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У ТОКУ ЈЕ ПРИПРЕМА ЗА НЕКОЛИКО
КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА У 2019.ГОДИНИ

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВРЕДНОСТИ
ОД МИЛИЈАРДУ ДИНАРА
Уб добија аква парк, затворени базен, нови
вртић и зелени пијац..., а у плану је и
проширење основне школе и Дома здравља.
Локална самоуправа на Убу већ увелико ради на
припреми реализације неколико капиталних пројеката, чији би
радови требало да крену већ почетком наредне године.
Председник убске општине Дарко Глишић са очигледним
задовољством истиче да ће изградња тих неколико објеката
знатно променити изглед Уба и услове живота у нашем граду.
- Очекујем да у наредних месец дана буду спремни
пројекти за доградњу Дом здравља, а у току је и припрема
неопходне документације за проширење основне школе и
изградњу затвореног базена, као и уређење нашег отвореног
базена и изградњу аква парка. Одабрали смо идејно решење
на основу ког ћемо радити пројекат за нову пијацу на Убу и све

Дарко Глишић
то морамо до Нове године завршити, како би могли да
конципирамо буџет за 2019.годину и повучемо већ одобрена
средства. Негде између 800 милиона и једне милијарде
кретаће се износ тог инвестиционог дела, који ћемо са стране,
путем ЕПС-а и конкурса који ће бити при министарствима,
одредити за реализацију пројеката. То је дупло више у односу
на ову годину. Ипак, касније све зависи од динамичког плана,
јер не можемо све за једну годину. Једноставно, временски
рокови за реализацију неких радова трајаће и више од годину
и по дана- казао је Глишић у изјави за „Глас Тамнаве”. М.М.М.

УСКОРО КРЕЋЕ АСФАЛТИРАЊЕ

У ПЛАНУ 25 СЕОСКИХ ПУТЕВА
Након прве фазе асфалтирања 30 локалних путева
у убским селима током пролећа и лета, како је у неколико
наврата најављивао председник Глишић, ускоро би
требало да започне и друга (јесења) фаза која ће бројати
око 25 путних праваца. Прва половина тих радова требало
би да крене већ наредне недеље, а уколико временске
прилике послуже цео посао, у сарадњи са ЈП Путеви
Србије, требало би да буде завршен до краја године.

ДАВИД И ГОЛИЈАТ

А

шта бисте ви, господо, радили овом
свету да је, неким случајем, ваш
Тесла, Пупин, Миланковић, Ђоковић, Траиловићка, Андрић и многи други који су постали славни по великим и племенитим
делима - не по бомбардовању, ратовима, пљачкању
недовољно јаких народа, геноциду Индијанаца, Кјуклукс клану, Хирошими и Нагасакију, коришћењу
свих ратова у којима су учествовали искључиво за
постизање својих циљева и остваривање интереса
банкарских магната? Шта бисте радили да имате
макар и приближно светлу, дугу и значајну историју
какву ми имамо? Потомци деспарадоса из Британског краљевства и из других европских освајачких народа, у трци за колонизацијом и пљачком
читавих цивилизација, ево, сада на светској сцени
покушавају да се прикажу као борци за демократију,
општи светски напредак, праведне државне режиме... А “златна милијарда становника на планети
Земљи’’, а Светска влада у сенци, а Трилатерала, а
Билдерберг...?
Нисам схватио спот Амбасаде САД као некакво
извињавање Србији - а требало би то да буде.
Разумео сам да су проучили добро нашу историју, да
су схватили да Светосавље учи Србе да опраштају,
пре свега, да се држа онога ‘’ко тебе каменом - ти
њега хлебом’’ - па, сада, подилазећи, чини се и
подмукло, желе да смекшају српско руководство и
наставе давно започети посао. (Један од закључака
са заседања Билдерберг групе, још у прошлом веку,
био је уништење Србије као клицоноше комунизма).
Е, сад! Упркос ИРД-у (донацијама америчког народа,
који је био ослобађан пореза за оне износе које је
уплаћивао у тај фонд, од којег је до Србије стизала
једна трећина - и мање) ми смо добре намере
америчке администрације, поготову у време Клинтонових, добро осетили на својој кожи. Нормализација америчко-српских односа (Голијата и
Давида), коју благо протежира Доналд Трамп, ће ићи
у добром смеру све док не попустимо - ако
попустимо и признамо Косово. Међутим, председник Вучић у последње време је разочарао
опозицију која је рачунала на политичке поене које
би добила постизањем неког споразума који би, по
Србију, био штетан. Брисел је добио јасну поруку:
‘’Ништа од наставка преговора док се не добију
чврсте гаранције да Србија неће бити, по ко зна који
пут, изиграна.’’ Ту следују све честитке председнику
и његовој оданости српском народу.
А што се тиче спочитавања за разне медијске афере,
грешке министара, грабежи и корупцији која се не
смањује, верујем да ће и на том плану све да добије
своје добре обрте. Верујем у значајну улогу
председника ИО СНС-а Дарка Глишића коѓа сам
упознао давне 2000.године и који се, од тада, мењао
само на боље. Нека неко ово назове и подилажењем, али, волео бих тога да видим на месту које је
свакодневно бомбардовано изливима изјава да је
најбољи, најпаметнији, најлепши... Да је само он у
праву, да ће му вечно бити захвални... И - шта ТАЈ
каже при сусрету са тим истим Дарком? А сутра?!

