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УБ ДОБИЈА ХОТЕЛ ПО ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА

ОТВАРАЊЕ У ЈУНУ
Започета и друга фаза радова на изградњи
спа-центра, који ће поседовати многобројне
садржаје попут затвореног базена, сауне,
парног купатила, собе за масажу и теретане.
Изградња хотела на некадашњем убском Вашаришту тече
планираном динамиком. Како су инвеститори из предузећа
„Сани Еко Вита“ најавили, отварање овог велелепног здања,
вредног преко сто милиона динара, очекује се током јуна, када
ће овај угоститељски објекат примити и своје прве госте. У току
су завршни радови на ентеријеру и фасади објекта укупне
површине 2.200 метара квадратних, а током прошле недеље
започета је и изгадња спа-центра који ће се простирати на 350
квадрата. Овај додатни објекат, који ће радити у склопу хотела,
поседоваће многобројне садржаје попут затвореног базена,
сауне, парног купатила, собе за масажу, теретане и
свлачионице.
- Једина разлика у односу на планове, које смо изнели
током постављања камена темељца прошле јесени, је да друга
фаза радова, која подразумева изградњу спа-центра, почиње
данас, а не 2019.године како је првобитно планирано. Жеља
нам је да комплетан објекат пустимо у рад половином јуна.
Услуге спа-центра моћи ће да користе сви Убљани, а не само
гости хотела, и то под одређеним условима који ће бити
прилагођени стандарду грађана ваше општине- истиче за „Глас
Тамнаве“ инвестотор Бојан Лазић.

Изградња хотела на Убу је добра инвестиција:
Дејан Маричић и Бојан Лазић
Хотелом ће управљати фирма „Саруна“, позната кућа која
се бави велнесом и спа-центрима. Њен власник Дејан Маричић
задовољан је досадашњом динамиком радова и тврди да ће
хотел на Убу својом понудом моћи да парира сличним
објектима који се налазе широм Европе.
- У питању је висок ниво квалитета хотела који ће имати
четири звездице, али и са неким садржајима који ће бити на
нивоу пет звездица. Спа-центар ће у операцијама и у опреми
имати премијум квалитет, а у исто време ће моћи да прими 20
људи. Посебан акценат стављен је на понуду семинара за
компаније, што ће привући велики број гостију да дођу на Убнаглашава Маричић.
Хотел ће имати понуду хране и пића у склопу ресторана,
20 соба, један апартман, конференцијску салу за семинаре од
100 квадратних метара, маркет, банку, киоск и неколико
продавница.
Милован Миловановић

ДА ЦРКНЕ КРАВА

К

ажу, у Србији, више се воли да
комшији цркне крава, него да се
сопствена отели... Али, кажу и оно
да ‘’прво иде комшија, па кошуља’’. Има
примера који потврђују и једну и другу изреку.
Недавно, у једном тамнавском селу, напуштени и
подивљали пси направише покољ оваца у неколико
домаћинстава. Разуме се, у помоћ су, прве притрчале
комшије. Помогли су колико је ко могао. Живот се
наставља и поред огромне материјалне штете. Човек
мора све да издржи, кажу људи загледани негде у
далеки крајолик села. Комшија је најближи, док стигне
род рођени - може да буде касно... И - ко зна шта нас
још чека!
Е, сад! Где је ту оно ‘’да комшији цркне крава’’? Има и
то јер се један излану: ‘’Кад би се десило да неко
употреби, на пример, легално оружје (ловачку пушку)
и заштити од подивљалих животиња своју (или туђу)
имовину, већ би му, ујутру, надлежни закуцали на
врата са питањима у вези Закона о заштити
животиња’’. (Читај: паса луталица). Одузима се пушка,
а док докажеш да је било у нужној одбрани, да ниси
крив, да, можда, чак, ниси ни употребио оружје,
ревносни органи одраде свој посао. Нађе се, увек,
неко да пријави. Неко ко би више волео да ‘’она крава’’
цркне...
Разуме се да се Закон мора поштовати. Али, како то?
Зар нема комшијске солидарности? Па, нешто би
могло и да се прећути. Ваљда!
Питање које следи: Да ли би комшија одговарао пред
Законом и због тога што је, мотком, ударио разбеснелу
џукелу? Да ли би то било насиље над ‘’јадним и
незаштићеним животињама’’?
А онда се спектар сличих питања шири. Како се долази
до "оперативних података" О нечијем "неиспуњавању
услова" из тачке те и те, става тог и тог...? Може, кажу
надлежни, комшија (или неко близак) из освете да
пријави, патрола да однесе оружје уз издавање
уредне потврде о привременом одузимању и...
‘’Збогом, оружје’’ не буде, само, наслов романа и
филма из прошлости. Јер, кад треба да се врати,
испрече се ‘’оперативни подаци’’ који имају такву
природу да морају да се држе у тајности - чак и од
онога на кога се односе (?).
Дакле, човек може да представља потенцијалну
опасност, а да и није свестан тога. Можда смо сви под
неком истрагом? Уосталом, европски закони, који нам
служе за углед, су очигледно неусаглашени са нашим
стандардима и људском природом. Упркос свему,
насиље у породицама и број убистава се не смањују.
Напротив. Вести су неумитне.
У селима крађе стоке и других вредности нису ретка
појава. Додуше, тога нема у саопштењима за јавност,
али су, зато, вести о откривању дроге све чешће (?).
Има је, бре, на сваком кораку.
Онај мештанин села у којем су пси узели крвави данак
је знао све ово. Помогао је комшији и отерао
животиње. Наравно, мотком, и - није ударио пса!
Лично се кунем иако нисам био ту. Јер, био сам
присутан у много безазленој ситуацији кад је оружје одузето. Једна од заинтересованих страна је хтела,
једноставно, да се освети лажним сведочењем. Па
макар цркли и крава и... теле. Али, Закон је, ваљда,
исти за све! Ваљда...
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У НАСЕЉУ „МУРГАШ”

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ГЛАВНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
Вредност радова је 105 милиона динара, а инвеститор је ЕПС. – Током лета биће завршен и
саобраћајни прикључак у раскрсници улица ЈНА и 8. марта, чиме ће новоизграђена улица
имати излаз на државни пут Уб-Ваљево
У току је изградња прве улице у
новом урбаном насељу „Мургаш”, где
ће се организовано пресељавати
становништво са простора обухваћеног
будућим површинским копом „Радљево”. У питању је прва фаза радова на
овој основној саобраћајници дугој 1,3
километра, која ће имати
коловоз
ширине седам метара, тротоаре по 2,75
метара са обе стране и два метра
зеленог појаса. Осим нове улице, биће
изграђена и комплетна инфраструктура:
водовод, кишна и фекална канализација, јавна расвета и телекомуникације, а инсталације ће бити постављене дуж зеленог појаса. Вредност
пројекта је 105 милиона динара, инвеститор је Електропривреда Србије, док
радове изводи конзорцијум састављен
од убских предузећа „Леон” и „Лукс
Електро”, као и фирме „Неимар пут” из
Малог Црнића.
Планирани рок за
завршетак посла је 150 дана и по
његовом окончању биће урађен и
саобраћајни прикључак у раскрсници

Дарко Глишић и Драган Леонтијевић током обиласка радова

Почетку радова на овој инвеулица ЈНА и 8. марта (преко пута
стоваришта „Рака”), чиме ће ново- стицији присуствовао је председник
изграђена улица у насељу „Мургаш” општине Уб Дарко Глишић и том
приликом најавио да ће у наредном
имати излаз на државни пут Уб-Ваљево.
периоду бити израђен и пројекат
наставка улице до државног пута
НАКОН ИСТОРИЈСКОГ УСПЕХА ЖОК „УБ“
Бргуле-Стубленица-Лајковац.
- Остаје да током ове године
завршимо пројекат за преостали део
нове улице и припремимо неопходну
документацију, како би је на пролеће
Руководство општине Уб, на челу такмичења у земљи. Ове године се
или лето следеће године у другој фази
са председником Дарком Глишићем, навршава десет година од како сам у
комплетно завршили и спојили са
организовало је, у суботу 24.марта, клубу и бољи поклон од овог нисам
Липњаком. Тиме ћемо изместити читав
свечани пријем за шампионке Прве могао да добијем. Хвала вам за све
тешки саобраћај из града, због чега ће
лиге Србије у одбојци и нове чланице радости које сте нам донели у послеова обилазница представљати спас,
Суперлиге. Женски одбојкашки клуб дњих десет месеци, али и, рекао бих, у
нарочито када буде отворена траса
„Уб“ коло пре краја првенства обезбе- задњих пет година током којих смо
аутопута. Ради се о великој инведио је челну позицију на табели, а уочи успели да прескочимо чак четири ранга
стицији, само прва фаза кошта 105
последњег меча са београдском Ро- такмичења- поручио је Глишић, у свом
милиона динара, без прикључка на
дом на Убу, током пријатног разговора обраћању шампионкама.
државни
пут и без другог дела, што ће,
са доскорашњим председником клуПо његовим речима, након сабитакође, бити прилично скупо, рекао је
ба, одбојкашицама су уручени симбо- рања утисака из претходне сезоне, и
Глишић.
лични поклони као знак захвалности прославе титуле која ће бити органина остварењу највећег успеха у исто- зована ових дана, ЖОК „Уб“ ће полако
рији убских спортских колектива.
започети организационе припреме за
- Ми смо град који препознају по наредну суперлигашку сезону, које
једном другом мало масовнијем подразумевају и одређена појачања у
спорту, али је, ипак, одбојка та која је стручном и играчком кадру.
успела да дође до највишег ранга
Милован Миловановић

ПРИЈЕМ ЗА ШАМПИОНКЕ

Прва фаза радова
трајаће пет месеци

Највећи успех убског колективног спорта:
ЖОК Уб са руководством општине Уб

Радови на првој фази биће
завршени у предвиђеном року од пет
месеци, обећао је Драган Леонтијевић,
власник убског предузећа „Леон”.
„Добро смо кренули са радовима,
задовољан сам динамиком и пошто
овде нема много препрека, очекујем да
наш део посла урадимо у року и
квалитетно. Скоро нисмо радили тако
широку улицу, од седам метара и са
зеленим појасом, кроз који пролази
комплетна инфраструктура, тако да у
трупу улице нећемо имати инсталације“, појаснио је Драган Леонтијевић,
власник предузећа „Леон“, које је на
челу конзорцијума извођача прве фазе
радова на саобраћајници у насељу
„Мургаш”.
Д.Недељковић
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "УБ"
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ОДРЖАН ПРВИ ПРОЛЕЋНИ УБСКИ ФЕСТИЋ

КОЦЕЉЕВЦИ АПСОЛУТНИ ПОБЕДНИЦИ
Све похвале Предшколској установи на одличној организацији драмских сусрета
Вртића из Колубарског и Мачвнског округа, где је приказано седам представа
Након четири дана позоришне игре, лепоте и дружења,
радости и навијања, 5. априла спуштена је завеса на први
Пролећни убски фестић, драмске сусрете Вртића из
Колубарског и Мачванског округа у организацији Предшколске установе „Уб“. У такмичарском програму приказано је
седам представа деце из Ваљева, Мионице, Лајковца, Љига и
Коцељеве, а апсолутни победник је „Ружно паче у потрази за
породицом“ Предшколске установе „Полетарац“ са
освојених пет награда. Поред дипломе за најбољу представу
у целини, Коцељевцима су припале и награде за сценографију и костимографију, као и две глумачке - за најбољу
мушку улогу Петру Станићу (Доктор Петао), а Анђели Ђермановић за главну женску улогу (Мама Патка).
Стручни жири укупно је доделио три равноправне
дипломе за главне женске улоге и преостале две отишле су у

Добитници награда

Представа "Пут око света" у извођењу убских малишана

руке Софији Бушић за тумачење лика Звездане у представи
„Звездана и Уображенко“ љишке ПУ „Каја“ и Иви Крсмановић
за улогу Златокосе у истоименом комаду Предшколске групе
„Пинокио“ из Ваљева. Најбољу мушку епизодну улогу
остварио је Вања Удовичић као Дворска луда у „Снегу плаве
боје“ ПУ „Милица Ножица“ из Ваљева, диплома за најдуховитију представу додељена је „Звездани и Уображенку“, а
друга награда за костим ваљевској „Златокоси“. Диплиму за
најбољи музичко-сценски приказ освојио је мјузикл „Baby
eurosong“ ПУ „Лептирић“ из Лајковца, за најбољу музику
„Деда Мразова дијамантска свадба“ ПУ „Невен“ из Мионице,
док је наједукативнија представа „Патуљци саветују“
шабачке ПУ „Наше дете“. Представе је оцењивао жири у
саставу: Јасмина Ашковић, професор српског језика и
књижевности, Марија Близањац, професор разредне наставе
и Александар Тадић, глумац и редитељ Аматерског позоришта „Раша Плаовић“.
Све представе изведене су у Дому културе, а са великом
пажњом пратила их је расположена мала публика, полазници
убског Вртића, активно учествовала у њима и својим
бодрењем учинила пуно на стварању правог позоришног
амбијента у сва четири фестивалска дана. Били су то
мелемни и окрепљујући дани и за њих и за њихове госте, јер
је први фестивал дечјег драмског стваралаштва одисао

Последњег фестивалско дана, а након церемоније
проглашења најбољих и доделе награда, старија група
Предшколске установе „Уб“ је у част победника одиграла
изванредну представу „Пут око света“, коју су дуго и
вредно припремали са својим васпитачицама Верицом
Заклан и Мирјаном Дринчић.
маштовитошћу, ентузијазмом, лепршавошћу, талентом и
позоришном чаролијом најмлађих. И када прерушени у друге
каткада забораве текст, кад позоришно сричу и муцају, и кад
сувише машу рукама по ваздуху или су укочени и када
промаше сцену – деца увек погоде мету смисла лепоте игре.
Све похвале иницијатору и домаћину ове манифестације, колективу ПУ „Уб“, јер је према једногласној оцени
свих учесника Први убски фестић у сваком погледу био
одлично организован и што је такође веома битно протекао је
у опуштеној и лепој атмосфери. Општина Уб, као генерални
покровитељ манифестације, на прави начин је разумела
сврху и значај сценских сусрета најмлађих, а придружили су
јој се и други бројни спонзори својим уздарјем и помоћи и
тиме допринели њеном успеху. Посебну похвалу заслужује и
васпитачица Мирјана Симић, идејни творац позоришног дружења деце и васпитача Колубарског и Мачванског округа, које
ће, према речима директорке убског Вртића Гордане Милосављевић Марковић бити настављено следећег пролећа, кад ће
добри дух позоришта поново доћи на Уб.
Д.Н.

ИНФРАСТРУКТУРА- ОПШТИНА УБ
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ОТВОРЕНА СЕЗОНА АСФАЛТИРАЊА

НОВИ ПУТЕВИ
У ТРИДЕСЕТ УБСКИХ СЕЛА
У питању је само прва фаза радова на
локалној путној мрежи, док ће у другој
половини године асфалтне деонице добити
још најмање десетак села
Захваљујући
наставку
сарадње између општине Уб и
ОТВОРЕНА
СЕЗОНА
АСФАЛТИРАЊА
„Путева Србије“, и ове године готово све сеоске месне заједнице добиће нове километре асфалта у путној мрежи.
Средствима тог јавног предузећа, до почетка лета, биће
асфалтирано нових 30 праваца и према речима председника
општине Уб Дарка Глишића, то је само прва фаза радова на
локалној путној мрежи, док ће у другој половини године нове
деонице добити још најмање десетак села.
„Ако у овогодишњој грађевинској сезони не оборимо
рекорд од лане, када су урађена 42 пута, надам се да ћемо бар
изједначити. Вредност првог уговора са Путевима Србије је
између 55 и 60 милиона динара за првих 30 путева, које ћемо
завршити до почетка лета, након чега ћемо, као и претходних
година, направити паузу, видети шта остаје за јесен да се
уради, па да и ове године обновимо путну мрежу са нових
двадесетак, тридесетак километара асфалта у нашој општини.
Веома сам захвалан Путевима Србије на изузетном разумевању и на улагањима у убску општину. Ми смо први у Србији
кренули са овим пословима, јер смо били спремни, пошто смо
са месним заједницама на време утврдили приоритете и договорили се где ћемо радити. Очекујем да врло брзо кренемо и
са реконструкцијом нисконапонске мреже тамо где је то
горући проблем и да ова грађевинска сезона добије свој пун
замах“, рекао је Глишић и додао да ће током лета почети
радови на уређењу пет неасфалтираних градских улица, за
шта је средства обезбедило Министарство привреде.

Обилазак радова у Туларима
километара завршен. Председник Месне заједнице Вуконе
Милета Пантелић захвалан је општинском руководству што је
ова важна саобраћајница спојена асфалтом, док у наредних
годину дана очекује да се уреди и пут према сеоском гробљу.
Нове асфалтне подлоге добила су још два села. У Туларима је асфалтирано нових 500 метара пута који ово село
спаја са суседним Калиновцем. И овде је у питању наставак
раније започетих радова на саобраћајници дугој пет километра, од чега је до сада асфалтирано 3,5 и која је, по речима
председника МЗ Драгана Миросављевића, приоритетна.
„Пут пролази кроз центар села, поред сеоског гробља и
чесме са које се пијаћом водом снабдевају и мештани из
околних села, а долазе чак и Убљани. Осим тога, он веже
убску са коцељевачком општином и када буде комплетно
завршен, односно асфалтирано и преосталих 1,5 километара,
биће најкраћа деоница према Убу и Обреновцу. Сви од
Калиновца до Баталага су повезани овим путем, тако да је од
великог значаја за цео тај крај“, изјавио је Миросављевић.

НОВИ АСФАЛТ У ВУКОНИ,
ТУЛАРИМА И БАЊАНИМА
Први овогодишњи радови на путној мрежи започети су у
Вукони, где је асфалтирано 500 метара до Водица, на путу
који веже Уб-Шабац са центром села, а који је у последње две
године рађен из три потеза, тако да је цео овај правац од 1,7

Асфалтирање у Бањанима

Договор путеве гради: Дарко Глишић у Вукони

Највише разлога за задовољство имају Бањанци, јер
добијају три нове асфалтне деонице, укупне дужине 1,3
километра. У засеоку Горњи крај већ су завршене две по 500
метара, једна према Илићима, друга према Лазићима, а у
наредним данима биће изграђено и 300 метара ка сеоском
гробљу.
„Свима пут треба, у сваком крају, и где год се уради
вредан је, само да више нисмо у блату. Надам се да ће
општина наставити са асфалтирањем, јер се годинама није
улагало у путеве“, рекао је председник МЗ Бањани Александар Лазић указујући да је међу наредним приоритетима
завршетак пута према Иверићу.
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ВАСКРШЊЕ ДРУЖЕЊЕ У ЗВИЗДАРУ

ВЕЛИЧАНСТВЕН ПРАЗНИЧНИ СКУП
Вожња фијакерима, народно весеље уз музику и игру, такмичење у туцању јајима, изложба
ручних радова... Програм какав се ретко виђа окупио је велики број мештана Звиздара и
околних села, који су, на својеврсном вашару код просторија фудбалског клуба,
прославили највећи хришћански празник Васкрс.
Месна заједница Звиздар организовала је у недељу,
8.априла, поводом највећег хришћанског празника Васкрса,
својеврсни вашар. Велики број мештана, као и гостију из
других делова убске општине, уживали су у празничном
расположењу уз песму и игру, Васкршњу туцијаду и ликовну
изложбу домаће радиности. Целокупан празнични амбијент
употпунило је и неколико фијакера, као и присуство челних
људи убске општине Дарка Глишића и Александра
Јовановића Џајића.

