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БИГ БЕНД РТС-а ПРВИ ПУТ ГОСТОВАО НА УБУ

НАРОДНА МУЗИКА
НА ЏЕЗ НАЧИН
На репертоару су се нашле познате
композиције у џез хармонизацији: „Тамо
далеко“, „Свилен конац“, „Ђелем, ђелем“,
„Врањанка“, „Мој голубе“.
Биг бенд РТС-а, гостовао је, први пут, на Убу у петак, 30.
марта, у Дому културе. Фантастичан звук добро аранжираних
познатих изворних и народних мелодија, измамио је аплаузе
публике, која је уживала у споју синкопираног ритма дувачке и
ритам секције са српским народним мелосом.
Занимљивом причом, продуцент Тихомир Јакшић упознавао је присутне са ауторима и настанком композиција одсвираних на концерту, који је трајао сат и тридесет минута. У
склопу турнеје, којом обележавају 70 година постојања, Биг
бенд РТС-а је наступао пред убском публиком, концертом
„Балкан соул“, чије име носи и њихов албум издат 2015. године. Убска публика, зналачки је награђивала аплаузом сваку
импровизацију солиста (Марка Ђорђевића, Владимира Крнетића, Горана Потића, Ивана Алексијевића, Љубишу Паунића,
Кристијана Млачка и Косту Вукашиновића), као и део Биг
бендових инструменталиста, који су, свако на свој начин, дочаравали атмосферу написаног аранжмана.

Биг бенд РТС-а одушевио убску публику
На репертоару су се нашле познате композиције у џез
хармонизацији: „Тамо далеко“, „Свилен конац“, „Ђелем,
ђелем“, „Врањанка“, „Мој голубе“ и друге препознатљиве
мелодије традиционалне музике, а ефектна је била и композиција „Марш на Дрину“, која је започета познатим бубњарским
солом песме Бенија Гудмана (краља свинг стила у џез музици)
– „Синг, синг, синг“.
- У години смо јубилеја, који на разне начине покушавамо
да пренесемо широј публици и кроз ново ЦД издање које је
изашло пре десетак дана, кроз серију концерата, фестивала,
снимања. У Биг бенду свирају еминентни музичари. Много је
важније ко је седео у оркестру, кроз ових 70 година, него ко је
стајао испред њега – рекао је Драгослав Фреди Станисављевић, трубач и одговорни уредник Биг бенда и додао да је свима
који свирају џез врло лако да свирају разне друге ритмове и
играју се са другим стиловима, што није случај са музичарима
који нису џезери, а долазе из других музичких праваца.
Оркестар је настао 1948. године под именом Забавни
оркестар Радио Београда у формацији ревијског оркестра, да
би 1954. године одвајањем гудачког ансамбла започео рад као
Биг бенд (велики џез оркестар). Наступао је широм земље и
света и више пута је награђиван. Уз њега су наступали многи
светски музичари, па је очекивано што је Биг бенд РТС-а
показао све своје квалитете и убској публици, која их је два
пута позивала на бис.
Д.Капларевић

МРЖЊА

О

ни који мрзе отровани су посебном врстом отрова. Од свих
живих бића само је човеку својствена таква врста емоције (доказано је да
многе животиње, па и биљке, које реагују, на
пример, на музику, имају развијена племенита
осећања). Такође, међу људима, ускуства говоре,
није свако способан да истински мрзи. Неки мрзе
јер је то последица наопаког и нечовечног васпитања, неки су имали толико тежак живот да им је
само још мржња остала као својеврсна утеха, неки
су толико неправедно повређивани да им мржња
претставља једино прибежиште... То осећање је
супротност, понекад, и самом себи. Некад је од
љубави до мржње довољан један (погрешан)
корак, један неспоразум који се продужи у
недоглед. Значи, неки мрзе да би маскирали друга
осећања, а завист је најчешћи разлог за мржњу
оних који не могу да прихвате способност других за
опраштање које, на крају, ипак, доводи до
својеврсне супериорности. Наша православна
вера нас учи да је опраштање дар од Бога и да је
мржња лош и непоуздан друг.
Али, најгора и најпогубнија мржња је она на
нациолној или верској основи. То је оно кад се неко
мрзи само зато што припада некој нацији или
другој вери. Ратови још трају. Није то појава само
на овим просторима. Међутим, народи и не могу да
се мрзе - колективно. То чине појединци који шире
клицу специфичне нетрпељивости.
И на крају, постоји и она мржња која је плаћена, а
којом владају они који’’прво заваде’’. Разуме се, док
завађају (народе) обаћавају куле и градове, а
неславни пример је наша Плишана револуција
5.октобра 2.000 године. Друштвени талог је добио
прилику да се подигне, демократија је злоупотребљена и... сада... много времена је потребно да
се ‘’издвоји жито од кукоља’’. Лично не сумњам да
је највише кукоља заостало у оној некада моћној
странци чији председник је, бахато, у изборној
кампањи, узвикивао; ‘’Мац, мац..’’
Е, сад! Оно што смо видели на оним лицима која се
нису скривала иза полицијских фантомки, приликом хапшења Марка Ђурића, је мржња која није
имала границе. А онда, када је постало очигледно
да је национална безбедност збиља угрожена, на
друштвеним мрежама су се појавили ‘’свезнајући
стручњаци’’ који тврде да је ‘’све намештено и да се
ради о договору Вучића и Тачија’’, да није било
разговора са Путином, да се све одиграло пет сати
раније... Препознаје се мржња која посеже за свим и
свачим, а крајњи циљ је да се народ завади што
више међу собом. Тако завађен, биће лак плен за
нова отцепљења територија. Јасно је ко би ту
требало да ‘’ваља’’ и ко би требало да се врати на
власт у Србији... Кажу, они би све мењали. А видели
смо кад су, као Мурта, својевремено, узјахали на
леђа народа, да им није,тада, сметао Курта.
Наставили су да јашу заједно... Док су могли...
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ПРЕДСТАВНИЦИ ИНВЕСТИТОРА ОБИШЛИ РАДОВЕ У ПАЉУВИМА

ФАБРИКА ОБУЋЕ СТАРТУЈЕ ОД КРАЈА МАЈА
У првој фази биће запослено између 40 и 70 радника, а план је да у овом погону,
до почетка наредне године, посао добије, укупно, око 200 људи.
Италијанска компанија „Verdi fashion international“
приводи крају изградњу фабрике обуће у Паљувима, вредне
око милион евра, која ће бити отворена крајем маја.
Производни погон имаће око 2.500 квадратних метара, где ће
у првој фази бити запослено између 40 и 70 радника, који су
већ на двомесечној обуци у „сестринској“ фирми „Карина
мода“ у Коцељеви. Према пословним плановима ове италијанске компаније, предвиђено је да, најкасније, до почетка
наредне године посао у овој фабрици добије, укупно, око 200
људи.
Прошле недеље, представници инвеститора су заједно
са општинским руководством обишли радове на изградњи
фабрике у Паљувима, која ће имати једну производну линију
и у пуном капацитету призводити око 300.000 пари ципела
годишње.
„Овде ћемо правити женску кожну
обућу, комплетну ципелу, од магацина,
преко кројачнице, шиваћег одељења, монтаже и паковање и то
углавном за реномиране европске фирме,
које су наши доминантни купци, а у плану је да наше производе пласирамо и
Одлична сарадња са општином Уб: на домаће тржиште.
Дарко Глишић и инвеститори
Уб је некада имао две
фабрике обуће,
„Петар Велебит“ и „Бостон“ и то је, осим велике подршке
локалне самоуправе, био разлог зашто смо одлучили да
фабрику градимо у Паљувима. Трудићемо се да искористимо
искуство и знање тих бивших радника у обућарској
индустрији, али би нам, наравно, добро дошли и млади.
Гледамо да направимо баланс између младости и искуства и
опрезно бирамо нове раднике, јер је прва група кључна.
Првих 40 до 70 запослених морају бити прави људи за овај
посао, пошто ће они обучавати остатак радника уз помоћ
наших техничара“, навели су представници компаније „Verdi
fashion international“, чије је седиште у Италији, а фабрике
обуће има и у Румунији и Албанији.
Погон у Паљувима је прва инвестиција у новоформираној индустријској зони Стубленица-Уб“, где је „Верди“
купио 20 хектара земљишта. Индустријска зона се налази у

Инвеститори и представници општине Уб
у обиласку радова на новој фабрици у Паљувима
близини будућег аутопута, а локална самоуправа је преузела
обавезу да инфраструктурно опреми локацију за фабрику
обуће. Председник општине Уб Дарко Глишић рекао је да ће у
наредним данима фабрика бити прикључена на градску
водоводну мрежу, као и да ће бити обезбеђено квалитетније
напајање електричном енергијом целе зоне.
„Ми се трудимо да на најбољи могући начин будемо на
услузи људима који су одвојили не мали новац и у једној
блиској сарадњи решимо све оно што је наша обевеза, а то је
да целокупну инфраструктуру на време доведемо. Веома смо
захвални италијанском инвеститору који је у индустријској
зони откупио 20 хектара и учинио тај најважнији, први корак.
Јер, када дође један и буде задовољан, доћи ће и други, пошто
смо у општини створили такав амбијент да ко год је дошао и
овде уложио новац, није се покајао и сигуран сам да ће тако
бити и у наредним годинама“, изјавио је први човек убске
општине.
Индустријска зона „Стубленица-Уб“ располаже са још 90
хектара земљишта и према Глишићевим речима, сем
Италијана, заинтересовани су и други инвеститори..„Како се
буде ближио крај изградње аутопута, очекујем да интересовање буде веће, а наш план је да до крај текуће године преко
50 посто земљишта у индустријској зони буде у рукама
приватних инвеститора“. Општина Уб свакодневно комуницира са потенцијалним инвеститорима и нове привредне
активности види као кључ развоја.
Д.Недељковић

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА МОРБИЛА

ВАКЦИНИСАНО ВИШЕ ДЕЦЕ
Убски Дом здравља упутио 144 позива, од којих је вакцинисано 126 деце.
За родитеље који не вакцинишу своју децу, предвиђене су казне од 30.000 до 150.000 динара.
У склопу актуелне епидемиолошке ситуације на Убу, до
30. марта, епидемиолошким службама у ЗЗЈЗ Ваљево
пријављено је десетак случајева сумњи на мале богиње. На
страници Батута, објављено је да је на Убу потврђено седам
случајева морбила. До сада је у Србији регистровано око
4.300 оболелих, од којих је 2.300 потврђено на Институту
Торлак. Од краја децембра, у Србији је умрло 11 особа, због
компликација које овај вирус изазива.
У протеклом месецу, епидемија малих богиња, достигла
је кулминацију, а најкритичнија популација је од једне до
седме године. Због тога се медијским путем свакодневно
апеловало да се деца предшколског узраста доведу на обавезну вакцинацију, као и сва она деца која нису вакцинисана.
Статистички подаци показују да је велики број родитеља
схватио озбиљност ситуације и довео своју децу на вакцинацију, која је у нашој земљи законска обавеза, па је
колективни имунитет порастао на 94,8 одсто.
Убски Дом здравља, упутио је 144 позива родитељима
који нису из неког разлога довели децу на вакцинацију и до
сада се позиву одазвало 126 невакцинисаних. Сви они који

Вакцинација је у Србији обавезна по Закону
о заштити становништва од заразних болести
одбијају да вакцинишу своју децу или се не одазову позиву,
морају да буду пријављени санитарном инспектору, који
предузима одговарајуће мере, а једна је и покретање
прекршајног поступка.
Прошле године, инспекција Министарства здравља
поднела је, на територији целе Србије, 1.056 захтева за
покретање прекршајног поступка против родитеља који нису
вакцинисали своју децу, а у прва два месеца ове године још
202 захтева.
Д.Капларевић
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МИНИСТАР НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ ПОСЕТИО УБ

СТОПА КРИМИНАЛА У ОПАДАЊУ
На састанку са полицијским службеницима министар разговарао о актуелној
безбедносној ситуацији, а са председником општине Дарком Глишићем о пројектима
који треба да допринесу већој сигурности грађана
У уторак, 20. марта, потпредседник Владе Републике
Србије и министар унутрашњих послова Небојша Стефановић је са сарадницима посетио Уб, где је на радном састанку
са полицијским службеницима разговарао о актуелној безбедносној ситуацији, а са председником општине Дарком
Глишићем о пројектима који у наредном периоду треба да
допринесу већој сигурности грађана. Министар је изразио
задовољство што је стопа криминалитета на територији
убске општине у сталном опадању и што нема озбиљнијих и
тешких кривичних дела и додао да га интересује какво је
реално стање на терену, али и шта то министарство на чијем
је челу може још уради како би ситуација била боља.

Александар Јовановић Џајић,
Дарко Глишић и Небојша Стефановић

Разговор са грађанима општине Уб
Стефановић је похвалио добру сарадњу између МУП-а и
убске општине, са чијим руководством је разговарао о
будућим плановима и пројектима.
„Са локалном самоуправом радимо на томе да видео
надзором покријемо све школе, вртић и поставимо камере на
свим важнијим саобраћајницама. Циљ нам је да на тај
утичемо на безбедност саобраћаја али и на општу безбедност
грађана на подручју Уба и целог Колубарско округа. Драго ми
је да у томе имамо партнера у општини, која снажно помаже
Министарству унутрашњих послова овде на Убу, да постоји
добра сарадња и разумевање, зато што то чини ситуацију у

Састанак у кабинету председника Глишића

једној локалној самоуправи одличном. Кад имате једну
општину, као што је Уб, која осетно напредује, која разуме
потребе грађана, инвестира и привлачи нове инвеститоре,
отвара нова радна места и решава она питања која људе муче
и, истовремено, Министарство унутрашњих послова које
побољшава свој рад и, фактички, утиче да је осећај
безбедности код људи задовољавајући и сваке године све
бољи, онда ви кроз ту симбиозу стварате једну врсту
стабилности која је најважнија за Србију, јер тако привлачите
људе да дођу у нашу земљу“, закључио је потпредседник
Владе и први човек српске полиције.
Из угла локалне самоуправе, посета министра Небојше
Стефановића је веома значајна и корисна, истакао је председник убске општине Дарко Глишић.
„Мислим да посете оваквог типа јесу добре и значајне за
нашу општину, зато што у директној комуникацији можемо да
дођемо до неких решења или одговора на питања која су нас
мучила у претходном периоду. Веома сам захвалан што је
министар нашао време да нас посети и надам се да ћемо и
убудуће практиковати овакав вид сарадње“, изјавио је Глишић. Уз подсећање да је пре три године на Убу отворена нова
зграда Полицијске станице, која је једна од најлепших и најфункционалнијих у Србији, он је оценио да су резултати полицијских службеника испратили услове рада које су добили.
Након састанка у Полицијској станици и кабинету председника општине, министар Небојша Стефановић разговарао је
и са бројним грађанима, који су се окупили у скупштинској
сали зграде општине Уб.
Д.Недељковић

УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ
КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ

БАЊАНСКЕ
ВАСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ
Специјални гост овогодишње манифестације
био је познати поп певач Бојан Маровић
Ученици ОШ „Рајко Михаиловић“ и ове године су са
шаралицама у рукама најавили долазак великог хришћанског
празника. На Цветни петак, у бањанској школи је по 14 пут одржана
креативна радионица верске наставе „У сусрет Васкрсу“, на којој
је180 основаца осликавало и шарало ускршња јаја. Учеснике
манифестације поздравио је специјални гост Бојан Маровић, који
је својим присуством одушевио децу, док је школски хор обрадовао познатог поп певача извођењем његове песме „Мој анђео
си ти“. Заједно су је отпевали до краја, након чега се Маровић
домаћинима захвалио на великом гостопримству, рекавши да се
због овог геста осећа посебним и почаствованим.
Ђацима из матичне школе и издвојених одељења, на
радионици су друштво правили бањански предшколци и гости из
Сувог Села – ученици ОШ „Јован Цвијић“, па су сви скупа са много
маште, али спретности припремили веома занимљива ускршња
јаја на традиционалан начин или користећи друге технике и материјале. Било је ту украшавања воском и шаралицом, лаком,
темперама, воденим и дрвеним бојицама и фломастерима, уз
комбиновање са вуницом, перлицама, пиринчом, зачинима,
свежим цвећем, колаж папиром,... Талента, креативности и
вештине свакако није недостајало на овогодишњој радионици,
чији је победник Андреа Брековић из Калиновца. Жири је друго
место доделио Ивани Глишић из Тулара, треће Милици Пантелић
из Врела, награда за најмаштовитије јаје припала је Јовани
Танасијевић из Бањана, а у категорији техника шарања најбољи је
био Никола Вићентић из Бањана, који је користио восак и перо.
Награде у виду књига победницима су уручили Весна Васић,
директорка ОШ „Рајко Михаиловић“ и вероучитељ Марко Рафаиловић, који већ 14 година успешно организује ову креативну
радионицу уз помоћ целог колектива и уз подршку редакције
православног дечјег часописа „Светосавско звонце“.
Д.Н.
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ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЉА – ЦРКВА УБ

У СУСРЕТ ВАСКРСУ
У недељу, 8. априла, православни хришћани ће,
после седмонедељног Великог поста, прославити
најважнији празник - Васкрс, којим се, на симболичан и
свечан начин, слави победа живота над смрћу, добра
над злом, светла над тамом. Празник којим се прославља Исусов повратак у живот – Васкрсење један је
од најрадоснијих празника.
Припреме за Ускрс, традиционално почињу на
Велики четвртак, дан причешћа. На Велики петак,
најтужнијег дана у историји хришћанства и човечанства, износи се Плаштаница из олтара, и поставља на
„Христов гроб“. На овај дан се не служи Литургија,
звона не звоне, већ се уз строги пост и тишину одлази у
цркву и молитвама саосећа са страдањем Христовим.
Верници дежурају поред Плаштанице, која ће бити
изложена све до свечане Васкршње Литургије. Акатист
распетом Христу, служиће се у 20 часова.
На Велику суботу, Литургија ће почети у седам
часова, а Акатист распетом Христу у 18 часова. Свечана Васкршња Литургија, коју ће служити свештенство Храма Христа Спаситеља, на челу са намесником
тамнавским протом Митром Миловановићем, уз
појање убског црквеног хора „Пресвета Богородица
Тројеручица“, обавиће се у пет часова, у раним јутарњим сатима, после које ће верницима бити уручена
Васкршња посланица Његове Светости патријарха
српског г. Иринеја и освештано васкршње јаје. У понедељак и уторак, литургије ће почињати у седам часова.
Ученици виших разреда ОШ „Милан Муњас“, по
благослову оца Милана Ристивојчевића, надзорника
за веронауку тамнавског намесништва, прикључили су
се добротворној акцији убске цркве „Васкршњи дар“,
прикупљањем помоћи деци ометеној у развоју,
издвојеног одељења убске основне школе за образовање деце са сметњама у развоју „Љубомир Аћимовић“.
Д.К.

