСТВО: Максимовић 7, Петровић 7,
Јаковљевић 6,5, Симић 7, Ж.Сушић 7,
Д.Мијаиловић 6,5 (М.Мијаиловић 6,5),
Алеков 7, М.Сушић 7, Пантић 8, Покрајац
7,5, Јокић 8
ВУКОНА: Младеновић 6,5, Пантелић 6,5,
Ранковић 6,5, Ђ.Антонић 7, Димитријевић
6,5, Марковић 7, Суботић 7, Гајић 6,5,
Филиповић 7,5, М.Антонић 6,5, Поповић
6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Јокић (Јединство)
Коначно су и Милорчани осетили сласт
победе, после неколико утакмица у
којима су испуштали предност- овога
пута су стигли вођство Вуконе после
одличне асистенције Суботића и лаке
реализације Филиповића. Ипак, расположени Јокић је брзо изједначио, а затим
је и Пантић искористио Петровићев пас
за потпуни преокрет.
Друго полувреме је обележио Покрајац
голом и ассистенцијом, да би Филиповић
почасним голом заокружио ову отворену
и ефикасну утакмицу.

Пратите нас на:
facebook.com/glastamnave

Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Ковачевић (Уб).
Стрелци: Срећковић у 51. и Ивановић
у 63. минуту. Жути картони: Чобић,
Ивановић, И.Тимотић (О), Јокић,
Панић, Грујић (В).
ОМЛАДИНАЦ: Чолић 7, И.Тимотић 7,
Стефановић 7, Д.Савић 7, М.Тимотић
7, И.Савић 7,5, Ивановић 7,5, Чобић 7,
Срећковић 7,5 (Максимовић -),
Николић 7, Стефановић 7
ВРЕЛО: Влаховић 6, М.Илић 6,
Младеновић 6 (Сандић -), Срећковић
6, Грујић 6,5, Добросављевић 6,
Панић 6, Брдаревић 6,5, Матић 6,
Јокић 6, Н.Илић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Ивановић (Омладинац)
Домаћин је више желео победу и
заслужено стигао до ње. Почетком
другог дела Добросављевић је кратко
вратио лопту главом Влаховићу,
Срећковић "намирисао" шансу и
донео предност Омладинцу. Убрзо је
меч решен захваљујући везисти
Марку Ивановићу, прецизним удсрцем искоса натерао је Влаховића на
нову капитулацију. Врељани неубедљиви, једна шанса након корнера
била је премало од лидера, па ће
јесења титула презимети у Бргулама.
7. коло

Памбуковица- Шарбане
1:1 (1:1)
Стадион у Памбуковици. Гледалаца:
50. Судија: Петар Нешковић (Уб).
Стрелци: Милошевић у 37. за
Памбуковицу, а С.Рашић у 33. минуту
за Шарбане. Жути картони: Лукић,
Мирковић (Ш).
ПАМБУКОВИЦА: Ђенић 7, Капетановић 7, Милошевић 7,5, М.Митровић
7, Н.Митровић 7, Богићевић 6,5,
Јовановић 6,5, Исић 6,5 (Гавриловић ), Балиновац 6,5, Ненадовић 7,
Петровић 6,5 (Глишић -)
ШАРБАНЕ: Новаковић 6, Радовановић 6,5 (Кусуровић -), Лукић 7,
Аврамовић 6,5, Н.Рашић 7, Мирковић
7, Н.Миловановић 7, Тодоровић 6,5
(И.Симић -), С.Рашић 7,5, Г.Симић 6,5,
С.Миловановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Момчило Милошевић (Памбуковица)
Гости су до предности стигли после
асистенције Немање Миловановића,
Стефан Рашић је побегао одбрани
домаћих и матирао Ђенића. Памбуковица је експресно изједначилаМилошевић је добро извео слободан
ударац, а Новаковић несигурном
интервенцијом кумовао голу.

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka

CERADA - TENDI - ŠATRI
Obeležavamo vozila
REFLEKTUJUĆIM TRAKAMA
koje su obavezne po novim
odredbama Zakona
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9. коло

8.коло (15/16.10.2016):
Младост (В) - Дим.Туцовић
Колубара (Ј) - Стубленица
Врело Спорт - Рудар (Р)
Рубрибреза - Пролетер
Каленић - Полет (Т)
Полет (ДЛ) - ОФК Паљуви
Гуњевац - Црвена Јабука

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

9.коло (22/23.10.2016):
Црвена Јабука - Младост (В) 2:0
ОФК Паљуви - Гуњевац
1:2
Полет (Т) - Полет (ДЛ)
3:1
Пролетер - Каленић
0:3
Рудар (Р) - Рубрибреза
3:1
Стубленица - Врело Спорт 0:3
Дим.Туцовић - Колубара (Ј) 3:1

9. коло

Стубленица- Врело Спорт
0:3 (0:0)

Рудар 1945 (Радљево)Рубрибреза 3:1 (1:0)

Стадион у Стубленици. Гледалаца: 100.
Судија: Немања Ћећез (Лајковац).
Стрелци: Матић у 50. и Симеуновић у 72.
и 76. минуту. Жути картон: Д.Јовановић
(С).
СТУБЛЕНИЦА: Н.Јовановић 6,5, Мирковић 6,5, Спасојевић 6,5, Софранић 6,5
(Поповић 6,5), Станковић 7, Ивковић 6,5,
Д.Јовановић 6,5 (Марковић -), Нем.
Миличић 7, Ник.Миличић 6,5, Милутиновић 6,5 (Којић -), Лекић 6,5
ВРЕЛО СПОРТ: Ђурђевић 7,5, Симић 7,
Николић 6,5 (Маринковић 7), Ристовски
7,5 (Јевтић -), Матић 7,5, Ђорђевић 7,
Леонтијевић 7, Арамбашић 7, Симеуновић 8, Новаковић 7, Илић 7 (Шаиновић)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Филип Симеуновић (Врело Спорт)
Рутински тријумф Врељана који су
деветом победом стигли на корак од
јесење титуле. Домаћи су се добро
држали у првом делу, чак је Милутиновић имао прву шансу, али је гол
Матића на асистенцију Ристовског увео
меч у жељени ток за лидера. Симеуновић је након одличног продора Симића
решио све дилеме, а потом и са ивице
шеснаестерца "оверио" тријумф Гаврићеве екипе.

Стадион у Радљеву. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци: Д.Давидовић у 41., Јанковић у 63.
и Радовић у 90. за Рудар 1945, а
Царанов у 49. минуту за Рубрибрезу.
Жути картони: Ђорђевић (Рд), Радивојевић, Лакић (Рб).
РУДАР 1945: Јовановић 7, Радић7,5,
Ракић 7,5, Шишовић 7,5, Страхињић 7
(Ж.Давидовић -), Пантелић 7,5,
Радовић 8, Павловић 7, Ђорђевић 7,
Д.Давидовић 7,5 (Теодосијевић -),
Јанковић 7,5 (Петровић -)
РУБРИБРЕЗА: Петровић 6, Радивојевић 6, Живковић 6 (Јанковић -),
Шепељ 6, Бокић 6,5, Јоковић 6, Томић
6, Тодоровић 6 (Лакић -), Пецић 6,
Ивановић 6,5, Царанов 6,5 (Стефановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Радовић (Рудар 1945)
Права фајтерска утакмица у
Радљеву у којој је домаћин заслужено
оборио фаворита на плећа! Након
стативе Страхињића, други пројектил
из даљине Дарка Давидовића је био
неухватљив за Петровића. Гости су
изједначили преко Царанова који је
побегао одбрани Рудара, али је потом
Радовић мајсторски асистирао Јанковићу за нову предност домаћих. Крај
утакмице је симболично свирао њен
најбољи актер Милош Радовић,
после корнера је ставио тачку на
велику победу Радљеваца.