ОПШТИНА УБ
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ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Овогодишњи буџет општине Уб смањен је за 240 милиона динара у односу на
планирани и сада износи једну милијарду и 170 милиона динара. Разлог овог
умањења су капитални објекти који су у израдњи, а који ће бити реализовани тек
у наредној години, па је и део средстава пребачен у буџет наредне године.
Након летње паузе, одржана је Трећа седница
Скупштине општине Уб. Одборници су разматрали и изгласали свих 28 тачака дневног реда, а најважнија се односила
на предлог Одлуке о првом ребалансу буџета, чијим
усвајањем је овогодишњи планирани буџет у износу од
1.410.000.000 смањен и сада износи 1.170.000.000 динара.
Образлажући разлоге за буџетско умањење од 240
милиона динара, председник општине Уб Дарко Глишић је
рекао:
- Почетком године, када смо расписивали тендере за
капиталне објекте, који су уједно и најскупљи, морали смо да
имамо на позицији буџета укупан новац колико износе
предрачуни за извођење радова на тим објектима. За сам
вртић морали смо да имамо предвиђених 230 милиона
динара. Спроведен је тендер у ком стоји да се ти радови
изводе 14 месеци, а извођач је уведен крајем маја, тако да он
има једну половину радова у овој, а другу половину у
наредној години. Касније, у разговору са људима из ревизије,
договорили смо да ми, динамичким планом, можемо да
утврдимо да оно што се троши у наредној години, ове године,
скинемо са буџета и пребацимо у буџет за наредну. Не можете
посао исплатити унапред, већ га исплаћујете онда када буде
завршен у року не дужем од 45 дана. Са извођачем и људима
који су нам обезбедили новац из ЕПС-а договорили смо да
120 милиона динара ‘’идемо’’ у овој години, а 100 милиона да
пребацимо у буџет за наредну годину, јер реално ће тада та
средства и бити утрошена- нагласио је Глишић.
Одборници су на овој седници усвојили и Извештај о
извршењу буџета за период од 1.јануара до 30.јуна
2018.године. За првих шест месеци ове године у убску
општинску касу слило се 447,7 милиона динара, рачунајући и
пренета средства из 2017. године. Извршење буџета за тај
период износило је 31,70 одсто у односу на укупно планиране
приходе у локалној каси, од милијарду и 412 милиона динара.
Капитални трансфери, који су и највећа ставка у буџету, нису
ни за првих шест месеци, ни до сада, повучени у планираном

ОДРЕЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одборници Скупштине општине Уб усвојили су Oдлуку
о минималној висини износа за текуће и инвестиционо
одржавање зграда и накнаде коју плаћају власници у случају
принудно постављеног професионалног управника у
стамбеним и стамбено – пословним објектима, а све у складу
са новим Законом о становању и одржавању стамбених
зграда.
Минимални износ месечног издвајања на име трошкова
за текуће одржавање је 270 динара за зграду без лифта за
сваки стан без обзира на величину, а са лифтом 351 динар.
Када је реч о инвестиционом одржавању заједничких
делова зграде, плаћа се по квадрату стамбеног или
пословног простора у зависности од старости објекта.
Највише ће морати да издвајају станари у зградама
преко 30 година старости и то 9,36 динара по квадрату, а
најмање у зградама до десет година старости - 3,74 динара,
односно 4,87 динара уколико има лифт. Минимални износ
месечног издвајања за трошкове инвестиционог одржавања
за зграде старости од десет до 20 година је 5,62 динара, а од
20 до 30 година старости 7,49 динара по квадрату.
Истом одлуком утврђен је и месечни износ накнаде коју
ће власници који нису изабрали своју управу, плаћати за
услуге професионалног управника кога постави локална
самоуправа. За стан и пословни простор зграде до осам
станова, месечни износ накнаде за рад принудног управника
је 180 динара, за зграде од осам до 30 станова 216 динара, а
за зграде са више од 30 станова 252 динара.
На територији убске општине, пописано је 57 стамбених
заједница, од којих је тек 11 регистровано, што значи да би у
преосталих 46 могло доћи до принудне управе уколико они
сами не изаберу своје управнике.