Учесници креативне радионице верске наставе „У сусрет Васкрсу“ у Бањанима
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ДРЖАВНО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО У КОШАРЦИ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ

УБЉАНКЕ
ЧЕТВРТЕ У ДРЖАВИ
У борби за коначан пласман Параћинке су савладале
ОШ „Милан Муњас“ Уб и освојиле бронзану медаљу,
а у финалу Државног првенства, победу и златну
медаљу, освојиле су девојчице из Титела.
Иако нису успеле да освоје медаљу на Државном
школском првенству у кошарци за девојчице, одржаном у
Параћину 20. и 21. марта, убске кошаркашице, које су
наступале као тим ОШ „Милан Муњас“, оствариле су
велики успех. После пласмана на Окружно такмичење, на
ком су освојиле прво место, а затим и значајне победе на
Међуокружном такмичењу на ком су биле најбоље, на
Државном школском првенству освојиле су четврто место.
Утакмице су одиграване на два терена, у великој и малој
сали СРЦ „7. јули“ у Параћину. Екипу су предводили наставници физичког васпитања Немања Симић (Окружно и
Међуокружно) и Дејан Петровић (Државно првенство).
Као најмлађа екипа, састављена од три ученице осмог
разреда, три ученице седмог, три ученице шестог и три
ученице петог разреда, лавовски су се бориле, да своје
прво представљање на школским такмичењима крунишу
медаљом. Жребом је одлучено да се у групи Б састану са
одличном екипом из Трстеника, која је остварила у предтакмичењу све победе, као и са екипама из Лесковца и
Врбаса. Као друге у групи, са две победе и једним поразом,
играле су за треће место са екипом ОШ „Стеван Јаковљевић“ из Параћина, града који је био домаћин првенства и
који је имао бројне навијаче. Наше девојке, подржане су од
екипа из Косовске Митровице и Пријепоља, са којима су се
дружиле ван такмичења.
У борби за коначан пласман Параћинке су савладале
Убљанке и освојиле бронзану медаљу, а у финалу Државног првенства златну медаљу освојиле су девојчице из
Титела, ОШ „Светозар Милетић“. Друго место, припало је
кошаркашицама ОШ „Живадин Апостоловић“ из Трстеника.
Све ученице ОШ „Милан Муњас“, кошарку тренирају
већ неколико година у КК „Младост 014“ код тренера
Владимира Урошевића. Неке девојчице већ су запажене од
стране других клубова, па се већ сада може рећи да их у
будућности очекује успешна спортска каријера. Анђела
Матић, капитен школске екипе „Милан Муњас“, игра за КК
„Дуга“ из Шапца.
За убске пионирке, као и за рукометаше, уприличен је
мали дочек и организована конференција за медије, после
чега су се сликале, са дипломом за освојено четврто место,
у сали своје школе. Тим ОШ „Милан Муњас“ чиниле су:
Анђела Матић (VIII/2, капитен), Јелена Радовановић (VIII/4),
Сара Бркић (VIII/1), Кристина Живановић (VII/2), Ања
Стаменковић (VII/4), Катарина Нешић (VII/5), Тамара Мандић
(VI/2), Ива Стаменковић (VI/2), Јована Млађеновић (VI/6),
Ана Ристивојчевић (V/3), Анђела Исаиловић (V/5).
Д.К.

Кошаркашице ОШ „Милан Муњас“ Уб

izložbu pasa svih rasa

XVII CAC UB 14.april 2018.
Upisnina za prvog psa je 1.200 dinara. Za drugog
psa istog vlasnika 1.000 dinara, a za svakog narednog
istog vlasnika (trećeg, četvrtog, petog...) po 800
dinara. Upis autohtonih rasa pasa iznosi 1.000 dinara.
Prijave možete slati i elektronskim putem.
Broj žiro racuna KD UB: 205-25924-13
Fax: 014-411-804
E-mail: kinoloskoub@yahoo.com

УБСКЕ ТЕМЕ
ОО ПОКС УБ
- САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ЗАХТЕВ ЗА ПОДИЗАЊЕ
СПОМЕНИКА ВОЈИ ТАНКОСИЋУ
И СВЕТОМИРУ НИКОЛАЈЕВИЋУ
Покрет обнове Краљевине Србије Општински одбор у
Убу у оквиру своје акције ВРАТИМО УБУ ЗНАМЕНИТЕ
УБЉАНЕ, 22.марта 2018.године, Општинском већу у Убу
предао је захтев да се промени назив улици Јосипа Мајера у
Улица Војводе (Војислава Воје) Танкосића. У истом захтеву
даље затражено је да се подигну споменици нашим славним
земљацима Војиславу Танкосићу и Светомиру Николајевићу.
У образложењу предлога стоји следеће:
Наш Уб и Тамнава су изродили многе знамените Србе,
како ратнике, јунаке и политичаре, тако и филозофе, писце,
глумце, спортисте, научне раднике... Већина од њих су добили
неко обележје, али има и оних који су заборављени или нису
добили обележја адекватна својој величини.
Ми данас не смемо заборавити великане из наше
прошлости. Уб се великом брзином гради и развија, отварају
се нове улице и тргови тако да има места за улице и обележја
која ће бити посвећена људима који су заузели високо место у
историји Србије, а потичу са наших простора.
Свакако да Светомир Николајевић и Војислав Танкосић
спадају у најзвучнија имена која је Тамнава изродила. Једна
улица на Убу носи име Светомира Николајевића, на жалост о
њему се на самом Убу мало зна и ми сматрамо да он заслужује
далеко више од тога. По нама добро место за споменик
Светомиру Николајевићу био би парк уз нову зграду општине.
У част Војиславу Танкосићу постоји табла на школи у
родној Руклади и то је све, а у многим местима у Србији имамо
улице са његовим именом, споменик у Трстенику, а чак се и
једно село на Косову зове по њему.
Ми на Убу имамо ту спорну Мајерову улицу за коју је више
пута тражено да јој се промени име, због доказаних
злочиначких дела Јосипа Мајера о чему сведоче многобројни
савремени историчари, и она би била идеална да понесе име
Војводе Танкосића. Ако би овaкав предлог био усвојен,
предлажемо да улица наредних пет година носи двојно име, и
да се тако изађе у сусрет грађанима да не мењају одмах лична
документа.
Сам споменик војводи Танкосићу би могао бити
постављен на Шепковцу, да одозго мотри и чува наш град.
Ово јесте страначки предлог али сматрамо да овде нема
места странчарењу и поделама, ово није популистички потез
и не треба јавност плашити неким цифрама, односно причом о
коштању и замени докумената јер живот у глупости уз
одсуство знања је далеко скупљи.
ВОЈИСЛАВ ВОЈА ТАНКОСИЋ
(Руклада, 28. септембар 1880 Трстеник, 2. новембар 1915),
познат као Војвода Танкосић, је
био мајор српске војске, четнички
војвода, један од оснивача Црне
Руке и учесник најважнијих историјских догађаја у Србији, од
Мајскога преврата 1903. до
Сарајевскога атентата. Носилац је
Златног војничког ордена Карађорђеве звезде са мачевима.
С В Е ТО М И Р Н И К ОЛ А Ј Е В И Ћ
(Радуша, 27. септембар 1844 Београд, 18. април 1922, је био
српски писац и политичар, професор Велике школе (суплент
Велике школе, а за Катедру опште
историје литературе с нарочитим
погледом на литературу Словена
и Срба), члан Српске краљевске
академије, премијер Србије (у
периоду од 3. априла до 27.
октобра 1894. године), градоначелник Београда и министар
унутрашњих послова. Један је од
оснивача Радикалне странке и
Друштва Светог Саве.
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КОНТЕЈНЕРИ У ПРЕКОМ ШОРУ

РАСТУРЕНО СМЕЋЕ
У ЦЕНТРУ УБА
Становници улице Душана Даниловића, Убљанима
познатије као „Преки шор“, у неколико наврата обраћали
су се радакцији „Гласа Тамнаве“ са апелом за решавање
њихових проблема са контејнерима.

Захтеви су различити... Док једнима сметају места на
којима су постављени контејнери, други опет траже да се
њихов број повећа. Фотографије које су нам достављене,
ових дана, нису баш репрезентативне и не служе на част
нашем граду. Овај проблем, очигледно, под хитно треба
решити. Али, како?
То треба да размотре надлежне институције, јер број
становника у овој улици (на малом простору), изградњом
четири вишеспратнице, значајно је повећан у односу на
пре неколико година.

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Јавите нам на: 064/2180-588 и 064/484-20-50
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УРЕЂЕЊЕ СРЦ „ШКОЛАРАЦ“

ПАРКИНГ СЕРВИС

КОМПЛЕТНО РЕНОВИРАЊЕ
ТЕРЕНА И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
- У плану је реконструкција свих спортских терена. - Током марта
посађено преко 80 садница украсног дрвећа и декоративних туја.
Од када је, почеком године,
преузело руковођење СРЦ „Школарац“,
Комунално јавно предузеће „Ђунис“
започело је његово комплетно уређење.
Прави резултати могу се очекивати тек
током овог пролећа, пошто временске
прилике дозволе извођење појединих
радова, попут фарбања и поправки на
спортским теренима, који су већ започети. У претходном периоду, на овом
простору, засађено је преко 80 садница
украсног дрвећа и декоративних туја
како би се употпунио природни амбијент, а посетиоцима омогућило уживање
у хладовини и током летњих месеци.
- Намера нам је да на простору који
посећују наши најмлађи суграђани
засадимо још дрвећа и тиме им омогућимо потребну хладовину, како би
родитељи могли своју децу доводити и
преко дана, а не само у вечерњим
сатима када сунце зађе. Поред тога, у
плану је и уређење свих спортских
терена. На фудбалском игралишту
уместо жице поставићемо мрежу, а
фарбање ограде око атлетске стазе
настављамо са лепим временом.
Планирамо да заменимо све оштећене
мреже, кошеве и обруче, као и да
активирамо терен за одбојку,- каже, за

Уређење мини-пич терена

ПОЧЕЛА НАПЛАТА
НА ПРЕКО СТО
НОВИХ ПАРКИНГ МЕСТА
У другу зону паркирања
уврштене улице Немање Матића
и Вељка Влаховића, као и
двориште Спортске хале.
- Улица 3.октобра, за сада,
припада првој зони паркирања.

Озелењавање дечијег игралишта
„Глас Тамнаве“, Саша Милићевић,
директор КЈП „Ђунис“. - Исто тако, на
старом рукометном терену желимо да
поставимо столице, које треба да
добијемо донацијом од Црвене Звезде,
а уредићемо и трибине између два
кошаркашка терена. Тренутно се мењају
даске на теренима за мини пич, а идеја је
да се ту постави и расвета, како бисмо
могли тај простор издавати и у ноћним
т е рм и н и ма . У п л а н у ј е и тот а л н а
реконструкција тениских терена, која
подразуменва замену тенисита и
поправку ограде која је поприлично
дотрајала. Завршетак тих радова
очекујемо половином априла, како би се
са првим лепим данима терен могао
користити.Једноставно, жеља нам је да
рекреативцима, али и онима који се
озбљиније баве спортом, омогућимо
пријатан и функционалан амбијент на
простору којим се ретко који град може
похвалити- закључује Милићевић.
У уређење простора на СРЦ
„Школарац“, који се простире на
површини од око осам хектара, од
почетка године уложено је 250.000
динара из локалног буџета. У питању је
само почетак реконструкције убског
спортско-рекреативног центра, јер ће,
током ове године, бити урађена и нова
улица која води ка спортским теренима
и ресторану.
Милован Миловановић

Паркинг сервис КЈП „Ђунис“,
током прошле недеље, започео је
наплату на преко сто нових паркинг
места, која су, одлуком Општинског
већа, 24.јануара, уврштена у зоне
паркирања на јавим паркиралиштима.
У оквиру друге зоне, по цени од 25
динара по сату (од 7 до 15 часова),
убудуће ће се наплаћивати паркирање
и у улицама Немање Матића и Вељка
Влаховића (на некадашњем Вашаришту), као и у дворишном делу Спортске хале.

Улица Немање Матића
Новина је и да ће бити формирана
екстра зона паркирања целом дужином улице 3.октобра. За почетак, паркирање у њој ће коштати као у првој
зони, док се на наредној седеници
Скупштине општине Уб не утврди
ценовник паркирања у екстра зони.
Паркирање у екстра зони биће ограничено на два часа, а наплата ће се спроводити у времену од 7:00 до 19:00
часова радним данима и суботом у
времену од 7:00 до 12:00 часова.

У ДВЕ АКЦИЈЕ УБСКЕ ПОЛИЦИЈЕ ОТКРИВЕН

ШВЕРЦОВАНИ ДУВАН
Припадници Полицијске станице
Уб и Министарства унитрашњих
послова Ваљаво, у сарадњи са
Основним јавним тужилаштвом у Убу,
у две одвојене акције, ухапсили су О.Ј.
(1980) и Н.М. (1973), обојица из Уба, због
постојања основа сумње да су
извршили кривично дело недозвољен
промет акцизних производа.
Приликом претреса стана, полиција је код осумњиченог О.Ј. пронашла и одузела 2.420 килограма сушеног дувана у балама.
Осумњиченом Н.М. одузето је
348,8 килограма дувана, од тога 267,3
Илустрација
килограма резаног дувана и 81,5 килоОсумњичени су у законском
грама дувана у листу, као и машина за
резање дувана, машина за парење року, уз кривичну пријаву, спроведени
надлежном тужилаштву.
дувана и једна вага за мерење.

Улица 3.октобра
- Као и до сада, грађани имају
могућност да, у улицама које су
недавно уврштене у систем наплате
паркирања, купе месечну карту која за
другу зону износи 600 динара, или ако
испуњавају услове за куповину станарске карте која је нешто јефтинија350 динара на месечном нивоу. За све
грађане који своја возила паркирају у
улици 3. октобра, такође важи да могу
да купе месечну карту, која је целодневна и износи 1.500 динара- истиче
Јелена Матовић, ПР КЈП „Ђунис“.
Мера кажњавања, за све грађане
који не плате паркирање на местима
обележеним од стране паркинг сервиса, је издавање налога за плаћање
дневне карте која износи 960 динара.
М.М.М.

ПОЉОПРИВРЕДА
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КРАЈЊЕ ЈЕ ВРЕМЕ ЗА

ОРЕЗИВАЊЕ
И ПРСКАЊЕ ВОЋА
За сада, у убском крају, није било великих
оштећења воћарских култура од мраза
Резидба воћа је обавезна агротехничка мера код свих
воћних врста. Уколико нисте извршили орезивање ваших
воћњака, крајње је време да то и учините. У том смислу,
широм колубарског округа, активна је Пољопривредна и
саветодавна стручна служба Ваљево, која свим заинтересованим воћарима нуди стручну помоћ да од својих садница
остваре потребну добит и повећају приносе.
Ових дана, једна таква радионица одржана је на имању
Владимира Псутка у Докмиру, као практични вид предавања и
орезивања засада крушке и трешње.
- На позив младих људи који желе да се на професионалан начин баве воћарством изашли смо на терен у Докмир,
како би им презентовали технике и начине орезивања воћа.
Увек смо на услузи пољопривредницима, долазимо на њихов
позив, по потреби или нашем плану како је прописало Министарство пољопривреде. Сада чекамо уредбе и субвенције,
па да помогнемо пољопривредницима да поврате средства
која су уложили. Једноставно, трудимо се да им помогнемо да
то што раде буде што озбиљније- каже за „Глас Тамнаве“
Срђан Станојловић, саветодавац за воћарство и виноградарство Пољопривредне и саветодавне стручне службе Ваљево.
Према његовим речима, за сада, у убском крају, није било
великих оштећења воћарских култура од мраза.
- Имали смо мањи снег, али нисмо имали ветрове који
утичу на исушивање пупољака. Постоје нека ситна оштећења
али то је занемарљиво за принос, уколико, наравно, не дође
до неких наглих непредвиђених промена времена. Тренутно
је све у границама нормале и, ако се овако настави, ми се
надамо добрим приносима. Савет пољопривредницима, који
то до сада нису урадили, је да изврше резидбу, јер ускоро
креће недеља цветања, а након тога се примењују мере
заштите биља- истиче Станојловић.