Председник у вожњи кочијама

ТУЦИЈАДА

Туцијада: Најмлађи учесник
Био је то догађај који ће се дуго памтити и препричавати
у Звиздару, јер оваква и слична окупљања, последњих
година, представљају реткост у тамнавским селима. Највеће
заслуге за организацију овог скупа припадају Бранимиру
Живковићу, председнику МЗ Звиздар, који је, уз свесрдну
помоћ мештана и Фудбалског клуба „Звиздар“, показао да
село и даље живи, да су људи жељни дружења и да
празници представљају време када треба заборавити на
свакодневне проблеме.
- У данашње време људима је преко потребно дружење
и опуштање, јер је завладала нека досада међу нама, тако да
смо дошли на идеју да ту монотонију мало разбијемо.
Изложбом домаће радиности желели смо да покажемо да
свуда око нас, а поготово у нашем селу, има талентоване
омладине којој треба пружити шансу да се докаже и
напредује. Такође, одржана је и туцијада у којој победило

Централни догађај Васкршњег вашара у Звиздару била
је туцајада, која је по први пут
организована у овом селу. У
конкуренцији 32 такмичара,
међу којима су, углавном,
била деца, победу је однела
осмогодишња Тијана Игњатовић из Звиздара, која је за
успомену добила пехар. Друго
најјаче јаје имала је Нина
Лазаревић, док је треће место
освојила Марија Катић.

Победница Тијана Игњатовић
са братом и сестром

дете баш из овог села, па је пехар остао на нашем терену.
Изгледа да наше коке носе најтврђа јаја- нашалио се Живковић,
који поручује да ће наставити традицију разних врста дружења
у Звиздару, започету 8.марта, када су жене славиле свој
празник у просторијама фудбалског клуба.

ИЗЛОЖБА РУЧНИХ РАДОВА
Велико интересовање присутних изазвала је
својеврсна изложба ручних радова у којој је своја
уметничка дела представило троје мештана. Талентована
самоука уметница Маријана Урошевић изложила је многобројне иконе израђене од воска и сламе, као и радове на
разним материјалима попут стакла, шперплоче, даске...,
чиме је по први пут јавности показала свој изузетан таленат у изради ликова наших светаца. Слађана Максимовић
је представила свој декупаж на флашама, а Иван Лазаревић разне предмете израђене од дрвета.

Уметнице из Звиздара

Општенародно весеље
Председник општине Уб Дарко Глишић дочекан је уз
овације присутних мештана, који су му захвални за све оно што
је у овом селу урађено у последих неколико година. У то име
Јелена Ранисављевић прочитала је и песму посвећену њему у
којој се описују многобројни реализовани подухвати од када је
на челу општине.
- Ово је догађај који се ретко виђа, што је још једна
потврда да се живот враћа у ово село. Радује ме присуство
великог броја деце, а организатор Брана Живковић је још
једном показао да има одличну комуникацију са мештанима,
који су свима нама приредили један овакав величанствен скуп
са пуно културне баштине кроз изложбе разноврсних радова.
Овде сам видео нешто невероватно од једне девојке из породице Урошевић, која у воску ради иконе, што прелепо изгледа и
показује изузетан таленат. Зато смо и ми данас овде, на овај
ускршњи дан, да се дружимо и договарамо шта ћемо даље да
радимо- казао је Глишић током свог боравка у Звиздару, уз
поруку да са првим лепим данима креће и реализација свих
планова који ће живот у селима убске општине учинити
Милован Миловановић
функционалнијим и лепшим.

АКТУЕЛНО
КРЕНУЛА ДРУГА ФАЗА РАДОВА
НА ИЗГРАДЊИ ПАРКА НА ВАШАРИШТУ

РАЋИН ПАРК
ЗА УЖИВАЊЕ
- Завршетак радова се очекује већ током маја.
- У току изградња малог језера са мостом.
Друга фаза радова у новом парку, који се налази на
некадашњем Вашаришту, у близини зграде општине Уб,
отпочела је почетком прошле недеље садњом тридесетак
садница одраслог украсног дрвећа: платана, храста, липе,
брезе, лириодендрона, каталпе, врбе, бодљикаве смрече,
јапанске трешње и јасена. Извођачи радова, предузеће “Леон”
из Уба, започели су послове на водоводним инсталацијама
који, између осталог, подразумевају и изградњу малог вештачког језера са мостом и неколико водених зидова.
- Рок за завршетак радова је два месеца, а ми очекујемо
да све завршимо и раније. У договору са пројектантом,
приликом изградње малог вештачког језера, извршићемо неке
ситне измене и отклонити одређене недостатке које смо утврдили у првобитном плану, како би овај објекат био квалитетно
урађен и дуго служио свима нама на Убу- поручио је првог
дана радова Драган Леонтијевић, власник предузећа „Леон“.

Парк ће бити завршен и пре рока:
Драган Леонитевић, предузеће "Леон"
Радове на парку, који ће носити име нашег прослављеног
фудбалера Радосава Петровића, у друштву инвестотора који
граде оближњи хотел, обишао и Дарко Глишић, председник
општине Уб.
- Ако не буде прекида због временских услова, већ током
маја парк ће бити предат грађанима на коришћење. Имао сам
разговор са власницима хотела и они су потврдили да су
спремни, да већ током јуна, објекат ставе на располагање,
чиме смо централни део Вашаришта, који је некада био гола
ливада, изградили и попунили са одговарајућим садржајима.
Са друге стране Немањине улице су, такође, почели радови на
изградњи приватне стамбене зграде преко пута хотела, док
ћемо простор између улице и Зграде јавних служби попунити
додатним паркинг простором и зеленим површинама. На тај
начин, целокупан овај простор биће употпуности искоришћенистиче Глишић.
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ПОСЛЕДЊИ СВЕТСКИ РАТ

АКО...
У људском роду је, већином, урођено
уверење да добро увек надвлада зло...
Призори које смо гледали у филмовима са
катаклизмичним темама дочарали су, мање или више,
слику света - ако би се догодио нуклеарни рат. Моћници су
имали склоништа за себе и своје најближе, за одабране и
оне који су потребни да би људски род наставио да
постоји... Од Нојеве барке и Старог завета, то је прича о
којој се маштало. И, ево, све је очигледније да су неки
светски моћници припремили, за себе, ’’поуздан’’ начин да
преживе оно што су закували својом бездушном пљачком
сиромашних и слабих. Ових дана светски економскополитички аналитичари истичу својевремено разбијање и
бомбардовање онога што је остало од Југославије, као
пример наметања својих интереса под плаштом одбране
демократије и владавине права.
Невероватно је зазвучала вест да Савет
безбедности УН није прихватио резолуцију Русије. Ипак,
добро је што се Кина отворено успротивила насилницима
који су поуздано знали да, док су испаљивали ракете на
Сирију, Путин неће одговорити јер тај одговор, макар и
потапањем једног америчког разарача, значио би рат, а
онда би секунди, или, чак, десетинке секунде, одлучивали
о томе колико ће ко, у целом свету, имати губитака и
колико брзо би дошао коначан крај за живи свет.
Трећи светски рат ће бити последњи јер, пре или
касније, радијација и све што је буде пратило, уништиће
све живо на Земљи. Свет би, после нас, нестао а остала би
само још једна паклена планета. Они који би се склонили
под површину, у неке дубоке бункере или одлетели у
васиону неким тајним свемирским бродом, били би само
остаци који су осуђени на полагано умирање. Нојеве барке
не би могло да буде јер оно што нас чека, уколико лудило
победи, није потоп него катаклизма у којој би све било
спржено. Зато, добро мора да победи.
На друштвеним мрежама су се појавила
мишљења да су Руси кукавички прешли преко интервенције светских силеџија. Неко је, чак написао, покушавајући да буде духовит, нешто у стилу ’’ кога Руси бране
и Кинези хране...’’ Ако је и покушај духовитости - много је.
Руси су, милионима живота, одбранили свет од фашизма,
Кинези показали шта се може радом и дисциплином, а ови
други су, лажима, пропагандом, подметањима и
преварама, уништили свакога ко је засметао њиховом
хегемонизму (треба се сетити како су многи светски
успешни државници својим главама платили непослушност, а њихове државе пале у дужничко ропство). Ако
ово читаш, драги читаоче, то ће значити да је добро, ипак,
победило. Дубоко верујем да то ДОБРО, у овом тренутку,
оличава стрпљење Владимира Путина који мора да
провуче овај свет кроз иглене уши које су човечанству
поставили светски пљачкаши.
Милан Миловановић

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

Ub
Дарко Глишић у разговору са инвеститорима
који граде хотел на Вашаришту
Укупна вредност прве и друге фазе радова на изградњи
парка износиће око 14 милиона динара, а средства су
обезбеђена из локалног буџета.
Милован Миловановић

064/47-44-865

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

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210
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ИЗМЕНОМ ПРАВИЛНИКА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ

ДВЕ ОТЕЉЕНЕ КРАВЕ
УСЛОВ ЗА ПОДСТИЦАЈ
За разлику од прошле године, захтеви се подносе само једном
за сва грла, а износ субвенције је десет хиљада динара
Почетком априла, Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је измену Правлника о
условима и начину остваривања права
на подстицаје у сточарству за краве за
узгој телади за тов. Измене се односе
на број грла за које се захтев може
поднети, тако да се подстицаји могу
остварити за најмање две отељене
краве. Осим тога, измењени су и
рокови за предају захтева, који се
подносе Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде –
Управa за аграрна плаћања.
Захтев за остваривање права на
подстицаје подноси се од 1. фебруара
до 31. јула текуће године за краве
отељене у периоду од 1. јула предходне до 30. јуна текуће календарске
године.
Изузетно, у 2018. години, захтев за
остваривање права на подстицаје
подноси се од дана ступања на снагу
овог Правилника до 31. јула и то за
краве отељене у периоду од 1. септембра претходне године до 30. јуна текуће
године. Захтеви који нису поднети до
дана ступања на снагу Правилника
решаваће се у складу са прописом који
је био на снази у време њиховог подношења.
С аветодавц а за ратарство у
Пољопривредној стручној служби
Ваљево, дипл. инг. Светлана Јеринић
напомиње да право на подстицаје
имају све краве које нису у матичном
запату и не користе подстицаје по
Правилнику за генетско унапређење
сточарства у износу од 25.000 динара.
Такође, захтев могу поднети и газдинства која имају мање од три грла у
матичном запату и не могу користити
средства за генетско унапређење
сточарства.
Јеринић саветује произвођачима
да пре подношења захтева провере у
Управи за трезор да ли су приликом
регистрације газдинства или обнове

регистрације у претходним годинама
пријавили ветеринарски број газдинства
(ХИД) и на њему бројно стање говеда, јер
је то један од услова за коришћење
подстицајних средстава.
-Уколико пољопривредни произвођач планира да прода телад од крава за
које ће поднети захтев, битно је да
сачува потврду о обележавању телади
или копију пасоша, како би приликом
подношења захтева могао да пријави
тачне податке: број краве и број и датум
рођења телета. Још једна веома важна
напомена је да се за разлику од претходне године, захтеви подносе само
једном за сва грла и да произвођачи који
имају краве које ће се отелити до 30. јуна,
сачекају са подношењем захтева и до 31.
јула поднесу један захтев за сва грла која
испуњавају услов по Правилнику, истиче дипл.инг. Светлана Јеринић.
Подстицајна средства су са прошлогодишњих 5.000 динара повећан на
10.000 динара по једном грлу.
Правилник прописује да подстицаје
могу да остваре правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства, које испуњава услове
прописане законом којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном
развоју.
Д.Недељковић

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

цене

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

170, 200
130, 150
40, 50
400, 500
50
20
50 - 80
60, 70
50, 60, 100
60
100
100
150
20 - 30
50
20, 25
40
500
240
10, 12, 15
100
200
50, 60
50
20 - 40
30 - 50
20 - 30
40
70, 80, 100
200, 250
100
130, 140
1.000
250 - 300
250
150

- Парадајз
- Краставци
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Кељ
- Зеље
- Спанаћ
- Тиквице
- Љуте папричице
- Кромпир
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Броколи
- Ротква
- Келераба
- Зелена салата
- Ротквице
- Црни лук млади
- Бели лук млади
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Суве крушке
- Мандарине

Приредила: Љ.Симановић, 13.априла 2018.

Услужно
бушење и
чишћење
бунара

САОПШТЕЊЕ- ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ВАЉЕВО

НЕ ПАЛИТЕ ВАТРУ НА ОТВОРЕНОМ
Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву подсећа грађане да
непоштовање одредби Закона о заштити од пожара може изазвати озбиљне
последице, као и да ће у свим случајевима одговорни бити санкционисани.
Законом о заштити од пожара забрањено је спаљивање остатака стрних
усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних
остатака.
У циљу спречавања појаве пожара и изазивања опасности по безбедност
грађана, апелујемо да не пале траву и ниско растиње.

Мија Ранковић,
Брезовица

014/463-213
064/160-71-60
МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ ЊИВУ
површине 50 ари
(градско грађевинско
земљиште),
улица 8. марта. бр 10,
локација Вучијак
Тел: 014/415-066

КУЛТУРА
РАДОВАН ПУЛЕТИЋ У ЛАЈКОВЦУ
ПРЕДСТАВИО СВОЈУ НОВУ КЊИГУ “FIRST TAKE”

ХУМАНИТАРНО
КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ
- Трудимо се да будемо занимљиви, а због тога
смо и изабрали форму “stand up” која нам
допушта слободу да у тренутку смислимо неку
нову фору која ће засмејати публику- истакао је
Пулетић након програма који је измамио
многобројне осмехе и аплаузе.
Писац, новинар, колумниста и блогер- Радован Пулетић
организовао је, у сарадњи са КЦ „Хаџи Рувим“, хуманитарно
књижевно вече у великој сали Општине Лајковац, у петак
13.априла. Том приликом представљена је трећа по реду
збирка прича популарног убског аутора, под називом „First
take“, састављена од 46 текстова објављених током
претходних седам година на страницама „Гласа Тамнаве“
(неки од њих објављени су и на интернет порталу
Kolubarske.rs). Сваки текст је урадио из прве и без понављањa, што сугерише и сам наслов.
Као и на убској промоцији своје књиге, која је одржана
средином фебруара, Пулетић је био у двострукој улози –
писца и модератора аутентичне “stand up” књижевне
вечери, што је омогућило да, осим списатељског, до пуног
изражaја, дође и његов дар шоумена и духовитог и
занимљивог приповедача. Лајковачку публику успешно је
водио својим стваралачким и животним стазама, с тим што
му је ова друга, како је истакао, подељена на три дела:
фудбалску, кафанску и пешачку.

19.април 2018.г.
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УБСКИ ГРАФИТИ 2018, У ПЕТАК, 11.МАЈА

ТРАДИЦИОНАЛНО У ’’ОКНУ’’
Програм посвећен седамдесетим годинама
прошлог века је традиција коју подржавају убски
привредници, а организује Глас Тамнаве у сарадњи
са музичарима старог кова Слободаном
Матовићем и Миланом Јаковљевићем
У петак, 11.маја, у Мотелу ‘’Окно’’, са почетком у 20
часова биће одржан, у продукцији Гласа Тамнаве, још један
колажни програм саткан од сећања на седамдесете године
у Убу. У целости измењен и прилагођен сценарио потписује
идејни творац сличних програма (’’Фаљини дани’’, ’’Учитељска бајка’’ и ‘’Уб и Убљани’’) Милан Миловановић. новинар, публициста и песник Уба и Тамнаве (збирка песама’’Тамнава у срцу’’).

И ове године за музички део програма задужени су
легендарни убски музичари Мате и Ћела (Слободан
Матовић и Милан Јаковљвић), које ће појачати један од
професионалних музичких састава и певач Бобан Петровић). Цена улазнице са конзумацијом је 1.000 динара, а
спонзори прошлогодишњих графита су били ЗЗ ‘’Трлић’’,
‘’Сточар ЛСБ’’, ‘’Убско пиво’’, Мотел ‘’Окно’’ и ТВ “City”.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

ПРЕДСТАВА
„ОЛИ МИ ГА ДАТ?“
У улози писца и модератора књижевне вечери:
Радован Пулетић
Одабране приче из књиге читали су Александар Тадић,
Влада Тадић, Владислав Крсмановић, и Вања Пулетић, уз
пратњу Драгана Макија Максимовића на гитари.
- Наше дружење у Лајковцу је трајало нешто краће него
на Убу, јер је договор био да све упакујемо у 60 минута.
Самим тим, ово вече је имало и сасвим другу димензију,
поготову због тога што све радим у тренутку и како ме прича
води. Дакле, ниједно вече није исто, па ни ово друго у
Лајковцу, а неће бити ни сва наредна која планирамо да
одржимо у Ваљеву, Мионици, Сенти и другим местима.
Трудимо се да будемо занимљиви, а због тога смо и
изабрали форму “stand up” која нам допушта слободу да у
тренутку смислимо неку нову фору која ће засмејати
публику- истакао је Пулетић након програма који је измамио
многобројне осмехе и аплаузе.

Још једно вече за памћење
На овај начин, лајковачки културни центар и аутор придружили су се хуманитарној акцији под називом „Будимо
људи“, коју организује Ученички парламент СТШ „17.септембар“ Лајковац. Сва средства прикупљена продајом ове
књиге, по цени од 400 динара, биће донирана социјално
угроженој породици Станковић из Лајковца.
М.М.М.

Театарска посластица са Петром Божовићем
и Небојшом Љубишићем пред убском
публиком 27. априла, од 20 часова
Љубитељи позоришне уметности на Убу имаће прилику
да у петак, 27. априла, на сцени Дома културе погледају
представу „Оли ми га дат?“ коју је по тексту поеме Матије
Бећковића режирао и драматизовао Петар Божовић и у којој
глуми са Небојшом Љубишићем. Иако је премијерно изведена пре непуна два месеца, ова дуодрама већ је понела
епитет театарске посластице. „Комад говори о нама, о нашој
економији ничега“, каже Божовић, који је у представи Имања
(онај који не да), док је Љубишић Немања (онај који тражи).