8. коло

Каленић- Полет (Таково)
2:4 (0:4)

10.коло (29/30.10.2016- 13.30ч):
Младост (В) - Колубара (Ј)
Врело Спорт - Димитрије Туцовић
Рубрибреза - ОФК Стубленица
Каленић - Рудар (Р)
Полет (ДЛ) - Пролетер
Гуњевац - Полет (Т)
Црвена Јабука - ОФК Паљуви
11.коло (05/06.11.2016- 13.30ч):
ОФК Паљуви - Младост (Д)
Полет (Т) - Црвена Јабука
Пролетер - Гуњевац
Рудар (Р) - Полет (ДЛ)
ОФК Стубленица - Каленић
Димитрије Туцовић - Рубрибреза
Колубара (Ј) - Врело Спорт

„Глас ТАМНАВЕ”
МАРКЕТИНГ И ОГЛАСИ

064/2180-588

Стадион у Каленићу. Гледалаца: 50.
Судија: Немања Јовановић-Џајић (Уб).
Стрелци: Новаковић у 50. и 53. за
Каленић, а В.Стефановић у 14., Пантић у
20. и 30. и Крстић у 25. минуту за Полет.
Жути картони: Пантелић, Марковић (К),
Павловић, Гојаковић (П).
КАЛЕНИЋ: Хаџић 6,5, Марковић 6,
Пантелић 6, М.Ранковић 6, Томић 6,
Мијатовић 6, Ђорђевић 6, Николић 6,
Новаковић 7,5, Радовановић 7, А.Ранковић 6
ПОЛЕТ:Максимовић 7, Јовичић 7, Ненадовић 7, Крстић 7,5, Г.Павловић 7, Гојковић 7 (М.Павловић -), Јанковић 7, Илић
7, В.Стефановић 7 (М.Стефановић 7),
Живановић 6, Пантић 8 (Радовановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Пантић (П)
Полет је читав посао завршио већ у
првом делу- Таковчани су били пребрзи
за одбрану домаћих, па су три од четири
гола постигли ударцима у празну мрежу.
Овај преостали пао је захваљујући
мајсторству Крстића, изузетним ударцем са 30 метара матирао је Хаџића.
Домаћин је сачувао част у наставку,
највише захваљујући спретном стрелцу
Новаковићу.

ФК Паљуви

9. коло

Паљуви- Гуњевац
1:2 (0:0)
Стадион у Паљувима. Гледалаца: 50.
Судија: Срђан Михајловић (Уб).
Стрелци: Јолачић у 53. за Паљуве, а
Д. Симић у 59. и Стојановић у 89.
минуту за Гуњевац. Жути картони:
Илић (П), Продановић, С.Симић,
Кузмановић, Вујковић, Стојановић
(Г). Црвени картон: Веселиновић
(Паљуви) у 22. минуту.
ПАЉУВИ: Ћургуз 7, Веселиновић -,
Јовић 6,5, Живковић 6, Ђурић 7
(Ђорђевић -), Илић 6, Мијатовић 6,5,
Јолачић 7,5, Павловић 7 (Божић -),
Миловановић 6,5 (Станојловић -),
Новаковић 7,5
ГУЊЕВАЦ: Стаменић 7, Спасојевић
7, Миливојевић 7, Д.Симић 7,5,
Вујковић 7, Продановић 7 (Билић 7),
Кузмановић 7, Ристић 7,5, С.Симић
7,5, Милошевић 7,5, Стојановић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Боривоје Стојановић (Гуњевац)
Одличан сусрет у Паљувима,
домаћинима је посао био отежан јер
је Веселиновић оправдано искључен због прекршаја као последњи
играч одбране. Међутим, није то
сметало "језерџијама" да први
стигну до предности, лепу акцију
коју је иницирао Новаковић завршио
је прецизним ударцем Јолачић.
Примљен гол је размрдао
Стаменковићеву екипу, Душко
Симић је након неколико дриблинга
смирено послао лопту у мрежу.
Изгледало је да ће се ривали
задовољити по бодом, али је Билић
вешто асистирао Боривоју Стојановићу за велику радост гостију.

ФУДБАЛ
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11. коло

Бањани- Тулари 6:2 (4:1)
10.коло (15/16.10.2016):
Јуниор НН - Брезовица
Младост (В) - Бањани
Тулари - Пепељевац
Качер - Искра
Тешњар - ОФК Јабучје
Трлић - Радник
Совљак - Јошева
Тврдојевац - ЗСК

0:1
5:3
2:0
6:1
1:1
2:1
8:1
0:3

11.коло (22/23.10.2016):
ЗСК - Јуниор Ново Насеље
Јошева - Тврдојевац
Радник - Совљак
ОФК Јабучје - Трлић
Искра - Тешњар
Пепељевац - Качер
Бањани - Тулари
Брезовица - Младост (В)

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

12.коло (29/30.10.2016- 13.30ч):
Јуниор НН - Младост (Д)
Тулари - Брезовица
Качер - Бањани
Тешњар - Пепељевац
Трлић - Искра
Совљак - ОФК Јабучје
Тврдојевац - Радник
ЗСК - Јошева
13.коло (05/06.11.2016- 13.30ч):
Јошева - Јуниор Ново Насеље
Радник - ЗСК
ОФК Јабучје - Тврдојевац
Искра - Совљак
Пепељевац - Трлић
Бањани - Тешњар
Брезовица - Качер
Младост (Д) - Тулари

www.glastamnave.com

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 100. Судија: Александар Николић (Стрмово).
Стрелци: Гајић у 4., 12., 19. и 44., Леонтијевић у 60. и Бабић у 71. за Бањане, а Николић у 32. и Брдаревић у 83. минуту за Туларе. Жути картони: Ђорђевић (Б),
Брдаревић, Николић (Т).
БАЊАНИ: Даниловић 7, Петковић 7, Ненадовић 7,5, Ђорђевић 7, Д.Илић 7,
Лештарић 7, Бабић 7(Костадиновић -), Димитријевић 7, О.Илић 8 (Миловановић -),
Леонтијевић 7,5, Гајић 9
ТУЛАРИ: Митровић 5, Шимшић 6, Шкорић 5, Грбић 5, Брдаревић 5, Илић 5,
Пантелић 6, Ђорђевић 6 (Јеремић 5,5), Николић 6, Адамовић 5,5, Сарић 5,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Гајић (Бањани)
Комшијски дерби који обично доноси пуно тензије и неизвесности, овога пута је
био лишен драматике највише због незаустављивог голгетера Милана Гајића.
Најпре је из "слободњака" начео госте, а потом и демонстрирао брзину и осећај за
простор, што су дефанзивци Тулара махом немо посматрали.
Гости су играли отворено и можда нису заслужили толико убедљив пораз, а
кључни детаљ десио се у финишу првог дела- Николић је пропустио "зицер" да
смањи на 3:2, а Гајић у брзој контри послао госте у свлачионицу без наде да могу
макар до бода.
10. коло

Трлић- Радник 2:1 (1:0)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100. Судија: Јован Мијаиловић (Уб). Стрелци: Весић
у 6. и Савић у 78. за Трлић, а Ф.Луковић у 68. минуту за Радник. Жути картони:
Цвијић, Иконић, Ракић (Т), Живковић (Р). Црвени картон: Новаковић (Трлић) у 85.
минуту.
ТРЛИЋ: Ракић 7, Танасијевић 7,5, Грујић 7,5, Ђурић 7,5, Иконић 7, Новаковић 7,5,
Савић 7,5, Поповић 7,5, Весић 7 (Аџић -), Стевановић 7,5, Цвијић 7
РАДНИК: Нешић 6,5, Живковић 6,5 (Ракић 7), Јовић 7, Граховац 7,5, Јоцић 7,
Ранковић 6,5, Софронић 7 (Стевић -), М.Луковић 7, Ђурђевић 6 (Давидовић 6,5),
Ф.Луковић 7, Лазић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Саша Новаковић (Трлић)
Трлић је заслужено дошао до бодова у комшијском дербију, мада би судбина
меча вероватно била другачија да је Ђурђевић искористио колосалну прилику на
старту меча. Неколико минута касније, Нешић је кратко одбио лопту након
"слободњака" Стевановића, а Весић из непосредне близине лако погодио.
Изједначио је феноменалним поготком Филип Луковић, његов пројектил са 30
метара био је неухватљив за Ракића.
Ипак, врло брзо је Жељко Савић препознатљивим соло-продором и одмереним
ударцем у даљи угао вратио предност Трлићанима, а вреди истаћи и куриозитет
да је одлични Саша Новаковић на овом мечу погодио и пречку и стативу
Нешићевог гола!
11. коло