Детаљ са Треће седнице СО Уб

износу. До сада је повучено око 133,2 милиона динара, што је
разлог због чега су буџетски приходи смањени. Ипак,
очекивања су да буџет, након ребаланса, до краја године буде
реализован у износу од 90-95 посто.
Председник убске општине изнео је и податак о
оствареним укупним приходима до 20.септембра ове године
који износе 658.167.000 динара, што је знатно више у односу
на исти период претходне године када је остварено
575.620.000 динара. Повећање средстава у локалном буџету
је остварено и по основу пореза на зараде, па је до
20.септембра приходовано 166.535.000 динара, што је за 11
милиона више у односу на исти период прошле године, када
је остварено 155.511.000 динара. Како је истакао први човек
општине Уб, то је још један показатељ раста запошљавања у
нашој општини.
Међу осталим тачкама дневног реда нашла се и Одлука
о братимљењу општине Уб са општином Мали Зворник, као и
неколико тачака које су се односиле на рад КЈП „Ђунис”,
Градске библиотеке „Божидар Кнежевић”, Предшколске
установе „Уб” и Установе за културу и спорт.
Милован Миловановић

НОВЕ УСЛУГЕ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Међу осталим тачкама са ове седнице, чак седам се
односило на функционисање и рад Комунално-јавног
предузећа "Ђунис", које су биле процедуралне природе.
Најзанимљивија одлука односила се на одлуке о ценама
основних и осталих комуналних услуга.
- Цене комуналних услуга нису мењане још од 2013.
године и оне ће остати на истом нивоу. Међутим, овом приликом донели смо цене услуга које нисмо имали до сада, а
грађани су тражили да додамо и те услуге, као што их имају и
остали градови. Оне се, пре свега, тичу нашег паркинг сервиса,
који ће убудуће имати и резервисано паркинг место у првој
зони по цени од 6.000 динара (за правна лица 7.000 динара), као
и резервисано паркинг место у другој зоне са ценом од 4.000
динара (за правна лица 5.000 динара)- рекао је, приликом образлагања ових одлука, директор КЈП "Ђунис" Саша Милићевић.
Међу осталим комуналним услугама уведена је и тарифа
која се односи на враћање власничких паса из азила, који су
ухваћени на улици без надзора, и оно ће убудуће износити
5.000 динара.

4

27.септембар 2018.г.

УБСКЕ ТЕМЕ

ВАШАР ЈЕ БИО, А НА ВАШАРУ...

КОШУЉЕ, СУКЊЕ И ПАНТАЛОНЕ ПО 200 ДИНАРА
- Гаће нам од муке саме спадају, попустила држава, деца у школи, а што не би и гаће?
Ми продавци решили да попустимо цене и помогнемо народу - каже, шеретски,
продавац наплаћујући госпођи гаће за домаћина куће.
На дан рођења пресвете Богородице, или празновања
Мале Госпојине, на Убу се традиционално, сваке године,
одржава вашар. То је дан када тамнавски сељак долази у
град да пазари оно чега других дана нема. Само на вашару
може да се купи батеријска лампа што се пуни минут и ради
10 дана, кошуља и панталоне за 200, мајице и за 50 динара...
Само тог дана у понуди су ручно прављене бомбоне какве су
се продавале пре пола века, шерпе у које стаје омањи
трогодишњак, сецкалице и рецкалице, лековите масти за
све...