ЗАШТИТА БИЉА
Зимско третирање воћњака, применом препарата,
намеће се као једна од обавезних мера, посебно на оним
газдинствима где се не врши пуна заштита током вегетације.
- Ово је уједно и последњи моменат за изведбу зимског
прскања воћњака које се врши против проузроковача биљних
болести, презимњујућих форми штеточина и јаја инсекатакаже Слађана Гавриловић, саветодавац за заштиту биља
ПССС Ваљево. - Примена бакарних препарата се врши у фази
бубрења пупољака у каквој се управо и налази већина засада.
Крајња фаза за примену ових препарата је фаза `мишјих
ушију`. Овај третман се мора радити, јер се на тај начин
смањује потенцијал свих презимљујућих форми штеточина
јаја и фитопатогених гљива, што значи да са смањеним
потенцијалом улазимо у вегетацију, где се њихов број своди
на минимум, што ће олакшати даљу заштиту око вегетације и,
самим тим, смањити даље трошкове. Препорука нас, као
заштитара, је да то буде комбинација бакарних препарата, у
дози од 350-500 грама на 100 литар воде, уз обавезан додатак
минералних уља која се додају у дози од 3%, што ће рећи три
литра на 100 литара воде- наглашава Слађана Гавриловић.
На нашем тржишту могу се наћи и готове компоненте
бакарних препарата и додатог уља, као што је плаво уље.
Међутим, у циљу побољшања дејства, препорука је да воћари
у то готово плаво уље додају 150-250 грама бакароксихлорида, како би ефекат на све те проузроковаче питопатоених гљива био што ефикаснији. Овим препаратима се
смањује потенцијал за појаву монелиозе коштичавог воћа,
затим шупљикавост листа коштичавог воћа, спречава се
развој многих смотаваца листа на шљиви, јабуци, као и
многобројне ваши (штитасте, лисне и крваве ваши).
Тренутне температуре су знатно изнад просека у односу
на претходне недеље, а приликом прскања не би смеле бити
испод 8-100С, као и да не буде падавина у наредна 24 часа како
не би дошло до спирњања депозита. Посебну пажњу, лице
које врши третман, треба да обрати на сопствену заштиту, јер
је оно директно изложено токсичном дејству и испаравању.
Зимско прскање воћа се врши једном до два пута годишње, с тим што први третман може да се уради током јесени,
када опадне 60% листа. Други третман се врши крајем фебруара, или током марта. у зависности од временских услова.
Милован Миловановић

Резидба воћа у Докмиру,
уз стручну помоћ ПССС Ваљево

АЛТЕРНАТИВА КУКУРУЗУ

КРМНИ СИРАК
И СУДАНСКА ТРАВА
Гајењем ових биљака, које су отпорне на сушу,
може се обезбедити квалитетна сточна храна
Све је учесталија појава суше у нашој земљи. У
последњих пет година, две су биле изразито сушне, са
дугим периодима високих температура без падавина.
Лани је суша утицала на пад приноса већине ратарских
култура у Тамнави, а највеће штете претрпео је кукуруз, где
је род био нижи за 50, па и више посто у односу на просек.
Препорука струке је да газдинства оријентисана на
сточарску производњу сеју културе које су толерантне на
сушу и по квалитету биомасе не заостају доста за кукурузом, а то су крмни сирак и суданска трава. Саветодавац за
ратарство у Пољопривредној стручној служби Ваљево
Светлана Јеринић указује да се ове две биљне врсте могу
користити за справљање кабасте сточне хране, силаже и
сена или у свежем зеленом стању.
„Крмни сирак сe одликујe изузeтно високим приносима, који можe да сe крeћe од 50 до 70 тона зелене масе по
хектару. Отпоран јe на сушу, болeсти и штeточинe. Њeгова
производња јe јeфтинија од производњe многих ратарских
култура, тако да јe и то јeдан од разлога због којих сe многи
произвођачи све више одлучују за гајeњe крмног сирка“,
указује дипл.инг. пољопривреде Светлана Јеринић.
Сeтва крмног сирка обавља се када сe површински
слој зeмљишта загрeјe на 10 до 12 степени Целзијусових,
што јe у нашим условима крај априла и почeтак маја.
Најпрeцизнији начин одрeђивања врeмeна сeтвe је поређење са кукурузом. Сетву треба обавити у време ницања
рано посејаног кукуруза, а приликом избора парцeлe трeба
избeгавати онe на којима има доста дивљeг сирка.
- Крмни сирак има вишeструку употрeбу. Највишe сe
користи као сточна храна, и то као зрно или надзeмни дeо
за зeлeну масу и справљањe силажe. Уколико сe користи
за зeлeну крму, коси сe при крају пораста у стабло и до
појавe мeтлица и то на висини од 10 до 12 центиметара да
би рeгeнeрација била успeшна. Пошто има изузeтну моћ
рeгeнeрацијe, дајe два до три откоса, од чега први откос
стижe 50 дана од ницања, а нарeдни за 40 дана. За силажу
се користи у фази млeчно-воштанe зрeлости и успeшно се
спрeма бeз додавања адитива. Силажа од сирка највишe
сe употребљава у исхрани млeчних крава“, објашњава
Светлана Јеринић.
Добра замена кукурузу је и суданска трава, која такође
даје веома високе приносе: од 40- 60 килограма по хектару
зeлeнe масe или до 15 тона сувe матeријe. Посeбна
особина овe културe јe отпорност на сушу, мада изузeтно
повољно рeагујe на наводњавањe. Сеје се у исто време
када и крмни сирак, а препорука је да се на једној парели
сеје у три наврата, на сваких 15 дана, како би се производња зелене масе одвијала континуирано.
Обeзбeђeњeм зeлeнe крмe у овом пeриоду остварују
сe уштeдe у потрошњи сeна луцeркe и трава, драгоцeних за
зимски пeриод.
Д.Недељковић
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ОБРАЗОВАЊЕ

УЧИТЕЉИ ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА ОШ „МИЛАН МУЊАС“ ПОКРЕНУЛИ АКЦИЈУ
ОЧУВАЊА ШКОЛА У СЕОСКИМ СРЕДИНАМА

СЕЛО ЖИВИ, ДОК У ЊЕМУ ЖИВИ ШКОЛА
„Уколико волите своје село, упишите децу управо у вашу сеоску школу,
како би спречили осипање ђака и евентуално гашење издвојених одељења“
Сеоске школе ни у ком смислу не
заостају за матичном школом на Убу.
Готово сви школски објекти издвојених
одељења ОШ „Милан Муњас“ су
реновирани и поседују сва техничка
средства неопходна за квалитетно
извођење наставе. Мањи број ученика
у сеоским одељењима су велика
предност у односу градска одељења
која броје и до тридесет ђака. Ипак, и
поред свега тога, међу родитељима у
сеоским срединама завладао је тренд
уписивања деце у школу на Убу, што
представља велику претњу за опстанак неколико издвојених одељења.
„Село живи док у њему живи
школа. Уколико волите своје село,
упишите децу управо у вашу сеоску
школу, како би спречили осипање ђака
и евентуално гашење издвојених одељења“, готово у глас поручује двадесетдвоје учитеља издвојених одељеУчитељи издвојених одељења ОШ „Милан Муњас“
ња ОШ „Милан Муњас“ из 14 убских
села: Совљак, Црвена Јабука, Јошева,
Лончаник, Стубленица, Паљуви, Мур- вак деце у нашим школама буде пријаДарко Глшић, некадашњи ученик
гаш , Руклада, Врховине, Гвозденовић, тан. Реновиране су зграде, обновљена
Тврдојевац, Звиздар, Новаци и Трлић.
инфраструктура, замењен намештај, школе у Стубленици, данас предсешколе углавном опремљене савре- дник општине Уб:
УПИС ПРВАКА
„Деца би требало да остају у
У току је упис ученика у први меним наставним средствима- истиче школама којима територијално припаЖивана
Баратовић,
директорка
ОШ
разред. На први поглед, једноставна
дају, јер те школе данас изгледају
адмнистративна обавеза родитеља „Милан Муњас“ Уб.
неупоредиво боље него у претходном
МЛАДИ УЧИТЕЉИ, ПУНИ
деце која испуњавају законске услове
периоду. Имају све услове за успешно
да, 1.септембра 2018.године, пођу у
ЕНТУЗИЈАЗМА
похађање наставе. Мој учитељ је био
први разред. Ипак, иза овог чина крије
Учитељски кадар, како млади, тако и Видан Апостоловић. То почетно обрасе велика забринутост родитеља и онај искуснији, жељан рада и докази- зовање памтим као темељ свог даљег
анализа свих могућих услова и квали- вања, унео је нову енергију, бројне идеје, образовања.“
тета средине у којој ће дете провести а својом креативношћу потпуно преврло важне четири године свог осно- образио хладне зидове сеоских учиоМиланка Велимировић, родитељ
вног образовања. Многи се питају: Да ница.
детета које је похађало школу у Црвели наше сеоске школе испуњавају све
- Вођени чињеницом да ће нам села ној Јабуци:
услове и гарантују савремено вођење живети док живе школе у њима, осећамо
„Супруг и ја смо се са децом
наставе и квалитетно припремање велику част, али и одговорност док обапреселли из Канаде у Србију. Били
ученика за даље школовање?
вљамо свој учитељски посао подуч- Апсолутно, ДА! Последњих годи- вајући мале, али по много чему велике смо у дилеми у коју школу децу да
на, одговорна лица из општинске упра- ђаке. У овим необичним учионицама упишемо и одлучили смо се за школу у
Црвеној Јабуци, која је недалеко од
ве и руководство школе, издвојили су наши ученици имају прилику да се
велика материјална средства да бора- обликују према својим интересовањима, нашег дома. Пресудило је то што нас
је приступ на релацији ученик-учитељ
могућностима и потребама. Рад са доста подсетио на приватне школе у
мањом групом деце омогућава нам да се Канади, за које је било потребно
сваком понаособ прилагодимо и сваком издвојити доста новца. Моја деца су за
детету посветимо довољно времена. У кратко време успела да савладају све
тако организованом наставном процесу препреке на које су наишли променом
деца постају сигурна у себе, стичу само- школе, места и државе.“
поуздање, остварују присан однос са
учитељем. Самим тим лакше исказују
своје несигурности и страхове, и имају
храбрости да искажу своје таленте. У
нашим учионицама сви имају прилику
да, у неком тренутку, буду „на челу
колоне“ што утиче на стварање искустава која се не заборављају. На овај
начин настојимо да сваком ученику
обезбедимо адекватну припрему за
наставак школовања у старијим разредима- каже учитељица Софија Јанковић
Тошић, један од иницијатора акције
очувања школа у сеоским срединама.
У прилог наведеним тврдњама ентузијазма, заслужују наше поверење.
говоре и претходни бројеви „Гласа Уосталом, они су ти који ће нашу децу
Тамнаве“ у којима смо пратили рад и извести на прави пут и својим примером
многобројне активности сеоских школа у им показати да је образовање темељ
убској општини. То ћемо радити и сваког успешног човека.
Другарство које се памти
убудуће, јер ови млади људи, пуни
Милован Миловановић

**************

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

5.април 2018.г.
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

АЛЕКСАНДАР ТАДИЋ,
инжењер геодезије, глумац и редитељ
Биографија
Рођен у Ваљеву, 22.августа 1961.
године. Основну школу завршио на
Убу. У Београду завршио Војну гимназију “Братство-јединство” и уписао
Војну академију КОВ, коју напушта
пред крај прве године и уписује Вишу
геодетску школу. По завршетку студија
враћа се на Уб и почиње да ради код
Жике Суботића на градњи црпне
станице у Каленићу. После одслужења
војног рока, две године ради у катастру
на Убу, а онда поново прелази код
Суботића у ГП “Нискоградња”. Затим,
ради у ПП “Рад”, па у ПП “РадГрађевинар”, а од 2002.године у
Установи за културу и спорт.
Бавио се рукометом, ловом, сада
риболовом, а више од 20 година је
стални члан ансамбла Позоришта
Раша Плаовић. На основачкој скупштини Удружења „Позориште Раша
Плаовић“, у октобру 2017.године,
изабран је за првог директора
Удружења.
Ожењен, отац две ћерке, Селене и
Невене.

Берић) и убски базен. Данас волим да
попијем кафу код „Џонатана“, суботом и
недељом обавезна јутарња код
„Бибца“. Најлепше се осећам са
глумцима Позоришта „Раша Плаовић“,
било у клубу Дома културе, било на
пробама, а понајвише сада у просторијама Позоришта.

Одрастање на Убу
памтим по...
- Одрастање на Убу памтим по
безбрижном животу и свакодневној
јурњави по дворишту у кругу зграда у
центру, у старом градском парку,
школском дворишту и старом млину и
стругари. По дружењу са Снежаном и
Светланом, Рацом и Владом, Соњом и
Сашом, Весном и Владом, Драганом и
Ћућом, Врапцима, Бобаном Сарићем...
По редовним батинама од Мишка
Недељковића и Дејана Кусала, али и
биоскопским представама недељом у
десет сати. По учитељици Ради Симић.
По рату са таловчанима, санкању на
Шепковцу... Првом одласку у лов са
професором Драгићем Петровићем. По
ћевапима код Мила Јоловића и врућем
хлебу и претопу у старој пекари.

Уб би требао да буде
поносан на...
- Много је тога! Почев од великих
научника, уметника, спортиста који су
увек наглашавали одакле потичу, па до
данас, када у сваком граду у Србији
можете чути само речи хвале о убским
глумцима, балеринама, фолклорашима,
одбојкашицама...
Треба да будемо поносни на Жижу,
Живка, Милену Јовановић, Милу и
Драгића Петровића, Милојка Марковића, просветне раднике који су знали
да велики део свог времена одвоје и
посвете деци кроз разне спортске и
културне активности. На лекаре Цвету
Најдражи кутак на Убу
Јанић и Дула Сарића и многе друге.
или у Тамнави?
Уб је увек био варош у коју су људи
- Најдража места на Убу некад су долазили и радо се поново враћали.
ми били Хотел „Тамнава“, Ресторан Убљани, као мало ко, знају да сваког
„Школарац“ (док је у њему певао Цига прихвате отвореног, чистог срца.

На Убу ми највише смета...
- Не могу да разумем да наставник или
учитељ иде иза ученика и гледа како он на
улици баца кесу од чипса или папир од
бурека, а не реагује. Уб је најлепша варош
на свету и фали нам још само мало те
комуналне културе да буде још лепши.
Смета ми рушење старих кућа о
којима смо као деца слушали и које су Убу
давале онај неодољив мирис и шмек, а на
њиховом месту зидање вишеспратница.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- Сигурно је да перспектива и развој
наше општине највише зависи од копа
„Радљево“, о коме се већ годинама прича,
и пуштања у рад ауто-пута. Али, највише
зависи од нас самих, од тога колико смо
спремни сви ми понаособ да учинимо за
нашу варош. Млади, школовани Убљани
одлазе у веће градове у потрази за бољим
животом. Хајде да им сви ми заједно, без
обзира на разлике, омогућимо тај бољи
живот овде, на Убу. Нећу да верујем да је
Палма најспособнији и најпаметнији.
Близина Београда, ускоро ауто пут,
вредни људи - услова колико хоћеш за
развој наше општине.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...
- Културни живот који је у неком
периоду на Убу био најбогатији и најсадржајнији у Србији, сведен је на преживљавање. Нисам веровао да ћу икада рећи
да завидим Лајковцу, Обреновцу, Ковину,
Ваљеву, Мионици...
Само мало добре воље и ...
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У ОШ „МИЛАН МУЊАС“ ОДРЖАНО

АКТИВНОСТИ ПОЗОРИШТА „РАША ПЛАОВИЋ“

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
ОШ „Милан Муњас“ била је домаћин Oпштинског
такмичења из српског језика и језичке културе, у суботу 24.
марта. Од пријављених 60 ученика, на такмичење је изашло 50
најбоље пласираних са школског такмичења, од петог до осмог
разреда, свих основних школа убске општине. На Окружно
такмичење, које ће се одржати 28. априла, пласирало се 28
На Окружно такмичење
ученика. Најбоље рангирани, са освојених максималних 20
пласирало се 28 ученика
бодова, били су ученици ОШ „Милан Муњас“: Ђорђе Симић
(шести разред) и Ивона Прокић (седми разред).
Организатор овог такмичења је Друштво за српски језик и прегледали задатке. Председник Актива Веран Мијатовић,
књижевност Србије, а реализатори Актив наставника српског објаснио је да је тест чинило 20 питања из граматике и
језика општине Уб, који су дежурали у току израде теста и правописа, а најтежа питања, по правилу, су у седмом разреду.
Неколико ученика пласирало се директно на Окружно
УЧЕНИЦИ ВЕРОНАУКЕ ОШ „МИЛАН МУЊАС“ такмичење на основу прошлогодишњих резултата.
Д.К.