Радник- Совљак 0:0
Стадион на Школарцу. Гледалаца: 100. Судија: Мирољуб Зебић (Ваљево). Жути
картон: Софронић (Р).
РАДНИК: Нешић 7, Живковић 7, Јовић 7, Граховац 7,5, Јоцић 7, Ранковић 7, Лазић 7,
М.Луковић 6,5 (Софронић -), Стевић 6,5 (Давидовић 6,5), Ф.Луковић 7,5, Ђурђевић
6,5 (Ракић 7)
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 7, Миленковић 6,5 (Стефановић -), Јовановић 7,
Маслаковић 7,5, Важић 7,5, Марјановић 7, Ракић 6,5, Стојковић 7, Сиљановски 7,
Маринковић 6,5, Обрадовић 6,5 (Мехинагић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Филип Луковић (Радник)
Занимљив дерби комшија којем су недостајали голови, а оба ривала су имали
по једну колослану прилику. Након брзе контре Совљака и паса Сиљановског
испала је цела одбрана домаћих и голман Нешић, али се Обрадовић необјашњиво
збунио у мат-позицији. Радник је најбољу прилику имао након соло-партитуре
Лазића по десној страни, али је Стевић из непосредне близине погодио стативу.
Совљак је имао и добре прилике преко Обрадовића (себичан у завршници) и
Маринковића (ноншалантан након неуспеле офсјад-замке), а после шпринта
Филипа Луковића од 60 метара и идеалног центаршута, Никола Давидовић се није
снашао на другој стативи у самом финишу.

11. коло

Јошева- Тврдојевац 2:3 (1:2)
Стадион у Јошеви. Гледалаца: 50. Судија: Ђорђе Лукић (Љиг). Стрелци:
Б.Тешић у 16. и Поповић у 75. за Јошеву, а Илић у 26., 36. и 70. минуту за
Тврдојевац. Жути картони: Б.Тешић, С.Кузмановић (Ј), Илић, Милић (Т).
ЈОШЕВА: Веселиновић 7, Стојанов 7, Б.Тешић 7, Васиљевић 7, Н.Тешић
6 (Бркић 7), Бошковић 7, Кузмановић 6, Поповић 7, Богуновић 7,
Миљановић 6,5, Вујић 6
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 7, Милетић 6,5, Љубомировић 6,5, Јелић 7,5,
Милић 7, Лазовић 7, Митровић 6,5 (Трнинић 7), Мирковић 7, Радојчић
7,5, Д.Ранковић 7,5, Илић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Илић (Тврдојевац)
Дерби зачеља припао је Тврдојевчанима, највише захваљујући класи
некадашњег везисте Крушика Александра Илића. Најпре је рутински
погодио даљи угао са леве стране, потом искористио дубинску лопту и
вешто матирао Веселиновића, а трећи гол је био право ремек-делоспољном са 25 метара убио је "паука" у голу Јошеве.

Детаљ са утакмице:
Радник - Совљак
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ЈЕДИНСТВО ТРИ БОДА ИЗА ЛИДЕРА

ПРВИ ЈЕСЕЊИ ПОРАЗ У ЛАЈКОВЦУ
- Стејанић казнио слабо издање црвено-белих. - Брз повратак на победнички
колосек- Андрић и Блажић из пенала срушили Рибницу. - Тешко гостовање у
Крупњу (недеља, 30. октобар) пре дербија јесени са Провом.
Тим Жарка Анђића је у десетом колу доживео први
јесењи пораз и препустио лидерску позицију главном ривалу
у борби за прво место- Прову. Екипа из околине Шапца биће
гост на стадиону под Шепковцем 6. новембра, пре тога
црвено-беле чека тежак испит на гостовању Рађевцу.
Јединство је у Лајковцу било далеко од нивоа који га је
довео на лидерску позицију дринског каравана, силно
Зона "Дрина", 11. коло

Јединство - Рибница (Мионица) 2:0 (1:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 500. Судија: Никола
Павловић (Шабац). Стрелци: Андрић у 39. и Блажић у 88.
минуту из пенала за Јединство. Жути картони: Н.Радојичић (Ј), Земан, Рајковић, Пранић (Р).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, З.Радојичић 7,5 (од 68.
Љубичић -), Андрић 7,5, Марјановић 7,5, Гавриловић 7,
Ћесаровић 7, Радивојевић 7,5 (од 78. Ристовски -), Блажић
8, Ситарица 7,5, Симић 6,5 (од 61. Милановић 7),
Н.Радојичић 7
РИБНИЦА: Драгићевић 7, Ђорђевић 6,5, Земан 6 (од 46.
Крстић 7,5), Јевтић 7, Текић 7, Радовановић 7, Ковачевић
6,5, Рајковић 7, С.Томић 6,5 (од 90. Кремић -), М.Томић 6,5
(Максимовић -), Пранић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Блажић (Јединство)
Зона "Дрина", 10. коло

Задругар (Лајковац)- Јединство 1:0 (0:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 300. Судија:
Виктор Маринковић (Ваљево). Стрелац: Стејанић у 48.
минуту. Жути картони: Митровић, Стејанић (З), Јовановић,
Панић (Ј).
ЗАДРУГАР: Митровић 7, Симеуновић 7, Стјеља 7,
Митровић 7, Ашковић 7,5, Ник.Луковић 7,5, Спасојевић 7,
Бранковић 7, Јеринић 7 (Мићић -), Нем.Марковић 7 (Спасић
-), Стејанић 8 (Гајић -)
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Љубичић 6, Панић 6,5
(Радоругар)вановић -), Андрић 7, Гавриловић 7,
Ћесаровић 7, Ристовски 6,5 (Матић 6,5), Д.Јовановић 6
(Пурешевић -), З.Радојичић 6,5, Симић 6, Н.Радојичић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Стејанић (Задругар)

Недеља, 30.октобар - 13.30 h

РАЂЕВАЦ (Крупањ) ЈЕДИНСТВО (Уб)
Недеља, 6.новембар - 13.30 h

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

Јединство - Рибница: Блажић са пенала, за коначних 2:0
мотивисани домаћин као да је више желео победу и заслужено
се на крају радовао бодовима. Мало правих прилика створили
су гости на овом мечу, а тек у последњих 15-ак минута
Анђићеви пулени тргли су из необјашњиве летаргије и
успаваности. Дерби је решио тренутак инспирације Марка
Стејанића- брзоноги нападач, иако са приметним вишком
килограма, често је мучио Убљане по левој страни, а у 48.
минуту извео је потез достојан фудбалских мајсторапројектил са 20 метара искоса са леве стране био је
неухватљив и за голмана класе Ивана Јовановића. Лајковчани
су вођство заслужили конкретнијом игром, у првом делу
Бранковић је имао одличну прилику, а штопер Никола
Марковић је погодио главом пречку након корнера. Зоран
Радојичић је уложио доста труда као истурени нападач, али уз
слабу игру везног реда није могао ништа конкретно, уз врло
сигурну партију дефанзивног тандема Ашковић- Марковић.
Ни после гола, дуго није било реакције гостију, убацио је
Анђић и другог шпица Ивицу Матића, али ово није био дан
Убљана. Неколико добрих напада, црвено-бели су имали у
режији Мирка Андрића, а последњу шансу имао је Зоран
Радојичић у надокнади. Да је пао после старта одбрамбеног
играча, можда би Маринковић морао да покаже на "креч",
овако је ударац у паду био лак плен за Стефана Марковића. На
крају, огромна радост Лајковчана, потпуно заслужена, Убљани
по први пут ове јесени погнутих глава напустили су терен...
Црвено-бели су морали да "перу флеке" против незгодне
Рибнице, блатњав терен је био озбиљна препрека комшијама,
али су управо у блату Убљани "изорали" први гол- Ситарица је
одлично упослио Зорана Радојичића, уследио је идеалан
центаршут са десне стране, а Андрић је у маниру расних
шпицева погодио из непосредне близине. Ривал није био
нимало наиван, Јевтић је натерао Јовановића на пантерску
интервенцију, а већ у првом делу било је јасно да је Анђић
направио прави потез бацањем "у ватру" везисте Блажића.