Најбоља трговина је на некадашњој сточној пијаци

Половна гардероба је хит

На некадашњем сточном пијацу, поред основне школе
и Полицијске станице, данас је у понуди половна роба.
Човек би помислио да то никоме не треба, а онда се чује:
"Имаш ли пумпу за веш машину" и с друге стране: "Ево је". У
понуди је обућа, одећа, играчке, лустери и комплети књига
разбацани по најлону. Све има свог купца!
На вашару су, осим оних који би нешто да купе, и они
који само "глачају" живце у маси, пребирају по старим
вазама и украсним тањирима, касетофонима, наочарима за
сунце од пре три деценије.
- Узми лампу, шта је гледаш, само минут је утакнеш у
струју и она онда ради џабе десет дана - наваљује продавац
на чичицу што грчевито држи малу зелену батеријску лампу,
али му се паре не ваде из џепа.
То је тамнавски сељак, који сваки динар мора тешко да
заради о да га, у руци, три пута да окрене и обрне, а када
њиме плаћа пет пута га одмери. Крај њега је очајна свекрва,
којој су две снаше помрсиле планове.
- Видиш ове шерпе? У њих стаје два'ес' кила ајвара,
купила сам две такве синовима кад се ожене, то нису
јефтине шерпе. Ма, ниједна се снаја за њих не у'вати, џабе
сам бацила паре - жали се свекрва другарици у маси.
- И ови на тезгама имају снижења, и за гаће има акција,
ј...м ти државу и народ и паре! - сипа горчину један старац са

Тезге у Првомајској улици
штапом у руци. Најатрактивнија роба на вашару ове године
био је веш, онај на снижењу.
- Гаће нам од муке саме
спадају, попустила држава,
деца у школи, а што не би и
гаће? Ми, продавци, решили да
попустимо цене и помогнемо
народу - каже, шеретски, продавац наплаћујући госпођи гаће
за домаћина куће.
Други домаћин на вашару
је покушао да се снабде "бајатим" часописима. Прилази
лагано, пита тихо, готово себи у
Екстра повољно !
браду: "Имаш ’оне’ новине ?"
- То нема, распродало се
до десет сати. Ево, за тебе имам сексуалне касете, оне за видео,
то ти је још боље - убеђује га трговац.
И на крају, сви задовољни - и купци и продавци. Кажу да су
убски вашари међу „јачима” у околини.

НАШЕ ТЕМЕ
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ОДГОЈ ПАСА КАО ХОБИ

БОРДОШКА ДОГА
- За мене постоји само једна раса на свету, и тако ће остати
– нема дилему Александар Мацут.
Да ли сте знали да, на само неколико километара од Уба, постоји одгајивачница у којој стасају лепе браон куце,
налик на мекану плишану играчку, помало тужних очију, нежне коже која је на
лицу опуштена, али и снажног мишићавог тела. Када порасту, представљају
заштитника сваког власника и његовог
дома. Бордошка дога једна је од највећих раса паса. Александар Мацут се
посветио нези и удомљавању искључиво ове расе паса, у оквиру своје одгајивачнице „Legionnaire de Bordeaux“,
као члан Кинолошког савеза Србије.
- За озбиљно бављење псима, неопходно је доста ствари. Људи, уопштено, мисле да је псе довољно само
нахранити и дати им воде, али, није тако.
Важно је избалансирати им исхрану,
редовно их тренирати, дресирати,

испланирати унос витамина, водити на
изложбе, одржавати чистоћу самих паса
и одгајивачнице. Морате мислити о
парењу женки, припреми места за штенце и мајку, мислити о порођају. То је процес од неколико месеци, док штенци не
пронађу свог власника. Ја радим највећи део ствари, али без помоћи родитеља, не бих могао – објашњава
Александар Мацут.
Првог пса Александар је купио пре
нешто више од шест година и од тада се
не раздваја од својих четвороножних
пријатеља. Одгајивачница „Legionnaire
de Bordeaux“ регистрована је пре три
године. У свом кенелу, Александар поседује четири пса – три женке и једног
мужјака. То су пси са педигреом и поседују папире који потврђују њихово здравствено стање. За Александра је квалитет одгоја паса важнији од кванитета.
- Када сам купио првог пса, нисам
ни сањао о овоме данас. Купљен је као
љубимац, јер сам морао да престанем
да тренирам фудбал из здравствених
разлога, и игром случаја сам се обрео у
данашњем послу. Тражио сам пса који је
другачији од других, који се не виђа
често. Када сам наишао на расу Бордошке доге, нисам имао дилему – прича
Александар.
Сви његови пси су вишеструко
награђивани. Сматра да би требало
показати се и ван државног нивоа.