- Немања, сирома, тражи, а Имања га учи да је боље да се
научи да нема. Јер немање је наше благостање, као што нам
и јесте постало, што се види куд год да се окренеш. Једни се
угушише у немању средстава за живот, други у немању памети, трећи у немању душе... И тако учи Имања Немању да не
треба да има захтеве, да ови што ништа не раде морају бити
богати- рекао је о својој најновијој представи глумац и редитељ Петар Божовић.
Почетак ове урнебесне комедије заказан је за 20 сати,
цена улазнице је 400 динара, а организатор гостовања „Оли
ми га дат?“ је Установа за културу и спорт.
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УБСКИ ТАЛЕНТИ

УСПЕШАН
МЛАДИ ПРОГРАМЕР
- Да би неко постао добар програмер, мора да
буде упоран и одлучан, јер се проблеми јављају
на сваком кораку. Мора да зна да користи
ресурсе са интернета и да прочита неку добру
књигу везану за програмски језик који га занима
Никола Живановић, један од најистакнутијих ученика
четврте године Техничке школе „Уб“, смера техничар
мехатронике, боравио је у Истраживачкој станици Петница, на
додатним предавањима из разних области рачунарских
наука, од 14. до 20. марта. Током боравка у Петници, у склопу
усавршавања, написао је семинарски рад на тему „ЈПЕГ
компресија“.
Највише је окренут природним наукама, посебно програмирању, а у више сфере ове области, увео га је професор
Милан Радојичић.
– На часовима сам схватио да је програмирање интересантно, па сам почео и код куће да учим неке додатне ствари. Већина пројеката које сам радио су андроид апликације,
али сам радио и пројекат везан за микроконтролере. За
Петницу сам сазнао од професора Милана, а услов да неко
оде на њихова предавања је да је заинтересован за семинаре
и да је самостално радио неке теме из те области. Најбољи
начин да се добро научи и разуме програмирање је израда
пројеката – објашњава Никола Живановић.

Никола Живановић
У програмирању, које је најчешће средњошколцима
тешко и понекад несхватљиво, Николи је најпривлачније то
што се ни из чега може направити нешто, јер захтева
размишљање и креативност.
– Да би неко постао добар програмер, мора да буде
упоран и одлучан, јер се проблеми јављају на сваком кораку.
Пре свега, мора да зна да користи ресурсе са интернета и
прочита неку добру књигу везану за програмски језик који га
занима – додаје Никола, који своје знање жели да прошири на
ФОН-у у Београду, на смеру информациони системи и
технологије.
Д.Капларевић

ПРОФ.ДР МИЛАН НЕДЕЉКОВИЋ
НА АМЕРИЧКОМ КОНГРЕСУ КАДРИОЛОГА

У КОРАК СА СВЕТСКИМ
ДОСТИГНУЋИМА
Први почасни грађанин општине Уб, Проф.др Милан
Недељковић боравио је, средном марта, у америчком граду
Орландо, где је, као гувернер 34.огранка Америчког колеџа
кардиолога за Србију, одржао предавање о садашњем
стању и достигнућима у кардиологији Србије и Републике
Српске.

Проф.др Милан Недељковић (други с лева)
у друштву садашњег председника и бивше
председнице Америчког колеџа кардиолога
Наиме, Удружење кардиолога Србије успешно прати
сва европска и светска достигнућа у овој области. Тако је и
на 67.конгресу Америчког колеџа кардиолога у Орланду, који
је окупио око 15.000 посетилаца из целог света, Недељковић
разговарао и предао часопис "Срце и крвни судови"
садашњем председнику Америчког колеџа кариолога
професору Мајклу Валентајну.
- У савременој кардиологији велика пажња је усмерена
на правилан начин живота, исхрану и контролу артеријског
крвног притиска, који не сме да буде већи од 140/90 mmHg.
То подразумева да брзо пешачите свакога дана бар три
километра и имате три оброка и две ужине уз здраву
исхрану. Укупни холестерол не би требало да буде већи од 5
mmol/l, уз контролу телесне масе, где обим струка не сме да
буде већи од 92 cm код мушкараца и 80 cm код жена- савет је
Проф.др Милана Недељковића, иначе актуелног председника градске општине Врачар.
М.М.М.

ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА
„ЗАПИСИ“ У УБСКОЈ ГАЛЕРИЈИ

БОГАТ ЕМОТИВНИ
РЕГИСТАР
У Галерији „Свети Лука“ отворена је изложба слика
„Записи“ лазаревачке ауторке Бранке Вујновић (1954), на
којој се представља са 42 дела новијег датума, у техникама
уље на платну, акварел и комбинована техника. Иако по
образовању правник, по вокацији је уметник и већ дуже од
четири деценије присутна је у ликовном животу. До сада је
имала осам самосталних и преко 20 групних изложби и
осим платна, осликава и грнчарију, стакло, дрво и зидове.
У ауторкином стваралачком раду највише су заступљени
пејзажи и мртве природе, који се могу видети и на убској
поставци, а богат емотивни регистар захвата сваки ликовно обрађен мотив. Према оцени историчарке уметности
Александре Танић, тај регистар израста из колорита као
важног ликовног елемента који открива Бранкин уметнички сензибилитет, док њено сликарство има задатак да
саопшти понешто о догађају који је искушен, те да обликује
и ухвати време у којем се утисак формира.
Изложба, која је отворена до 27. априла, има
хуманитарни карактер и део новца од продаје слика намењен је Издвојеном одељењу ОШ „Милан Муњас“ за
образовање ученика са сметњама у развоју.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

5.април 2018.г.
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

МИРЈАНА СИМИЋ,
васпитач у ПУ "Уб" и глумица Позоришта "Раша Плаовић"
Биографија
Рођена на Убу, 2.октобра 1975.
године. Основну школу и гимназију
завршила на Убу. Вишу школу за
образовање Васпитача студирала у
Шапцу а Учитељски факултет, смер
васпитач, у Београду. Од 27. јануара
1997.године ради као васпитач у
Предшколској установи „Уб“ а од
септембра 1998. г. постаје члан позоришта, које се, најпре, звало „Абрашевић“, а затим „Раша Плаовић“.

људи са којима се испричам и то је оно
што чини чар живота у малом месту.

Одрастање на Убу
памтим по...

- Детињство сам провела мало на
Убу, а мало у Туларима код баке, деке и
стрица. Сећам се својих одлазака у
школу, када су сва деца из улице
заједно ишла и заједно се враћала.
Сећам се играња са друштвом из улице
и честих санкања, чак и када смо
постали пунолетни, можда зато што нам
Најдражи кутак на Убу
је било много лепо и нисмо желели да
одрастемо.
Данас мислим да је Бог за
или у Тамнави?
- Главна улица и Трг, зато што на мене имао план, зато ме је и послао у
путу од куће до посла, сретнем много вртић да се играм целог живота.
Одрастање памтим и по старој дискотеци, парку и, наравно, кафићима.

Уб би требао да буде
поносан на...
- Мислим да би Уб требао да буде
поносан на људе, јер варош не чине
улице, зграде и тргови, већ људи који их
стварају и чувају. Требало би више да се
сећамо и више да знамо о Брани
Петронијевићу, Божидару Кнежевићу,
Аци Поповићу, Раши Плаовићу...

На Убу ми највише смета...
- Бахатост у сваком смислу те речи,
бацање смећа по улици, уништавање
клупа и справа за играње деце.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- Мислим да је то пољопривреда.
Тамнава је веома плодна и то треба
искористити. Наравно, да би се више људи
бавило пољопривредом мора им се
пружити уверење да могу да живе од свог
рада.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...
- На децу, јер као Васпитач сваког дана
се срећем са много проблема, почевши од
тога да родитељи имају све мање времена
за децу, да се плановима и програмима
рада намећу садржаји који одузимају деци
оно што је за њих најважније- а то је игра,
до тога да су ретки возачи који стану
испред пешачког прелаза да би деца
безбедно прешла улицу. Данашња деца
имају обиље информација, играчака, телефоне и компјутере, али дајући им све те
материјалне ствари, ускраћујемо их за оно
најважније – ЉУБАВ!

ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“ УБ

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ
ФЕСТИВАЛ
У понедељак, 23. априла, у девет часова, почиње такмичарски
део 16. Фестивала, који се завршава у суботу, 28. априла.
Планиран богат пратећи програм.
Музичка школа „Петар Стојановић“ организује 16. Интернационални
фестивал музике и уметности. Такмичења за основне и средње музичке
школе, као и ад либитум категорије за
старије, одржаће се у неколико дисциплина: клавир, хармоника, певање,
гитара, дрвени дувачи, гудачи и камерна музика. Фестивал почиње у понедељак, 23. априла, такмичењем виолиниста основне музичке школе, а завршава се у суботу, 28. априла, завршним
концертом победника (лауреата).
Учесници такмичења су ученици
музичких школа из Србије, Босне и
Херцеговине и Македоније, за које је
организатор применио сврставање у
категоријама према програму и годишту ученика. На убском музичком
Фестивалу, такмичиће се око 250
музичара. У понедељак ће се представити ученици виолине и виоле, у
уторак виолончелисти, после којих
наступају камерни састави и

клавиристи средње музичке школе. У
среду ће се такмичити клавиристи основне музичке школе и камерни састави, а
у четвртак ће свирати хармоникаши,
кларинетисти и обоисти. У петак наступају соло певачи, а у суботу гитаристи и
флаутисти, који затварају такмичарски
део Фестивала.
У оквиру пратећег програма, првог
дана, у понедељак 23. априла, планирано је званично отварање промоцијом
албума ''Between two worlds'' пијанисткиње Далиде Грмуше, са гостима
Аном Стефановић (клавир), Јеленом
Пејановић (виолина), Александром
Бенгин и Кристином Никитовић (виолончело). Наредног дана, у уторак 24.
априла, Виктор Ђукнић улепшаће вече
музиком за гитару. Среда је предвиђена
за ауторске солопевачке композиције
Владимира Ђенадера, које ће изводити
Светозар Вујић (бас-баритон) и Маријана Радосављевић (сопран) уз клавирску пратњу Далиде Грмуше. У петак је,

ШОМО "Петар Стојановић" Уб
такође, вече предвиђено за љубитеље
соло песама и оперских арија, а изводиће
их Емилија Јовановић и Душица Младеновић, дипломци СМШ „Јосип Славенски“
из Београда, из класе професорке Маје
Јовић. Сви концерти почињу у 19,30
часова.
- Концепција Фестивала је већ годинама иста. Настојимо да остваримо добру
радну атмосферу и доследно примењујемо принцип заступљености школа и
педагога у раду жирија. Прошле године је у
раду жирија учествовало око 50 професора. Као организатори, ангажоваћемо
председнике жирија из реда еминентних и
поштованих педагога из наше земље и
иностранства – поручују из Музичке школе
„Петар Стојановић“, која већ 16 година
окупља младе таленте, промовишући
музичку културу, али и Уб као град који је
гостопримљиви домаћин. Д.Капларевић
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НАШИ АУТОРИ

19.април 2018.г.
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

О НИВЕО,
ТИ ЛИ СИ ПОМАДА!
Плава лимена кутија, бела слова и миришљави,
кремасти садржај универзалне намене. Играње на ветру –
намажи уста. Раздрљена колена – мажи, брже ће да прође.
Леђа опрљена на базену – стави што дебље, да извуче
температуру. Ојед... то прво добро опери па још боље
утрљај... Помада прве класе! После су се појавили дезодоранси, купке, много производа фирме са традицијом и од
поверења. Са повећањем продаје ваљда дођу и веће паре а
са њима и друштвено одговорно понашање. Друштво је слабо на дечје патње, па пошто нам деца пате кад нема уређених
игралишта, реше из Нивее (тако бих слатко ставио „ј“ међу
„е“) да помогну у опремању дечјих игралишта.
На „Нивеином“ сајту објављен је оглас: „За децу време
за игру значи више од забаве. Игра развија њихову машту,
помаже им да упознају нове пријатеље и да открију свет који
их окружује. Зато је игра у безбедном окружењу веома
важна. Наша мисија је да деци обезбедимо уређена и безбедна игралишта. Успели смо у томе, јер смо указали јавности на овај проблем, претварајући добре намере нашег тима
и заједнице у делотворну акцију. ”Подизање свести о
проблему је први и највећи корак! Покрет „Где нам расту
деца“ створили су грађани сами и ово је њихова победа! Ми
смо их подржали и помогли да њихов глас чују како они
сами, тако и медији. То ћемо чинити и даље. На нама је да у
будућности у сарадњи са надлежним градским установама
пружимо могућност да се направи, реновира и опреми што
више игралишта где год постоји потреба.” - рекла је Даниела
(без „ј“) Гвозденић, маркетинг менаџер компаније
Беиерсдорф. Дакле, ако знате град коме је потребно ново
игралиште, укључите се у нашу кампању, и ако град добије
довољно гласова, изградићемо НИВЕА дечије игралиште!
Пропозиције су биле јасне:“Прво сазнате ком граду је
потребно ново безбедно игралиште. Гласате за град његовим одабиром у формулару. Кажете пријатељима да гласају
на сајту. Град који добије највише гласова до 2. априла
квалификује се за добијање игралишта и НИВЕА улази у преговоре са локалним властима. У складу са бројем становника одређена је квота минимално потребних гласова. Град
који је остварио највећи проценат броја гласова у односу на
број становника (према резултатима званичног пописа
становништва Републике Србије из 2011. године који је објављен на сајту Републичког завода за статистику Републике
Србије) ће се квалификовати да добије игралиште у току
2018. године у складу са "правилима". Можете гласати само
једном користећи Вашу Е-маил адресу и број телефона.“
Кликн'о сам на линк за варош у Србији од два слова,
поделио позив пријатељима. После чујем да се добро котирамо и бијемо мртву трку са једним од пет српских Александроваца... Кажу да је Жупски. Бројке расту вртоглавом
брзином, две вароши са нешто више од по 6.000 душа
вишеструко умножавају гласове: 30.000...50.000...70.000...
Кажу да смо јако популарни у окружењу, да имамо мноооого
пријатеља који воле нас и нашу децу и да им је мноооого
драго да нам помогну да деца добију игралиште какво
заслужују. После је дошла верификација гласова те у овој
игри победи ипак Александровац (Жупски).
Из поузданих извора сазнајем: и без Нивее биће
опремљено ново игралиште за децу на Школарцу. Сад ми је
лакше због убских родитеља. Док буду љуљали убску децу у
новом „паркићу“ неће морати да им објашњавају тешку
логику да циљ оправдава средство, да нема ничег лошег у
томе ако превариш преваранта и да поштена игра никад није
ни била исплатива категорија.

УБСКИ ГРАФИТИ - МИРОСЛАВ АРСЕНОВИЋ
ЗУБЕЦ

ВОЛИМ ТЕ,
УБЕ МОЈ!
Песник из убског парка и
задњег реда биоскопа,
учитељ у пчелар на
привременом раду у
Пироману... У младости
бубњар, боем, момак са
корзоа са посебним
талентом за мерак...

Мирослав
Арсеновић

Надимак је добио у раној младости, а касније, са
њим стекао велику популарност у локалним оквирима.
Бавио се режијом, а био добар учитељ и пчелар, у ‘’оној
Југи’’ секретар Општинског комитета СКС у Обреновцу, али
га никад нису звали Буџа. Једноставно, био је Зубец.
Мирослав Арсеновић, чије место у Ловцу је остало празно
отишао је на Небески Уб, а остали се његови стихови и,
наравно, породица, коју је изнад свега волео.
Давно, ваљда још као млади учитељ, написао је и у
Омладинском листу ‘’Погледи’’, 1972.године, најлепшу
песму о Убу:‘’Волим те, Убе мој; Све моје љубави,твоје су
љубави; Ноћи непроспаване уз мирисе
липа у нашем парку; Погледи на
ноћни Уб са Општинског брда:
Ј у та рњ и х леб и претоп с а
убским пекарима; Пољупци из
задњег реда биоскопа...; Твоји
су јер сам и ја твој; Волим те,
волим, Убе мој...;
Због Зубе у ‘’Ловцу’’ се,
за викенд, окупљало друштво.
Чак и оно из Београда. Незаборавне су шале које је збијао.
Најчешће на свој рачун...
Чини се, имао је срце у
којем је носио ону душу Уба коју
је овековечио и својој песми.
Тврдио је да је ова варош јединствена. И заиста, она је то,
Карактеристична
можда понајвише, по људима
поза у убском парку
какав је и он био.