Мионичани су успоставили иницијативу на старту другог
дела, највише захваљујући уласку Крстића, али је најбоља
одбрана лиге предвођена маестралним Марјановићем лако
одбијала атаке гостију. Изгледало је да је меч решен у 76.
минуту- Текић руши јуниора Радивојевића, а Павловић
показује на "белу тачку". И док се Блажић спремао да шутнесудија се предомислио! Судијска лопта, за неверицу домаћих
играча и концерт звиждука са трибина...
Ипак, лопта стиже на "белу тачку" у 89. минуту- Милановић је казнио неопрезност Јевтића, а Немања Блажић повратак на терен крунисао голом са 11 метара. Још неколико пута је
млади везиста демонстрирао снагу шута, али су центиметри и
солидни Драгићевић пресудили да се мрежа Рибнице затресе
само два пута. Рибница је ипак показала да је заслужено у
врху, Стефан Томић је код резултата 1:0 обишао Ивана Јовановића, али није могао да погоди из мртвог угла...
Б.Матић

СПОРТ
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ЗАУЗЕЛЕ ВРХ ТАБЕЛЕ

ОГРОМНА РАЗЛИКА У КЛАСИ
- Убедљиве против Нишлијки. Следи гостовање у Ивањици,
а затим на Убу меч са Тутином (5.новембра, 17 h).
За прва два меча у новом рангу
такмичења, убским одбојкашицама
се може упутити само једна замерканезанимљиво! Екипа Марине Петровић је за прве две победе на паркету
морала да проведе мање од два
часа, ни у једном сету није било
трунке неизвесности, па ће праву
форму Убљанки показати наредни
мечеви. Свесна је тога капитен
Александра Киселчић, сматрајући да
је прерано за било какву еуфорију:

Први темпо Александре Киселчић

- Обе екипе из Ниша су далеко
испод нашег квалитета, медији који
прате одбојку већ су нас прогласили
првим фавритом лиге, али код нас
нема никаквог притиска. Радује да
смо имали озбиљан приступ у свих 6
сетова, да је тренер Марина Петровић
користила свих 12 играчица и да
играмо доста брже него прошле
сезоне. Међутим, извлачити било
какве дугорочне закључке на основу
ова два сусрета- било би неумесно,
будући да су и неки наши тренинзи
били јачи од ових мечева. Већ у
Ивањици очекујемо озбиљнији посао,
наравно и трећу победу, зашто да
не...- оптимиста је капитен ЖОК Уба.
У оба дуела, домаћу екипу је
красио одличан сервис, сигуран
пријем и чврст блок, а техничар Ана
Поповић је равномерно распоређивала лопте на све саиграчице. За
разлику од првог сусрета, велику
минутажу добиле су Киселчићева,
Јелићева, либеро Емилија Илић..., а
радује и повратак Соње Каришик
(бивше Пузовић) у такмичарски
ритам. Средином октобра (15. или 16.),
љубитеље одбојке очекује прави
спектакл- у осмини финала Купа
Србије на убском паркету ће
гостовати суперлигаш Железничар из
Лајковца:
- Биће то прави празник одбојке
уз, верујем, пуну халу. Видећемо
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Прва "Б"лига, 2. коло

ЖОК Уб- Студент (Ниш) 3:0
(25:6, 25:11, 25:11)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 120.
Судије: Давидовић, Ђуричин (Београд).
УБ: Лазић, Марковић, Илић, Петровић,
Киселчић, Јелић, Митровић, Каришик,
Поповић, Вуловић, Јаблан, Глишић.
Прва "Б"лига, 1. коло

ЖОК Уб- Милениум (Ниш) 3:0
(25:10, 25:12, 25:12)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 150. Судије: Гајић (Београд), Јаковљевић (Ваљево)
УБ: Лазић, Марковић, Дробњак, Петровић,
Киселчић, Јелић, Митровић, Каришик,
Поповић, Вуловић, Јаблан, Глишић.

колико можемо у овом тренутку против
најбољих екипа у Србији. Мислим да нисмо без
шанси, али је много битније да у првенству
одрађујемо добар посао. Циљ је да будемо у
врху табеле, међу пет екипа, ако се укаже
прилика и за нешто више- сигурно ћемо знати
да је искористимо- закључила је средњи
блокер убских одбојкашица.
Б.Матић

DIGITALNA [TAMPA
Краља Петра Првог бр.19
(Тржни центар "Лазић", на спрату)

KALENDARI

FLAJERI

VIZIT-KARTE
POZIVNICE
ID KATRICE
ZAHVALNICE
KATALOZI
CENOVNICI ZA KAFI]E I RESTORANE
PLAKATE A3 FORMATA

NALEPNICE

REKLAMNA GALANTERIJA
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АКТУЕЛНОСТИ ИЗ КОЊИЧКОГ СПОРТА

ДОМИНАЦИЈА
ОРНАМЕНТА
Преглед дешавања у претходном периоду започињемо од Огона- грло власника Драгана Љубомировића
није имало премца у LISTED трци у Сремској Митровици,
легендарни Иља Москов га је сигурно водио ка првом месту
и новчаној награди од 100.000 динара. На истом месту,
тријумфу се радовао и Соко Трлић на 1400 метара, Тика
Вујковић је био у седлу. Лака и убедљива победа за прву
награду од 60.000 динара.
Викенд раније на Београдском хиподрому у изузетно
јакој ГРУП 1 трци, другопласирани Џамука (џокеј Саша
Глоговац) и трећи Огон (Милан Конкољ) морали су да
честитају Блек Монку, а за утеху су свом газди донели
160.000 динара. У истој трци Далас је завршио пети, а први
кроз циљ прошао је Торино Хил у трци "Меморијал
Александар Марковић" на 1000 метара са џокејом Гуерином
у седлу. Орнамент је седам дана раније у Шапцу дошао до
лаке победе у трци ГРУП 1 на 2000 метара, а свој први старт
имала је Џеј Ло у власништву породице Лештарић. Иако је
прва прошла кроз циљ, утврђено је да је дошло до
"туширања" од стране џокеја Вујковића, па је у коначном
пласману дистанцирана на четврто место.
Орнамент је добру форму потврдио у трци града
Београда (ГРУП 3, награда 125.000 динара) прошлог викенда,
оставио је иза себе за једну дужину Алкатраза (џокеј Тика
Вујковић), а ове победе остављају још већи жал због пеха у
српском Дербију где му је измакао тријумф због пада џокеја
Хавлика. У другом старту, победа није измакла за Џеј Ло,
лако је савладала Род Лејвера
за шест дужина у трци "Меморијал Антонија Карнера" (ЛИСТЕД трка) и освојила 100.000
динара. Торино Хил је био
најбољи на 1300 метара испред
Блек Монка и заокружио
одличан викенд Тике Вујковића
- три наступа и три тријумфа.
Преглед заокружујемо са
Калином Лејди, у трци "Ослобођење Шапца" (ЛИСТЕД, 2.200
м, награда 100.000 динара) није
Орнамент
имала премца, за дужину је
победила Аргентарија, а треће
и Тика Вујковић
место припало је Џамуки. Б.М.