Александар Мацут
са својим љубимцем
Међутим, за одлазак у иностранство и
такмичење са најбољим одгајивачима на
свету, потребно је много новца. Неке од
светских изложба изискују и до 2.000
евра, за потребе пријаве, пута, смештаја.
Као и људи, и пси се рађају са карактером. Неки су мирни и повучени, а неки
прави мали „ђаволи“.
- Имао сам једну женку, коју сам
назвао 'Ђаво'. Продата је у Данску. Питају
ме власници како сам је звао и када сам
им рекао, насмејали су се. После неколико дана проведених са њом, схватили
су да је њен карактер тачно одговарао
надимку. Целу породицу је дигла на ноге,
а кућу узурпирала – присећа се Александар анегдоте о имену и карактеру пса.
Највише паса из ове одгајивачнице
продато је у иностранство. Његове
Бордошке доге, нашле су власнике
широм Балканског полуострва (Грчка,
Словенија, Бугарска, Хрватска), а неке су
чак стигле до Америке, Кипра, Немачке,
Данске, Белгије, Италије... Д.Капларевић
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ДЕСЕТИ ЈУБУЛАРНИ ПУТ

ПО ЗИМНИЦУ
У КОЦЕЉЕВУ
- Фестивал зимнице у Коцељеви окупиће,
и ове године, велики број излагача слатког
и сланог програма из целе Србије.
- Најмасовније такмичење у припремању
ловачког гулаша.
Фестивал зимнице је традиционална привредно туристичка манифестација која се ове године, по десети,
јубиларни пут, одржава у Коцељеви, 28. и 29. септембра. На
прошлогодишњој манифестацији учествовало је 220
излагача из свих крајева Србије, док се ове године очекује
још већи број произвођача слатког и сланог програма.
За домаћице у Коцељеви,
овај фестивал је прилика да своје
производе, које припремају по
традиционалним рецептима, представе купцима. Циљ манифестације је унапређење производње, прераде и пласмана поврћа,
воћа и других пољопривредних
Харис Џиновић
производа нашег краја.
На шареним тезгама, наћи ће се много различитих
теглица, не само краставчића, цвекле, печених паприка,
разних киселих салата, те слатка од смокава, дуња, вишања,
лубеница, уз сокове од зове и сирупе од купина, већ и
сухомеснатих производа попут кобасица, сланине, чварака.
Већ традиционално, део ове манифестације је и
такмичење у припремању ловачког гулаша, а на прошлом
надметању учествовало је чак 240 екипа.
Прошлогодишњи Фестивал зимнице у Коцељеви
посетило је око 20.000 људи, а отворила га је премијерка Ана
Брнабић. Ове године, богат програм, током два дана
фестивала, концертом ће затворити Харис Џиновић.

Почетак

УБСКЕ ТЕМЕ
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120 ГОДИНА УБСКОГ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА

ПРОСЛАВУ ПРАТЕ ВИДНИ РЕЗУЛТАТИ
Ловачко удружење „Уб” се већ увелико припрема за обележавање
значајног јубилеја. Свечаност, која би требала да окупи преко 1.000 званица,
одржаће се на убској Фазанерији, а заказана је за 30.септембар.
У убској кафани „Стари хан”, која се некада налазила
преко пута садашње музичке школе, на Крстовдан, 27.септембра 1898.године, одржана је оснивачка скупштина Савезног
ловачког удружења „Тамнава Уб”. У присуству тридесетак
ловаца изабрана је скраћена управа, која је за првог
председника изгласала угледног трговца Миљана Живојиновића. Од тада, много је генерација прошло кроз ово
удружење, које ће и у будућности имати на кога да се ослони,
јер у чланству данас има много младих ловаца.
Ловачко удружење „Уб” се већ увелико припрема за
обележавање значајног јубилеја- 120 година организованог
ловства у Тамнави. Свечаност, која би требала да окупи
преко 1.000 званица, одржаће се на убској Фазанерији, а
заказана је за 30.септембар. Сваки јубилеј је значајан, али је
врло важно какви резултати прате прославу. Управо по томе,
ЛУ „Уб” имаће чиме да се подичи пред многобројим гостима
на обележавању јубилеја.
Ловачко удружење „Уб“ у 2018.години има преко 850
чланова, газдује са 46.643 хектара и сигурно је једно од
најорганизованијих у Србији. Ловиште је уређено са доста
акција и дружења, великим бројем ловних дана, подељено на
седам ревира у којима чланови сами одређују број ловних
дана, поштујући годишњи календар лова. Посебно треба
истаћи добре међуљудске односе, као и знатно подигнут
ниво културе ловљења и очувања матичног фонда дивљачи.
Број чланова већ годинама лагано расте, а чланарина у
износу од 11.000 динара је више него прихватљива, имајући у
виду број ловних дана и остале активности. Крајем 2005.
године Удружење је основало Привредно друштво „Фазанерија“ д.о.о, које успешно послује, а процењена вредност
покретне и непокретне имовине овог удружења је око
1.500.000 евра.
- Можемо све да мењамо, људи су чудо, само једно не
можемо мењати, а то је време које пролази- започиње разговор за „Глас Тамнаве” Зоран Марковић, председник Ловачког
удружења „Уб”. - Ми ћемо 30.септембра, овде на Фазанерији,
обележити тај јубилеј са око 1.000 званица, од чега ће бити
800 ловаца и 200 гостију. Јубилеј од 120 година стварно је дуг
период и ми ћемо се потрудити да достојно репрезентујемо
Уб, као и убски лов, јер долази нам доста гостију са стране,
као и представници готово свих министарстава. Одржали
смо скупштину и договорили се око детаља, поделили обавезе и са нестрпљењем очекујемо тај догађај. Искористићемо
јубилеј да се захвалимо људима који су, у периоду од 100-ог
до 120-ог јубилеја, нешто урадили у Удружењу. Направили
смо добар програм и надам се да ће сви гости бити
задовољни- истиче Марковић.