Са пријатељима давних година

Доктор Манда и Зубец на убској Гулашијади

ОКО НАС

19.април 2018.г.
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ПСИ ЛУТАЛИЦЕ У ПАМБУКОВИЦИ

ДОГОРЕЛО ДО НОКАТА
У засеоку Доња Буковица током прошле седмице
само два пса луталице, растргли су десетак
јагањаца и заклали овна тешког око 50 килограма.
Није могућа, по Закону, надокнада јер се показало
да су трошкове поступка већи од учињене штете

Економско двориште Михаиловића на
којем се десио покољ подивљалих паса

Стигла нам је СМС порука из Аустрије, преко “Вајбера”, а
ми смо, трагом вести, кренули памбуковачким путем, па новим опет нападну?
асфалтом према Новацима, да би, после пар километара, скренули
- Кад сам се јавио и полицију, по повратку из
лево... И - уследила је подужа вожња прашњавим путем, да би се Ваљева, рекли су ми узмем папире од ветеринара, а
обрели пред кућом Љубише Стојичића за кога нам је јављено да је онда, да се њима јавим- прича Лазар.- Али, кад ми је
спречио већу штету у домаћинству Лазара Михаиловића.
речено колико све то треба да кошта, а и то да не
- Потерао сам своје овце на ливаду, кад сам зачуо урлике могу добити одштету јер овце нису уматичене,
паса и престрашено блејање оваца- рече нам Љубиша са којим смо доживао сам шок. Да би могли да поднесемо захтев,
наставили до капије Михаиловића на којој је, гле ироније, окачена поред уматичења оваца, требало је да платимо од
табла са ликом - пса (!). - Потрчао сам јер сам знао да је Лазар пет до осам хиљада фирми из Сомбора да однесе
отишао Ваљево и да нема никога да заштити овце. Угледао сам лешине, да сносимо трошкове прегледа крви
једно растргнуто јагње и успео да отмем овцу из чељусти крупног растргунитих јагањаца, таксе за излазак вештака и
не знам шта све још. То је огроман износ па смо одустали
од захтева за одштету.
- Једно јагње је преживело, али... још се није
извукло. Много ми је тешко да га гледам- говори старац
сузних очију. - У овом селу има доста напуштених кућа. Ту
се искупљају напуштени пси и, касније, кад направе негде
штету, повлаче се на та места. Закон их штити, чини се,
више од нас. Кривично дело је ако га убијеш на свом
имању, чак и ако га ухватиш да напада ситну стоку.
Милан Јосиповић додаје да има ловаца у селу,
али нико се не би усудио да убије пса јер, каже, може,
тако, да се ‘’заради’’ робија. Сумња се да су ови пси
доведени и пуштени из убског азила, али доказа нема, а,
кад су виђени, нису били обележени карактеристичним
Милан Јосиповић, Љубиша Стојчић
ознакама на ушима.
- Гледали смо, иначе, кад пси нападају-додаје
и Лазар Михаиловић
Јосиповић.- Један скаче на жртву, па се повлачи да
црног мешанца тешког око 30 килограма. Са њим је било још предахне, али, одмах, иза њега кидише други... Имају
једно мање куче. Успео сам да их отерам, да затворим овце и систем у којем овце немају никакве шансе. Ако нас
вратим се да заштитим моје од евентуалног напада. Касније држава не заштити - не знам ко ће.
Надају се, Памбуковчани, али и многи из других
сам сазнао да су оштећена и домаћинства Сакића, као и
села Тамнаве да ће неко у
комшије Милана Јосиповића.
У свом дворишту Лазар
Подсећамо да је у неколико протеклих власти коначно схватити да би
показује место на којем се оди- година исплаћена прилично велика сума грађа- морао да се донесе и неки
грао покољ. Са њим је и Милан нима који су били нападнути на улицама Уба. А ‘’закон о заштити људи’’. Осим
Јосиповић. Он нам је рекао да су онда је Скупштина општине донела Одлуку по којој тога, срнећа дивљач је готово
и код њега растргли три јањета, одшету исплаћују власници паса, а поступак за истребљена, о оној ситној - да
а овна од 50 килограма заклали уједе паса луталица је радикално пооштрен јер се не говоримо... Пси? Могуће је.
Најближи асфалт кућана начин како то чине вукови, показало да је долазило до злоупотреба. Исплаћеугризом за јабучицу у грлу. Код но (кажу, са закашњењима) и нешто од надокнада ма у овом засеоку је на три
километра, а у Јосиповићима,
Сакића је страдало још три ја- за оштећене власнике масакриране стоке.
Милица Петровић из Памбукобице (о том на пример, само у једној кући је
гњета. Укупан резултат крвавог
пира два пса, тога дана, био је случају покоља живине смо писали) већ седам петоро деце (!). Није нам циљ да
девет јагањаца и ован... Кажу, месеци чека да јој се исплати штета која је било кога прозовемо, али...
нису јели (осим делова бурага). утврђена изласком полиције, судског вештака и Горња Буковица сигурно заслуОчигледно је било и то да су комуналне инспекције. Она је уплатила потребне жује више пажње. Наравно, и
људи уплашени од даљег тока таксе - али сада јој кажу да општина нема средства наше. Овај напис је, само, мали
прилог...
догађаја. Шта да чине ако пси, потребна за надокнаду штете...
Милан Миловановић

У новом салону

САЛОН ЛЕПОТЕ

’’DARLING`S’’ УБ
На једном месту фризерске, маникирске и
педикирске услуге, депилација, масажа, соларијум...
Пријатан кутак преко пута ‘’Стрелине’’ радионице,
иза ‘’Електродистрибуције’’.
Три младе жене Ирена Живановић, Мирјана Симић и
Бранкица Бокић удружиле су средства, знање и таленат.
Резултат је модерни салон у којем је могуће добити, поред
фризерских услуга, још и услуге депилације, соларијума,
масаже. Наравно, ту је стручни маникир и педикир.
За странке које дођу са децом ту је и кутак са играчкама, а
вредне предузетнице ће вам понудити и кафу, еспресо или
чај.
‘’ Водила нас је идеја да пратимо пулс града и жеља да на
време одговоримо на потребе оних који држе до лепоте и
уредности’’- каже Мирјана Симић, искусна предузетница и
једна од ортакиња.
М.М.
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ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСОРЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

15

У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „УБ“ ОДРЖАНО

УРУЧЕНИ
ВАСКРШЊИ ДАРОВИ

ПРОБНИ
ЗАВРШНИ ИСПИТ

ПОДИЗАЊЕ ВАСПИТНЕ
ФУНКЦИЈЕ ПОРОДИЦЕ

ПРЕДАВАЊЕ
О КАРЦИНОМУ

Другу годину заредом, вероучитељи и ученици
школа са подручја Архијерејског намесништва
тамнавског организовали хуманитарну акцију

Ученици осмог разреда су, у петак и суботу 13. и 14.
априла, полагали пробни завршни испит, како би се што
боље упознали са израдом тестова из седам предмета. Првог
дана радили су тест из математике (у 12 часова), а другог дана,
од девет до 13,30 часова, тест из матерњег језика и комбиновани тест (биологија, историја, географија, хемија и физика),
са получасовном паузом између два теста.

Јачање професионалних компетенција
наставника за рад са родитељима

Као вид упознавања и бриге о оболелима од
карцинома, у Техничкој школи „Уб“, 28. марта, одржано је
едукативно предавање, којим је обележен Национални
месец борбе против рака. На веома посећеном предавању
средњошколци су сазнали обиље информација о облицима,
симптомима и лечењу злоћудних болести.

Поводом празника Христовог Васкрсења, ученици
основних и средњих школа са подручја убске и лајковачке
општине поново су обрадовали своје другаре из Издвојеног
одељења ОШ „Милан Муњас“ за образовање деце са сметњама
у развоју. Прошле недеље, уручили су им прегршт поклона у
оквиру хуманитарне акције „Васкршњи дар“, коју су другу
годину заредом уз њихову помоћ организовали вероучитељи
Архијерејског намесништва тамнавског. Мноштво слаткиша,
играчака, књига, школског прибора, одеће, обуће и нешто новца
прикупили су убски основци и гимназилаци, потом ђаци из
Бањана, Радљева, Врела, Памбуковице, Јабучја и Лајковца и
својим племенитим делом деци са ометеношћу учинили
празничне дане лепшим и радоснијим. Акцији су се прикључиле
и убске кројачице Славица Матејић и Рада Васовић из
конфекцијске радње „Боба“, које су, као и за Божић, и о Васкрсу
за свих четрнаесторо ученика овог Издвојеног одељења
сашиле тренерке по мери, само сада летње, а ти дарови
обезбеђени су посредством Православне хришћанске народне
заједнице „Свети Макарије“.

Васкршњи дар за ИО ОШ "Милан Муњас"
за образовање деце са сметњама у развоју
Поклоне су уручили представници школа-дародаваца, а
примопредаји су присуствовали и њихови вероучитељи.
- Хришћанство се темељи на учењу да не можемо да
волимо бога, кога физичким очима не видимо, а да не волимо
ближњег, кога видимо. Љубав према богу зависи, најпре, од
љубави према ближњем и зато ми помажемо друге, а и други
помажу нас – рекао је бањански вероучитељ Марко Рафаиловић
који је похвалио ученике за уложени труд на припреми и
прикупљању васкршњих дарова, као и њихову спремност да
покажу хуманост и помогну онима којима је потребно.
У име родитеља, ученика и колектива Издвојеног одељења за образовање деце са сметњама у развоју на поклонима
се захвалила дефектолог Мирјана Јовановић.
„Све што смо добили неопходно је нашој деци. На овом
дивном гесту, од срца хвала вероучитељима и ученицима који
су прикупили поклоне својим другарима, као и конфекцијској
кући „Боба“ на тренеркама“, истакла је Јовановић и изразила
Д.Н.
наду да ће акција „Васкршњи дар“ постати традиција.

GEODETSKI BIRO www.geogrid.rs

Провера знања пред малу матуру
У неколико учионица ученици су били распоређени, у
атмосфери идентичној оној која их чека на јунском завршном
тесту, уз дежурство наставника који не предају поменуте
предмете. После израде тестова, наставници предмета који су
ђаци полагали, прегледали су тестове. Осмаци ће моћи да
погледају прегледане задатке и протумаче направљене
грешке. Сваки тест имао је 20 задатака, а време израде било је
120 минута.
У ОШ „Милан Муњас“, од 171 ученика осмог разреда, од
којих двоје ученика раде по посебном програму ИОП 2, на тест
је изашло 166 ученика. У ОШ „Рајко Михаиловић“ из Бањана,
од 49 осмака, тесту је приступило 48 осмака, док је у ОШ
“Душан Даниловић“ Радљево од 35 ученика, тест решавало
30 осмака. У ОШ „Свети Сава“ из Памбуковице на пробу мале
метуре изашло је свих 18 ученика.
Од ове школске године, завршни испит ће носити више
бодова (максимално 40), док се смањује број бодова који ученици имају на основу постигнутог успеха у току школовања
(максимално 60). Завршни тест одржаће се 18, 19. и 20 јуна. Д.К.

ОБЕЛЕЖЕН МЕСЕЦ ФРАНКОФОНИЈЕ

ПРЕДСТАВА НА
ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ

Заједничком представом на француском језику Гимназија
„Бранислав Петронијевић“ и Техничка школа „Уб“ обележиле су,
крајем марта, Месец франкофоније, који се у Србији организује
од 2006. године. Представу су осмислиле професорке
француског језика Биљана Лазић, Милица Степановић и Мирјана
Обрадовић, а извели су је ученици обе средње школе на Убу.
- Ученицима прија заједничка сарадња, јер је ово већ пета
представа коју су заједно спремали у току ове школске године.
Учествовало је 30 ученика из обе школе. Претходна представа, о
Владиславу Петковићу Дису, одиграна је крајем полугодишта рекао је Синиша Милак, педагог Техничке школе „Уб“.

У Техничкој школи „Уб“ одржан је семинар за професоре
под називом „Утицај школе на подизање васпитне функције
породице“, на коме су предавачи били Невенка Крагуљац,
школски педагог и Марија Бајатовић, професор енглеског језика
и књижевности у београдској ОШ „Филип Филиповић“. Првенствени циљ овог семинара јесте јачање професионалних компетенција наставника за рад са родитељима и пружање веће подршке породици у њеном васпитном деловању на дете.
„Цео ресурс просветних радника треба да покуша да нађе
креативно решење шта све може да уради и понуди родитељима
како би била већа партиципација родитеља у школи, као и шта
све можемо, као професионалци, да понудимо да побољшамо
стање у друштву. Чим радимо са породицом, ми боље и
позитивније делујемо на децу и када смо заједно у томе, породица и ми, аутоматски стварамо квалитетне младе људе који ће
бити бољи за друштво у коме сви живимо“, рекла је ауторка
семинара Невенка Крагуљац о значају улоге школе на формирање личности деце.

Упућена подршка оболелима од рака кроз едукативно
предавање ученика смера финансијски техничар

Детаљ са семинара
На овом стручном скупу посебна пажња посвећена је
темама у оквиру којих је могуће заједничко деловање родитеља
и наставника на ученике, као што су адолесценција, здравље
младих људи, професионална оријентација, болести зависности
Д.Н.
и планирање слободног времена.

ПОСЛЕ 300 СВЕТСКИХ ГРАДОВА
И НА УБУ ЈЕ ПРИКАЗАНА

ИЗЛОЖБА О АНИ ФРАНК
Постављено 39 паноа, опремљених ретким
фотографијама, забележеним током Аниног живота
У понедељак, 16. априла, у Техничкој школи „Уб“ свечано је
отворена изложба „Ана Франк – историја за садашњост“, са
аутентичним фотографијама и рукописима чувене девојчице
јеврејског порекла Ане Франк, која је страдала у току Другог

Vuka Karadžića 24, Ub (preko puta Osnovne škole)

Marko Milosavljević- Prokin,
master inž.geodezije

- Omeđavanje
- Deoba parcela
- Katastarsko-topografski planovi
- Legalizacija (ozakonjenje) objekata

064/219-77-65

Представу извело 30 ученика
убске Гимназије и Техничке школе
Текст представе, адаптирале су професорке, а ученици и
наставници имали су прилику да погледају 12 сцена, у којима су
ученици, на француском језику, изводили скечеве, певали
композиције уз пратњу гитаре и рецитовали стихове француских
песника.
Д.Капларевић

Изложба је постављена
у холу Техничке школе "Уб"

Трибину је организовала и осмислила професорка
биологије Ивана Марковић, а помоћ у реализацији пружило
је неколико ученика прве и треће године Техничке школе
„Уб“, смера финансијски техничар: Драгана Тадић, Сандра
Ракић, Никола Коларевић, Катарина Илић, Анђела Вуковић и
Максим Максимовић. Истраживање је било занимљиво, али
и врло захтевно. Обележавању месеца борбе против рака,
придружила се и др Данијела Лукић из убског Дома здравља,
која је одржала део предавања говорећи о облицима
препознавања и лечења опаких болести, које све више
погађају становнике Србије.
Д.К.

ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“

ПРЕДАВАЊЕ О ЈУДАИЗМУ
У Гимназији „Бранислав Петронијевић“, 23. априла,
биће одржано предавање о хебрејској култури (Јудаизму),
поводом Међународног дана сећања на жртве холокауста
(22. април). Предавање ће одржати Мила Стојановић,
координаторка програма за едукацију, уз помоћ едукатора
организације „Хавер Србија“, која у склопу својих
активности држи радионице за ђаке основних и средњих
школа са циљем да их упозна са различитостима међу
људима, без предрасуда и дискриминацијe.
Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других
жртава фашизма у Другом светском рату је државни
празник и дан сећања у Србији, који се обележава сваке
године 22. априла. Посвећен је сећању на Србе, Роме и
Јевреје, страдале у масовним злочинима током Другог
светског рата.
светског рата. Ова путујућа изложба до сада је била презентована на 300 локација широм света, а код нас се организује у
оквиру регионалног пројекта „Хисторија, историја, повјест –
лекције за садашњост“. У Србији је организује едукативна
мрежа Отворена комуникација, у сарадњи са холандском
Кућом Ане Франк, уз подршку Европске Уније.
Изложба је на Уб стигла после успешног представљања у
Ужицу и за њу се не плаћају улазнице. У ходницима зграде коју
деле Техничка школа „Уб“ у Гимназија „Бранислав Петронијевић“, постављено је 39 паноа, опремљених ретким фотографијама,. О њеној судбини, која је описана у књизи „Дневник
Ане Франк“, посетиоци могу да прочитају из исечака њеног
дневника, који је писала на тавану зграде у којој се скривала
њена породица. Заинтересоване групе вршњака, воде обучени вршњачки водичи, ученици Техничке школе „Уб“ и
Гимназије „Бранислав Петронијевић“, који су обуку прошли
14. и 15. априла, кроз едукативну радионицу.
Д.К.
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Lajkova~ka
panorama
НА 59.СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

У ЛАЈКОВЦУ ФОРМИРАНА

УСВОЈЕН ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДИ

ЖЕНСКА
ОДБОРНИЧКА МРЕЖА

Буџет за пољопривреду и рурални равој, ове
године, повећан је за 60 процената у односу на
прошлу- са 10 милиона на 16,3 милиона динара

Женска одборничка мрежа основана је у Лајковцу по
угледу на женску парламентарну мрежу, а на иницијативу
Народне Скупштине и координационог тела за родну
равноправност. Од 35 одборника, колико је тренутно у
скупштинском сазиву општине Лајковац, десет одборница су
жене из четири различите странаке.
Донесен је правилник о
раду женске одборничке
мреже, а изабран је и извршни орган од три члана.
„Ово је једно неформално и нестраначко тело,
које ће деловати само за
себе“, реклa је Мила Митровић, председница одборничке групе СНС у Скупштини општине, која је изабрана за координатора
Женске одборничке мреже у
Лајковцу.
„Све ми ћемо се сигурно изместити из својих
странака и деловати за неке
заједичке циљеве. Ти циљеМила Митровић
ви су, пре свега, повећање
видљивости жена у друштвеном и јавном животу, оснаживање и подстицање жена да
се више укључе у друштвени живот“, рекла је она.

Н а ко н д о б и ј е н е с а гл а с н ос т и од р ес о р н о г
министарства, Општинско веће је на својој 59. седници
усвојило Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину
Лајковац у 2018. години, који ће се наћи на дневном реду
следећег заседања Скупштине крајем априла. У свом

Општинско веће Општине Лајковац
уобичајеном обраћању новинарима и јавности после
седнице, председник Андрија Живковић је управо ову
тачку издвојио као најзначајнију из кратког дневног реда:
- Буџет за ову годину повећан је за 60 процената: са
10 милиона на 16,3 милиона динара. Надам се да ћемо у
2019. тај износ повећати на 20 милиона, како бисмо
подстакли развој пољопривреде. Новина у програму,
мера која се издваја од осталих, јесте подршка младима у
руралним срединама, за шта је издвојено 9,2 милиона.
Првенствено се односи на подстицај пољопривредне
производње, при чему ће Општина суфинансирати
њихове пројекте максимално до милион динара, односно
до 70 одсто учешћа. Зависно од одјека ове мере,
размотрићемо да ли ћемо је форсирати и у наредном
периоду. Друга новина је да је одвојено милион динара за
стручно усавршавање, односно за посете иностраним
пољопривредним сајмовима и пољопривредним
газдинствима. Надам се да ћемо стручну екскурзију
организовати почетком лета или почетком јесени, зависно
од обавеза пољпоривредника, а дестинација ће бити
одређена у договору са произво-ђачима и Саветом за
развој пољопривреде општине Лајковац. Вероватно ће то
бити Словенија, Аустрија или Италија.
На Већу је усвојена Одлука о покретању поступка за
суфинансирање пројеката у области јавног информисања
на територији општине Лајковац у 2018. години и текст
јавног позива. Конкурс ће бити објављен наредних дана, а
Живковић је рекао да је буџет смањен у односу на
претходну годину и износиће три милиона динара.
Општина је претходно спровела анкету са грађанима о
најзаступљенијим медијима на подручју општине
Лајковац, који свакодневно извештавају о дешавањима у
општини, тако да ће они имати предност у односу на
медије који нису заузели те позиције. На седници је
именована Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса за финансирање пројеката у области културе а
размотрен је и прихваћен извештај о реализацији
Програма расподеле средстава од накнаде за коришћење
шума и шумског земљишта за 2017. годину.

Женска одборничка мрежа СО Лајковац
Мила Митровић је подсетила и да 51 посто бирачког тела
чине жене, да је тек свака трећа особа на листи жена, те да се
захваљујући тим квотама жене у том броју налазе на листи.
"Жене активно учествују у доношењу разних аката и у
расправама, а сигурно су оне те које могу да детектују многе
проблеме, да их изнесу на самој скупштини, као и да утучу на
њихово решавање. Поред тога, циљ нам је да уприличимо
разне трибине, као што смо имали могућност да, на позив
Народне Скупштине у децембру, три одборнице из наше
скупштине присуствују разним трибинама везаним за положај
жена на селу, очување здравља жена и деце, родно одговорно
буџетирање које се надам да ће и општина Лајковац увести ",
закључује новоизабрана координаторка Женске одборничке
мреже у Лајковцу, која најавује и одржавање неколико
трибина на тему насиља у породици, очувања здравља жена,
економског оснаживања жена, равноправности полова и
многих других.
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Пише: Милутин Ранковић
НАШИ ПРЕЦИ

ЛАЈКОВАЦ
У ДРИНСКОЈ
БАНОВИНИ
Док су се тридестих година економске тешкоће надвиле
над Краљевином Југославијом и светом, Лајковац супротно
томе бива запљуснут валом просперитета. Варошица у
Дринској бановини, са Сарајевом као главним градом, просто
врви од железничара, који су се у ово место доселили из
разних делова Бановине, па и из суседних држава. Лајковац је
значајно железничко чвориште пруге узаног колосека, са чак
четири правца, која ни Вишеград ни Сарајево нису имали.
Радници ложионичког круга и њених испостава зарађивали су
добро за разлику од других структура. Широки национални
састав варошице донео је и активнији културни живот.
Одржавају се и ловачке, просветне и друге еснафске забаве,
основано је Соколско друшво, саграђен железнички дом са
филмском и позоришном салом. Гради се се и нови
православни храм, док је католички већ постојао. Тих годин,а
саобраћао је и ауто такси, а Спортски клуб "Железничар", већ
је постајао симбол варошице.