Sportska hala Ub
- ponedeljak, sreda i petak (od 18 do 20h)

UGRADNJA I REPARACIJA
VETROBRANSKIH STAKALA

066 447 477
063 71 83 474

SERVIS I PUNJENJE AUTO-KLIMA

СПОРТ
ОДРЖАН 31. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР
“МИРОСЛАВ СЕЛАКОВИЋ-ФАЉА“

ВЕТЕРАНИ ЈЕДИНСТВА СА
„БЕЛЕ ТАЧКЕ” ДО ПЕХАРА
Традиционална смотра ветерана Уба, Панчева,
Крагујевца и Мионице одржана је по 31. пут, у знак сећања на
легендарног председника убске општине Мирослава
Селаковића Фаљу. Четврти пут за редом, пехар је завршио у
рукама капитена домаћих Милована Чолића, Убљани се могу
похвалити и најбољим играчем турнира - Србољубом
Милошевићем, док су Крагујевчанима, за утеху, остале
награде за најбољег стрелца - Веселиновића и најбољег
голмана турнира Вранића.

Ветерани ФК Јединство (Уб)
У полуфиналним мечевима, ветерани Јединства су на
СЦ „Матић“ савладали Рибницу резултатом 3:0, док је Мика
Мудрић на Школарцу био успешнији од панчевачког Динама
са 1:0. Финални меч је одигран на стадиону Јединства, након
првог дела и гола Теодосића деловало је да ће Убљани без
већих проблема до пехара. Ипак, екипа Мике Мудрића стигла
је до преокрета у наставку головима Веселиновића и
Милошевића, али је у самом финишу Ристовски са 11 метара
одвео меч у пенал-серију. Промашаји Планића и Блажића су
пресудили да пехар остане на Убу, као и претходне три
године.
„Треће полувреме“ је одржано у пријатном амбијенту мотела „Окно“ на Фазанерији, уз музику, јело и пиће ветерани су
освежили сећање на фудбалске битке из друге половине прошлог века, а додељене су и плакете најзаслужнијим ветеранима Јединства за допринос развоју фудбала у убском крају.

СПОРТ

13.октобар 2016.г.

УБСКИ РУКОМЕТАШИ СЕ ПОМЕРИЛИ СА „МРТВЕ ТАЧКЕ”

ПРВИ БОД У СЕЗОНИ
Рукометаши Уба стигли су до првог бода у сезони после
узбудљиве завршнице против Смедерева. Домаћи су
испустили три гола предности које су имали средином другог
дела, Ранковић је имао шут за победу, а гости погодили
пречку из деветерца на истеку регуларног дела времена.
Остали су Убљани на овом мечу и без Стефана Милошевића
који ће због повреде пропустити остатак јесени, па тренера
Видића чекају додатне муке са већ и онако малим фондом
играча. Утисак је да су и судије тренирале строгоћу, неколико
неразумљивих одлука изазвало је жестоку реакцију публике
и краткотрајан прекид меча...

Још један пех за Убљане:
Повреда Стефана Милошевића
Меч у обреновачкој хали почео је сјајно за Убљане, "плави"
су имали великих 7:2 на старту, али је домаћин истопио
предност до паузе. Видићеви пулени су испољили старе
бољке, направили пуно техничких грешака и у наставку
испустили прилику која се нудила. За похвалу је одлична
партија Стокића, Јовичић се успешно вратио на паркет, а
вреди истаћи и добре одбране ветерана Љубе Марковића.
После куп-сусрета са Мачвом из Богатића у среду увече у
Шапцу, Убљане чека викенд одмора, па нова прилика за прву
победу- Паланка на домаћем паркету...
Б.М.
Друга лига "Центар", 6. коло

Прва искра (Барич) - Уб 27:23 (15:14)
Спортска хала у Обреновцу. Гледалаца: 50. Судије:
Ранковић, Денић (Београд). Седмерци: Барич 4(3), Уб 2(2).
Искључења: Барич 6, Уб 14 минута
УБ: Миливојевић, Стокић 7, Вукосављевић 1, Милошевић,
Веселиновић 2, Тадић 1, Драгишић 2, Дамњановић, Симић,
Марковић, Рогић 7 (2), Цветановић, Ранковић 3, Јовичић
Друга лига "Центар", 5. коло

Уб- Смедерево 27:27 (17:16)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100. Судије: Митић
(Земун), Лаловић (Београд). Седмерци: Уб 2(1), Смедерево
1(0). Искључења: Уб 4, Смедерево 12 минута.
УБ: Миливојевић, Стокић 3, Вукосављевић, Ранковић 5,
Милошевић 2, Тадић 2, Драгишић 5, Цветановић, Симић 2,
Марковић, Рогић 8 (1), Ђуричић
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КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ 014 ПОЧИЊУ
СЕЗОНУ ДРУГЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ "ЗАПАД”

ДЕРБИ СА ЛАЈКОВЧАНИМА
НА СТАРТУ
КК Младост 014 (Уб) - КК Железничар
(Лајковац)- недеља, 30.октобар (19 h)
После изузетно успешне дебитантске сезоне,
Младост 014 првенство
Друге регионалне лиге
"Запад" почиње комшијским дербијем са лајковачким Железничаром.
Меч је на програму у недељу од 19 часова, према најавама
очекује нас врло интересантна утакмица:
- Железничар је успоставио сарадњу са Колубаром,
гледао сам их у провери против ваљевског Радничког где су
показали да су спремни и квалитетнији него прошле сезоне.
Нама ће хендикеп бити тешка повреда крилног центра
Жељка Јевтића, капитен Ђорђе Васиљевић се тек опоравља
од мононуклеозе, а највеће појачање Васа Благојевић стиче
право тек у другом колу против М-015. Добили смо их прошле
сезоне оба пута, биће доста гостујућих навијача, тако да већ
на старту имамо кошаркашку посластицу- каже тренер
Владимир Урошевић.
Наредног викенда почињу такмичења за млађе пионире
и пионирке - дечаци рођени 04/05. биће у суботу (16 часова)
домаћини Рађевцу из Крупња, док ће девојчице први
званични меч играти у Мионици. Домаћој публици Милица
Станић, Ива Милинковић, Кристина Живановић, Ања
Стаменковић...представиће се првог новембарског викенда
против Микса из Шапца, а након успешно одиграних
квалификација, првенство Регионалне лиге започеће и
пионири предвођени Урошем Васиљевићем, капитеном
Милошевићем, Буљубашићем...
Б.М.

КОШАРКАШИ УБА У ТЕШКОЈ СИТУАЦИЈИ

ЈОШ УВЕК ДАЛЕКО ОД ПОБЕДЕ
Први меч на домаћем паркету дао је наду да ће убска
екипа ипак имати с чиме да се бори за српсколигашки
опстанак. После катастрофе у Крагујевцу где је путовало
само осам играча, тренер Душко Ружичић је овога пута имао
комплетан састав од 12 играча, а међу њима била су и два
најновија појачања- искусни "плеј" Марко Петровић,
некадашњи играч Колубаре и Барајева, и Алекса Бојичић (20),
момак који има искуство играња чак у јуниорској Евролиги.
Рафал Ивана Поповића на почетку (14 поена у првој
четвртини) подсетио је на претходну сезону, али ове најбољи
стрелац српсколигашких паркета неће имати уз себе тако
квалитетне саиграче. Знали су то Чачани, честим
"удвајањима", па и "утрајањима", уштоповали су најбољег
убског играча и отворили пут ка победи.
Почетком другог дела, Петровић је доказао да ће бити
велико појачање, са три "тројке" држао је домаће у егалу, али
је и тада било јасно да домаћи "живе" од индивидуалних
креација. Железничар је успоставио доминацију у рекету, из
течнијег напада долазио до бољих позиција и на уласку у
последњи период стекао двоцифрену предност. Бојичић је
имао изузетну ролу у завршници меча, постигао последњих
16 поена за Уб што није било довољно за више од часног
пораза.
У Бајиној Башти- реприза премијере у Крагујевцу.
Поповић и Петровић су отпутовали на баскет Мастерс
турнир у УАЕ, само осам играча није могло да се озбиљније
супротстави домаћем Студенту. Последњи минут, Убљани су
одиграли са четири играча, ако има ишта позитивно у новој
катастрофи- то су врло добре партије најмлађих Андрије
Пантелића и Ивана Миливојевића...У уторак су Ружичићеви
пулени угостили Шабац (такође без победе) на свом паркету,
а наредног викенда чека их пут у Нову Варош.
Б.М.
Прва регионална лига "Запад", 2. коло