ГОСТИ РАДИЈА „ИСТОЧНИК“
Осам ученика петог разреда ОШ „Милан Муњас“
гос то ва л и с у , с а с во ј и м ве р оу ч и т е љ ем С т е ф а н ом
Радовановићем, у емисији „Кад анђели проговоре“ на Радију
„Источник“ у Ваљеву, 19. марта.
Своје прво радијско искуство, осморо петака, стекло је
певањем композиција „Косовски божури“ и „Знаш ли ко те
љуби силно“, кao и читањем текстова посвећених четвртој
недељи Васкршњег поста, његовом циљу и значају.
Вероучитељ Стефан Радовановић, говорио је о извођењу
наставе веронауке у ОШ „Милан Муњас“, сарадњи са
колегама, о томе шта ученици највише воле и значају који
веронаука пружа. Неке од најлепших лекција, ђаци уче у
самом убском Храму, у којем целивају иконе и читају
молитве, након чега седају у собрашницу, која се налази у
порти цркве.

На Радију „Источник“ представили су се ученици петог
разреда - Софија Велимировић, Милица Адамовић, Лана
Димитријевић, Филип и Кристина Велимировић, Јелена
Д.К.
Ивковић, Ива Леонтијевић и Анђела Милутиновић.
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У ТОКУ ЈЕ „ПРОЛЕЋНИ УБСКИ ФЕСТИЋ“

ТРИ ГОСТОВАЊА
И НОВА ПРЕДСТАВА

ПОЗОРИШНИ
СУСРЕТИ ВРТИЋА

Комад „Туђ живот“ у Јагодини и Крњеву, а
„Портрет“ у Немачкој. – Ансамбл започео рад
на представи „Шева не пева“

У част победника у четвртак, 5.априла, своју
представу „Пут око света“ извешће малишани
Предшколске установе „Уб“

Позориште „Раша Плаовић“ 12. априла гостује у
Јагодини, где ће, пред тамошњом публиком, одиграти комад
„Туђ живот“, рађен по тексту Новосађанина Милана Миловановића, а у режији Александара Тадића и Душка Ашковића.
Недељу дана касније, 19. априла, Убљани са истом представом учествују и на седмом позоришном фестивалу аматера
„Дани Бране Дамњановића“, који се одржава у Крњеву. Поред
убског позоришта, у званичном фестивалском програму
такмичиће се и аматери из Батајнице, Раче, Паланке, Пожаревца и града домаћина.

У организацији Предшколске установе „Уб“, на сцени
убског Дома културе, у току је позоришни фестивал за децу.
Малишани из седам вртића Колубарског и Мачванског округа
представиће се, од 2. до 5.априла, у такмичарском делу.
Победничка представа биће проглашена у четвртак, 5.априла,
у чију част ће малишани из убског вртића извести представу
„На пут око света“. Идеја о покретању фестивала настала је
као мотивација за дружење међу околним вртићима, размена
искуства и развијања креативности међу децом и
васпитачима.

ПУ „Невен“ Мионица

У ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ“

ТРЕЋИ ПОЕТСКИ
СУСРЕТИ
Овогодишњи праник поезије окупио 26 младих
талената и заљубљеника у лепу писану реч
Поводом Светског дана поезије, у ОШ „Рајко Михаиловић“ у Бањанима одржани су трећи Поетски сусрети у
организацији школске библиотеке. За разлику од претходна
два, где су учествовали само бањански основци, овогодишње такмичење рецитатора је на иницијативу директорке
школе Весне Васић проширено, пошто је позив за учешће
упућен свим основним школама у Тамнави и једној из
суседне општине. Одазвале су се ОШ „Душан Даниловић“
Радљево, ОШ „Свети Сава“ Памбуковица, као и ОШ „Јован
Цвијић“ из Дебрца. На трећем издању празника поезије
наступило је 26 младих талената и заљубљеника у лепу
писану реч, а стручни жири, на челу са Јулијаном Марјановић
Јовичић, директорком Градске библиотеке „Божидар
Кнежевић“, укупно је доделио шест награда и две похвале. У
категорији од првог до четвртог разреда, Мина Милијанчевић
из Дебрца је освојила прво место, док је друго и треће
припало бањанским ученицама Александри Ашковић и
Јелени Симоновић. У категорији од петог до осмог разреда,
победник је Милица Грбић из Дебрца, друга је Валентина
Катић из Тулара, а трећа Кристина Илић из Бањана. Посебне
похвале додељене су Ани Живковић из Дебрца и Виктору
Симанићу из Радљева. Осим збирки поезије које су добили
од домаћина, за најбоље рецитаторе награде је обезбедила и
Градска библиотека, која им је поклонила вредне књиге и
годишњу чланску карту за библиотеку.

Награђени ученици
Идејни творац ове светковине поезије у Бањанима је
Јелка Панић, професорка руског језика и библиотекар у ОШ
„Рајко Михаиловић“, која каже да је циљ Поетских сусрета
развијање осећање за естетичке норме, неговање културе
говора, указивање на лепоту писане речи и значај читања.
Додаје и да бањански ученици воле поезију, који су били и
најбројнији на овогодишњем такмичењу, протеклом у
надахнутој атмосфери испуњеној лепим стиховима.
Д.Н.

Детаљ из представе „Туђ живот“
У овој сезони, свој живот наставља и „Портрет“, друга
представа у оквиру редовног репертоара Позоришта „Раша
Плаовић“, која у мају путује у Немачку. Са овим комадом
Зорана Мијаљевића, у адаптацији и режији Александра
Тадића, ансамбл гостује у Штутгарту од 10. до 14. маја, а након
наступа предвиђено је дружење глумаца са публиком.
Паралелно са припрема за поменута гостовања,
позориште је започело и рад на новој представи „Шева не
пева“, коју по тексту Зорана Мијаљевића на сцену поставља
Александар Тадић. Осим што потписује режију, Тадић је и у
малој глумачкој екипи, коју још чине Воја Раонић и Милан
Марковић. Премијера драме „Шеве не пева“ требало би да
буде почетком септембра, када ће глумци наставити започете
пробе за „Представу Хамлета у селу Мрдуша Доња“ Иве
Брешана.
Д.Н.

ГАЛЕРИЈА „СВЕТИ ЛУКА“

Првог дана, у понедељак 2.априла, убској публици
представили су се малишани из ПУ „Милица Ножица“ Ваљево
са представом „Снег плаве боје“ и деца из ПУ „Невен“
Мионица са представом „Деда Мразова дијамантска свадба“.
У уторак своје представе су извели: ПУ „Полетерац“
Коцељева - „Ружно паче у потрази за породицом“, ПУ „Наше
дете“ Шабац - „Патуљци саветују“ и ПУ „Лептирић“ Лајковац „Baby eurosong“. У среду су изведене представе „Златокоса“
у извођењу ПУ „Пинокио“ Ваљево и „Звездана и уображенко“
ПУ „Каја“ Љиг.
Последњег дана фестивала, у четвртак 5.априла, за
десет часова заказано је проглашење награђених представа,
док ће у 10.20, у част победника, своју представу „Пут око
света“ извести Предшколска установа „Уб“.
М.М.М.

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ УБ

БИОСКОПСКИ РЕПЕРТОАР
Понедељак, 16. aприл у 16 h

ИЗЛОЖБА „ЗАПИСИ“

ЗЕЦ ПЕТАР

Најновији циклус својих радова Убљанима ће
12. априла представити Бранка Вујновић

У овом анимирано-играном филму авантура
почиње када несташни Зец Петар и његова
породица преузму фарму старог господина
Макгрегора. Убрзо на фарму по своје наследство
долази млађи, бистрији и оштроумнији господин
Тома Макгрегор и ситуација се нагло мења. Зец
Петар новонасталу ситуацију доживљава као
нови изазов, а никако као престанак забаве.
Међутим, Тома није само невероватан непријатељ, већ и потенцијални супарник...

У четвртак, 12. априла, са почетком у
19 часова, у Галерији „Свети Лука“ биће
отворена осма самостална изложба слика
Бранке Вујновић, под називом „Записи“.
Ради се о најновијем циклусу радова ове
л а за р е вач к е с л и к а р к е , н а с т а л и м у
претходне четири године.
„Сликарски опус Бранке Вујновић
заснива се, пре свега, на импресионистичком бележењу утисака који произилазе из свакодневних прилика и
окружења у којима се уметница затиче. Непосредност којом
Бранкин личан доживљај доспева до публике и постаје
дељив, открива способност да се један интиман и
индивидуалан сегмент стварности, ликовно преприча и
постане мотив који уметничку замисао уздиже на ниво
универзалног, свима блиског језика. Богат емотивни
регистар захвата сваки ликовно обрађен мотив, било да је у
питању мртва природа, пејзаж или портрет“, пише
историчарка уметности Александра Танић у пратећем
каталогу изложбе „Записи“.

Понедељак, 16. aприл у 18 h и 20 h

КОНГ: ОСТРВО ЛОБАЊЕ
Најновије остварење о чувеној горили у 3Д
формату. Радња филма је смештена у седамдесете године 20. века. У питању је прича о пореклу
Кинг Конга, која прати капетана Џејмса Конрада,
који одлази на мистериозно Острво Лобање због
личне мисије, али открива нешто много горе...
Главне улоге тумаче Том Хидлстон, Семјуел Л.
Џексон, као и добитница Оскара Бри Ларсон, док
режију потписује Џордан Вог Ро-берст. Филм је
преко шест месеци сниман на три континента, од
којих неке ни-када нису биле виђене на филму.
Цена улазнице 250 динара.

ЛАЈКОВАЦ

5.април 2018.г.
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Lajkova~ka
panorama
ОДРЖАНА 21.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ И ПРОГРАМИ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА
Председник Општине Андрија Живковић на седници је нагласио као најзначајнију тачку Програм
пословања ЈП „Колубара“ Стубо-Ровни за 2018. Из буџета општина Лајковац, Уб и Лазаревац издвојено
је 30 милиона динара у 2018.години за пројектовање наставка цевовода питке воде од Оштриковца ка
Непричави и за део ка Убу, који ће пролазити кроз два лајковачка села, Бајевац и Степање.
На 21. седници Скупштине општине вођена је
конструктивна расправа о раду јавних предузећа и
установа у 2017. години, о чему су поднети извештаји, као и
о програмима пословања у текућој години. Усвојени су
програми пословања два важна регионална система:
Стубо-Ровни „Колубара“ и „Еко-Тамнава“, затим пакет
тачака везан за функционисање Заједничког Центра
„Солидарност“- одељења у Лајковцу: извештај о раду,
програм пословања и правилник о систематизацији.
Одборници су прихватили извештаје о раду КЦ „Хаџи
Рувим“, Градске библиотеке и Установе за спорт и
омладину. Усвојен је и Програм стамбене подршке, који
представља новину, а односи се на субвенционисање
уређења стамбених зграда у сарадњи са скупштинама
станара. Председник СО Лајковац Живорад Бојичић за
медије је након седнице прокоментарисао поједине одлуке:
- Нажалост, на овој седници није разматран Програм
пољопривреде јер касни сагласност Министарства, тако да
ћемо одбах по добијању сагласности заказати нову
седницу Скупштине због расписивања јавних позива.
Задовољни смо радом јавних предузећа и установа у
претходној години, напредак је евидентан. Треба знати да у
извештаје нису ушле обавезе које су измирене већ у јануару
и фебруару, јер се из објективних разлога каснило са неким
радовима планираним у прошлој години, то смо већ више
пута образложили, али чињеница је да се све време ради и
грађани то виде - казао је Бојичић у свом обраћању
медијима након заседања локалног парламента.

Живорад Бојичић, председавајући СО Лајковац
исто толико треба да издвоје и станари. Мислим да ће то
показати прави ефекат јер ће појединци видети да држава
реагује и да помаже. Тако ћемо подржати напоре скупштина
станара и суфинансирати уређење зграда. Покренућемо
иницијативу да у погледу енергетске ефикасности следеће
године обезбедимо субвенције за физичка лица, која имају
стамбене куће, за подизање енергстске ефикасноти њиховог
стамбеног простора. Субвенција би могла бити 50 одсто, а за
социјално угрожене 100 одсто. На тачин бисмо постигли
укупан висок степен енергетске ефикасности и смањили
потрошњу огрева у зимском периоду. Мислим на термоизолацију, зелену енергију и слично- истакао је Бојичић.

Конструктивна расправа

Одборници Скупштине општине Лајковац
Председник СО Лајковац посебно је истакао значај два
инфраструктурна пројекта: решавање обилазнице, која ће
активирати две индустријске зоне у Лајковцу, и решавање
проблема водоснабдевања.
- Поносан сам на оно што је урађено последњих десет
година у вези акумулације Стубо-Ровни, ради се у
континуитету, без сујете. Евидентан је помак у раду код
Заједничког Центра за социјални рад „Солидарност“ за
општине Љиг, Лајковац и Мионица, са седиштем у Љигу, пре
свега одељења у Лајковцу. И овога пута похваљујем
ефикасан и марљив рад, напредак се види од када је
директор Милан Јанићијевић. Програм стамбене подршке
је нешто ново и веома похвално, надам се да ћемо у буџету
за следећу годину повећати средства за ту намену.
Овогодишњим буџетом издвајамо 500.000 динара, мислим
да су то симболична средства, али добро је да се започне,

Председник Општине Андрија Живковић на седници је,
такође, нагласио као најзначајнију тачку Програм пословања
ЈП „Колубара“ Стубо-Ровни за 2018. Из буџета општина
Лајковац, Уб и Лазаревац издвојено је 30 милиона динара у
2018.години за пројектовање наставка цевовода питке воде
од Оштриковца ка Непричави и за део ка Убу, који ће
пролазити кроз два лајковачка села, Бајевац и Степање.
Реализација овог пројекта очекује се до краја 2018. године,
како би у 2019. била започета изградња цевовода, тако да се
очекује да 2020. године буде решен један од највећих
проблема општине Лајковац - редовно снабдевање пијаћом
водом. Председник Живковић је истакао задовољство
реализацијом програма ренте и екологије за прошлу годину,
која износи око 60 одсто, али је већи део пренетих средстава
већ уговорен и да се ради на неким пројектима, тако да ће до
половине ове године већина бити реализована.
Одборници су усвојили Извештај о реализацији Програма
за унапређење живота локалне заједнице, Извештај о
коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Лајковац, Програм стамбене подршке на
територији општине Лајковац, Решењу о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације и неколико одлука везаних
за издавање пословног простора у власништву општине.
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58.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЛАЈКОВАЦ

ПЕТ МИЛИОНА
ЗА ВЕРСКЕ ОБЈЕКТЕ
Општинско веће општине Лајковац, на 58. заседању
прошлог петка, донело је одлуку о расписивању Конкурса за
финансирање пројеката за изградњу, одржавање и обнову
верских објеката. Овогодишњим буџетом опредељено је пет
милиона динара за финансирање и суфинансирање
пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката
који се финансирају из буџета општине Лајковац, што је за два
милиона мање у односу на прошлу годину. Лајковачка
општина континуирано и системски посвећује пажњу
изградњи, одржавању и обнови верских објеката, тако да је на
том плану доста и урађено.
- У наредном периоду одржаћемо радни састанак са
старешинама свих цркава које се налазе на нашој територији,
како би увидели право стање и договорили се шта је
неопходно урадити у 2018. години. Биће ту сигурно доста
захтева и жеља којима засигурно нећемо моћи да изађемо у
сусрет. Један од мојих предлога који ће бити упућен црквеним
старешинама, јесте да сваке године одаберемо по два објекта
са територије општине Лајковац и на њихов захтев одрадимо

Челници општине Лајковац: Владан Костић,
Ненад Џајевић, Андрија Живковић и Љубица Новаковић
радове који су ту најпотребнији, па тако и надаље како би
задовољили потребе свих цркава чије су парохије на нашој
територији. Примера ради, само за цркву у Јабучју биће
потребно око 3.000,000 динара да се санира комплетна црква,
јер је јако стара и потиче из XIII века, тако да јој је неопходна
адаптација и санација целог објекта, како би се спречило
његово урушавање. Такође, одвојићемо близу милион динара
за манастир Боговађу, како би се уредила фасада. Новац за
тај део буџета је већ опредељен, само још морамо пронаћи
заједнички језик. У то име, овим путем позивам црквене старешине да на том састанку имају пуно међусобно разумевање,
да дођемо до заједничког договора, како би били испуњени и
њихови захтеви и очекивања верника који посећују те објектепоручио је Андрија Живковић, председник општине Лајковац,
током обраћања медијима након заседања Већа.
На овој седници усвојен је и Захтев Штаба за ванредне
ситуације за продужетак трајања зимске службе, Предлог
Статута Градске библиотеке Лајковац, Стратегија управљања
ризицима у општини Лајковац, као и Одлука о уступању
противградних ракета.