Ложионица у Лајковцу, 1928.године
И поред такве конкуренције у кадровима, који у Лајковац
стижу из различитих места бановине, међу члановима
Банског већа, на чијем челу је био Мехмед Спахо, који је био и
министар саобраћаја, налазе се чак два већника родом са
наших простора Живорад Милић из Јабучја и Малиша
Јовичић из Пепељевца. Живорад Милић, по завршетку Другог
Светског рата бива стрељан, јер остаје веран краљу до краја,
док је Јовичић већ раније дао оставке на све функције и тако
се спасао, што је саветовао и Милића, који га није послушао.

Већници Дринске бановине
Популарни моторни воз назван "Спахо", по актуелном
министру, кроз Лајковац је прошао 1938.године. Шеф станице
је био Михајло Штајдл, а станица је имала 63 квалификована и
и три физичка радника. Воз "Спахо" саобраћао је на релацији
Београд-Лајковац, Ужице, Сарајево-Дубровник. Говори се да
је бан паузе правио у Лајковцу у железничкој ресторацији, где
је свраћао на пилећу чорбицу.

РАДОВИ У КЦ "ХАЏИ РУВИМ"

РЕНОВИРАНА БИОСКОПСКА САЛА
У КЦ „Хаџи Рувим“ Лајковац успешно су
завршени радови на реновирању биоскопске сале,
који су започети у другој половини прошле године.
Издвајањем скромних финансијских средстава за
реализацију ових радова, знатно су унапређени,
како услови за рад секција и квалитета културних
програма, тако и услови за боравак посетилаца.
Прва фаза радова обухватила је кречење и
глетовање зидова у биоскопској сали, куповину 12
нових радијатора, прикључивање грејања на
електрични котао, уклањање старих дрвених
столица и постављање новог епоксидног пода.
Осим тога, у новој години опране су све позоришне
завесе, израђени електрични механизми за подизање истих, тапацирана бина, окречене просторије
намењене глумцима и купљена додатна позоришна
расвета.
Након процене да половне столице добијене
од Дечјег културног центра Београд, због похабаности, потребе прерађивања и могућности да се
оштети под приликом постављања, нису адекватне
за реновирану салу, донета је одлука о куповини
нових биоскопских столица, што је недавно и
реализовано куповином 90 седишта.

19.04.2018. године у 20:00h,
сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

За разлику од осталих малих места у Србији, која су
контролисали жандарми, или неке од домаћих војски,
Лајковац су због важности железничког чвора, чували Немци,
те је и био мета напада ВПО. Старији Лајковчани су сведочили
да је авиооном у Лајковац долетао чак и чувени Немачки
генерал Александер Лер.

Нове биоскопске столице
Осим биоскопске сале, у КЦ „Хаџи Рувим“ у
претходном периоду потпуно је реновирана
просторија намењена активностима секција које
раде под окриљем Културног центра (тзв. Стара
библиотека), као и два тоалета намењена, такође,
члановима секција. Укупна вредност ових радова је
око 3.600.000,00 динара.
У овој години планирано је још кречење и
глетовање троспратног ходника у згради Културног
центра, као и проширивање грејаних инсталација у
Галерији КЦ
Биоскопска сала Културног центра биће
отворена 19. априла у 20 часова, позоришном
представом „Ноћ богова“ у којој играју Војин
Ћетковић, Дејан Луткић и Небојша Илић. По
симболичној цени од 200,00 динара, због ограниченог броја места, све карте су распродате већ
првог дана. Већ следеће недеље, 23. априла, након
годишње паузе планиране и су и прве филмске
пројекције, како за децу, тако и за одрасле, о чему
ће грађани бити накнадно обавештени путем
званичног сајта и локалних медија.

ФК ЈАБУЧЈЕ ОБЕЛЕЖИО СТАРТ ПРОЛЕЋНОГ ДЕЛА
ОКРУЖНЕ ЛИГЕ КОЛУБАРЕ

МАЈСТОРИ ЗА ФАВОРИТЕ
Фудбалери Јабучја налазе се у
жижи фудбалске јавности, а пажњу су
привукли са два резултата који се могу
сврстати у ранг прворазредних изненађења. Најпре су окончали историјски
низ Врело Спорта од 57 мечева без
пораза, а већ седам дана касније
савладали и другог фаворита лиге
Брезовицу на њеном терену. Ипак, када
се погледају ствари мало и испод
површине- утисак је да су ови резултати далеко од случајности...
Јабучје није богат клуб у смислу
финанасија, али јесте људима пуним
енергије који су успели да изграде
домаћински клуб. Далеко од тога да су
Јабучанци тиква без корена- на
прелазу у 21. век играли су две сезоне
српсколигашки ранг, гледала је тада
публика мајсторе попут Кареке Митровића, Туте Бајића, Срђана Петровића,
Чумића, Бебета Јовановића, Вискија
Васиљевића, Живановића, Митића и
још доста квалитетних фудбалера, а
тренер је био Лазаревчанин Зоран
Ристовић. Ипак, уследила су тешка
времена, клуб је испао у општинску
лигу, али се брзо консолидовао и
последњих 10 година стабилан је члан

Брезовицом за 1. место, у то доба смо
захваљујући бившем играчу Владимиру
Грбићу имали велики прилив играча са
београдске територије. Данашња генерација има материјал за озбиљна дела,
пробаћемо да се до краја сезоне упустимо
у борбу за друго место и бараж- каже
Марко Мирковић, члан управе клуба и
командир МУП-а у Лајковцу.
Капитенска трака налази се на руци
Далибора Јеленића који је голом окончао
непобедивост Врело Спорта, "плејмејкер"
је Милош Ракић, а окосницу тима чине и
везиста Марко Радовановић, нападачи
Дарко Радовановић и Огњен Несторовић,
потом искусни везиста Милошевић, прволигашки судија Ивковић, дефанзивац

СВЕТЛАНА ИЛИЋ НАПУСТИЛА
ОК ЖЕЛЕЗНИЧАР

У ПОТРАЗИ ЗА
НОВИМ ТРЕНЕРОМ

Традиционални Фрушкогорски маратон
одржава се 28. априла на Фрушкој гори, као
најмасовнији спортско-рекреативни догађај на
Балкану. Као и сваке године, Канцеларија за младе
општине Лајковац учествује у овом догађају, у
сарадњи са Ученичким парламентом Средње
школе „17.септембар“. Канцеларија позива младе
људе од 15 до 30 година да се пријаве за учешће,
уз информацију да је број места ограничен на 50.
Пријављивање траје до 23. априла до 18
часова на следеће начине: слањем поруке на
телефон 064/18-215-18, преко Ученичког парламента или код професора физичке културе СШ
„17. септембар“.

Након историјских успеха, међу којима је и освајање Купа Србије, у
лајковачком ОК
“Железничар”
дошло је до смене
тр е н е р а . Чу ве н а
Светлана Илић , која
је пре скоро две
године дошла умес то д от а д а ш њ е г
Светлана Илић
тренера Николе
Јерковића, враћа се у Швајцарску. Каријеру ће
наставити у Волеру, као тренер млађих селекција.
Илићева, наиме, има још обавеза и према
аустријској репрезентацији.
У овом моменту није извесно ко ће бити нови
тренер лајковачких одбојкашица. Управа клуба је
изузетно задовољна сарадњом са Светланом
Илић, одбојкашким тренером са значајном
међународном репутацијом. Првобитни договор
Управе клуба са Илићевом био је да остане свега
неколико месеци, до почетка њених обавеза на
међународној одбојкашкој сцени. Сарадња је потом
пролонгирана још годину дана на обострано
задовољство, које је резултирало изузетно
успешном сезоном лајковачког суперлигаша.

Полазак на Фрушку гору је 28. априла у 6
ујутро, са платоа Железничке станице у Лајковцу.
Превоз је бесплатан, а обезбеђени су сендвичи и
освежење.
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- Победе против водећег двојца Врело Спорта и Брезовице.
- Јабучје није богат клуб у смислу финанасија, али јесте људима
пуним енергије који су успели да изграде домаћински клуб.

ПРИЈАВЕ ЗА
ФРУШКОГОРСКИ МАРАТОН

ЛАЈКОВАЦ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
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ОФК Јабучје
Окружне лиге Колубаре. Клуб воде
млади људи на челу са председником
Миланом Бугарчићем и његовим оцем
Миланом, а Марко Мирковић, комесар
за безбедност Бобан Петровић, секретар Миломир Негић и Марко Ранковић
чине екипу која са пуно пажње и труда
брине о фудбалу овог лајковачког
села. О томе говоре и просторије клуба
на којим им могу позавидети и српсколигаши, напаравили су Јабучанци свој
кутак који је мали рај како за такмичење, тако и за дружење, па није чудо
што клуб краси изузетна породична
атмосфера:
- Посао тренера већ две године
обавља Војислав-Воја Митровић,
прави професионалац са искуством
играња и тренирања млађих категорија Железничара. Играчки кадар чини
7 момака из Јабучја, остали су са
лајковачке територије, изузев Ваљеваца Теодосића и Нинковића. Урадили
смо пуно на инфраструктури, планирамо и реконструкцију трибина, а
надам се да ћемо врло брзо оформити
и једну јуниорску селекцију. Пре пет
година имали смо жестоку трку са

Јоргић...Решење међу стативама нађено је
у не баш манекенски грађеном Борку
Теодосићу, али је овог Ваљевца добро
запамтио голгетер Брезовице Гошић коме
је одбранио пенал, а потом и одбијену
лопту са 7-8 метара. Снагу Јабучанаца
осетио је и Тешњар, а Пепељевац је први
који је успео да одоли Јабучју овог
пролећа (0:0).
Не заборављају водећи људи клуба
да спомену Спортски савез Лајковца који
им у складу с могућностима омогућује
добре услове за такмичење, а ту су увек
при руци и Убљанин Предраг Павловић,
незаобилазни Милосав Живковић-Мандула и једна од легенди Јабучја Живорад
Тодоровић-Буцко. У историји клуба која
траје од 1975. незаобилазно је и име
Драгана-Драће Ташића, као и преминулих
Љубисава Ракића и Сретена Бајића- Цара,
по чијем надимку спортски центар у
Јабучју и носи име, а радо се спомиње и
млади спортски радник Влада Милановић
који је сада секретар Железничара, али је
увек уз своје село. Све у свему- клуб који
има и главу и реп, а чији се фудбалски
узлет може очекивати у сезонама које
Б.Матић
долазе...
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ЛАЈКОВАЦ

"ДИЗЕЛКА" И ДАЉЕ У ГРЧЕВИТОЈ БОРБИ ЗА ОПСТАНАК

РАСПУЦАНИ МИЛАНОВИЋ ЗА САДА НЕДОВОЉАН
Лајковачки Железничар се свим силама бори да
избегне испадање у зону, а велики корак направили су
победом над једним од главних ривала ФАП-ом из Прибоја.
"Дизелка" је жестоко кренула ка голу "камионџија", одличан
шут Станковића и добра прилика за Ристића били су увод за
вођство домаћих. Арсић је луцидно петом проиграо
Милановића, високи нападач је умакао штоперима ФАП-а и
везао други погодак после гола у комшијском дербију против
Убљана.

Српска лига "Запад", 23. коло

Прово- Железничар (Лајковац)
3:1 (2:0)
Стадион у Прову. Гледалаца: 300. Судија: Марко
Михаиловић (Аранђеловац). Стрелци: Пантелић у 20. и
90+4. из пенала и Адамовић у 38. за Прово, а Милановић у
75. минуту за Железничар. Жути картони: Ковачевић,
Недељковић, Јошић (П), Стојковић, Милановић, Чоловић,
Вујичић (Ж). Црвени картон: Марјановић (Железничар) у
90. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Лангура 7 (Вујичић 8), Терзин 7, Стојковић
7, Радивојевић 7, Чоловић 7,5, Томић 6,5, Станковић 6,5
(Марјановић 6), Симић 6,5, Ристић 6,5, Арсић 7, Илић 6,5
(Милановић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Душан Пантелић (Прово)
Српска лига"Запад", 22. коло

Железничар- ФАП 1:0 (1:0)
Грчевита борба за опстанак
И у наставку је тим Зорана Вујичића диктирао темпо,
могао је Милановић да дуплира учинак, статива је спасила
Прибојце. ФАП је кренуо нешто офанзивније у наставку, али
је голман Вујичић био сконцентрисан и сачувао победу у
првом квалификационом мечу за опстанак.
У Прову је виђена изузетно отворена игра са обе
стране, а домаћин је већ до паузе имао велику предност.
Лајковчане је у игру поново вратио Милановић, одличан
центаршут Стојковића главом је спровео у мрежу. Лепе
прилике за поравнање имали су Ристић и Симић који је
погодио стативу, да би у финишу из престрого досуђеног
једанаестерца домаћин дошао до ипак заслужене победе.

Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 300. Судија: Марко
Михаиловић (Аранђеловац). Стрелац: Милановић у 23.
минуту. Жути картони: Терзин, Стојковић, Радивојевић,
Станковић, Недељковић (Ж), Плојовић, Грбовић (ФАП).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Вујичић 7,5, Терзин 7,5, Стојковић 7,5,
Радивојевић 8, Чоловић 7,5, Томић 7,5, Станковић 7
(Симић 7), Илић 7 (Недељковић 7), Ристић 7 (Марјановић
7), Арсић 7,5, Милановић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Радивојевић (Железничар)
Пред дуел са Младим радником (недеља, 16 часова),
тренеру Вујичићу не иде на руку суспензија Марјановића
због црвеног картона у Прову и Чоловића због парних
картона, али се победа против добрих Пожаревљана намеће
као императив у грчевитој борби за опстанак...
Б.М.

ЗАДРУГАР БОЉИ У ОДМЕРАВАЊУ СА ВАЉЕВЦИМА

ЈЕРИНИЋ ПРЕВАГА
ЗА ЗАДРУГАР
Сада већ традиционални комшијски дерби Лајковчана и
Ваљеваца донео је тврд фудбал, бољу игру домаћих и рани
погодак који је решио судбину меча- Бранковић је послао
лопту иза леђа одбране Радничког, расположени Јеринић је
остао миран и рутински матирао Драгићевића. Добре
прилике за лајковачког зонаша имали су Бранковић, Гајић и
Небојша Марковића, да би се голман Богдан Новаковић
истакао одличном интервенцијом у надокнади времена.

ФК Задругар: У променљивој форми

ЗОНА "ДРИНА"

Зона "Дрина", 20. коло

Задругар- Раднички (Ваљево) 1:0
(1:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 250. Судија:
Ненад Ђорђевић (Ариље). Стрелац: Јеринић у 8. минуту.
Жути картони: Митровић, Ашковић, Павловић, Марковић
(Задругар), Петарић, Ђукић (Р).
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7,5, Симеуновић 7,5, С.Новаковић
7,5, Митровић 7,5, Ашковић 7,5, Павловић 7,5, Мустафи 7
(Ивановић 7,5), Бранковић 7,5, Јеринић 8, Марковић 7,5
(Спасојевић -), Гајић 7,5 (Мићић -)
Зона "Дрина", 19. коло

Осечина- Задругар 3:2 (1:1)
Стадион у Осечини. Гледалаца: 100. Судија: Никола
Тодоровић (Лозница). Стрелци: Недић у 17., Обрадовић у
68. и Јовановић у 75. за Осечину, а Гајић у 33. и Спасојевић
у 84. минуту за Задругар.
ЗАДРУГАР: Томић 6, Васиљевић 6, Ж.Павловић 6,5,
Н.Павловић 6, Гајић 7, М.Павловић 5,5 (Симеуновић 5,5),
Мустафи 6, Ивановић 6 (Новаковић 5,5), Мићић 6,
Спасојевић 6,5, Бојчић 6
ИГРАЋ УТАКМИЦЕ: Недић (Осечина)

У Осечини је "шарени" тим Задругара подбацио против
Осечине, изостанак 6 стандардних првотимаца био је
превелики хендикеп за тренера Дејана Спасића, а у суботу
Задругар чека још једно тешко гостовање против овог
пролећа одличне Слоге из Бајине Баште.
Б.М.
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БОЈАН КЕКИЋ ДОБИТНИК НАГРАДЕ
„КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ“

НАЈБОЉИ БАНКАР
Банка Поштанска штедионица је, током
2017.године, постигла значајне резултате
у сфери модернизације пословања
Председник Извршног одбора Банке Поштанска штедионица, мр Бојан Кекић, добитник је националног признања
„Капетан Миша Анастасијевић“ у категорији „Најбољи
банкар“. Ова награда традиционално се додељује најуспешнијим појединцима, предузетницима и институцијама за
радни и стваралачки анганжман и допринос унапређењу
привредног и друштвеног амбијента Србије.

Бојан Кекић (десно) прима награду
"Капетан Миша Анастасијевић"
Признање је додељено, 10. априла, на свечаности у
Матици српској у Новом Саду, у оквиру пројекта „Пут ка врху“,
који реализују универзитет у Новом Саду, Београдски универзитет и Медиа Инвент.
Захваливши се на престижном признању, Бојан Кекић је
рекао да је награда „Капетан Миша Анастасијевић“ велики
подстрек за њега лично, као и за цео тим сарадника и око 2.000
запослених, који су претходних година успели да стабилизују
Банку Поштанска штедионица, која је у 2017. години кренула у
експанзију.
Бојан Кекић постављен je за члана ИО Банке Поштанска
штедионицау децембру 2014. године, а од новембра 2016.
преузео је функцију председника ИО. Током 2017. године
Банка је покрила целокупан исказан губитак у 2016. години и
постигла значајне резултате у сфери модернизације
пословања.
Допринео је, како је између осталог образложено,
ширењу пословне мреже Банке коју сада чини 165 организационих јединица, чиме се Банка Поштанска штедионица, као
финансијска институција стратешки оријентисана ка пословању са становништвом, сврстала у ред пословних банака са
најразгранатијом мрежом експозитура и филијала на територији Републике Србије.

064/2180-588
glastamnave@gmail.com

NAJBOQE MESTO ZA VA[U REKLAMU !