ВЕСЕЛИНОВИЋЕВО
„ЗБОГОМ" КОШАРЦИ
Ове сезоне нема у дресу
Уба Алексндра Веселиновића,
сјајни кошгетер објаснио је
разлоге, највероватније, дефинитивног повлачења са паркета:
- Деформација десне
Ахилове тетиве захтевала је
хируршки захват са опоравком
од шест месеци, на који нисам
могао да се одлучим због
нерешеног пословног статуса.
Морао сам да донесем тешку
одлуку, иако су ме тек чекале
најбоље кошаркашке године.
Александар Веселиновић
Остаје ми да жалим што
прошлу сезону нисмо окончали тријумфално, највише због
кратког "ростера", али сам поносан на заједништво које нас
је красило и пријатељства за цео живот. Велике заслуге иду
и на рачун управе клуба, надам се да ће и у овој, сигурно
најтежој сезони, наћи начин да сачувају клуб у овом рангу.
Можда ће мој одлазак створити простор неким новим
клинцима, да крену Жућиним или мојим стопама, а ја ћу, где
год био - увек бити везан за убску кошарку- поручио је са
Малте Веселиновић који је са Поповићем дуги низ година
чинио најбољи тандем српсколигашког ранга.

Više od 20 godina
brinemo o vašem zdravlju !

Уб- Железничар (Чачак) 75:87
(20:25, 18:14, 15:21, 22:27)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 150. Судије:
Милошевић, Илић (Крагујевац).
УБ: Јагодић, Давидовић 3, Миливојевић, Поповић 17,
Петровић 14, Бојичић 30, Пантелић 2, Пећинар,
Мојсиловић, Миловановић 2, Марковић 7, Милутиновић
Прва регионална лига "Запад", 3. коло

Студент (Бајина Башта)- Уб 117:59
(39:11, 22:24, 32:8, 24:16)
Спортска хала у Бајиној Башти. Гледалаца: 150. Судије:
Милошевић, Варагић (Крагујевац).
УБ: Пантелић 18, Давидовић 7, Пећинар 6, Миливојевић
6, Марковић 4, Бојичић 14, Милутиновић, Миловановић 4

Kralja Petra Prvog br.54, Ub

PRVA UBSKA MENJA^NICA
TRANSFER NOVCA ZA CEO SVET

Ul. Kralja Petra Prvog 34, Ub

BRZO, LAKO, EFIKASNO...

NAJPOVOLJNIJI KURS
ZA SVE VALUTE !!!
USKORO - PLATNI PROMET

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

ЛАЈКОВАЦ

Lajkova~ka panorama
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Л-1

ПРОМОЦИЈА ПОЕМА МАТИЈЕ БЕЋКОВИЋА
У ПРЕПУНОЈ САЛИ ГРАДСКЕ КУЋЕ

ВЕЧЕ ЗА ПАМЋЕЊЕ
Књижевно вече академика и српског песника Матије Бећковића, на
којем је представљена његова најновија књига „Три поеме“, изазвало је
огромно интересовање Лајковчана и представљало „пар екселанс”
културни догађај. Матија је на свом трећем гостовању у Лајковцу
адекватно узвратио говорећи своје три нове поеме, религиозне али
„бећковићевски” луцидне и особене, затим чувену „Кад дођеш у било
који град“, која делом одсликава везаност песника за наш крај, и на крају
„Парусију за Веру Павладољску“, коју врло ретко говори.
Пројекат “Информисање јавности путем часописа
Глас Тамнаве о дешавањима и догађајима у раду
локалне самоуправе Лајковац, као и из других
области живота и рада у општини Лајковац“
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ДЕСЕТА СЕДНИЦА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЛАЈКОВАЦ

ПРИПРЕМЕ
ЗА РЕБАЛАНС
Општинско веће је на десетој седници
разматрало две тачке дневног реда, које се
односе на припрему ребаланса буџета за
наредно скупштинско заседање. Чланови
Општинског усвојили су предлоге који се
односе на ренту и екологију, односно Друге
измене Програма коришћења средстава
буџетског Фонда за заштиту животне средине
општине Лајковац у 2016. години и Друге
измене и допуне Програма за унапређење
услова живота локалне заједнице за 2016.
годину. Укупан новац за ове програме и након
ребаланса остаје исти, само што ће бити
усмерен на пројекте који морају да буду
завршени у најскоријем периоду- рекао је
председник Општине и председавајући
Општинског већа Андрија Живковић.

Привилегија је слушати Матију Бећковића да скоро сат времена
говори своје стихове, а очигледно је да је Лајковац то завредео
У дружење са угледним књижевником на најлепши начин, познатим
и одабраним композицијама, увеле нас је одлична виолинисткиња
Невена Ракић. Отварајући Матијино вече суграђане је поздравила
директорка Градске библиотеке Биљана Несторовић, подсећајући на на
Матијина најзначајнија дела и награде у полувековној каријери. На себи
својствен начин Радован Бели Марковић поздравио је Матијин долазак у
Лајковац и долазак његових нових песама на свет.

Извођење Невене Ракић
пред препуном салом Гредске куће у Лајковцу
Пре него што је делом прочитао, а већим делом говорио нове поеме,
а затим и две посвећене Вери Павладољској и Ваљеву, Матија се
носталгично и духовто присетио како је као петнаестогодишњак први пут
боравио у Лајковцу, када је на путу за Ваљево где ће уписати Гимназију,
воз уске пруге застао на лајковачкој станици. А онда је говорио своје
стихове на препознатљив „бећковићевски“ начин, пет поема без паузе,
због чега му се сјајна публика одужила громогласним аплаузом.

ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДЕ ЛАЈКОВЧАНКЕ
Средства од ренте износе 603 милиона
динара, од екологија 253 милиона динара. Због
почетка радова у главној улици у Лајковцу из
буџета је опредељено 17,5 милиона динара.
Председник општине Андрија Живковић
најавио је и нову инвестицију у Лајковцу. Реч је
о изградњи клизалишта, за чију ће реализацију
бити опредељно три милиона динара из ренте.
Поред промена и најављених пројеката,
председник општине Андрија Живковић рекао
је да реализација пројеката који су започети у
претходном периоду тече планираном
динамиком, а да ће реконструкција главне
улице у Лајковац бити започета већ крајем
године.
У време штампања овог броја „Гласа
Тамнава”, одржана је и једанаеста по реду
седница Општинског већа у Лајковцу. На
Дневом реду нашле су се чак 24 тачке, међу
којима и најважнија разматрање Одлуке о
другом ребалансу буџета општине Лајковац за
2016.годину. Одлуке са ове седнице Већа
пренећемо и наредном броју нашег часописа.

АНА ШУЛУБУРИЋ ПОСТАЛА
ЧЛАН ХОРА ,,VIVA-VOX“
Престижни хор ,,VIVA-VOX“ изабрао
је путем аудиције нове чланове, а међу
њима и Лајковчанку Ану Шулубурић.
Аудиција је објављена још 7.априла
ове године, а након свих проба и
оцењивања, од стартних 500 учесника,
Ана је успела да постане члан највећег
Балканског, и једног од најбољих
европских хорова.
Ово је потврда веома доброг рада
ниже музичке шкле ,,Живорад Грбић“
Ваљево, одељење у Лајковцу. Много
деце је стекло основно, квалитетно
музичко образовање у овом одељењу.
Уз Ану Шулубурић треба истаћи
Момчила Александрића, мастера музичких уметности и докторанта у САД,
Марију Томић врхунског студента музичке уметности, Милана ЈовановићаЈабучанаца ,,мајстора хармонике“,
Ведране Теофиловић- соло певање ...
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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
СРПСКИ САБОР ЗАВЕТНИЦИ
ЛАЈКОВАЦ