ПРОТИВГРАДНА ЗАШТИТА
Општина Лајковац је и ове године издвојила милион
динара за набавку 30 противградних ракета за шест
противградних станица на територији општине. То је
уобичајена и углавном довољна количина ракета за шест
месеци сезоне противградне заштите. У плану је и изградња
четири аутоматске противградне станице, које ће штитити
усеве по угледу на развијене земље. Навођење ракета је
аутоматско, из Радарског центра даљинским путем. Иначе,
стрелци противградне заштите су углавном из старије
популације, а за шестомесечну свакодневну обавезу имају
готово симболичне надокнаде. Овакав систем противградне
заштите преузет је из Немачке, Холандије и Швајцарске, које
одавно не зависе од стрелаца. Противградна станица
ау томатски је повезана с а Радарским центром
Хидрометеоролошког завода. Када се примети опасан облак,
даљински се преко компјутера одређују координате и одмах
испаљују ракете. Србија је отпочела са осавремењавањем
недовољно ефикасног система противградне заштите, услед
чега пољопривреда трпи велике штете.

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРКО ДРУШТВО „ЋИРА“

ЗАЈЕДНО НА СУБЈЕЛ
У недељу, 25.марта, планинари три пријатељска
друштва ПД „Маглеш“ Ваљево, ПД „Соко“ Крупањ и ПСД
„Ћира“ Лајковац направили су једну од многобројних
заједничких акција.
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МИНИСТАР ПОЛИЦИЈЕ ПОСЕТИО
ОПШТИНУ ЛАЈКОВАЦ

СТЕФАНОВИЋ
РАЗГОВАРАО СА ГРАЂАНИМА
Потпредседник Владе Србије и министар унутрашњих
послова Небојша Стефановић са сарадницима посетио је,
током прошле недеље, полицијске станице у Убу, Лајковцу и
Мионици, где је разговарао са полицијским службеницима о
безбедносној ситуацији у овим општинама.
Након Уба, министар Стефановић посетио је Лајковац,
где је обишао припаднике лајковачке полиције, а потом је
разговарао са општинским руководством и бројним
грађанима.
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АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА ЗА БРКИЋЕ У РАТКОВЦУ

САВЛАДАНА
ЗАХТЕВНА ДЕОНИЦА
Радови на путу за Бркиће у Ратковцу коначно се
приводе крају. Мештани овог засеока дуго су чекали на
асфалтирање овог пута, а ради се о врло захтевној деоници
која је мештанима стварала велике проблеме. Радове вредне
6,5 милиона динара, које финансира општина Лајковац,

Планинари из Ваљева, Крупња и Лајковца
Почетна тачка је било Тометино поље- Дивчибаре. Стаза
је вијугала живописним пределом до водопада Скакавци, а
потом и до етно насеља „Гостољубље“. После краћег предаха
савладан је успон на врх Субјел 924 метара надморске
висине.
- Иако није велика висина сам успон је био мало тежи. За
планинаре који су били различите старосне доби, од пет до 70
година, ипак, није било дилеме. По изласку на врх, кружном
стазом, обишли смо и вратили до „Гостољубља“, а потом и у
етно домаћунство Лазовића на ручак и дружење- реферише
Владан Јаковљевић, предеседник ПСД „Ћира“ Лајковац.
Вељко, Анђела и Ива из Маглеша ( млађи од 15 година) и
Тара ( 5 година, најмладји учесник) из „Ћире“ са лакоћом су
препешачили 18,2 километара дугу стазу. Овакве акције, у
последње време, су плод пријатељских односа планинарских
друштава Западне Србије и корак ка стварању једне
организационе јединице која ће окупљати планинаре
Подрињско-колубарског региона. На тај начин се, према
Јаковљевићевим речима, олакшава рад друштава која
гравитирају на том простору.

Обилазак радова у Ратковцу

Министар Стефановић на састанку
са руководством општине Лајковац
У Градској кући, министра Стефановића примио је
председник општине Лајковац Андрија Живковић, са
сарадницима. Тема разговора били су укупни амбијентални
услови, као и могући пројекти и планови, који би могли утицали на безбеднији и бољи живот грађана и развој вароши.

изводи предузеће “Колубара Грађевинар”. Асфалтира се
деоница дужине 520 метара, а градилиште је у петак обишао
председник општине Лајковац Андрија Живковић, са
сарадницима.
- Општина Лајковац је из буџета за ову годину издвојила
30 милиона динара за уређење и реконструкцију путева на
територији општине. Први лепи дани у овој години омогућили
су наставак започетих послова из прошле године. Планираном динамиком приводе се крају радови на асфалтирању
пута у Бркића крају у Ратковцу. Након завршетка посла на
асфалтирању ове деонице, фирма “Колубара Грађевинар”
завршиће током априла и тротоаре у улици Димитрија
Туцовића у Лајковцу и асфалтирање пута за Ивковиће у
Бајевцу - подсетио је Андрија Живковић приликом обиласка
радова у Ратковцу.

ОБЕСТ ИЛИ КОРИСТОЉУБЉЕ

ПОКРАДЕНЕ ТЕК
ЗАСАЂЕНЕ РУЖЕ
Од 500 садница ружа, које је комунално предузеће,
крајем прошле недеље, засадило у жардињерама дуж главне
улице, врло брзо је почупано или покрадено 65 садница!
Првог дана пролећне акције садње цвећа, радници
лајковачког комуналног предузећа засадили су око половину
набављених садница калемљених ружа. Већ почетком
наредног дана, иако на изузетно фреквентној деоници,
евидентирано је да недостаје преко 20 свеже засађених ружа,
остале су само рупе у жардињерама. Упркос апелима да се то
не чини, неодговорни суграђани су и ове године упропастили
напоре градских власти и комунланог предузећа да улепшају
главну улицу, огледало свих нас, кориз коју дневно прође
огроман број аутомобила из других градова. Из ЈП “Градска
чистоћа”Лајковац поново апелују на грађане, да не краду
саднице ружа и моле грађане да такве случајеве
пријаве.Остаће, кажу, упорни у настојању да такве случајеве
процесуирају и санкционишу.

Разговор са грађанима
Министар је разговарао са великим бројем грађана, који
су се окупили у Градској кући у Лајковцу. Грађани су првом
човеку српске полиције, отворено постављали бројна
питања, не само по питању безбедности , већ и свих виталних
сегмената значајних за живот грађана. На сва питања грађана,
министар Стефановић је стрпљиво и врло конструктивно
одговорио.

„ЛЕПТИРИЋИ“ НАСТУПАЛИ НА УБУ

ЛЕПОТА ДЕЧИЈЕ ИГРЕ
Малишани из Предшколске установе „Лептирић“
Лајковац наступали су, у уторак 3.априла, на „Пролећном
убском фестићу“, који је ове године премијерно одржава у
Дому културе на Убу. Лајковачки малишани, овога пута,
извели су свој перформанс “Baby Evrosong”, којим су дигли
на ноге многобројну публику из Предшколске установе „Уб“,
која је и органзатор овог дечијег позоришног окупљања.
„Пролећни убски фестић“ окупио је седам предшколских установа из Колубарског и Мачванског округа, а
најбоље представе и извођачи биће проглашени у четвртак,
5.априла. Без обзира на исход доделе награда, лајковачки
малишани су оставили изузетно леп утисак побравши многобројне аплаузе, што је и смисао једног оваквог окупљања
и дружења.

Андрија Живковић и Горан Гавриловић
Горан Гавриловић из Ратковца, члан Општинског већа,
каже да је ово доказ да Општина улаже равномерно средстава
у развој градског језгра и сеоског подручја.
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ЛАЈКОВАЦ
Финале Купа ОФС Лајковац

ЛАЈКОВАЧКИ СРПСКОЛИГАШ ЈОШ
БЕЗ ПОБЕДЕ У НАСТАВКУ СЕЗОНЕ

Железничар (Лајковац) - Задругар
(Лајковац) 5:4 пен., (1:1, 0:1)

СМЕДЕРЕВО
ПРЕЈАКО ЗА ВАЂЕЊЕ
У незгодно време стигли су Смедеревци на
лајковачки стадион, рањени због сензационалног пораза
кући од Тутина, са новим тренером Љубишом
Стаменковићем- Пискавцем. Домаћин је играо без
"пожутелог" Марјановића, пробао је Вујичић са
Шалипуром на позицији задњег везног, а почетак је био
сасвим обећавајући. Добра прилика за Жељка
Павловића, потом употребљив центаршут Стојковића
који није стигао Арсић, али је све наопако кренуло после
грешке Лангуре и пенала за госте. Срећом, Стевановић је
шутирао небу под облаке, али се који минут касније ипак
затресла мреже "дизелке"- Немања Стојановић је пробио
по десној страни, Лангура је одбранио шут Стевановића,
али је концентрисан био Гордић и "отпадак" вратио у
мрежу.
Пропуштали су Смедеревци да преломе меч, а онда
и Лајковчани да дођу до бода у финишу- Станковић је
лепо упослио Ристића, његов млак шут је блокиран, а у
контри је Стефан Стојановић решио све дилеме. У среду
су пулени Зорана Вујичића играли комшијски дерби на
Убу, а дерби зачеља на програму је у недељу у Лајковцустижу захуктале "камионџије", меч почиње у 15.30 часова.
Српска лига "Запад"

Железничар- Смедерево 0:2 (0:1)
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 400. Судија: Никола
Ђорђевић (Аранђеловац). Стрелци: Гордић у 24. и
С.Стојановић у 86. минуту. Жути картони: Лангура,
Стојковић, Недељковић (Ж), Марјановић, Н.Стојановић
(С).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Лангура 6, Терзин 6, Стојковић 6,5,
Чоловић 7, Томић 7, Шалипур 6,5 (Радивојевић 6,5),
Недељковић 6,5, Станковић 6,5, Арсић 6, Ж.Павловић 6
(Илић 6,5), Ристић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Стојановић (Смедерево)

Стадион СЦ "Матић" на Убу са вештачком подлогом. Гледалаца:
100. Судија: Марко Ивковић (Лајковац). Стрелци: Милановић у 69.
за Железничар, а Јеринић у 8. минуту за Задругар. Жути картони:
Павловић, Радивојевић, Терзин (Ж), Спасојевић, Митровић,
Ашковић, Јеринић, Симеуновић (З). Црвени картон: Милановић
(Железничар) у 73. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Вујичић 8, Терзин 7, Стојковић 7, Радивојевић 6,5
(Илић 6,5), Чоловић 6,5, Шалипур 6,5, Павловић 6,5 (Недељковић
6,5), Станковић 7, Гавриловић 6,5 (Марјановић -), Арсић 6,5
(Милановић 7), Ристић 6,5
ЗАДРУГАР: Новаковић 7, Симеуновић 7, Бојичић 6,5, Митровић 6,5,
Ашковић 6,5, Павловић 7, Мустафи 6,5, Спасојевић 6,5 (Марковић ), Јеринић 7,5 (Мићић -), Бранковић 7, Гајић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Вујичић
Напето лајковачко финале решио је голман "дизелке"
Вујичић- иако је стајао на "једној нози" због последица дуела са
Јеринићем у финишу меча, иако је у пенал-серији повредио прст
руке, чувар мреже српсколигаша је одбранио једана-естерце
Ашковићу и Симеуновићу и послао пехар у витрине Железничара!
Зонаш је боље почео меч, а Јеринић је искористио идеалан
центаршут Спасојевића са десне стране за рано вођство
Задругара. Српсколигаш се тргнуо у финишу, најпре је Новаковић
спречио Арсића у доброј позицији, а потом је и Станковић погодио
стативу на истеку првог дела.
Изједначење је стигло после дуге лопте Терзина и неуспеле
офсајд замке "зелених", а Милановић је рутински погодио мрежу.
Стрелац гола је због непристојних речи искључен неколико минута
касније, а Јеринић је пропустио најбољу прилику за Задругар када
је Вујичић најавио да би могао да буде херој...
Драматична сцена десила се у 61. минуту- играч Железничара
Гавриловић је остао на земљи након што га је лопта погодила у
стомак, а после неколико секунди било је јасно да му се заглавио
језик и да нема доток ваздуха. Срећом, лајковачки доктор Драган
Миловановић- Леа је био присебан и стручан, а после 10 минута
мучне неизвесности играч "дизелке" је одвежен колима Хитне
помоћи. Срећом, пред крај меча вратио се на СЦ "Матић", са клупе
је одгледао победу својих саиграча у мечу који је обиловао
беспотребном нервозом...
Б.Матић

Po{tovani sugra|ani,
povodom najve}eg pravoslavnog praznika Vaskrsa, Va{im
porodicama i Vama `elimo sre}ne Vaskr{we praznike,
da ih provedete u krugu svojih najmilijih u zdravqu,
ispuweni nadom, verom, mirom i rado{}u.
Predsednik op{tine Lajkovac
Andrija @ivkovi}, sa saradnicima
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МИОНИЦА
ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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МИНИСТАР СТЕФАНОВИЋ У МИОНИЦИ

ПОДРШКА
СТРЕЛЦИМА

ЗНАЧАЈНО СМАЊЕН
БРОЈ КРИВИЧНИХ ДЕЛА

Општинско веће општине Мионица је на својој трећој
седници усвојило Одуку о обезбеђењу подршке у
ангажовању срелаца на лансирним станицама на територији
Општине. Стрелцима-извршиоцима за деловање на градоносне облаке се на основу ове Одлуке обезбеђује подршка у
висини од 20 процената просечне нето зараде у Републици
Србији, а право на финансијску подршку у укупном нето
износу од по 36.060 динара имаће стрелци на лансирним
станицама који су закључили Уговор са Републичким
хидрометеоролошким заводом Србије за 2018. годину.

Потпредседник Владе Србије и министар унутрашњих
послова Небојша Стефановић је недавно у пратњи
државног секретара МУП-а Биљане Поповић Ивковић и
директора полиције Владимира Ребића посетио Мионицу.
Стефановић је овом приликом у скупштинској сали зграде
Општине разговарао са руководством локалне самоуправе, челницима овдашње полицијске станице и грађанима о стању безбедности и другим питањима од значаја за
мионичку општину.
Важно ми је да са људима директно разговарам и да
од грађана чујем шта су им приоритети и шта можемо да
урадимо како би им помогли да квалитетније живе.
Сарадња локалне самоуправе и Министарства унутрашњих послова на нивоу oпштине је веома добра и драго ми
је да су посвећени заједничком раду на идентификовању
свих изазова. У претходној години смо у општини Мионица
постигли значајно смањење броја кривичних дела, што је
допринело да се грађани осећају безбедније и да се укупна
безбедносна ситуација у Колубарском округу побољша.
Остало нам је још доста ствари да урадимо везано за
набавку ватрогасних возила, даљу набавку униформи за
људе из полиције, али хоћемо и да заједно са локалном
самоуправом радимо на довођењу нових инвестиција, као
и на пројектима постављања видео надзора, боље
контроле школских дворишта и свега што може да буде
битно за откривање извршилаца кривичних дела и
побољшање безбедности свих грађана-рекао је министар
унутрашњих послова Небојша Стефановић.

Са седнице Општинског већа у Мионици
На овој седници је донета и Одлука о давању у закуп на
временски период од три године угоститељског објекта на
базенима СЦ ''Лепеница'' у Селу Мионици путем прикупљања
писмених понуда, а поступак ће спровести Комисија коју је
именовало Веће. Већници су у даљем раду за начелника
Општинске управе Мионица поставили Горана Рангелова
који је и у претходном периоду обављао ову функцију и
донели Одлуку о избору пројеката за доделу бесповратних
финансијских средстава из општинског буџета за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на основу
спроведеног јавног конкурса. Одлучено је да са по 200.000
динара буду финансирани пројекти адаптације на црквама
Светог Вазнесења Господњег у Мионици и Светог Спиридона Чудотворца у Горњем Лајковцу, као и пројекти изградње
палионице свећа при цркви у Вртиглаву и завршних радова
на парохијском дому у Крчмару. Такође, утврђени су предлог
Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине за који у овој години планирана средства у
износу од 10,3 милиона динара, као и предлог Одлуке о
прибављању непокретности стечајног дужника ''Термоелектро'' у Селу Мионици где се планира изградња постројења за пречишћавање отпадних вода. Поред тога, дата је
сагласност на продужење рока за репрограмирање неизмирених обавеза према ЈКП ''Водовод'' Мионица, одобрено је
коришћење средстава из текуће буџетске резерве за
изградњу напојног вода за потребе прикључења Спортске
хале у Мионици на електричну мрежу и за израду пројектно
техничке документације дела мионичке улице Др Живорада
Вишића и усвојени су Извештај о раду за прошлу и План рада
за 2018. годину Библиотеке ''Милован Глишић''.
А.К.

ШТАНД ОПШТИНЕ НА ''СПРЕГ-У''

ЗАПАЖЕНИ МИОНИЧАНИ
На јубиларном 15.Сајму привреде Западне Србије
''СПРЕГ'' који је одржан од 29. до 31. марта, општина Мионица
је традиционално представила своје привредне потенцијале.
На сајамској манифестацији у оквиру удруженог штанда
мионичке општине своју понуду је представило 12 привредних организација.
Представљени су брендови ''Вода Вода'' и ''Аква Гала'',
учешће су узели и ''ФИМА'', Хотел ''Врујци'' и ''Пет-мил'', као и
привредни субјекти који се баве делатностима пољопривреде, туризма и домаће радиности. Такође, ове године су по
први пут у оквиру штанда мионичке општине своје производе изложиле ''EMKA Feinguss'' и ''М-фриго''.
Поред тога, овдашња Туристичка организација je
промовисала смештајне капацитете на подручју Општине,
нову излетничку понуду и бројне манифестације, међу којима
и међународно бициклистичко такмичење "Трка кроз Србију"
која 6. јуна креће из Мионице.
А.К.