МИНИСТАР УДОВИЧИЋ ОБИШАО
ЗАВРШНЕ РАДОВЕ НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ

МИОНИЦА БУДУЋИ
ТРЕНИНГ ЦЕНТАР
Министар омладине и спорта Вања Удовичић је
почетком месеца са председником општине Мионица
Бобаном Јанковићем, првим човеком Рукометног савеза
Србије Божидаром Ђурковићем и државним секретарима
Министарства омладине и спорта Предрагом Перуничићем
и Дарком Станићем обишао завршне радове на изградњи
спортске хале у Мионици.
-Место које је до прошле године за Мионицу било
синоним за опасност и ругло, за лажна обећања многих,
остављено ван сваке намене још од 1993. године, а при том
се налази поред две школе које похађа око 800 ђака, за
највише три месеца биће једна од најсавременијих
спортских хала. Стављањем у функцију спортске хале, сређивањем спортских терена и школског простора, Мионица
али и цео Kолубарски округ ће добити спортски центар који
ће користити и спортисти и ученици и у којем ће се одржавати велика такмичења. Желимо да Мионица постане још
један у низу центара за спорт у нашој земљи, да рукомет у
њој добије свој Национални тренинг центар, али и да
створимо услове за друге спортове, укључујући одбојку и
кошарку, јер нам је циљ да спортисти из целе земље и
региона долазе у Мионицу - рекао је министар Удовичић.
-Уз помоћ Владе Републике Србије и Министарства
омладине и спорта приводе се крају радови на највећем и
најсавременијем инфраструктурном објекту у области
спорта у нашој општини и Колубарском округу. Завршетком

Ђурковић, Јанковић и Удовичић
током обиласка радова на спортској хали
радова на спортској хали и реализацијом пројекта Националног тренинг центра за рукомет, Мионици је отворен пут
за организацију великих спортских догађаја и постаће
место окупљања многобројних спортиста и рекреативаца.
Реализација овог пројекта је значајна и за локално становништво које ће добити нове квалитетне и разноврсне
спортске садржаје -нагласио је председник општине
Мионица Бобан Јанковић.
Укупна површина хале је 2.900 квадратних метара, а
њен максимални капацитет је око 2.800 гледалаца. Цео
пројекат биће урађен према ИХФ и ФИБА нормама за одигравање међународних утакмица.
А.Ковачевић

МИОНИЦА

19.април 2018.г.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА ДОНЕЛА
ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
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ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ
БИЦИКЛИСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ДЕСЕТ
МИЛИОНА ДИНАРА

ТРКА ''КРОЗ СРБИЈУ''
СТАРТУЈЕ ИЗ МИОНИЦЕ

Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Мионица за 2018. годину, који је на својој другој седници донела
Скупштина општине Мионица, планирају се подстицаји у
укупном износу од десет милиона динара буџетских средстава.
Од тога је за субвенционисање набавке приплодних јуница
старости од 14 до 31 месеца опредељено четири милиона

Овогодишња, педесет осма по реду, Међународна
бициклистичка трка ''Кроз Србију'' стартује седмог јуна из
Мионице. У Мионици ће бити одржано свечано отварање,
одакле ће се возити пролог и прва етапа од укупно четири,
а трка ће трајати до 10. јуна. Чланови делегације Бициклистичког Савеза Србије на челу са председником Бранком
Бановићем су недавно посетили Мионицу, где су са
председником општине Мионица Бобаном Јанковићем
разговарали о плановима и организацији овогодишњег
такмичења.
- Низом акција у наредна два месец а ћемо у
вртићима и основним школама промовисати бициклистички спорт кроз бројне активности на територији наше
општине. Уочи саме трке биће организована и такмичења
најмлађих улицама Мионице како би анимирали децу и
подстакли их да се баве бициклизмом- истакао је председник мионичке општине Бобан Јанковић.

Са седнице СО Мионица
динара, затим два милиона динара за субвенционисање
набавке приплодних грла оваца или коза старости од 6 до 18
месеци, два милиона динара за субвенционисање подизања
нових или обнављања постојећих вишегодишњих засада воћа
и два милиона динара за подстицаје за промотивне активности
у пољопривреди, учешће на сајмовима, изложбама, студијска
путовања и слично. Што се тиче субвенција за набавку приплодних грла јуница, износ подстицаја је 60 процената вредности
инвестиције без ПДВ-а и то до 300 хиљада динара по кориснику,
односно максимално 150 хиљада по грлу, износ подстицаја за
набавку приплодних грла оваца и коза је такође 60 процената
вредности инвестиције без ПДВ-а, до 150 хиљада динара по
кориснику, односно 15 хиљада динара по грлу, а за субвенционисање подизања нових или обнављања постојећих вишегодишњих засада воћа износ подстицаја је 80 процената инвестиције без ПДВ-а и то до 200 хиљада динара по кориснику под
условом да најмања вредност инвестиције буде 30 хиљада
динара са ПДВ-ом. Потенцијални корисници мера су регистрована пољопривредна газдинства са територије Општине са
активним статусом, а реализацију Програма обављаће Комисија коју образује Председник општине Мионица.
А.К.

ПРАЗНИЧНА МАНИФЕСТАЦИЈА ПОД
ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

УСКРШЊЕ РАДОВАЊЕ

Чланови делегације БСС у разговору
са председником општине Бобаном Јанковићем
У најзначајнијој бицилкистичкој трци која се
организује у нашој земљи очекује се учешће више од 150
возача из 20 светских тимова, а каравaн ће бити смештен у
Бањи Врујци. Поред Мионице, градови домаћини етапа на
овогодишњој трци ''Кроз Србију'' биће Пожаревац и
Београд.
- Пошто се 58. међународна бициклистичка трка
''Кроз Србију'' одржава у години јубилеја, стогодишњице
завршетка Првог светског рата, стаза је углавном конципирана тако да ће се обићи сва места одакле је кренуло
ослобађање Србије- истакао је Бранко Бановић, напоменувши да је старт трке са разлогом у Мионици, јер је управо
из ове вароши војвода Живојин Мишић повео војнике у
победу у Колубарској бици.
А.К.

У МИОНИЦИ И РАЈКОВИЋУ

ДРУЖЕЊЕ СА
ЉУБИВОЈЕМ РШУМОВИЋЕМ

Под покровитељством општине Мионица на Тргу
војводе Живојина Мишића je у понедељак, 9. априла, по
први пут одржана манифестација ''Ускршње радовање''.
Такмичарски део празничне манифестације посвећене
најмлађима обележили су Туцијада и избор најлепше
нашараног јајета. Припремљен је и богат забавни програм у
којем су наступили чланови фолклорног ансамбла КУД
''Војвода'' из Мионице, хор мионичке ОШ ''Милан Ракић'',
полазници Музичког забавишта, као и певачи и рецитатори
из мионичке и рајковачке основновне школе. Поред тога,
одиграна је дечија представа ''Цврчак Цврле и мрав Мрле''
позоришта ''Шарени сунцокрети'', а лепој празничној
атмосфери на мионичком Тргу допринели су и штандови
основаца и предшколаца ''Невена'', где су организоване
изложба дечијих радова и ликовна радионица.

Весела атмосфера, смех и радост на дечијим лицима.
Овако се у неколико речи може описати дружење мионичких
и рајковачких ђака и предшколаца са великим песником за
децу Љубивојем Ршумовићем, 11. априла у великој сали
Културног центра у Мионици и матичној школи у Рајковићу.
Малишани су уживали у бројним стиховима и анегдотама
које им је приповедао популарни Ршум, а све је зачињено
игром, шалом и салвама смеха. Кроз разговор са уваженим
гостом деца су, забављајући се, откривала непресушну
лепоту писане речи у дану који ће дуго памтити.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

19.април 2018.г.
17.априла 2018.године
навршава се 26 година од
смрти нашег

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

ИВАНА Ж.
ВАСИЉЕВИЋА
из Памбуковице

Време није избрисало
сећање и поштовање.
Чувамо те у срцима.

Ћерка Нада, унук
Александар и унука Марија
са породицама

ИЛИЈА МИЛОШЕВИЋ
1945 - 2018
Чуваћемо успомену на
твој драги лик
Савић, Снежана, Нега, Милица,
Дана, Мате, Јуца, Гоца, Винка,
Воја, Горица, Кумба, Драган,
Нада, Спремићка и Мишко

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

С Е Ћ А Њ Е

19.април 2018.г.
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17.04.2016 – 17.04.2018.

26.04.1995 - 26.04.2018.

ДРАГАН
ЖИВАНОВИЋ
ШАБАЦ
Увек ће те се сећати

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

13. 04.2018. г. навршава се
шест месеци од смрти

Твоји: супруга Стана,
син Владимир, ћерка Ивана
и сестрић Миодраг
са породицама
9.04.2018. г. навршило се
годину дана од како није
са нама

МИЛОШ ТОДОРИЋ
ГРОЗДАНЕ
ИВАНОВИЋ
ГРОЗДЕ
(1947 – 2017)

Са бескрајном љубављу
и захвалношћу,
вечно ћемо жалити
што више ниси са нама…
Твоје сестре: Дана,
Нада и Љиљана са породицама

...али бесмислен би био
наш живот,
ако би се завршио смрћу...

Породица

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

ИЛИЈА
МИЛОШЕВИЋ
(1945 - 2018)
Тешко ће бити без тебе
на нашим дружењима.
Отишао си у легенду,
а ми ћемо чувати лепо
сећање на твој драги лик.

Удружење пензионера Уб
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ФУДБАЛ

19.април 2018.г.
OP[TINSKA LIGA
“UB”

16.коло (08.04.2018):
Омладинац (К) - Мургаш 2012
Шарбане - Колубара (ЛП)
Бргуле - Јединство (М)
Слога (В) - Докмир
ОФК Таково - Памбуковица
Вукона - Звиздар 2012
Слободан: Стрелац (К)

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

17.коло (10.04.2018):
Звиздар - ОФК Таково
Памбуковица - Слога (В)
Докмир - Бргуле
Јединство (М) - Шарбане
Колубара (ЛП) - Омладинац (К)
Мургаш - Стрелац (К)
Слободна: Вукона

3:0
7:1
0:1
1:1
3:0
2:1

18.коло (15.04.2018):
Стрелац (K) - Колубара (ЛП)
Омладинац (К) - Јединство (М)
Шарбане - Докмир
Бргуле - Памбуковица
Слога (В) - Звиздар
ОФК Таково - Вукона
Слободан: Мургаш

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

1.Pambukovica10
2.[arbane
9
3.OFK Takovo 9
4.Jedinstvo M 7
5.Brgule -1
7
6.Kolubara LP 7
7.Omladinac 6
8.Vukona
5
9.Murga{
5
10.Zvizdar
5
11.Dokmir
5
12.Sloga (V)
4
13.Strelac (K) 4

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

1
4
6
3
3
6
6
7
7
9
10
10
11

45 :19
37 :21
27 :25
37 :22
23 :16
24 :19
27 :22
22 :26
21 :29
25 :32
23 :37
19 :43
22 :41

19.коло (22.04.2018):
Вукона - Слога
Звиздар 2012 - Бргуле
Памбуковица - Шарбане
Докмир - Омладинац
Јединство (М) - Стрелац (К)
Колубара (ЛП) - Мургаш
Слободно: ОФК Таково
20.коло (29.04.2018):
Мургаш 2012 - Јединство (М)
Стрелац (К) - Докмир
Омладинац (К) - Памбуковица
Шарбане - Звиздар 2012
Бргуле - Вукона
Слога (В) - ОФК Таково
Слободна: Колубара (ЛП)

ФК Шарбане

36
31
29
28
27
25
22
19
19
17
17
15
13

Општинска лига Уба, 18. коло

Бргуле- Памбуковица
1:1 (1:1)
Стадион у Бргулама. Гледалаца: 100.
Суија: Марко Ранковић (Уб). Стрелци:
Јовановић у 11. из пенала за Бргуле, а
Митровић у 5. минуту за Памбуковицу.
Жути картони: Ракић, Живановић (Б),
Балиновац (П).
БРГУЛЕ: З.Павловић 7, Илић 7,
Н.Петровић 7,5 (Поповић -), Ракић 7,
М.Петровић 7, Д.Павловић 7,5, Филиповић 7 (А.Петровић -), Живановић 7,5,
Ђорђевић 7,5, Ранковић 7, Јовановић
7,5
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 8, Мијаиловић 7, Гавриловић 7 (Милошевић
7,5), Митровић 7,5, Глишић 7,5, Јовановић 7, Д.Ненадовић 7 (Л.Ненадовић -),
Урошевић 7 (С.Ненадовић 7,5), Радојичић 7,5 (Богићевић -), Балиновац 7,5,
Миливојевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Ђурђевић (Памбуковица)
Одличан дерби општинске лиге у
Бргулама, а епитет јунака понео је
голман лидера Ђурђевић који је бар у
три наврата сјајним одбранама сачувао
мрежу. Повели су гости након корнера,
Митровић се сјајно снашао и постигао
ефектан погодак. Домаћин је експресно
изједначио са "беле тачке", Филиповић
је срушен, а прецизан са 11 метара био
је Милош Јовановић.
Имала је и Памбуковица својих
шанси, Милан Радојичић је погодио
стативу, па се утакмица завршила
праведном расподелом бодова.минут
касније отклонио све дилеме.
Општинска лига Уба, 17. коло

Колубара (Лисо Поље)Омладинац(Калиновац) 3:0 (3:0)
Стадион у Лисо Пољу. Гледалаца: 50.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Бајић у 21., И.Јанковић у 22. и
М.Јанковић у 28. минуту. Жути картон:
С.Стефановић (О).
КОЛУБАРА: Н.Перић 7, П.Петровић 7,
Дамјановић 7,5, Станковић 7, Станаревић 7 (М.Петровић -), Бајић 7,5 (Васић
-), Милановић 7, Д.Јанковић 7 (Марјановић -), И.Јанковић 7,5, М.Јанковић 7,5,
П.Перић 7
ОМЛАДИНАЦ: Деспотовић 6, И.Тимотић
6,5, Савковић 6 (Миливојевић -), М.Тимотић 6,5, Чолић 6 (Д.Савић 6,5), И.Савић 6,
Максимовић 6 (Милош Ивановић 6,5),
Д.Стефановић 6, С.Стефановић 6,5,
Марко Ивановић 6 (Зујаловић -), Чобић
7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Дамјановић (Колубара)

Општинска лига Уба, 18. коло

ОФК Таково- Вукона
3:1 (3:0)
Стадион у Такову. Гледалаца: 50.
Судија: Миломир Мирковић (Уб).
Стрелци: Н.Максимовић у 2., Илић у 11.
и Петковић у 29. за ОФК Таково, а
Милош Антонић у 82. минуту за Вукону.
Жути картони: Кевић (Т), Димитријевић,
Милош Антонић, Л.Марковић (В).
ОФК ТАКОВО: Ивановић 7, Јеремић 7,
Велимировић 7, Глишић 7, Љ.Максимовић 7, Милићевић 7 (Кевић -),
Петковић 7,5, Николић 7, Илић 7,5
(Ранковић -), Н.Максимовић 7,5,
Срећковић 7
ВУКОНА: Лукић 6,5, Димитријевић 6,
Ранковић 6, Пуцаревић 6, Бојић 6,
Ђ.Антонић 6,5, Л.М арковић 6,5,
Досковић 7, В.Марковић 6, М.Антонић 7,
Пантелић - (Марко Антонић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Слободан Илић (ОФК Таково)
Таковчани су меч преломили у раној
фази, а госте је, уз малу помоћ ветра,
начео Немања Максимовић са 30
метара. Врло брзо је и Слободан Илић
крунисао леп напад домаћих, а све
дилеме је решио Петковић након
пријема на груди и прецизног приземног
ударца. Могло је бити и 4:0, али Немања
Максимовић није искористио најстрожу
казну у 34. минуту.
Иако са 10 играча јер је Пуцаревић
напустио игру, гости су имали неколико
прилика, а пораз је ублажио Милош
Антонић након лепог соло-продора.
Општинска лига Уба, 17. коло

Јединство (Милорци)Шарбане 1:1 (0:0)
Стадион у Милорцима. Гледалаца:
50. Судија: Владимир Благојевић
(Уб). Стрелци: Станојевић у 54. за
Јединство, а Н.Миловановић у 90+3.
минуту за Шарбане. Жути картон:
Миливојевић (Ш). Црвени картон:
Божичковић (Јединство) у 87.
минуту.
ЈЕДИНСТВО: Јеремић 6,5, Карапанџић 7, Симић 7, Шаровић 7,
Божичковић 6,5, Ђорђевић 6,5,
Николић 6 (Марковић -), Станојевић
7,5, Трајковски 7, Јокић 6,5 (Максимовић -), Павићевић 6,5
ШАРБАНЕ: Г.Ранковић 7, Ђукић 7,
Радовановић 7, Симић 7 (Павловић ), Д.Аврамовић 7, Мирковић 7,5,
Ђуровић 7, Лукић 7 (Миливојевић 7),
Н.Миловановић 7,5, С.Миловановић
7,5, Н.Ранковић 7 (И.Аврамовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Миловановић (Шарбане)
Умор због друге утакмице у три
дана и те како се осетио код ривала,
Милорчани су за нијансу били ближи
победи, а гол је постигао прецизним
ударцем Станојевић са 20-ак метара.
Није свој дан имао Јокић, у једној
ситуацији га је осујетио голман
Шарбана, а у другој није погодио
петом из непосредне близине.
Немања Миловановић је имао
добру шансу за изједначење након
соло-продора, али је сигуран био
Јеремић. Ипак, искусни нападач
Шарбана искористио је у надокнади
пас Ђуровића, прецизан шут са 18
метара одбио се од стативе у мрежу
домаћина.