ВРАТИМО СУД
У ЛАЈКОВАЦ
Поштовани суграђани,
Српски Сабор Заветници Лајковац,
од понедељка 24.10.2016. године,
кренуо је са прикупљањем потписа за
петицију грађана, коју ћемо упутити
Председнику Општине Лајковац, одборницима Скупштине Општине Лајковац,
као и Министарству Правде, са захтевом да се општински суд врати у матичну општину, тј. у општину Лајковац.
Допис представницима општинског
руководства, као и надлежном Министарству Правде, садржаће разлоге
неопходности повратка у нашу општину, ове општинске институције.
Повратком општинског суда ће се
убрзати и унапредити остваривање
права наших суграђана и смањити
беспотребно излагање додатним
трошковима истих.
Ако надлежни општински и државни органи буду имали разумевања и
покажу позитиван став по овом питању,
положај судија и техничког особља који
су житељи општине Лајковац ће се
олакшати и нестаће потреба за додатним трошковима, одласка на њихова
радна места.
О потреби, као и значају поврака
ове општинске институције, говори и то
да повратком општинског суда, прилив
новца у општински буџет ће се
повећати за проценат од суседних и
других такса, што ће свакако утицати на
бољи развој наше општине.
Као што смо и обећали у предизборној кампањи, Српски Сабор Заветници Лајковац ће све своје капацитете
усмерити, како би се прикупило што
више потписа, и овим путем позивамо
све грађане општине Лајковац, да
помогну и дају свој потпис, за повратак
општинског суда у наш Лајковац.
Подсећамо да ово нема било какве
везе са политиком и политичком
кампањом, јер су избори завршени пре
више месеци, али има итекако везе са
лошим положајем судског особља и
беспотребним трошковима којима су
изложени сви наши суграђани.
Позивамо све наше суграђане да
дођу у просторије лајковачких Заветника (стари комитет, некада било комунално предузеће), од 24.10.2016. год. до
28.10.2016. год, сваког дана од 19
часова, потпишу петицију и на тај начин
дају свој допринос у борби за повратак
општинског суда у Лајковац.

29.10.2016. године у 18.00
часова у сали биоскопа КЦ
„Хаџи Рувим“ Лајковац
одржаће традиционални
концерт фолклора

КОЛУБАРСКИ
ВЕЗ
Поред КУД „Хаџи Рувим“
наступиће и гостујући КУД-ови.
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КОНЦЕРТ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ “ЖИВОРАД ГРБИЋ“

ЈЕСЕЊИ МУЗИЧКИ ПЕЈЗАЖ
У припреми музичко забавиште за
децу узраста од пет и шест година
Ученици издвојеног одељења
Музичке школе “Живорад Грбић”у Лајковцу, приредили су, 19.октобра, прави
спектакл својим суграђанима у препуној
свечаној сали Градске куће.
,,Јесењи музички пејзаж" је први у
низу од концерта у школској години
2016/17. Концерт је био посвећен Дечијој
недељи, новим музичким корацима,
инспирацији и ентузијазмом са којим су
деца отпочела ову школску годину.
Колико је свако дете важно,уникатно и
незаменљиво у овом свету, говорили су
нам ученици првог, другог и трећег
разреда, који су наступали у хору песмом
,,Деца су украс света". Поред хора,
наступали су и Данило Радоњић (2.разред-гитара),Даринка Пажиновић (2.разред -виолончело), Анђела Милановић
(3.разред-хармоника), Емилија Шарић
(3.разред-клавир), Ана Миливојевић
(4.разред-виолина),Анђела Филиповић
(3.разред виолончело),Емилија Ивановић (3.разред харминика),Анђела
Марковић (4.разред- хармоника),Неда
Пауновић (5.разред-клавир),Милош
Маринковић(6.разред-гитара), а хор који
чине ученици четвртог, петог и шестог
разреда.
- Овом приликом промовисана је и
идеја да музику доведемо до најмлађих
суграђана, одлучили смо да оформимо
музичко забавиште за децу у узрасту од
пет и шест година и припремни разред за
ученике првог и другог разреда основне
школе почетком новембра,” рекла је
Даница Рашковић,Координатор издвојеног одељења Музичке школе “Живорад
Грбић”у Лајковцу.

ЗА ДВА ДАНА

ДВА ДОКТОРАТА
О ДЕЛУ БЕЛОГ
МАРКОВИЋА
Већ је познато да књижевност
Радована Белог Марковића привлачи
велику пажњу академске јавности,
тако да је последњих година одбрањено више доктората, магистарских,
мастер и дипломских радова из
књижевности и лингвистике на различитим факултетима, првенствено на
филолошким. Међутим, куриозитет је
да је недавно Слађана Илић, уредник
у Заводу за уџбенике, за два дана
одбранила докторате о делу Белог
Марковића на два факултета.
На Факултету политичких наука
Београдског универзитета одбранила
је тезу „Политички дискурс у приповеткама Радована Белог Марковића“,
да би следећег дана на Филозофском
факултету у Новом Саду одбранила
дисертацију под називом „Типови
фантастике у делима Радована Белог
Марковића“. Др Слађана Илић се дуже
од деценије бави проучавањем прозног опуса Радована Белог Марковића
и била је учесник неколико научних
скупова посвећених значају његове
књижевности.

Хор - први, други и трећи разред
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ДВА БОДА ПОСЛЕ
УЗБУДЉИВЕ ЗАВРШНИЦЕ
У другом колу Суперлиге Србије
за одбојкашице Железничар је, пред
око 400 гледалаца, остварио веома
тешку победу против Футога, новајлије
у елитном такмичењу. Одиграно је чак
пет сетова, Лајковчанке су испустиле
предност од 2:1 у сетовима и 18:11 у
четвртом сету, да би у тајбреку направиле преокрет после вођства гошћи и
„ишчупале” победу коју су већ требале
раније да остваре. Коначан резултат је
био 3:2 (21:25, 25:16, 25:14, 23:25 и 15:13).
Могуће је да је дошло и до опуштања,
али су се одбојкашице Футога показале
као „тврд орах“.
Након изгубљеног првог сета,
девојке Николе Јерковића су се тргле и
наредна два добиле убедљиво,
дозвољавјући гошћама да дођу само
до 16, односно 14 поена. И када је,
после убедљивог вођства од 18:11 у
четвртом сету, изгледало да је победа
од 3:1 и три бода „на дохват руке“,
одбојкашице Футога заиграле су
одлично и направиле невероватан
преокрет, тако да су добиле тај сет са
25:23 и изједначиле резултат. Њихова
серија је настављена у тајбреку, водиле
су са 11:7 и 13:11, а онда је дошао ред на
Лајковчанке да направе преокрет тако
да су, у драматичној завршници, ипак
освојиле прве бодове (два) у новом
првенству. Поново је коректор Бергендорф била одлична тако да је сврстана
и у тим кола.

У тиму кола Суперлиге Србије:
Мирјана Бергендорф
Железничар је у групи тимова од 4.
до 7. места са по једном победом и
поразом. По две победе остварили су
Јединство из Старе Пазове, ТЕНТ и
Динамо, док су за сада без тријумфа
Црвена Звезда, Футог и МД Зрењанин, с
тим што Београђанке и Футошанке имају
по један бод.
Железничар: Бергендорф, Вељковић, Лазаревић, Симоновић, Пејовић,
Раковић, Митровић, Андрић, Компировић, Димић (либеро), Ракић, Мартиновић.
Тренер: Никола Јерковић.

Хор- честврти, пети и шести разред

ЖКК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)
ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ” ЛАЈКОВАЦ ОБЕЛЕЖИЛА

СВЕТСКИ ДАН ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ
ОШ „Миле Дубљевић“ обележила
је Дан здраве исхране – 16. октобар.
Месец октобар посвећен је правилној
исхрани и сваке године се посвети
пажња едукацији ученика о здравом
животу, навикама и исхрани. Ове године
програм је припремљене у ИО Боговађа у
сарадњи са Домом здравља Лајковац и
Заводом за јавно здравље Ваљево.
Ученицима, од 5. до 8. разреда, одржано
је предавање на тему правилне исхране,
као и болести које су последица поремећаја у исхрани. Предавање су држали
Ивана Гудовић из Дома здравља у
Лајковцу и нутрициониста Снежана
Маринковић из Завода за јавно здравље
у Ваљеву.