Бобан Јанковић, Биљана Поповић Ивковић,
Небојша Стефановић и Владимир Ребић
Први човек мионичке општине Бобан Јанковић је
похвалио рад Министарства унутрашњих послова и
нагласио:
- Имамо квалитетну статистику која показује да је из
године у годину све мањи број кривичних дела, а и стање
безбедности саобраћаја је све боље-рекао је Јанковић,
захваливши се Сектору за ванредне ситуације и хеликоптерској јединици на ефикасном гашењу великог
шумског пожара који је августа прошле године захватио
падине Маљена и Сувобора.
А.Ковачевић

Штанд општине Мионица на „СПРЕГ“-у

Л-6

5.април 2018.г.

МАРКЕТИНГ

14

ОКО НАС

5.април 2018.г.

ОО ПУПС УБ УГОСТИО ПРЕДСЕДНИКЕ
ОПШТИНСКИХ ОДБОРА ИЗ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА

УБСКИ ОДБОР ЗА ПРИМЕР

Детаљ са састанка на Убу
У просторијама ОО ПУПС Уб,
током прошле недеље, одржан је
састанак на којем су учестовавали
председници Партије уједињених
пензионера из шест општина Колубарског округа. Ово својеврсно окупљање
иницирао је Хаџи Милорад Стошић,
председник Извршног одбора ПУПС-а,
са циљем јачања оперативног рада на
терену и припрема за наредне изборе.
- Наша жеља је да у наредним
изборним циклусима, у што више
општина, наступимо самостално и
опробамо своју снагу. У претходном
периоду смо имали више случајева
самосталних излазака и увек се налазимо негде око цензуса. Овим појачаним
оперативним радом, желемо да се
доведемо на виши ниво - и кадровски и
оперативно и, коначно, пређемо ту

магичну бројку од пет посто и самостално уђемо, како у законодавне, тако
и у извршне органе власти- истиче Хаџи
Милорад Стошић.
Према његовим речима, општински одбор ПУПС-а на Убу представља
пример доброг и квалитетног рада.
- Ово што је ваш председник
Милета Миливојевић урадио на Убу, са
сениор картицама помоћу којих пензионери остварују попусте, је прави пример како се води брига о тој најстаријој
популацији. Сви знамо да су пензије
веома ниске, и да се велики део средстава од пензије, углавном, даје на
лекове, како би се, колико толико,
побољшало здравље,. Ту су и остале
многобројне олакшице, које пензионерима много значе- закључује је
председник ИО ПУПС-а.

РАТОВИ НА БАЛКАНУ

ТЕШКЕ ГОДИНЕ
Александар Карађорђевић је,
својевремено, помоћу злата (било га је,
ваздан, у Србији) лако решио проблем
Шиптара на Косову и Метохији.
Поделио је племенским главешинама
кесе са златницима и... одложио почетак реализацијe циљева постављених,
још давних година, Призренском лигом.
Каснији историјски догађаји су диктирали и брзину и захтеве за припајање
Албанији...
Касније, у Титово време, како се
испоставило, српско руководство је
више мислило на сопствено позиционирање него на осујећење споре, али
упорне, идеје о стварању Велике Албаније која је имала зацртане границе, на
овој страни, чак до Ниша.
Коначно, схватило се и овде да, уз
изумирање Србије због беле куге,
Шиптари имају озбиљне планове и
озбиљне савезнике, па се пророчанство Митра Тарабића опасно приближило испуњењу.
Рат на Балкану је, практично, већ
почео. Можда још оног тренутка кад су
нам увалили ни криве, ни дужне
избегличке колоне, после оних наших,
које су кренуле из Крајине, а после 1999.
године и са Косова.
Обртале су се велике паре. Неки су
мислили да ће да ‘’потече мед и млеко’’
- само да Милошевић буде испоручен...
После смо схватили да је ‘’све исто,
само Њега нема’’...
И тако, док смо се ми мало опасуљили, после игранке око стрељања
Зорана Ђинђића, снађоше нас Живковић, па Коштунуца, па Тадић... Шиптари

су били послушни, Хрвати певали
‘’Данке Дојчланд’’, Македонци ушли у
НАТО, Црногораци се разроко одвојили
уз клетве и - заклетве... Само Срби
наставише да се гложе... Пардон, не
Срби као сав народ, него политичари
који, углавном, као властелини, присвојише доживотно странке (част
необавештеном Коштуници, док покојног Вука Обрадовића не треба рачунати
јер је дисквалификован због пипања
без навучених рукавица)...
И, да не стајемо ‘’мачку на реп’’ има
и ова највећа странка која је показала
величину и тиме што је изабран нови
председник без тешких речи и стварања нових фракција, до отцепљења.
Али, удаљисмо се од теме, ратова на
Балкану, који увелико трају. Воде их,
врло озбиљно, Шиптари, а неки из
опозиције, као да помажу. Албанци оружјем, али, кад су имали прилику и
продајом органа, а богами, што рече
председник Вучић, и наталитетом (дакле, оним стварима које је (предошњи)
Вук Драшковић, давних година,
маркирао у оном свом роману).
Овај рат ће бити веома дуг и
исцрпљујући. Србија мора у сваком
тренутку да сачува стрпљење јер један
погрешан потез, један пуцањ, један
неодмерен одговор на будуће провокације, могао би да доведе до нових интервенција Америке и НАТО-а. Савет безбедности јесте, сада, другачији. Али...
Наравно, ако не буде више беба неће имати ко ни да ратује. Уз то, кажу,
српске жене неће, више, да рађају
синове (и кћери) за нове ратове.
М.М.

БЕЛЕШКА

ЗАВИЧАЈНА
ИСТОРИЈА
Како се ми сада односимо
према прошлим генерацијама, тако ће
се и будуће односити према нама. То
је лако рећи, али, како се постиже та
мера довољна за оне који долазе
после нас? Погрешно је задовољити
се, ако се жели права урбана модерна
средина, са неколико биста, са одржавањем споменика подигнутих ко зна
када, издвајањем средства за венце
поводом годишњица...
Уб нема Завичајни музеј.
Негде је неки простор назван тако (уз
црквену ризницу?), али, музејску
поставку са стручним руковођењем и
правом бригом о сакупњеним експонатима (уз континуирано обнављање), једноставно, нема.
Својевремено, један од бивших председника општине прихватио је идеју да реализује замисао, да
уз помоћ своје школске другартице,
која је имала утицаја на стављање
објеката под заштиту државе, зграда
некадашње ‘’Убљанке’’ (сада изнајмљена Кинезима заједно са производном халом у којој је велика продавница), буде проглашена за историјски објекат од значаја за државу и
адаптирана у Завичајни музеј достојан историје овог краја. Иначе, та
зграда је, заиста, веома значајна и има
дугу историју пре, својевременог,
усељења Конфекције ‘’Убљанка’’
Нажалост, све је остало на тој
замисли. ‘’Нејаки Урош’’, уместо кога
је политику општине водио професор
кога су бивши ђаци ‘’изгурали па
упустили’’, је имао добре намере, али
се није много мешао у свој посао. А,
мора се признати, није ни имао такву
моћ какву, на пример, има актуелни,
овај садашњи, председник.
Кад би он (актуелни) свим
својим успешним и релизова-ним
пројектима додао и остварење тог - да
Уб добије завичајни музеј, са неопходним простором и стручним надзором, заокружио би блиставе резултате у модерној изградњи ове вароши, која полако, али сигурно, прераста у прави град. Понајвише његовом
заслугом.
Недовољно је споменика, а
пуно знаменитих личности. Неки су
били важни и у светским размерама,
па није довољна само биста или
улица. Можда је, уместо фонтане
‘’чудног облика’’ (која, уз пут да напоменемо, није фонтана него модерна
скулптура са воденим завесама),
требало да се постави, рецимо,
споменик великанима из историје
овог краја. Парк је, дефинитивно,
претворен у својеврсни трг. Ту су
споменици и бисте, премештена
кос т ур н и ц а и . . . С к ул п т ур а ко ј а
асоцира... Али, о томе нека се изјасне
стручњаци. Новинар је универзална
незналица па има право да погреши...
Нека значајна имена из историје овог краја немају никаквог обележја, па, кад нам дођу гости, седну у
башту, на пример, кафића ‘’Park in’’,
погледају около и, кад оду, кажу да Уб
има лепо уређен трг, али ‘’танку’’
историју. То је зато што су видели
скромне споменике, пар бисти и - ту
скулптуру... А да ли ће вода у ‘’фонтани’’ кренути овог пролећа - остаје да
видимо...
Милан Миловановић

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
БАБИНА ЛУКА
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„УБСКИ ГРАФИТИ“
БРАНИСЛАВ ЛАЗИЋ - ЕРА АЊЦИКА

ЗАОКРУЖЕНА
ДУХОВИТИ
ПРОИЗВОДЊА ЕНТУЗИЈАСТА
Љубомир Пејатовић, дипл.инж.
Љуба са
унуком Растком

Драгутин
Пејатовић

пољопривреде се вратио да
пензију дочека у родној кући
уз производњу товљеника и,
за своју душу, ракије и вина
У пространој оџаклији породичне куће Пејатовића у Бабиној Луки, уз домаћу кобасицу, суви свињски
врат, домаћу ракију и вино, води се
лагани разговор о актуелним пољопривредним темама. Глава породице
Љубомир Пејатовић, дипломирани
инжењер пољопривреде (1965) радио
је као професор у Пољопривредној
школи у Пожаревцу, а затим три
године у Бањанској фарми свиња, па,
16 у буковичком ‘’Пољопрому’’ и 14
година у ‘’Лутра аграру’’ Београд и,
коначно, сада је сам свој газда на
свом газдинству у Бабиној Луки. Супруга Јулијана, синови Владимир и
Миломир, као и унуци Растко и Вукан,

‘’...Манекен са убске штрафте који
учитељкама срца слама; Лепо је њему
било пајтос бити; Али ни он дуго, већ, није
са нама.’’ То је део песме ‘’Небески Уб’’
Бранислав
посвећен једној од легенди са улица Уба
Лазић
Браниславу Лазићу, Ери Ањцики. Био је
беспрекорно уредан, прави пример општинског службеника,
али и, на спортском плану, фудбалер на којег је убско „Јединство’’ увек могло да се ослони.
И, посебно, ентузијаста у екипи
СО-е у малом фудбалу на
радничким спортским играма
широм (ондашње) земље.
Друговао је с а Џајом,
Зубецом, Бокином... Али, имао
је и навику да се, још из далека,
јави многим Убљанима које је
волео као да су му род. За
сваког је имао симпатични надимак који би измислио и, после, памтио. А Убљани су га
звали Ера Ањцика (надимак из
На старом игралишту
школских дана), па су многи
као млади фудбалер
заборавили његово име и презиме, али га памте са фудбалских терена, затим и са тренерске клупе тек изграђеног
стадиона седамдесетих година прошлог века. Речју, био је
један од оних непоновљивих ликова са убске штрафте.
Боем са шлифом, козер са умесним досеткама и неисцрпним смислом за хумор.

Прасилиште са централним грејањем и
најсавременијом аутоматиком
као и отац Драгутин (1926) свако у оквирима својих
могућности, помажу у узгајању око 300 товљеника
годишње (у три турнуса). Тренутно је 17 крмача у
различитим фазама прасилишта (капацитет модерно
опрмњене фарме је 25).
-Организовали смо се као пољопривредно
газдинство са заокруженом пољопривредном производњом. У биљној производњи нам је десет хектара под
пшеницом, седам-осам под кукурузом и три под
сунцокретом- каже Љубомир и додаје да ће се површине
под пшеницом повећавати на рачун кукуруза. Разлози су
вишеструки, почев од боље хранљивости до временских
прилика. Наиме, суша је готово сваке године у периоду
после жетве, а у време наливања зрна кукуруза.
Сухомеснати производи, којима је послужен репортер „Гласа Тамнаве“, су још једна специјалност Љубе
Пејатовића. Кад цена товљеника не одгповара, месо иде у
прерађевине, али исплативост сваке производње не мери
се једногодишњим периодом.
- Некад се догоди да се изгуби, а некад је, богами, и
веома исплативо, објашњава овај узоран бабинолучки домаћин.- Држава понекад, одобравањем увоза меса или
сточне хране, поремети и неке законитости тржишта. Тако
се догађало да у време када је месо најскупље, сточна
храна буде најјефтинија и обратно. Једноставно, поремети
се понуда и потражња. А, нажалост, било је и увоза меса
које је, негде, било годинама замрзнуто...
Воће Пејатовићи гаје онолико колико им је
потребно за сопствене потребе - печење ракије, шљивовице, али и оне - воћне. Нема сумње да је љута ракија,
чиста препеченица, оправдано понос домаћина. Ту је и
вино, црно и бело, колико да се има своје...
У повратку из Бабине Луке, у центру села,
пролазимо поред цркве за чију градњу понајвеће заслуге,
како нам рекоше, припадају Љубомиру Пејатовићу.
Позвани смо да опет, једном, навратимо. Позив је озбиљно
прихваћен. Са Љубом и његовима увек има о чему,
занимљивом, да се разговара.
Милан Миловановић
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У боемском друштву између Чардака
и ограде старог убског парка

Легендарна екипа која је жарила и палила
на републичким спортским играма

На клупи са Славком, Нином, Кезом
и Радом Ђунисијевићем
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

5.април 2018.г.
23.03.2018. г. навршило се
пет година од смрти

13.04.2018. г. навршава се
пет година од смрти

ЉУБИСАВА –
МИШЕ
МАРКОВИЋА
(1954 – 2013)
Поносне смо што смо те
имале, а тужне што смо те
прерано изгубиле.
Заувек ћеш живети
у нашим срцима
и бити део нас.
Твоје сестре Љиљана
и Гордана са породицама
18.априла 2018.г. навршава
се седам годинa од смрти

ЗОРИСЛАВЕ
ЂУРЂЕВИЋ

РАДОМИРА
БЛАГОЈЕВИЋА
ОЛУЈЕ
(1933 – 2013)
Време пролази
а ми са поносом чувамо
успомену на тебе
Породица

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

IN MEMORIAM

ЖИВОРАД ПРОКА
РАДАКОВИЋ
(1948 - 2018)
Чуваћемо те у сећању
и помињати по добру
јер си то заслужио
Гордана са пријатељима

5.април 2018.г.
26.04.2018.г. навршава се 23
године од смрти нашег оца

ВИДОЈА ПРОКИЋА
(1933 - 1995)
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15.04.2018.г. навршава се
година од смрти наше мајке

БИСЕРКЕ ПРОКИЋ
(1939 - 2017)

Са поносом и тугом чувамо успомену на Вас. Заувек ћете
бити у нашим срцима, мислима и молитвама.
Ваша деца: ћерке Биљана и Снежана, унуци Немања,
Јанко, Иван, Марија и Милица, зетови Милорад и Новица
6.04.2018.г навршавају се две
године од преране смрти
наше драге

ОЛИВЕРЕ
РИСТИВОЈЕВИЋ
(1964 – 2016)
Никакве године ни време које
пролази, ни за тренутак, не
могу умањити љубав, бол и
тугу коју носимо. Живећеш
заувек у срцима твојих
најмилијих…

АЛЕКСАНДАР АЦА
МИЛИНКОВИЋ
(18.09.1966 – 21.02.2018)
Прошло је четрдесет дана
бола и туге...

Мајка Милица,
браћа Милан и Бранко
са породицама

Неутешни твоји: мама, тата,
Страхиња, Марина, Горан,
Коста и Гајка

1995 - 2018.