ФУДБАЛ

19.април 2018.г.
МОФЛ Колубаре "Исток", 17. коло

16.коло (07/08.април 2018):
Д.Туцовић - ОФК Стубленица
Полет (Т) - Рубрибреза
Црвена Јабука - Јошева
Каленић - Врело
Полет (ДЛ) - Рудар
ОФК Паљуви - Гуњевац
Слободне: Чучуге

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

17.Коло (14/15.04.2018):
Чучуге - Димитрије Туцовић
Гуњевац - Полет (ДЛ)
Рудар (Р) - Каленић
Врело - Црвена Јабука
Јошева - Полет (Т)
Рубрибреза - Стубленица
Слободни: ОФК Паљуви

0:2
4:2
0:2
0:2
1:1
10:0

1.Rubribreza 11 2 2 30 :11
2.Kaleni}
9 4 2 34 :18
3.Polet (DL) 9 3 3 34 :16
4.Guwevac
8 3 3 25 :20
5.D.Tucovi}
7 3 4 26 :12
6.Paquvi
6 5 4 32 :18
7.^u~uge
7 2 5 20 :19
8.C.Jabuka
6 3 6 21 :28
9.Polet (T)
5 4 6 26 :34
10.Rudar (R)
3 5 7 13 :22
11.Jo{eva
2 3 10 17 :28
12.Vrelo
1 5 9 15 :37
13.Stublenica 0 2 13 12 :42
18.коло (21/22.04.2018- 16.00ч):
Дим.Туцовић - Рубрибреза
ОФК Стубленица - Јошева
Полет (Т) - Врело
Црвена Јабука - Рудар (Р)
Каленић - Гуњевац
ОФК Паљуви - Чучуге
Слободан: Полет (ДЛ)

35
31
29
27
24
23
23
21
19
14
9
8
-1
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Врело- Црвена Јабука
0:2 (0:0)

Паљуви- Гуњевац 0:1
(0:0)

Стадион у Врелу. Гледалаца: 50. Судија:
Дарко Тодоровић (Доњи Лајковац).
Стрелци: Кузмановић у 58. и Стефановић у 87. минуту. Жути картони:
Калањ (В), Кузмановић, Г.Милутиновић
(ЦЈ).
ВРЕЛО: Станчић 6,5, Калањ 6,5,
Добросављевић 7, Јанковић 7, Грујић
6,5, Арамбашић 7 (Љубомировић -),
Мирковић 6,5, Младеновић 6,5, Матић
6,5, Јокић 7, Панић 6,5
ЦРВЕНА ЈАБУКА: М.Милутиновић 7,5,
Мирковић 7, Г.Милутиновић 6,5 (Дамњановић 7), Илић 7,5, Малешевић 7
(Бошковић -), Јанковић 7, Дукић 6,5
(Стефановић 7,5), Угреновић 7, Кузмановић 7 (Берановић 7), Јовићевић 7
(Стојковић -), Вукић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владан Илић (Црвена Јабука)
Врељани су били бољи ривал у
првом делу, али нису успели да теренску иницијативу наплате поготком.
Меч је отишао на воденицу Јабучана у
58. минуту- Кузмановић је извео слободан ударац са 18 метара и погодио
голманов угао. Кренули су тада домаћи
безглаво у напад, Црвена Јабука је
имала неколико добрих контри, а једну
је реализовао "резервиста" Стефановић. Мирковић је имао најбољу
шансу за Врело након убачене лопте из
аута, али је превише оклевао.

Стадион СЦ "Матић" са вештачком
подлогом. Гледалаца: 50. Судија: Иван
Ковачевић (Уб). Стрелац: Перишић у 68.
минуту. Жути картони: Илић, Павловић,
Ђурић (П), С.Симић, М.Симић, Стаменић (Г).
ПАЉУВИ: Ћургуз 7, Ранковић 6, Павловић 6,5, Илић 6, Веселиновић 6,5, Рашић
6,5, Ђурић 6, Миловановић 6 (Милутиновић -), Пантелић 6,5 (Маринковић -),
Јовић 6 (Филиповић -), Новаковић 6
ГУЊЕВАЦ: Стаменић 7, М.Симић 7,
Спасојевић 7,5, Кузмановић 7 (Јоксимовић -), С.Симић 7,5, Митровић 7,
Милошевић 8, Илић 7, Перишић 7,5,
Продановић 7, Јанићевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Србољуб Милошевић (Гуњевац)
Гуњевац је изненадио домаћина, а гол
одлуке пао је средином другог дела.
Милошевић је послао употребљиву
лопту, Перишић је избегао офсајд-замку
и рутински матирао Ћургуза. Голман
Паљува се истакао одбранивши ударац
Милошевићу из близине, потом је још
једном зауставио Перишића у матпозицији.
Милан Новаковић је имао по једну
добру шансу у оба полувремена, другу
у последњим тренуцима утакмице.
Ћургуз је послао лопту са центра, а
искусни нападач после пријема на
груди шутирао поред гола.

19.коло (28/29.04.2018- 16.00ч):
ОФК Паљуви - Дим.Туцовић
Чучуге - Полет (ДЛ)
Гуњевац - Црвена Јабука
Рудар (Р) - Полет (Т)
Врело - ОФК Стубленица
Јошева - Рубрибреза
Слободан: Каленић

МОФЛ Колубаре "Исток", 17. коло

Рудар 1945 (Радљево)- Каленић 0:2 (0:0)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 100. Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Милошевић у 60. и Вукојев у 89. минуту. Жути картони: Живановић,
Теодосијевић (Р), Вукојев, Јовановић (К).
РУДАР 1945: Пејаковић 7 (З.Теодосијевић 6), Радовић 7 (Ђурђевић -), Јанковић 7
(Н.Ивковић 7), Лазарић 7, Пантелић 7, Страхињић 7, Живановић 7, Радић (Павловић 7), Милутиновић 7 (Б.Ивковић 7), Јеремић 7, М.Теодосијевић 6
КАЛЕНИЋ: Миловановић 7,5, Михаиловић 7,5, Стевановић 7,5, Јовановић 7,
С.Радовановић 7, Ђуричић 7, Андрић 7 (Марковић -), Вучковић 7,5, Вукојев 7,
З.Радовановић 6,5 (Петровић -), Милошевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Вучковић (Каленић)
Занимљив комшијски дерби чији је кључни детаљ била повреда искусног
голмана Пејаковића почетком другог полувремена. Каленић је до предности
дошао после корнера, Милошевић се најбоље снашао и из окрета погодио
мрежу. Све је решено у финишу, резервни голман није најбоље реаговао после
"слободњака" Ђуричића, а Вукојев је лако погодио из близине.

ФК Каленић

МОФЛ Колубара "Исток", 16. коло

Црвена Јабука- Јошева
1:4 (0:1)
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
150. Судија: Марко Ранковић (Тврдојевац). Стрелци: Кузмановић у 80. из
пенала за Црвену Јабуку, а Станојковић
у 3. и 59., Стевановић у 11. и Ашковић у
57. минуту за Јошеву. Жути картони:
Г.Милутиновић, Милошевић, Илић (ЦЈ),
Ашковић, Стевановић, Мијаиловић (Ј).
ЦРВЕНА ЈАБУКА: М.Милутиновић 6,
П.Милутиновић 6, Г.Милутиновић 6
(Стојковић 6), Мирковић 6, Јанковић 6
(Илић 6), Малешевић 6, Стефановић 7,
Угреновић 6 (Берановић 6), Нишавић 6,
Јовићевић 6 (Кузмановић 6,5), Вукић 6
ЈОШЕВА: Јовичић 7,5, Живановић 7,
Стојановић 7, Васиљевић 7,5, Тресиглавић 7, Мијаиловић 8, Јовановић 7,5,
Ашковић 7,5 (Тешић 7), Драгићевић 7
(Бошковић 7), Стевановић 8,5 (Петровић 7), Станојковић 8,5 (Јоксимовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Стевановић (Јошева)
Изненађујући резулат на одличном
терену у Црвеној Јабуци, госте је са
клупе први пут предводио бивши
голман Драгиша Савић- Савела, а
високи пресинг који је наметнуо од
старта брзо се исплатио. Станојковић је
одлично затворио другу стативу у 3.
минуту, а потом и асистирао Стевановићу који је са 10 метара послао лопту
под пречку.
Домаћи се нису опоравили од
почетног шока ни у другом делу, најпре
је Ашковић одличним ударцем са 20
метара матирао Милутиновића, да би
Станојковић после лепе акције школски
погодио даљи угао. Домаћима за утеху
пенал у завршници који је изборио
Стефановић, премало од тима који је
био фаворит...
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Резултати 18.кола (7/8. април):
Младост (Д) - Рибникар
Радник - Трлић
ЗСК - Качер
Јуниор Ново Насеље - Искра
Бањани - Врело Спорт
Тврдојевац - Брезовица
ОФК Јабучје - Тешњар
Тулари - Пепељевац

Тврдојевац- Брезовица
2:2 (1:1)
3:0
2:0
1:0
0:3
0:1
2:2
3:1
2:2

Резултати 19.кола (14/15.април):
Тулари - Младост (Д)
4:1
Пепељевац - ОФК Јабучје
0:0
Тешњар - Тврдојевац
2:1
Брезовица - Бањани
1:1
Врело Спорт - Јуниор НН
6:1
Искра - ЗСК
1:0
Качер - Радник
4:1
Трлић - Рибникар
4:0

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

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

1 68 : 12 48
2 47 : 20 39
3 40 : 24 36
6 28 : 20 33
5 47 : 25. 32
9 34 : 36 26
7 32 : 31 24
7 21 : 28 24
7 22 : 37 24
9 29 : 38 22
9 30 : 58 22
10 30 : 41 19
11 28 : 43 18
8 23 : 38 18
11 16 : 32 18
12 32 : 44 17

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 500.
Судија: Ђорђе Андрић (Ваљево).
Стрелци: Илић у 35. и 49. за Тврдојевац,
а Гошић у 1. и 90+5. минуту за
Брезовицу. Жути картони: Миловановић (Т), Тојчић (Б). Црвени картон:
И.Ранковић (Тврдојевац) у 59. минуту.
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 7,5, Јовановић 8, И.Ранковић 7, Васић 8, Мирковић 7,5, Миловановић 6,5, Илић 8,5
(Роксић -), Симић 8, Петровић 7 (Ерић 7,
Милић 7), Марковић 8, Ракић 8
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 6,5, Вуканић
6,5, Савковић 6,5 (Ашковић 6,5),
Љ.Тојчић 6, Симић 6, Радосављевић 6,
Тешић 6 (М.Тојчић 6), Ђурђевић 6,5,
Гошић 7,5, Руменић 6, Обрадовић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Илић (Тврдојевац)
Тврдојевац је изненадио фаворита,
иако је на почетку деловало да ће
Брезовчани имати лак посао. Гошић је
на истеку првог минута после акције са
Тешићем матирао Ранковића, а у првих
пет минута гости пропуштају три
идеалне прилике да реше меч! Брзо су
им се промашаји осветили, Илић је
после акције Јовановића и Ракића
поравнао резултат, а потом на старту
другог дела донео и потпуни преокрет.
Уживала је бројна публика у
Ускршњем дуелу комшија, није Тврдојевац посустао ни са играчем мање, а
на истеку судијсе надокнаде искусни
Гошић је искористио дубинску лопту
да својој екипи донесе вредан бод.

Окружна лига Колубаре, 19. коло

Брезовица- Бањани 1:1 (1:1)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 100. Судија: Марко Ранковић (Уб). Стрелци:
Руменић у 43. за Брезовицу, а Гајић у 25. минуту за Бањане. Жути картони:
Ивановић, Симић, Петковић, Димитријевић, Илић (Бњ).
БРЕЗОВИЦА: Вучетић 7, Вуканић 6,5, Ашковић 7, Љ.Тојчић 6,5, Симић 7,
Радосављевић 6,5, Тешић 6,5 (М.Тојчић 6,5), Ђурђевић 7, Гошић 7, Руменић 7,
Обрадовић 6,5
БАЊАНИ: Даниловић 7,5, Симић 7, Ненадовић 7, Милојевић 7, Димитријевић 7,5,
Ђорђевић 7,5, Костадиновић 6,5 (Ивановић 6,5), Петковић 7, Илић 7, Бабић 6,5
(Лукић -), Гајић 7,5 (Нешовановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Димитријевић (Бањани)
Брезовица је упала у кризу резултата, олакшавајућа околност је да су
наступили у ослабљеном саставу због свадбе голмана Цветиновића. Ипак, и са
друге стране чекао их је ослабљени тим Бањана који је сасвим заслужено
освојио слађу трећину плена.
Домаћин је почео офанзивно, Обрадовић и Руменић су пропустили добре
прилике, а онад је "севнула" контра Бањана и препознатљив бег и реализација
расног голгетера Милана Гајића. Изједначила је Брезовица у финишу, Руменић је
са 20 метара прецизним ударцем матирао Даниловића. У наставку је домаћин
имао иницијативу, али је тешко долазио до шансе, док је на другој страни
Ђорђевић погодио пречку.

ФК Брезовица

Окружна лига Колубаре, 17. коло

Радник- Трлић 2:0 (0:0)
Стадион СРЦ "Школарац" на Убу.
Гледалаца: 200. Судија: Илија Ковачевић (Ваљево). Стрелци: Симић у 47. и
Стевић у 90+3. минуту. Жути картони:
Хаџић, Симић, Илић, Софронић (Р),
Цвијић, П.Иконић, Антонић, Поповић (Т).
РАДНИК: Радовановић 7, Живковић 7
(Илић 7,5), Јовић 7,5, Ракић 7, Јоцић 7,5,
Петровић 7,5, Симић 8 (Стевић 7,5),
М.Луковић 7 (Софронић -), Хаџић 7,5,
Ф.Луковић 7, Митровић 8
ТРЛИЋ: Милосављевић 6,5, Алексић 6,
Лазић 6 (Марковић -), Танасијевић 6,5,
П.Иконић 6,5, Ђурић 6, Савић 6, Поповић
6,5, Н.Иконић 6 (Антонић -), Величковић
6, Цвијић 6 (Давидовић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Невен Митровић (Радник)
Радник је заслужено славио против
бледог Трлића, а највише је у гостујућој
екипи показао голман Милосављевић
који је одбранио неколико тешких
удараца. Ипак, чувар мреже "месара"
није имао среће код шута Симића, лопта
се од бусена неправилно одбила и
завршила у мрежи.
Имали су Убљани још доста шанси,
али је пут до мреже нашао само Ђуро
Стевић. Оштар "слободњак" са 20
метара био је нерешива енигма за
Милосављевића, док је на другој страни
два пута припретио Алексић. Вреди
истаћи и сјајну посету на Школарцу,
априлско сунце измамило је велики број
љубитеља фудбала...
Окружна лига Колубаре, 19. коло

Врело Спорт- Јуниор
Ново Насеље 6:1 (4:0)
Стадион СЦ "Матић". Гледалаца: 80.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Анђић у 4., 17. и 73., Симић у 5., Јолачић
у 23. и Новаковић у 65. за Врело Спорт, а
Живановић у 67. минуту за Јуниор Ново
Насеље. Није било картона.
ВРЕЛО СПОРТ: Јовановић 7, Симић 8,
И.Матић 7,5, Ђорђевић 7, Д.Матић 7,
Јолачић 8 (Шаиновић -), Анђић 8,5,
Ристовски 7 (Обрадовић 7), Симеуновић
7 (Јевтић 7,5), Новаковић 8, Поповић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Жарко Анђић (Врело
Спорт
Ванредно 20.коло (18.04.2018- 16.00ч):
Младост (Д) - Трлић
Рибникар - Качер
Радник (Уб) - Искра
ЗСК - Врело Спорт
Јуниор Ново Насеље - Брезовица
Бањани - Тешњар
Тврдојевац - Пепељевац
ОФК Јабучје - Тулари
21.коло (21/22.04.2018- 16.00ч):
ОФК Јабучје
- Младост (Д)
Тулари - Тврдојевац
Пепељевац - Бањани
Тешњар - Јуниор Ново Насеље
Брезовица - ЗСК
Врело Спорт - Радник (Уб)
Искра - Рибникар
Качер - Трлић
22.коло (28/29.04.2018- 16.00ч):
Младост (Д) - Качер
Трлић - Искра
Рибникар - Врело Спорт
Радник - Брезовица
ЗСК - Тешњар
Јуниор НН - Пепељевац
Бањани - Тулари
Тврдојевац - ОФК Јабучје

СПОРТ
ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА У БОРБИ
ЗА КВАЛИТЕТНУ ЛИГУ СРБИЈЕ

"МРТВА ТРКА"
СА МАЧВОМ
У финиш регуларног дела сезоне, омладинци убског
Јединства улазе потпуно поравнати са шабачком Мачвом, а
последње коло ће отклонити дилему ко ће у доигравање са
прве позиције, односно ко ће имати предност домаћег трена
у трећем мечу који ће вероватнно решити питање првака
Омладинске Колубарско-мачванске лиге. Црвено-бели са
Уба и црвено-црни из Шапца имају исти број бодова и
идентичан међусобни скор, а на страни пулена Мирослава
Билића је и блага предност у гол-разлици од четири гола.
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ПОЧЕЛА КОЊИЧКА СЕЗОНА

АТИЛ ТРЛИЋ
ДВА ПУТА НАЈБРЖИ
Торино Хил први у Шапцу
Први дан коњичке сезоне у Богатићу обележио је Атил
Трлић- у трци трогодаца "Расадник ружа Топаловић" на 1300
метара, без већих проблема у маниру старт-циљ је дошао до
победе и награде од 65.000 динара. Јахао га је Горан Крстић, а
на отварању сезоне до победе је дошао и Тика Вујковић
јашући Стаменог Пика у трци "Цвети" на 1400 метара.
У Шапцу наредног викенда Атила је јахао Жељко Илић у
трци "Талисман", у узбудљивом финишу за пола дужине је
био испред Сансилија и освојио 70.000 динара. Трку је
обележио "карамбол" на старту у режији џокеја Гуеринија у
седлу Сансилија, јахач је супсендован на седам дана, али је
судар коштао Криптона и Корону Бас бољег пласмана, па су
завршили на четвртом и петом месту. Сигурно најузбудљивија трка дана била је "Галеника ФитофармацијаУскршња трка", на крају су Торино Хил власника Александра
Ашковића и Принстон Бој заједно прошли кроз циљ,
поделили прво место и освојили по 75.000 динара. Одличан је
био и Огон- трећи, узевши у обзир највећи терет од 64 кг. који
је носио. У утешној трогодачкој трци "Скаут", наступали су ЏоЏо власника Дражена Дунђера (завршио пети), Квелиндо Сур
Владислава Арсенића био је шести, док је на дебију Полона
власника Јована Јовановића завршила на осмом месту.