ПОЧЕТАК ЛОВНЕ
СЕЗОНЕ 14.ОКТОБРА
Ловна сезона у Тамнави почиње 14.октобра и трајаће ће
све до фебруара месеца. Најпре креће лов на фазана, затим
на зеца, док касније, током зиме, на ред долазе предатори.
Стручне службе ловачког удружења су свакодневно на
терену и, како ствари стоје, очекује се још једна изузетна
сезона.
- Некада смо одлазили у Војводину, где смо хватали
живог зеца и доносили преко 100 јединки. Они сада немају
зеца за један ловни дан, а ми ловимо четири недеље. Прошле
године смо уловили 360 зечева и тада смо практично хтели
да прекинемо, али када смо видели да их има довољно,
пустили смо лов и четврту недељу. Ове године зечеви су
видљиви свуда око вас, на путу, у пољу, што говори да је
њихова популација на заиста високом нивоу. Што се тиче
сезоне фазана, ситуација је можда чак и боља, тако да с
правом очекујемо одличну ловну сезону- оптимиста је
Марковић.
Према његовим речима, и лов на дивљач полако добија
неку другу димензију и не своди се само на грубо убијање.
- Поред нас старијих, видим да и млади људи почињу да
схватају да је лепо одстрелити, али и да је лов дружење и
упознавање нових људи. Лов је некада трајао од седам до 15

Зоран Марковић, председник ЛУ „Уб”

ДВАНАЕСТА „ЛОВАЧКА ГУЛАШИЈАДА”
НА УБУ ЗАКАЗАНА ЗА 7.ОКТОБАР

НА СТАРОМ МЕСТУ
У ГЛАВНОЈ УЛИЦИ
Ловачка гулашијада, која већ традиционално означава
старт ловне сезоне, ове године планирана је за 7.октобар. У
главној улици на Убу, од цркве до „Фетине посластичарнице“, по већ устаљеној пракси, спремање гулаша ће
почети у девет сати, док је проглашење победника заказано
за 12,30 часова. Пријављивање екипа вршиће се у
канцеларији Ловачког удружења до петка, 5.октобра, а
учешће је бесплатно, као и сваке године.

Детаљ са прошлогодишње Гулашијаде
Зоран Маровић, председник ЛУ „Тамнава“, још једном
истиче да Убу није проблем да направи такмичење са 100
екипа, као што је то случај у Коцељеви, али да је
превасходна жеља организатора да дружење задржи
локални карактер.
- Ми желимо да се наши ловци друже, да позову своје
пријатеље, да наши грађани који воле гулаш сврате и
пробају тај наш специјалитет. Дакле, и ове године очекујемо
неких 30 - 40 екипа, таман толико колико може да стане на
тај предвиђени простор. Ловачко удружење ће, за ову
прилику, обезбедити и довољне количине срнећег меса,
како би гулаш био прави ловачки- наглашава Марковић.
часова, па смо скратили време до 14 часова, а сада сами
ловци желе да време за лов скрате на 12 часова. Савез ловаца
полако сазрева и не можемо рећи да су ловци убице, нити
било шта слично негативно за њих. Поготово ако кажем да смо
уложили у терен ове године преко 3.000.000 динара, што су
људи издвојили из свог џепа. Такође, уложили смо још три
милиона у ловишта, што у ловно-техничке објекте, што у
дивљач а то, сложићете се, нису мала средства- с поносом
истиче председник убског ловачког удружења.
Милован Миловановић
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У ПОРТИ ВРЕЉАНСКЕ ЦРКВЕ