Наставнице биологије, Александра
Милосављевић и Косана Грчић, осим
организације програма, учествовале су и
у едукацији ученика на ову тему. Наставница физичког васпитања Соња Радојичић је упутила ученике на важност
редовне физичке активности, а наставница ликовне културе Јасмина Митровић, организовала је уређење школског
паноа на тему здраве исхране, као и
уређење радног простора. На крају је
организована дегустација здраве хране
коју су ученици, наставно и ваннаставно
особље заједно припремали за овај дан.
Ту се могло видети разноврсних сланих и
слатких производа из домаће кухиње,
домаћих сокова, воћа, поврћа, меда...

Детаљ са предавања

ДВЕ ПОБЕДЕ У ЈЕДНОМ ДАНУ
На гостовањима у Прибоју и
Пријепољу, 23.октобра, кошаркашице
„Жеље“ оствариле су две победе, и то
убедљиве! У оквиру 6. кола Друге лиге
Југ-група А , ЖКК “Железничар” победио је у Прибоју ЖКК “Лим” резултатом
69:44. Неколико сати касније, у оквиру
заосталог 4. кола, у Пријепољу су
савладале ЖКК “Пријепоље” резул-

татом 65:54. Лајковчанке се тренутно
налазе у групи водећих тимова са две
победе и два пораза, али је табелу
тешко формирати јер има екипа које су
одиграле три, па и само два меча.
Најављено је да ће следећу утакмицу
кошаркашице „Жеље“ одиграти 29.
октобра у 15 сати, у лајковачкој Хали,
спортова против „ЧАбаскета“ из Чачка.

ЖКК Железничар (Лајковац)
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ПОБЕДА УЗ ЧЕТИРИ ЦРВЕНА КАРТОНА
Железничар се грчевито бори да
повећа јесењу залиху бодова и да
побегне из доњег дела табеле, а други
везани тријумф на домаћем терену
вратио је осмехе у екипу Драгана Грчића. Меч са увек незгодним Полетом
почео је идеално за домаће- Ђукетић је
пробио и центрирао са леве стране, а
Кнежевић неспретном реакцијом матирао сопственог голмана. Други гол је
пао након акције Плећића, голман је
одбио лопту на 20 метара, а Драган
Томић је одмереним ударцем дуплирао
предност "дизелке".
У 80. минуту дошло је до велике
гужве испред тунела, а епилог је
четири искључења, од тога по једно за
обојицу голмана. Срећом, Грчић је
имао још једну измену, па је међу
стативе послао Анђелковића. Надокнада времена је трајала осам минута,
а у претпоследњем је, помало престрого, досуђен казнени ударац за
госте. Срећом, времена за преокрет
није било, а по свему приказаном,
победа је припала бољој екипи која је
више желела тријумф.

НАРЕДНЕ УТАКМИЦЕ ФК ЖЕЛЕЗНИЧАР
12.коло (30.октобар - 13.30 ч):
Михајловац 1934 - ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л)
13.коло (6.новембар - 13.30 ч):
ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) - Раднички 1923
Вољни моменат осам дана раније у
Ваљеву није био на жељеном нивоу,
Будућност-Крушик је у свим елементима надиграла Лајковчане, па је
комшијски дерби био лишен било какве
неизвесности. Ипак, Обадовићева
екипа је у овом тренутку прејака за
Железничар, а можда је Михајловац
права прилика да се побољша учинак
са стране (само три бода донета из
Б.М.
Крагујевца).

ЛАЈКОВАЧКИ ЗОНАШ У СВЕ БОЉОЈ ФОРМИ

СТЕЈАНИЋ СРУШИО УБЉАНЕ
И други велики фаворит за Српску лигу је пао у Лајковцупосле Слоге из Бајине Баште, Пакићевим момцима су морали да
честитају и играчи убског Јединства, потпуно заслужено. У првом
делу, домаћин је био ближи вођству- Бранковић се одлично убацио
иза леђа одбране Убљана, ипак лопта је након блока завршила тик
поред стативе. После корнера, Никола Марковић је полетео кроз
ваздух, лопта је очешала пречку, па се на одмор отишло без голова.

Српска лига "Запад", 11. коло

Железничар (Лајковац) Полет (Љубић) 2:1 (1:0)
Стадион Железничара. Гледалаца: 250.
Судија: Небојша Деспотовић (Липнички Шор). Стрелци: Кнежевић (аг.) у 5. и
Томић у 53. за Железничар, а Ружичић
из пенала у 90+7.минуту за Полет. Жути
картони: Томић, Дељанин (Ж), Ружичић, Дракулић, Кнежевић, Тривковић
(П). Црвени картони: Н.Марковић у 80. и
Танасијевић у 81. (Железничар), а
Радисавчевић у 80. и Чабаркапа у 81.
минуту (Полет).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 7, Матић 7
(Дељанин -, Јеремић -), Ђукетић 7,5,
М.Марковић 7, Н.Марковић 6, Обрадовић 7, Софронић 6 (Анђелковић -),
Томић 8, Симић 7,5, Шалипур 7, Плећић
6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Драган Томић
(Железничар)
Српска лига "Запад", 10. коло

Будућност-Крушик 2014Железничар 4:1 (2:0)
Стадион Крушика у Ваљеву. Гледалаца: 300. Судија: Ненад Ђорђевић
(Гуча). Стрелци: Обадовић у 13., Јанковић у 25. из пенала, Рашевић у 63. и
Исидоровић у 84. за Будућност-Крушик
2014, а Софронић у 86. минуту за Железничар. Жути картони: Јеремић, Плећић, Дељанин (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6, Јеремић
6, Ђукетић 6 (Павловић -), М.Марковић
6, Симић 6, Шалипур 6, Дељанин 6,
Обрадовић 6, Плећић 6, Софронић 6,5
(Мустафи -), Матић 6 (Н.Марковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Илић
(Будућност-Крушик 2014)

24.страна: Извештај са утакмице Задругар - Јединство

Зона "Дрина", 11. коло

Слога (Сјеница)- Задругар
0:0

Велика жеља и фанатична борбеност исплатили су се у 48. минутуМарко Стејанић је унео лопту са леве аут-линије, нанишанио и
мајсторски погодио горњи леви угао Ивана Јовановића. Јединство је
тек у финишу загосподарило тереном, али је одбрана предвођена
феноменалним тандемом Ашковић- Никола Марковић добила скоро све
дуеле и сачувала вредан "минималац" за огромну радост Лајковчана.
И у Сјеници је Стефан Митровић остао несавладан, чиме је
Задругар везао већ четврти меч без пораза. Главни утисак који су гости
понели јесте феноменалан терен који је после реновирања почетком
јесени сада прави травнати тепих, а сама утакмица није донела много
узбуђења. Неколико полушанси на обе стране, а да је Немања Марковић
стигао повратну лопту Јеринића- можда би се Пакићева екипа вратила
са три бода. Међутим, и "реми" је сасвим по мери Лајковчана, пред нови
комшијски дерби са Рибницом у недељу на домаћем терену (13.30 h). Б.М.

Стадион у Сјеници. Судија: Амер Солаковић
(Бродарево). Жути картони: Каришик, Аничић
(С), Гајић (З).
ЗАДРУГАР: С.Марковић 7, Симеуновић 7,
Новаковић 7, Митровић 7 (Гајић -), Ашковић 7,
Ник.Марковић 7, Спасојевић 7 (Мијаиловић -),
Бранковић 7, Јеринић 7, Стјеља 7,5, Не.Марковић 7 (Мићић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Слободан Стјеља (Задругар)

НАРЕДНЕ УТАКМИЦЕ ФК ЗАДРУГАР (ЛАЈКОВАЦ)
12.коло (30.октобар - 13.30 ч):
ЗАДРУГАР (Лајковац) - Рибница (Мионица)
13.коло (6.новембар - 13.30 ч):
Дрина (Љубовија) - ЗАДРУГАР (Лајковац)