АЛЕКСАНДАР АЦА
МИЛИНКОВИЋ
(18.09.1966 – 21.02.2018)
Последњи поздрав од
стрица Пере, Гоце
и брата Бана

МИРКО АТЛИЋ
Као да је било
јуче
Твоји најмилији
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ФУДБАЛ

5.април 2018.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 15. коло

Гуњевац- Чучуге
2:4 (0:1)
15.коло (31.март / 01.април 2018):
Гуњевац - Чучуге
2:4
Рудар (Р) - ОФК Паљуви
1:1
Врело - Полет (ДЛ)
0:1
Јошева - Каленић
0:3
Рубрибреза - Црвена Јабука
3:0
ОФК Стубленица - Полет (Т)
1:2
Слободан: Димитрије Туцовић

1.Rubribreza 10 2 2 27 :11
2.Kaleni}
8 4 2 30 :16
3.Polet (DL) 8 3 3 33 :16
4.Guwevac
7 3 3 24 :20
5.Paquvi
6 5 3 32 :17
6.^u~uge
7 2 5 20 :19
7.D.Tucovi}
6 3 4 20 :12
8.C.Jabuka
6 3 5 20 :24
9.Polet (T)
5 4 5 26 :31
10.Rudar (R)
3 5 6 13 :21
11.Vrelo
1 5 8 13 :33
12.Jo{eva
1 3 10 13 :27
13.Stublenica 0 2 12 12 :36

32
28
26
24
23
23
21
21
19
14
8
6
-1

16.коло (07/08.април 2018- 15.30ч):
Д.Туцовић - ОФК Стубленица
Полет (Т) - Рубрибреза
Црвена Јабука - Јошева
Каленић - Врело
Полет (ДЛ) - Рудар
ОФК Паљуви - Гуњевац
Слободне: Чучуге
17.Коло (14/15.04.2018- 15.30ч):
Чучуге - Димитрије Туцовић
Гуњевац - Полет (ДЛ)
Рудар (Р) - Каленић
Врело - Црвена Јабука
Јошева - Полет (Т)
Рубрибреза - ОФК Стубленица
Слободни: ОФК Паљуви

OP[TINSKA LIGA
“UB”
15.колo (24/25.03.2017):
Памбуковица - Вукона
Докмир - ОФК Таково
Јединство (М) - Слога (В)
Колубара (ЛП) - Бргуле
Мургаш 2012- Шарбане
Стрелац (К) - Омладинац
1.Pambukovica 8
2.OFK Takovo 8
3.Jedinstvo(M) 7
4.[arbane
7
5.Brgule -1
6
6.Omladinac 6
7.Kolubara LP 5
8.Vukona
5
9.Dokmir
5
10.Murga{
3
11.Strelac (K) 4
12.Sloga (V)
3
13.Zvizdar
3

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

1
4
3
4
3
4
5
5
7
7
9
9
9

Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 80.
Судија: Немања Ћећез (Боговађа).
Стрелци: Миливојевић у 76. и С.Симић
у 82. за Гуњевац, а Станковић у 16. и
Марковић у 47., 64. и 84. минуту за
Чучуге. Жути картони: Јаџић, Станојевић (Ч). Црвени картони: Мирковић
(Гуњевац) и Ристић (Чучуге) у 52.
минуту.
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 6, Мирковић 6,
Митровић 6 (Миливојевић 7,5), М.Симић
6 (Јоксимовић -), Спасојевић 7, Кузмановић 6,5, Милошевић 7, Продановић 7,
Илић 7, С.Симић 6,5, Перишић 6
ЧУЧУГЕ: Ковачевић 7, Mих.Јовић 7,
Иванић 7 (Симеуновић 7), Јаџић 7,
Станковић 7, Новаковић 7,5, Ристић 7,
Драговић 7,5, Марковић 8,5, Станојевић
7 (Мир.Јовић 7),Ђуричић 7,5 (Ашковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Марковић (Чучуге)
Меч је почео минутом ћутања у знак
сећања на Слободана Симића- Бојета и
Александра Лукића- Пиргу, две легенде
гуњевачког фудбала који су нас
прерано напустили. Први гол је пао у
режији Ристића, Станковић је најбоље
скочио и погодио главом са 7-8 метара.
Домаћин је потом пропустио "зицер" за
изједначење, штопер на принудном
месту голмана Душан Ковачевић
зауставио је Сашу Симића, а Срба
Милошевић је из слободног ударца
погодио стативу.
У наставку се разгоропадио Немања
Марковић, најпре је искористио "одбитак", а потом и лобовао Боројевића за
0:3. Пропустили су гости велике
прилике за убедљив тријумф, а онда
умало преокрет. Миливојевић је најпре
погодио после соло-продора, а потом и
асистирао Саши Симићу, али је маестрални Марковић само минут касније
отклонио све дилеме.
Општинска лига Уба, 15. коло

Памбуковица- Вукона
0:0

0:0
3:0
2:2
1:0
2:3
1:6
34 :17
24 :18
32 :17
28 :19
18 :12
24 :15
18 :17
21 :22
22 :27
16 :26
21 :36
14 :35
20 :31

29
26
25
24
22
21
19
19
17
13
13
11
10

Стадион у Памбуковици. Гледалаца:
100. Судија: Mарко Поповић (Уб). Жути
картони: Ђукић, Јовановић (П),
М.Антонић, Суботић, Ђ.Антонић (В).
Црвени картон: Филиповић (Вукона) у
90. минуту.
ПАМБУКОВИЦА: Маринковић 7,5,
Мијаиловић 6,5, Милошевић 6 (Глишић ), Митровић 6,5, Ђукић 7,5, Балиновац
6,5, Д.Ненадовић 6, Исић 6 (Јовановић
6), С.Ненадовић 6,5, Радојичић 6,5
(Урошевић 6,5), Миливојевић 6,5
ВУКОНА: М.Лукић 7,5, Димитријевић 7,5,
Ранковић 7, Пуцаревић 6,5 (М.Антонић ), Николић 6,5, Ђ.Антонић 7, Марковић 7,
Филиповић 7, Д.Лукић 6,5 (Суботић -),
М.Антонић 6,5 (Ј.Антонић 6,5), Досковић
6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Димитријевић (Вукона)

МОФЛ Колубара "Исток", 15. коло

Рудар 1945 (Радљево)Паљуви 1:1 (1:1)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 100.
Судија: Миломир Мирковић (Тврдојевац). Стрелци: Станковић у 44. за
Рудар, а Милутиновић у 45. за Паљуве.
Није било картона.
РУДАР 1945: Пејаковић 7, Радић 6,5,
Лазарић 7, Пантелић 7, Страхињић 7,
Теодосијевић 7, Јеремић 7, Живановић
6,5 (Ђаловић 6,5, Ђурђевић -), Станковић 7,5, Радовић 6,5 (Ивковић 7),
Јанковић 7
ПАЉУВИ: Ћургуз 7, Мијатовић 7,
Павловић 7,5, Илић 7, Веселиновић 7,5,
Рашић 7,5 (Ђорђевић -), Пантелић 7,
Јовић 7, Милутиновић 7,5 (Станојловић
-), Миловановић 7, Ранковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Љубомир Станковић (Рудар 1945)
Тврд и равноправан меч који је
завршен правичним исходом, мада
Радљевцима остаје жал за пропуштеном најстрожом казном. Радовић је
шутирао са 11 метара, али се лопта од
пречке одбила далеко у поље. Домаћин
је ипак стигао до предности у финишу
првог дела, Станковић је демонстрирао
снагу и прецизност своје "левице".
Ни тридесет секунди није трајало
вођство домаћих, Павловић је нанизао
неколико играча у продору и послужио
Милутиновића који је лако погодио. У
наставку се истакао Ћургуз једном
добром интервенцијом након шута
Страхињића, на другој страни прилике
имали су Јовић и Миловановић.
Општинска лига Уба, 15. коло

Колубара (Лисо Поље)Бргуле 1:0 (1:0)
Стадион у Лисо Пољу. Гледалаца: 100.
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелац:
Бајић у 28. минуту. Жути картони:
П.Перић, Марко Јанковић, Миладиновић (К), Ранковић, Ђорђевић, Петровић (Б). Црвени картони: Милан Јанковић у 16. и Дамњановић у 87. (обојица
Колубара), а Живановић (Бргуле) у 74.
минуту.
КОЛУБАРА: Н.Перић 7,5, Петровић 7,
Дамњановић 6,5, Станковић 7, Станаревић 7,5, Миладиновић 7, Н.Јанковић
7, Д.Јанковић 7, Бајић 7,5 (П.Перић -),
Ма.Јанковић 7, Ми.Јанковић 6
БРГУЛЕ: Павловић 6,5, Илић 6,5, Хаџић
6,5 (З.Ђорђевић -), Ракић 6, М.Петровић
7, Мирослав Ђорђевић 6,5, Ж.Илић 7,
Живановић 6, Милош Ђорђевић 6,5
(А.Петровић -), Ранковић 6, Јовановић
6,5 (Васић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Иван Станаревић (К)
Велико изненађење у комшијском
дербију! Домаћин се једва "скрпио" да
почне меч са 11 играча, на другој страни
клупа Бргулаца максимално пуна, али
гости нису успели да нађу начин да
савладају Немању Перића.
Прву одличну прилику за Бргуле
имао је Милош Ђорђевић, а после 15
минута игре Милан Јанковић је морао у
свлачионицу због претераних протеста.
Као да је то дало додатни мотив домаћину, а награда је стигла у 28. минутуголман и одбрана Бргула посматрала је
убачену лопту са десне стране, а Бајић
је добро реаговао из близине.
Домаћини су љубоморно чували
вођство, а импоновао је залагањем
Станаревић. Живановић је црвеним
картоном заокружио лош дан за Бргулце, опет је Колубара у финишу остала
са играчем мање, али се резултат није
мењао...

ФУДБАЛ

5.април 2018.г.
Окружна лига Колубаре, 17. коло

Резултати 17.кола (31.март/1.април):
Пепељевац - Младост (Д)
2:0
Тешњар - Тулари
1:2
Брезовица - ОФК Јабучје
1:2
Врело Спорт - Тврдојевац
3:1
Искра - Бањани
0:0
Качер - Јуниор Ново Насеље
4:2
Трлић - ЗСК
1:2
Рибникар - Радник
1:3

1.Vrelo Sport 13
2.Brezovica 11
8
3.Iskra
4.Mladost(D) 8
5.OFK Jabu~je 9
8
6.Bawani
6
7.Ribnikar
5
8.Trli}
5
9.ZSK
10.Pepeqevac 6
5
11.Radnik
12.Junior NN-1 4
13.Tvrdojevac 5
4
14.Tulari
4
15.Te{war
4
16.Ka~er

3
4
6
5
2
1
6
6
6
2
4
7
2
3
3
2

1 61 : 11
2 44 : 17
3 36 : 24
4 43 : 21
6 25 : 19
8 33 : 34
5 22 : 30
6 28 : 29
6 20 : 27
9 28 : 56
8 26 : 34
6 22 : 29
10 25 : 39
10 24 : 38
10 13 : 28
11 28 : 42

42
37
30
29
29
25
24
21
21
20
19
18
17
15
15
14

Најава 18.кола (7/8. април- 15.30 ч):
Младост (Д) - Рибникар
Радник - Трлић
ЗСК - Качер
Јуниор Ново Насеље - Искра
Бањани - Врело Спорт
Тврдојевац - Брезовица
ОФК Јабучје - Тешњар
Тулари - Пепељевац
Најава 19.кола (14/15.април- 15.30 ч):
Тулари - Младост
Пепељевац - ОФК Јабучје
Тешњар - Тврдојевац
Брезовица - Бањани
Врело Спорт - Јуниор Н.Насеље
Искра - ЗСК
Качер - Радник
Трлић - Рибникар

Брезовица- Јабучје 1:2
(1:2)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 100.
Судија: Дарко Тодоровић (Доњи
Лајковац). Стрелци: Гошић у 22. за
Брезовицу, а Живковић у 19. и
Петровић у 30. минуту за Јабучје. Жути
картони: Николић, Руменић (Б), Ракић,
Јоргић, Теодосић, Нинковић, Ђукић,
Петровић (Ј).
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 6,5, Вуканић
6, Савковић 6, Љ.Тојчић 6, Кањевац 6,
Радосављевић 6, Тешић 6 (Ашковић 6),
М.Тојчић 6 (Симић 6), Гошић 6,5,
Руменић 6, Николић 6
ЈАБУЧЈЕ: Теодосић 8, Јоргић 7,5,
Градина 7,5 (Н.Радовановић 7),
Нинковић 7,5 (Ђукић 7), Милошевић
7,5, Живковић 7,5, Павловић 7,5,
Петровић 8, Д.Радовановић 7,5
(Јеленић -), Ракић 7,5, Цвитковац 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Борко Теодосић (Јабучје)
Јабучанци су наставили серијал
"сеча фаворита", овога пута савладали су и другог великог кандидата за
зону. Да ће ово бити његов дан, голман
Борко Теодосић показао је на почетку
меча када је најпре одбранио пенал
Гошићу, а потом и одбијену лопту
истом играчу када је деловало да је гол
неминован. Који минут касније,
Живковић је главом казнио неопрезност домаће одбране након корнера,
да би Гошић на центаршут Савковића
донео експресно изједначење.
Најлепши детаљ меча, испоставиће
се и пресудни, десио се у 30. минутуповратну лопту из шеснаестерца сачекао је Петровић, "севнуо" је полувисоки пројектил који не би одбранила
три голмана! У наставку су јака киша и
ветар разбили ритам утакмице, ишло је
то на руку гостима који су се дисциплиновано бранили, па је остао резултат из првог полувремена.

Окружна лига Колубаре, 17. коло

Рибникар (Пецка)- Радник 1:3 (0:1)
Стадион у Пецкој. Гледалаца: 200. Судија: Вукашин Баратовић (Ваљево).
Стрелци: Ђурић у 65. за Рибникар, а Хаџић у 35., Симић у 60. и Илић у 90. минуту
за Радник. Жути картони: Марковић, Живановић (Рб), Т.Живковић, Ракић, Илић
(Рд). Црвени картони: Милутиновић (Рибникар) у 80. и Цветић (Рибникар) у 90.
минуту.
РАДНИК: Радовановић 8, Јовић 8, В.Живковић 8, Ракић 7,5, Петровић 7,5, Илић
8,5, Симић 8, Т.Живковић 7,5 (Јоцић -), Хаџић 8, Ф.Луковић 8 (Софронић 7,5),
Митровић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Филип Илић (Радник)
Одлично издање Убљана на далеком гостовању, тренерски тандем
Станојевић- Илић је сигурно водио битну утакмицу, а по идеалним шансама
победа је могла бити и убедљивија.
Никола Хаџић се најпре прописно испромашивао, али је зато дубинску лопту
Ракића искористио за вођство Радника. После лепе акције Митровића и Илића,
искусни Симић је рутински погодио даљи угао, али је домаћин казнио конфузију
у одбрани Убљана да се врати у меч. Истакао се након тога голман Радовановић
сјајном интервенцијом, а најбољи актер меча Филип Илић је отклонио све
дилеме у финишу након лепе асистенције Софронића.

ФК Радник (Уб)
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Окружна лига Колубаре, 17. коло

Врело Спорт- Тврдојевац
3:1 (1:0)
Стадион СЦ "Матић". Гледалаца: 50.
Судија: Петар Нешковић (Уб). Стрелци:
Ристовски у 16. из пенала, Симић у 61. и
Анђић у 82. за Врело Спорт, а Петровић у
87. минуту за Тврдојевац. Жути картони:
Д.Матић, Симић (В), Ранковић, Симић,
Марковић (Т).
ВРЕЛО СПОРТ: Јовановић 7, Павловић
7, Леонтијевић 7, Јолачић 7, Д.Матић 7,5,
Јанковић 7,5 (И.Матић -), Милошевић 7,5,
Ристовски 7,5, Симеуновић 7 (Анђић
7,5), Новаковић 7, Симић 7,5 (Јевтић -)
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 6,5, Васић 6,
И.Ранковић 6,5, Јовановић 6,5, Симић
6,5 (Брдаревић -), Миловановић 6,
А.Илић 6,5, Мирковић 6,5 (Јовић -), Ракић
6,5, Марковић 6, Н.Илић 6 (Петровић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Вукашин Милошевић (Врело Спорт)
Јак ветар омео је актере да покажу
бољу игру, али победа лидера ниједног
тренутка није долазила у питање.
Врељани су до предности стигли са
"креча", Јолачић је повучен у одсудном
тренутку, а Ристовски је погодио са 11
метара. Искусни везиста је био асистент
код другог гола, Симић је побегао
дефанзивцима Тврдојевца и погодио
супротни угао.

Сигуран са пенала: Ристовски
Улазак Анђића донео је додатну
сигурност Врело Спорту, украо је лопту
одбрани гостију, предриблао голмана и
послао лопту у празну мрежу. Опуштање
домаћих у финишу кажњено је почасним
голом, Петровић је пресекао лопту и
поставио коначан резултат.
Окружна лига Колубаре, 17. коло

Трлић- ЗСК (Ваљево)
1:2 (1:1)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 50.
С уд и ј а : В л а д и м и р С т о ј а н о в и ћ
(Ваљево). Стрелци: Савић у 11. за
Трлић, а Ћосић у 31. и 90. минуту за ЗСК.
Жути картони: Величковић, Марковић
(Т), Јовановић (ЗСК).
ТРЛИЋ: Миросављевић 6,5, Марковић 6
(Живановић 6,5), Лазић 6, Танасијевић
6,5, Ђурић 7, Давидовић 6,5
(Радивојевић -), Савић 6,5, Поповић 7,
Иконић 6, Величковић 6, Цвијић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Лазар Ћосић (ЗСК)
Почетак утакмице није најављивао
лош крај за домаће- Давидовић је
центрирао са десне стране, а Савић
главом са "петерца" послао лопту у
мрежу преко голмана Ваљеваца.
Погодили су гости стативу у 25. минуту,
након чега је "севнула" контра Трлића,
али је добар шут Поповића укротио
чувар мреже гостију.
Много слабији фудбал у наставку,
вероватно су врменске (не)прилике
утицале на то, а Трлић јалову иницијативу није успео да претвори у прилике. Када је деловало да је "реми"
известан, искусни Иван Ђукић је избегао офсајд-замку и послужио Ћосића
који је лако погодио са пет метара.
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УБЉАНИ ПРЕКИНУЛИ НЕПРИЈАТНУ МИНИ-СЕРИЈУ

Српска лига "Запад", 20. коло

Тутин - Јединство 0:1 (0:0)

ПРВА ПРОЛЕЋНА
РАДОСТ У ТУТИНУ
- Бељић уз помоћ голмана Алића донео бодове са тешког
гостовања. - У ванредном колу на "Џаји" гостовао
Железничар из Лајковца, на Васкрс матине у Љубићу.