ИСТРАЖИВАЊЕ ПРОШЛОСТИ
ИСПОД ПОВРШИНЕ ЗЕМЉЕ
Захваљујући георадарским мерењима у организацији Савеза геодета Србије, Црква у Врелу
ће добити сазнања о некадашњим објектима који су се налазили у самој порти, као и тачан
локалитет некадашње цркве, која је срушена под налетом турске војске.
У организацији Савеза геодета Србије и уз подршку фирме
„Гео ЗС” из Београда, протеклог уторка, најсавременијом
технологијом извршена су георадарска мерења терена на
простору порте врељанске Цркве. Била је то, уједно, и
прилика за презентацију савремених технологија у области
инжињерства, односно својеврсан приказ тренутних
могућности у геодезији. У питању је веома користан подухват
који ће Цркви у Врелу донети сазнања о некадашњим
објектима који су се налазили у самој порти. Иницијатор ове
акције, у којој је учествовало десетак инжењера геодезије, био
је Убљанин Милан Арсеновић, председник Надзорног одбора
Савеза инжињера и техничара Србије.
- Инжењерство је у последње време напредовало,
посебно технологије и технике, а данас смо у прилици да
презентујемо савремена снимања у области геодезије.
Извршићемо снимање дроном, где ћемо урадити дигитални
модел терена око цркве, као и саму цркву, а потом ћемо са
георадарским системима и са електромагнометрима да
снимимо садржај испод површине земље. То је посебно
интересантно због простора на коме са данас налази крст,
који обележава место где се некада налазила стара црква. То
су наши радари данас и потврдили, а ми смо помоћу њих и
обележили темеље некадашње цркве која је давних година
срушена под налетом Турака. Са друге стране, електромагнометром ћемо снимити шире подручје, што ће нам потврдити
да ли је овде било још некаквих објеката- истакао је
Арсеновић у изјави за „Глас Тамнаве” и додао:
- Са друге стране постојеће цркве налазе се некакви
гробови, а иза тога и један багремар који је одувек био овде и
никада није сечен, нити обрађиван. Верује се да је ту било
старо гробље. Такође, има простора између постојећих
гробова где нема никаквих обележја, па очекујемо да и ту
постоје укопи. Георадарски системи ће нам рећи да ли је ту

Георадарска мерења
у црквеној порти у Врелу
уистину неко сахрањен, а ако јесте на којој дубини се налазе
ти укопи, како би евентуално сутра то и обележили.
Арсеновић посебно наглашава да модерне технологије и
уређаји омогућавају проналажење разних инсталација испод
површине земље, попут каблова и водоводних цеви, али и да
су доста заступљене у области археологије. Примена тих
технологија и техника је веома пожељна у области заштите
културно-историјских споменика о чему се говорило и током
презентације у сали црквене порте, када је приказано и
неколико локалитета широм Србије на којима су рађена
истраживања попут овог у Врелу.
Нова сазнања ће имати изузетну вредност за врељанску
Цркву, а посебну захвалност инжињерима упутили су
домаћини- свештеници Небојша Миливојевић и Александар
Ћосић.
Милован Миловановић

РЕКОНСТРУКЦИЈА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ

БОЉА СТРУЈА У ЧЕТИРИ СЕЛА
У првој фази радова предвиђено је постављање око 100 стубова у Совљаку,
Гуњевцу, Лончанику и Паљувима, укупне дужине мреже око 4,5 километара.
У склопу наставка реализације овогодишњег програма
пословања и плана инвестиција ЈП ЕПС Дистрибуција,
започети су радови на одржавању нисконапонске мреже у
неколико села убске општине. У првој фази предвиђено је
постављање око 100 стубова у Совљаку, Гуњевцу, Лончанику
и Паљувима, укупне дужине мреже око 4,5 километара, чија се
реализација планира у наредних месец дана. Према речима
Саше Стефановића, координатора за дистрибуцију.
електричне енергије дистрибутивног центра Краљево,
вредност ових радова износиће око 12 милиона динара.
- Одмах иза тога договорићемо се са локалном самоуправом, а у складу са нашим плановима, шта су то следећи
приоритети. Конкретно, ми смо препознали проблеме грађана
и са локалном самоуправом дефинисали неке кључне тачке
од којих треба да крене наша реконструкција за ову годину. У
наредном периоду биће урађено бар још 100 стубова,
односно четири километра мреже- наглашава Стефановић.