Омладинци ФК Јединство са навијачима
(фото: Вељко Николић)
Епитет блага употребљен је јер Мачву чека дуел са
слабашним Санрајсом, док Убљани играју у четвртак на
"Џајином" стадиону против добре екипе Прова. Све би било
другачије да је Јединство сачувало бод у дербију у Шапцу, у
89. минуту домаћи су стигли до победе, а само који минут
раније црвено-бели су могли да реше све дилеме и оду на
великих шест бодова. Међутим, то не мења чињеницу да
убски омладинци играју одличан фудбал, у Љубовији су
савладали Дрину са 3:0 и поред искључења голмана Бојана
Петровића, а доигравање и нових пет утакмица показаће да
ли су спремни за пласман у бараж за попуну Квалитетне
лиге Србије.
Б.Матић

Торино Хил, власника Александра Ашковића,
и ове сезоне наставља са успесима
Наредног викенда отвара се и Београдски хиподром,
Атил Трлић ће јурити хет-трик на старту сезоне, а наступаће
још девет домаћих грла.
Б.Матић
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ФУДБАЛ
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БУЂЕЊЕ ЦРВЕНО-БЕЛИХ

ФАВОРИТ ПАО
НА "ЏАЈИ"
- Овог пролећа разиграна Шумадија срушена голом Бељића
из слободног ударца. - Млак комшијски дерби против Жеље,
бодови остали на Убу. - У Љубићу испуштен барем бод,
наредни изазов Карађорђе у Тополи (субота, 16 часова).
Јединство је у густом српсколигашком распореду играло три
меча у претходном периодупобеђени су Лајковчани и Аранђеловчани на стадиону "Драган
Џајић", док је успешнији од
Убљана био Полет из Љубића.
Комшијски дерби није
испунио очекивања квалитетом
фудбала, чак је изостала и
уобичајена ватра која прати дуеле
Убљана и Лајковчана. Тежак терен
и спарина спутали су ривале,
играчи су се тешко кретали, а меч
је отишао на воденицу црвенобелих у финишу првог дела.
Бељић се ослободио чувара у
шеснаестерцу и послао иделану
лопту за Којића који није најбоље
реаговао у мат-позицији, али се уз
мало среће ипак затресла мрежа
Лукић и Гавриловић у дуелу
Лангуре. Предност је дуплирао
Крстић, Лукић је добро центрирао,
а Ваљевац вешто реаговао на "петерцу". Лајковчани су се вратили у игру
у режији Стојковића, Иван Јовановић је кратко одбио лопту, а Милановић
лако погодио из близине. Није било више великих узбуђења, Јединство је
сигурном игром сачувало предност, а главобољу Дуканцу, и поред
победе, створила је повреда штопера Сајића већ у 19. минуту.

Српска лига "Запад, 21. коло

Јединство (Уб) - Железничар
(Лајковац) 2:1 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 600.
Судија: Љубиша Борисављевић (Ивањица).
Стрелци: Којић у 45. и Крстић у 57. за
Јединство, а Милановић у 73. минуту за
Железничар. Жути картони: Лукић, Рајовић,
Поповић (Ј), Чоловић (Ж).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Којић 7 (од 48.
Крстић 7), Н.Радојичић 7, Поповић 7, Гавриловић 7, Сајић - (од 19. Андрић 7), Лукић 7,
Рајовић 7,5, З.Радојичић 7, Бељић 7,5 (од 70.
Д.Јовановић -), Радивојевић 8
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Лангура 7, Терзин 6,5 (од 46.
Гавриловић 6,5), Стојковић 7,5, Марјановић 6,5,
Чоловић 7, Томић 7, Ристић 6,5, Станковић 7,
Илић 6,5, Арсић 6,5 (од 65. Симић -), Милановић
7 (од 82. Радивојевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Лука Радивојевић (Јединство)
Српска лига "Запад, 22. коло

Полет (Љубић) - Јединство (Уб)
3:1 (1:1)
Стадион у Љубићу. Гледалаца: 300. Судија:
Иван Вучићевић (Краљево). Стрелци:
Трипковић у 9. и 90+3. и Грбовић у 84. за Полет,
а Бељић у 35. из пенала за Јединство. Жути
картони: Божовић (П), Радивојевић, Брадоњић, Рајовић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 6,5, Којић 7 (од 58.
Д.Јовановић 6,5), Н.Радојичић 6,5 (од 71.
Крстић -), Андрић 6, Гавриловић 7, Брадоњић
6,5, Стаменковић 7, Рајовић 7, З.Радојичић 7,
Српска лига "Запад", 23. коло

Јединство (Уб)- Шумадија
(Аранђеловац) 1:0 (0:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 400.
Судија: Иван Никитовић (Чачак). Стрелац:
Бељић у 50. минуту. Жути картони: Н.Радојичић (Ј), Миливојевић, Радојевић, Михаиловић,
Раденковић (Ш).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Којић 7 (од 67.
Крстић 7), Н.Радојичић 7,5, Андрић 7,
Гавриловић 7,5, Стаменковић 7,5, Поповић 8
(од 71. Д.Јовановић 7), Рајовић 7, З.Радојичић
7,5, Бељић 8 (од 90. Љубичић -), Радивојевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бојан Бељић (Јединство)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
Победа црвено-белих
у комшијском дербију са Лајковчанима
Много бољу игру, играчи убског српсколигаша пружили су у
Васкршњем љубићком матинеу, али су их конфузан почетак и очајна
завршница коштали трећег првенственог пораза. Између тога, Јединство
је било бољи тим са зрелијим шансама, али се мрежа Полета затресла
само са "креча". Рајовић је упослио Којића који је срушен у казненом
простору, а Бељић ретко греши са 11 метара. Одличне прилике имали су
Стаменковић, Зоран Радојичић и Бељић, а све је пало у воду након акције
по левој страни и добре реакције Грбовића главом на другој стативи.
Спусили су тада Убљани гард, полетели у напад, а све је то казнио
Трипковић још једним поготком у последњим секундама меча.
Мало је која екипа играла тако добар фудбал на "Џаји" као Шумадија
у првих 45 минута, висио је гол Јединства у ваздуху, али је наставак донео
потпуно другу слику. На самом старту другог дела, Бојан Бељић је
демонстрирао суперлигашку класу, одмерени ударац са рогља
шеснаестерца био је нерешива енигма за искусног Нићифоровића.
Распала се игра једног од кандидата за врх, црвено-бели су контролисали
дешавања на терену, а Љубичић и Зоран Радојичић пропустили су у
финишу идеалне прилике да победа буде и убедљивија:
- Криза је прошлост, посебно сам поносан на дуел са Шумадијом јер
је реч о екипи која је била одлична овог пролећа. Добро смо играли и у
Љубићу где смо заслужили барем бод, али с обзиром на кадровске
проблеме који нас прате- момци заслужују све похвале за добре игре
након мршавог старта. Идемо на тешко гостовање у Тополу, а наша је
рачуница јасна- желимо позитиван резултат и да сачувамо добро
расположење под Шепковцем- најављује још једно добро издање
Јединства тренер Верољуб Дуканац.
Б.Матић

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

6
4
5
5
4
9
5
4
8
10
6
7
5
7
5
6
6
6

2
4
4
5
7
4
8
9
7
6
10
10
12
11
13
13
13
13

34 : 12
41 : 21
43 : 21
36 : 15
23 : 16
33 : 21
33 : 22
29 : 22
21 : 21
24 : 29
27 : 32
25 : 25
17 : 35
23 : 36
21 : 41
17 : 30
14 32
14 44

24.коло (субота, 21.април - 16.00 h)

КАРАЂОРЂЕ (Т)
- ЈЕДИНСТВО (Уб)
25.коло (недеља, 29.април - 16.00 h)

ЈЕДИНСТВО (Уб)
- СМЕДЕРЕВО 1924

51
49
47
44
40
39
35
34
32
31
27
25
23
22
20
18
18
12
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ЗАВРШЕНА ИСТОРИЈСКА СЕЗОНА ЗА УБСКУ ОДБОЈКУ

ШАМПИОНСКИ ПЛЕС
- У прелепој атмосфери, Убљанке сезону окончале максималном
победом против Роде. - Председник ОСС Зоран Гајић предао пехар
Александри Киселчић. - Маја Глишић се опростила од активног играња.
Чаробна ноћ за убску женску
одбојку- спектакуларном прославом
наше шампионке су упловиле у суперлигашку луку и оствариле подвиг коме
се нису надали највећи оптимисти.
Шампионски пехар резервисан је већ у
Новом Саду на паркету највећег ривала,
а последњи меч сезоне био је прилика
за још једну рутинску победу и дубоки
наклон убске публике за историјски
успех, незабележен када је реч о
колективним спортовима наше вароши...

атмосферу, а добри тренинзи су
допринели да испољимо несумњиви
квалитет. Ниједног тренутка нисмо
осећали притисак, али је победа над
ФОК-ом била прекретница. Имале смо и
осцилације, али смо у кључним
тренуцима биле најјаче, зато су сада
наше витрине богатије за највреднији
пехар- еуфорична је била капитен
убских одбојкашица.
Тренер Дејан Стојковић није имао
дилему о величини успеха који су
оствариле његове одбојкашице:

Капитен Александра Киселчић
и Зоран Гајић, председник ОСС
Прва лига Србије, 22. коло

Уб- Рода (Београд) 3:0
(25:12, 25:17, 25:10)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 450.
Судије: Јованчић, Милинковић
(Београд)
УБ: Лазић (либеро), Дробњак, Иванковић, Петровић, Николић, Мартиновић,
Киселчић, Јелић, Митровић, Каришик,
Поповић, Јаблан.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Стварно најбоље: ЖОК Уб
Пред близу 500 гледалаца, увод у меч
биле су мале свечаности којима је ЖОК
Уб показао да не заборавља људе који
су на свој начин дали допринос убској
одбојци. Јелена Брђовић, супруга
легендарног српског одбојкаша Дејана,
примила је захвалницу у име великог
човека који нас је прерано напустио, а
који се много пута доказао као пријатељ
Убљана. Након њега, овацијама је
поздрављена Маја Глишић која се
опростила од активног играња, а у
претходних пет година своје име је
златним словима уписала у анале
убског клуба. Поклон је примила и
капитен Александра Киселчић из руку
председника Спортског савеза општине
Уб Небојше Живановића- за највећи
успех убског спорта у историји.
О самој утакмици не вреди трошити
много речи- све играчице из записника
продефиловале су паркетом, одиграле
врло ангажовано и концентрисано, тако
да су максимална победа и 60 минута
посла логична последица озбиљног
приступа. На крају, шампионски ватромет и конфете, победнички шампањац и
пехар у рукама капитена Александре
Киселчић, уручен од стране легендарног
селектора, а сада председника ОСС
Зорана Гајића:
- Направили смо спортско чудо,
план је био да будемо у средини и на
време да обезбедимо опстанак, али су
ове девојке потврдиле да за њих не
постоје границе. За пет година,
променили смо четири ранга, а сигурна
сам да ћемо и у елити достојно
репрезентовати наш град. Поносна сам
на екипу, имале смо феноменалну

18
Ub
16
Takovo
16
Beograd
16
FOK
Omladinac 13
Smederevo 12
Jedinstvo(U) 11
11
Vaqevo
8
Vrawe
8
Roda
Gimnazijalac 3
0
Futog

4
6
6
6
9
10
11
11
14
14
19
22

60:20
53:24
56:29
52:32
46:40
43:42
40:39
43:45
45:48
35:51
17:59
5:66

55
48
48
45
37
34
33
33
31
22
9
1

Шампионски шампањац отворио је верни навијач Иван Даниловић
- За мене је ово најлепши тренутак
тренерске каријере, била ми је част да
предводим девојке које су успеле да
ускладе све породичне и пословне
обавезе са тренинзима и утакмицама.
Били смо максимално опрезни, нисмо
желели да нам Рода поквари шампионско славље, а управи клуба и
навијачима се захваљујем на величанственој прослави. Тек за неко време
ћемо бити свесни шта смо урадили, а
после доброг одмора, чека нас и
најозбиљнији изазов за који ћемо
доказати да смо спремни и дораслиједва чека суперлигашко надметање
млади лазаревачки тренер.
Б.Матић

Пехар победника Прве лиге Србије
у рукама убских одбојкашица
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ ДОЧЕКУЈУ ПРВУ ИСКРУ ЗА ВИКЕНД

ДРМЛ "Центар", 11. коло

Раковица - Уб
31:24 (14:11)

ДОБАР ОТПОР ЛИДЕРУ
Врло пристојно издање Убљана
на паркету неприкосновеног лидера,
једноцифрен заостатак на крају могао
је бити и мање да су гости
искористили сијасет "зицера" и
направила мање техничких грешака.
Иако без Пајовића и Вилотијевића,
Убљани су одлично отворили меч и
повели са 4:1, а била је јасна намера
тренера Дејана Лукића да успори игру
Раковице. Одлично је бранио голман
Милекић, истакао се пожртвованом
игром млади Миловановић, на крају је
ипак лидер без већих мука сачувао
максималан скор.
Прилика за поправљање бодовног
скора су наредна два дуела на
домаћем паркету- за викенд на Уб
стиже Прва искра из Барича, а потом и
другопласирани Дорћол. У ЛМК
Београд, дечаци 02/03 су одиграли
први меч плеј-офа против Земуна и
славили са 22:19, а у другом
полувремену дошло је до повреде
зглоба Вилотијевића због које је
пропустио меч сениора. Расположен је
међу стативама био Петковић, а
реванш је заказан за две недеље.
Генерација 2003. играће у Шапцу

Спортска хала у Раковици. Гледалаца: 80.
Судије: Ранковић, Денић (Београд).
Искључења: Раковица 8, Уб 12 минута.
Седмерци: Раковица 1 (0), Уб 5 (4).
УБ: Јовановић, Радојчић 2, Вукосављевић
1, Богићевић, Тадић 5, Петрић, Стокић 1,
Драгишић 1, Милекић, Рогић 8 (2), Ранковић,
Миловановић 3, Матић, Максимовић 3 (2)

ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА "ЦЕНТАР"
ГРУПА - БЕОГРАД

Повреда у незгодан час:
Иван Вилотијевић,
талентовани бек РК Уб
(28/29. април) други ниво државног
првенства, придружују им се екипе
са територије Београда и Источне
Србије, пласман међу прве две у
групи послаће их на трећи ниво чиме
ће бити поновљен успех ове
генерације од пре две године... Б.М.

1. Rakovica
2. Dor}ol
3. Prva Iskra
4. Ub
5. Lazarevac
6. Bari~
7. Gu~evo
8. Loznica 2
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0
0
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1
1
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2
2
5
3
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18
16
11
11
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4
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12.коло (21.април 2018):
Уб - Прва Искра (Барич)
13.коло (28.април 2018):
Уб - Дорћол
14. коло (5.мај 2018):
Гучево - Уб

АКТУЕЛНОСТИ У КК МЛАДОСТ 014 (УБ)

"МЛАДОСТАШИ" ДЕЛЕ ЛЕКЦИЈЕ
Дечаци из Младости рођени 2005/06. били су
учесници Међународног турнира у организацији ужичког
Шампиона, а тамо су на доминантан начин дошли до
победничког пехара савладавши у финалу Рогатицу из
Вишеграда са 91:26. Пре њих, снагу "младосташа"
осетили су словеначки Тајфун, никшићки Пантери и
Соколац из Републике Српске, а Ђорђе Симић је
проглашен најбољим играчем и најбољим стрелцем
турнира.
Исти дечаци су претходног викенда играли одлучујући
меч Колубарско-мачванске лиге, у сјајном окршају две
најбоље екипе у лиги, Младост је савладала Шабац у
гостима са 61:57 и изборила пласман на фајнал-фор у
Чачку који се одржава у другој половини маја са
максималним скором 10-0. Меч је обележио и дуел два
момка који су већ на репрезентативнима списковима,
Убљанин Симић (49 поена) био је успешнији од
Шапчанина Мушицког (34 поена), а таленат Симића се
прочуо чак до Малог Калемегдана. Црвена звезда је
заинтересована за нови небрушени дијамант школе
Младости, за сада ипак делује да ће суперталентовани
дечак још неко време предводити "младосташе"... Б.М.

Победници Међународног турнира у Ужицу:
КК Младост 014, генерација 2005/06.
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НА УБСКОЈ ФАЗАНЕРИЈИ ОДРЖАНА 17.НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ПАСА

АМЕРИЧКА АКИТА
ПОБЕДНИК ИЗЛОЖБЕ
На седамнаестој Националној изложби паса свих раса
„CAC Ub 2018“, која је и ове године одржана у прелепом
амбијенту убске Фазанерије, за такмичење и оцењивање
било је пријављено 227 паса, свих категорија- од беба до
ветерана. Лепо уређеним ринговима су продефиловали
разноврсни представици раса, попут овчара, теријера,
добермана, дога, ротвајлера, гонича, кокер и шпрингер
шпанијела, лабрадора, сетера, птичара, јазавичара, пудли,
чивава, бишона, патуљастих пинчева и шнауцера...
Комплекс Фазанерије се, и овога пута, показао као
пријатан и функционалан амбијент, а на руку многобројим
излагачима и посетиоцима ишле су и времеске прилике, које
су биле идеалне за лепо дружење и представљање паса.
Након отварања и поздравне речи Александра Јовановића
Џајића, заменика председника општине Уб, уследило је
суђење за које је била задужена судијска четворка: Ненад
Катанић, Милош Марковић, Тијана Комрад и Жика Митровић,
док је делегат, као и сваке године, био секретар Кинолошког
савеза Србије Махмуд Ал Дагистани.

Добар одзив излагача и посетилаца

Најлепши пси изложбе
За најлепшег пса изабрана је америчка акита Step Pride
First Kiss, власника Душана Пуковца из Шапца. Организатор и
секретар шеснаесте по реду изложбе паса, Милан Јаковљевић
задовољан је због веома доброг одзива излагача.
- Поред излагача из разних крајева Србије, на изложбу је
дошао и велики број Убљана, који су у улози посматрача
увеличали овај скуп. Сам амбијент Фазанерије, језера и свих
објеката у оквиру овог комплекса, као и сама природа, далеко
су лепши од свих места где се до сада одржавало ово
такмичење- поручио је Јаковљевић.
Речи секретара Кинолошког савеза Србије Махмуда Ал
Дагистанија, на крају изложбе, најбоље описују колико је убска
изложба паса цењена међу кинолозима.
- Сваке године сам присутан на Убу, а данас са
задовољством истичем да је ово једна од најбољих изложби
коју је ваше место икада имало. Мислим да Уб треба да тражи
и међународну изложбу, јер то заслужује. Имате јако леп терен
и све услове за тако нешто а, у том случају, и страни излагачи
би имали смештај у просторијама мотела који поседује Фазанерија. Поред ове изложбе, овде се одржава и низ других
манифестација, као што су међународне утакмице паса
птичара, а ту је и седиште Српског клуба краткодлаких
Немаца- закључује Ал Дагистани.
Као и претходних година, спонзор манифестације била
је позната фирма у кућној достави хране за псе и мачке
„Husse”.
М.М.М.

PRODAJA STANOVA

Evropski standardi gradnje

" TEDES GRADNJA" d.o.o.

Dobrosava Simića br.7, Ub
(pored Doma zdravlja)

061/19-55-825

4 x JEDNOSOBNI- 38 m²
4 x DVOSOBNI- 59 m², 50 m², 62 m²
4 x TROSOBNI- 68 m², 93 m²
2 x PENTHAUS - 105 m²
2 x POSLOVNI PROSTOR - 100 m²
- Etažno grejanje na pelet (radijatori i podno grejanje u kuhinji i kupatilu)
- Toplotna izolacija - Parking mesto za svaki stan
- Sigurnosna vrata - PVC stolarija sa spoljnim roletnama
- Sobna vrata (masiv štok- čamovina, plot furniran hrast, bajc beli mat)
- Podovi (bambus parket u sobama, granitne pločice u kuhunji,
hodnicima, kupatilu i na terasi)
- Kupatila (tuš kada sa kabinom ili kada, mono blok, ogledalo sa
komodom i umivaonikom) - Priključak za klimu

POVOLJNO ! provizija 45 din.