Стадион у Тутину. Гледалаца: 200. Судија:
Урош Вуковић (Крагујевац). Стрелац: Бељић у
68. минуту. Жути картони: Бељић, Поповић
(Јединство).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Којић 7 (Љубичић
-, Брадоњић -), Н.Радојичић 7,5, Поповић 7,5,
Гавриловић 7,5, Сајић 7,5, Стаменковић 7,5,
Рајовић 7,5, З.Радојичић 7, Бељић 7,5,
Радивојевић 7 (Д.Јовановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Велимир Поповић (Јединство)

Нису Убљани отишли у Тутин у најбољем расположењу, на два
пролећна пораза надовезали су се и кадровски проблеми уочи саме
утакмице- болест је из строја избацила Мирка Андрића, а
повреда Милана Лукића, уз већ најављено одсуство
ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА ИМАЛИ
Владимира Крстића који се повредио у пријатељском
УСПЕШАН МЕЂУНАРОДНИ НАСТУП
одмеравању са омладинцима. Морао је Верољуб Дуканац да
меша карте, поново се на терен вратио Дејан Стаменковић, али
на десном боку, док је уз леву аут-линију шпартао Марко
Рајовић. У стартну поставу улетео је и Зоран Радојичић, а
опоравак Сајића и "бонуса" Којића пуно је значио црвенобелима на далеком гостовању.
Већ су уводни минути показали оно што је било јасно по
Омладинци убског Јединства, предвођени
самом доласку- јак ветар и изузетно лош терен нису
тренером Мирославом Билићем, били су учесници
дозвољавали течнију игру, дисциплинованом игром испред
престижног интернационалног турнира "Трофео
голмана Јовановића "закључан" је шеснаестерац, а како је
Адриатико", одржаног у Риминију од 31. марта до 1.
време одмицало било је све јасније да Убљани могу и више од
априла. Црвено-бели су, мало због чудног система
бода у дуелу са тимом који је у прошлом колу сензационално
такмичења, много више због судијских фалш-нота,
сменио лидера крај Дунава.
завршили у борби за 3. место коју су добили са 1:0, али је
Детаљ одлуке десио се у режији Бојана Бељића, али су
општи утисак да су Убљани показали најбољи фудбал у
сплет срећних околности и несигурни голман Алић кумовали
конкуренцији италијанских, немачких, аустријједином голу на утакмици. Скоро са центра игралишта, Бељић
ских...клубова и фудбалских школа.
је из окрета послао дијагоналу на десну страну, лопта ношена
ветром успаничила је голмана Тутина и на крају постала
У групном делу такмичења, Билићеви пулени имали
нерешива загонетка за њега! Иако је било спортске среће у тој
су 5 ривала (мечеви се играли два пута по 20 минута), а
ситуацији, вреди истаћи велике прилике Љубичића (погодио
на премијери је савладана италијанска школа фудбала
спољну мрежу), изузетно покретног и ангажованог Поповића и
Зевио голом капитена Грујичића из пенала. Потом је,
Зорана Радојичића, док се на другој страни само једном гол
испоставило се касније, у одлучујућем мечу за прво
Ивана Јовановића нашао у опасности. Искусни чувар мреже је
место у групи судија скројио резултат меча- поништен је
правовремено ушао у шут Сибиновићу, па су црвено-бели
гол Убљана при резултату 1:1, потом и признат изузетно
могли да прославе своју прву пролећну победу:
сумњив школи фудбала Спинео Сантранђело (каснији
- Вратили смо самопоуздање и осмехе на лице после
победник турнира), па су убедљиве победе против три
лошег старта, а данашњи меч је показао да имамо јаке адуте у
немачке екипе- 3:1, 6:0 и 5:1 донеле само друго место. По
момцима који нису били у првом плану на старту пролећа.
систему такмичења, није било полуфинала, већ су
Играли смо са пуно енергије и борбено, али мирно и
другопласиране екипе Јединство и Парма Аудаће играле
сконцентрисано. Необичан гол је награда за огромно залагање
за треће место, а голом Ненада Тмушића лидер
играча. Имамо само који дан за опоравак од дугог пута, у среду
Омладинске Колубарско-мачванске лиге је заокружио
стижу комшије из Лајковца са својом рачуницом за опстанак,
упечатљиву фудбалску презентацију на "чизми". У
али је имамо и ми и врло је јасна- прва пролећна победа на
прилог томе иду и награде Огњену Стефановићу као
нашем стадиону- јасан је био после меча тренер Јединства
најбољем стрелцу и Бојану Петровићу као голману
Верољуб Дуканац.
Б.Матић
турнира, а свих 20 играча које је Билић повео осетили су
атмосферу интернационалних утакмица.
Б.Матић

„БРОНЗАНИ“
УБЉАНИ

ОДБОЈКА
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА КОЛО ПРЕ КРАЈА ОБЕЗБЕДИЛЕ ШАМПИОНСКИ ПЕХАР

СУПЕРЛИГА СТИЖЕ НА УБ
- У дербију сезоне, Убљанке савладале ФОК у новосадском СПЕНС-у.
- Партија за памћење бриљантне Соње Каришик. - Уб поздравља
своје шампионке у суботу од 19 часова у Хали спортова.
Дописују се странице историје
убске женске одбојке- све златнијим
словима! Оно што је на почетку сезоне
изгледало као ‘’научна фантастика’’,
сада је реалност коју не може да
промени ни последње коло прволигашког каравана - Уб ће у наредној
сезони играти елитни ранг такмичења,
гледаћемо на убском паркету Визуру,
Звезду, ТЕНТ, Лајковчанке..., а ма колико
неочекиван био тај успех- апсолутно је
заслужен и чист као суза!
У дерби сезоне, девојке тренера
Дејана Стојковића ушле су са великом
психолошком предношћу и у бољој
форми. Победа вишка дала им је
могућност да и у случају пораза имају
другу меч-лопту на свом паркету против
Роде, али су Убљанке жарко желеле да
пехар обезбеде баш на паркету ривала
који је скоро две трећине првенства
провео на лидерској позицији. Први сет
је заличио на онај из јесењег убског
дербија- играло се у серијама, две сетлопте гошће нису искористиле, али јесу
трећу за освојен први сет на разлику.
Предност од 10:5 у другом сету
наговештавала је да би можда прича о
дербију могла да прође без драме, али
ФОК није случајно у самом врху.
Изменама је тренер домаћих Меденица
дошао до жељеног ритма, слабији
пријем је утицао и на убојитост убског
напада, па је резултат поравнат.
Криза се протегла и до половине
трећег сета, а онда је Соња Каришик
феноменалним потезима најавила да
израста у јунака меча. Низала је поене из
смеча и блока, пратила ју је Бојана
Мартиновић, па су Убљанке дошле до 4
сет-лопте на 24:20. Опуштање је донело
непотребну драму, пришле су Новосађанке на 23:24, али је Бојана Мартиновић успешно окончала трећи сет. Нису
се ни тада предале Новосађанке, на
20:17 за ФОК деловало је да смо близу
тај-брека, а онда је на сервис-линију
стала Соња Каришик и ту остала до
краја меча. Феноменална серија од 8:0
била је сигнал за шампионско славље, а
најбољи актер меча дала је своје
виђење дербија сезоне:

Прва лига Србије, 21. коло

ФОК (Нови Сад)- Уб 1:3
(25:27, 25:20, 23:25, 20:25)
Мала хала СПЕНС-а у Новом Саду.
Гледалаца: 100. Судије: Јанковић
(Стара Пазова), Јованчић (Београд).
УБ: Лазић 1 (либеро 1), Драшковић,
Дробњак 8, Петровић 7, Николић
(либеро 2), Мартиновић 23, Киселчић,
Јелић 5, Митровић 4, Каришик 24,
Поповић 3, Јаблан.
Прва лига Србије, 20. коло

Футог - Уб 0:3
(21:25, 13:25, 13:25)
Хала спортова у Футогу. Гледалаца: 50.
Судије: Милошевић (Београд), Шућур
(Нови Сад).
УБ: Лазић (либеро), Драшковић,
Дробњак, Петровић, Мартиновић,
Јелић, Митровић, Поповић, Каришик,
Вуловић.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Соња Каришик
- Прави дерби, све честитке
домаћину који је играо одличну одбојку,
али наша екипа има толику жељу за
победом која нас вуче и када не иде све
како треба. "Прштао" је паркет од борбе
и емоција, било је много поена са
неколико контри, а захваљујући нашој
енергији и квалитету- већина их је
отишла на нашу страну. Оставили смо
срце на терену, мислим да смо
заслужиле једно право шампионско
славље са нашим навијачима које ћемо,
надам се, украсити и победом против
екипе Роде- рекла је Соња Каришик,
средњи блокер која је већ харала
Суперлигом у дресовима Поштара и
ТЕНТ-а.
У шампионском заносу, тренер
Дејан Стојковић је акценат пребацио на
рачун тимског духа екипе:
- Херојска сезона, девојке су, уз
своје пословне и породичне обавезе,
оставиле снагу за тренинге и утакмице,
а велики наш адут је био "дугачка" клупа
која је и мени додатно олакшала посао.
За својих 13 година рада, не памтим
неизвеснију и уједначенију лигу, имали
смо и неколико киксева, али нас је глад
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за победама и титулом водила напред.
Искуство наших играчица, од којих је,
практично, половина већ играла елитни
ранг, омогућило нам је да останемо
мирни када су се отворила врата
Суперлиге. Ово је вечерас био дипломски рад генерације која у великом стилу
улази у историју убске женске одбојке.
Најмање што Убљани могу да ураде
за своје вишеструке шампионке је да до
последњег места испуне убску Халу
спортова у суботу од 19 часова- Рода ће
бити гост на шампионском слављу, осим
добре одбојке, очекује се и права
свечарска атмосфера коју смо већ
неколико пута видели у режији управе
клуба. Овога пута, сразмерно велични
успеха, можемо очекивати и спектакл
највећих димензија- зато у суботу на
време заузмите ваше место у спортској
хали...
Б.Матић

22

СПОРТ

5.април 2018.г.

УБСКИ БОРЦИ РАДЕ ПУНОМ ПАРОМ

ОСВАЈАЊЕ
НОВИХ ГРАНИЦА
Нема одмора за убске кик-боксере, добар глас се
далеко чује, па су такмичари КБК "Соко" већ почели да
освајају просторе и ван граница Србије. Перјаница клуба
Дарко Бошковић био је део борилачког спектакла "Ноћ
гладијатора" у Чапљини (БиХ), позив организатора
оправдао је пласманом у финале, а тамо је бољи од њега
био одлични Хрват Лука Доздор. Треба истаћи да су мечеви
"рађени" по професионалним правилима- без заштитне
опреме у виду штитника и кацига. Пре тога, Бошковић је
наступао на турниру "Serbian Open 2018", у хали "Ранко
Жеравица" на Новом Београду окупили су се борци из
Индије, Словачке, Хрватске и других земаља, а такмичење у
К1 категорији до 67 кг. завршио је у четвртфиналу након
једне победе и пораза. Запажен наступ имао је Игор
Павловић (рођен 2002., до 54 кг.), Македонац је био
успешнији у полуфиналу, али је млади Убљанин "бронзом"
у потпуности испунио очекивања на јаком такмичењу.
Почетком марта у сали СД "Раднички", седам младих
бораца је у дисциплини Кик-лајт понело чак шест медаља
кући- Вук и Ђорђе Мијатовић, Никола Стојановић, Урош
Ненадовић и Дејан Ивановић су први пут осетили чари
борилишта, уз већ "искусније" Јовицу Симића и Игора
Павловића. Све ово је била одлична увертира за наредне
изазове, а први наредни је првенство Србије средином
априла у Власотинцу:
- Ове године апетити расту, организационо смо
подигли клуб на степеник више уз свесрдну помоћ
општинске власти која је препознала наш ентузијазам. Сала
је пуна нових полазника и деце, рекреативне групе раде
пуном паром, а коначно кик-бокс није више асоцијација за
нешто бесмислено и апсурдно. Пристојност у понашању,
одличан успех у школи и радне навике остају приоритети у
нашем раду са децом- поручио је неуморни председник КБК
"Соко" Александар Кандић.
Б.Матић

КБК „Соко“ Уб

КОШАРКАШИ НА КРАЈУ СЕЗОНЕ

ЈОШ ЈЕДАН МЕЧ
У последњем мечу регуларног дела сезоне, кошаркаши
Уба савладали су на свом паркету ваљевски Студент
резултатом 85:79 (24:22, 20:21, 17:20, 24:16). Најефикаснији у
редовима домаћих били су Ћирковић са 24 и млади Андрија
Пантелић са 17 поена.
"Младосташи" су свој последњи меч одиграли у Шапцу
против екипе М-015 и поражени су са 99:69, а уз
најефиканијег Урошевића са 20 поена истакли су се и дечаци
Милошевић, Ашковић и Андреј Ђурић. Много битније за
млађи убски клуб је одличан наступ генерације 05/06 на
међународном турниру у Ужицу, до закључења броја
"младосташи" су успели да обезбеде пласман у финале
против Варде из Вишеграда.
До краја сениорске сезоне, формално је остао још један
меч за пласман- убски тимови ће играти против ривала из
групе "Запад 2" на неутралном терену за коначан пласман
Друге регионалне лиге.
Б.М.

РУКОМЕТ

5.април 2018.г.

УБСКИ РУКОМЕТАШИ ПОЛОВИЧНИ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

ОПУШТАЊЕ БЕЗ КАЗНЕ
ПРОТИВ „ФЕЊАРАША“
Убски рукометаши су лоше
отворили меч у Лазаревцу, уз толеранцију судијског пара домаћи су
повели са 5:0, па 7:1. Ипак, пулени
Дејана Лукића су се вратили у меч до
паузе, средином другог дела преокренули резултат на 17:15, али је тада
поново ступио на сцену тандем дама
који је убске рукометаше послао на чак
18 минута "хлађења"! Константна
предност од човека више, у појединим
фазама меча чак и два, вратила је меч
на воденицу домаћих, па су бодови
остали у Лазаревцу...
Mеч са Лозницом на домаћем
паркету био је добра лекција младим
убским рукометашима да се ниједан
противник не сме потценити. Млак
приступ у одбрани омогућио је Лозничанима да се разиграју, па се на паузу
отишло са два гола предности за најслабији тим лиге.
Неизвесност у наставку је
трајала још десетак минута, а онда су
Убљани упалили моторе. Милекић је
међу стативама пумпао самопоуздање екипи, Вукосављевић контрама наплатио његове добре одбране, а
и са другог крила стигао је допринос у
виду младог Богићевића. Најефикаснији био је леворуки Вилотијевић,
искусни Рогић, Стокић и Тадић су
одрадили свој део посла, па се питање
победника више није постављало:
- Следи нам гостовање Раковици
где резултатски немамо велике шансе,
а следећа два меча против Прве искре
кући и Гучева на страни су наше
прилике да увећамо бодовни скорнајављује тренер Уба Дејан Лукић.
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ДРМЛ "Центар", 10. коло

Уб - Лозница 34:28 (14:16)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 80.
Судије: Петровић (Ваљево), Живојиновић
(Лазаревац). Искључења: Уб 8, Лозница 6
минута. Седмерци: Уб 2 (2), Лозница 4 (3).
УБ: Јовановић (3 одбране), Радојчић,
Вукосављевић 6, Пајовић, Богићевић 3,
Тадић 3, Вилотијевић 8, Мандић, Стокић 3,
Драгишић 1, Милекић (9 одбрана, 1
седмерац), Рогић 2, Ранковић 1, Миловановић 3, Максимовић 4, Петрић.
ДРМЛ "Центар", 9. коло

Лазаревац - Уб
25:21 (13:11)

Никола Вукосављевић

ОДЛИЧНЕ
МЛАЂЕ СЕЛЕКЦИЈЕ
Све похвале иду и на рачун
млађих селекција убских рукометаша- дечаци 2003. годиште
пребродили су у Ваљеву први ниво
на теиторији Мачванско-колубарског
региона, у сјајном финалу са
Металопластиком поражени су са
19:18, али су и Шапчани и Убљани
изборили пласман на други ниво где
им се прикључују екипе из Београда
и Источне Србије. У лиги Београда,
исту селекцију уз момке рођене 2002.
очекује четвртфинале плеј-офа са
Земуном, док су и дечаци Љубе
Марковића рођени 2005. успешно
одрадили посао на регионалном
такмичењу у Ваљеву.
Б.Матић

Хала СРЦ "Колубара" у Лазаревцу.
Гледалаца: 50. Судије: Милица Зарић,
Теодора Шантрић (Београд). Искључења:
Лазаревац 10, Уб 18 минута. Седмерци:
Лазаревац 2 (2), Уб 4 (4).
УБ: Јовановић, Радојчић 1, Вукосављевић
2, Пајовић 1, Богићевић, Тадић 6, Вилотијевић 2, Петрић, Стокић, Драгишић, Мандић,
Рогић 4, Ранковић, Миловановић 2, Матић,
Максимовић 3.

ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА "ЦЕНТАР"
ГРУПА - БЕОГРАД
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11.коло (14.април 2018):
Раковица - Уб
12.коло (21.април 2018):
Уб - Прва Искра (Барич)
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