ГУЊЕВАЦ
Само у Гуњевцу за реконструкцију и санацију нисконапонске мреже издвојено је четири милиона динара. Становници овог села су имали много проблема у снабдевању
струјом, танак пресек проводника доводио је често до кварова. Од прошле недеље ови проблеми су санирани, урађени су
бетонски стубови и самоносећи кабловски сноп, што ће
спречити понављање кварова на том делу трасе. Поред тога,
знатно ће бити побољшане и нисконапонске прилике код
крајњих потрошача, тако да ће моћи несметано да користе
своје уређаје у домаћинству, што је до сада било немогуће.

Дарко Глишић и Саша Стефановић
у обиласку радова у Гуњевцу
- И најмањи ветар и киша доносили су нам велике
проблеме, нестанак струје и честе интервенције наше
Електродистрибуције, иако се налазимо на само километар и
по од града. Коначно, након више од тридесет година, добили
смо квалитетно снабдевање електричном енергијом. Хтео
бих, овом приликом, да се захвалим нашем председнику
Глишићу који је имао слуха за наше проблеме- казао је током
извођења радова Зоран Милисављевић из Гуњевца.
Дарко Глишић, председник општине Уб, током обиласка
радова, је изразио задовољство што је проблем са снабдевањем електричном енергијом у Гуњевцу решен, као и да ће
се, по истом принципу, радити и у преостала три села. Одмах
након прве, каже, очекује се и друга фаза у којој ће бити постављено још 100 стубова у неколико месних заједница. М.М.М.
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УБЉАНКЕ НА ПУТОВАЊУ ПО ЕВРОПСКИМ ГРАДОВИМА

НА ПРИЈЕМУ КОД АМБАСАДОРА У ФИНСКОЈ
После обиласка Варшаве, Риге и Талина, у Хелсинкију жене позване на пријем код амбасадора
Србије у Финској – Саше Обрадовића. Пут настављен ка Санкт Петербургу, Виљнусу и Лублину
Група од 50 жена из Уба и Ваљева, сличних интересовања, навика и
мишљења, које везује љубав према
путовањима и упознавању знаменитости и природних лепота европских градова, достојне су представнице своје земље где год да се
појаве. На иницијативу једне од
жена из Ваљева, организован је
срдачан пријем код амбасадора
Србије у Финској Саше Обрадовића,
који их је, уз почасти какве доликују
оваквој прилици, угостио у својој
резиденцији.
У гостима код амбасадора
Србије у Финској

Успомена из Санкт Петербурга
Путовање у трајању од десет
дана, од 11. до 22. септембра, започето је обиласком Варшаве, главног
града Пољске, који представља
динамичан спој старе и нове култ уре, традиције и модерног, са
мноштвом различитих архитектонских стилова. Трећег дана после
доручка, путовање је настављено
преко Литваније, до њене престонице Риге, а следећег дана и до
Талина, престонице Естоније. Доласком у луку и укрцавањем на трајект,
после двочасовне пловидбе, група
је стигла у главни град Финске –
Хелсинки и у њему боравила два
дана, уз панорамско разгледање

града, знаменитости престонице,
катедралне цркве Светог Николе,
галерије, музеја и два највећа парка у
самом центру. Обилазак предграђа
Хелсинкија, фотографисање поред
језера и шетња, неизоставни су део
туристичке туре, али најјачи утисак
на ову несвакидашњу групу, јединствену у целој Србији, оставио је
пријем код Саше Обрадовића, амбасадора Србије у Финској, родом из
Ваљева, који је са својом супругом,
свечано угостио земљаке, понудивши их традиционалним финским
колачима са преливом од бобичастог
воћа. Наша група, уљудном домаћину, на поклон је донела домаћу

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

Ub

064/47-44-865

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

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

ракију. Традиционално, овај колач
се спрема током лета, када се у
шуми могу набрати свеже боровнице, које у Финској расту у изобиљу. Наше домаћице, одмах су тражиле рецепт, како би фински слаткиш, спремале по повратку са путовања.
Задовољне дводневним обиласком постојбине Деда Мраза, наставили су пут ка Санкт Петербургу,
некадашњем Лењинграду и престоници Руског царства, који својом
душом плени и никога не оставља
равнодушним. Његова здања и
цркве, богато украшени, остављају
незабораван утисак на сваког. У
понуди обиласка града, били су
укључени и факултативни обиласци неколико цркава, тргова, вожња
Невом, разгледање дворца цара
Петра Великог, а посебно је забележен обилазак једног од највећих и
најлепших музеја света – Ермитажа заједничком фотографијом.
За крај путовања, остављен је
повратак преко естонског града
Нарве, Летоније, Литваније и Пољске, пролазак кроз Кошице у Словачкој и Мишколц у Мађарској.
Д.Капларевић

ЧИШЋЕЊЕ
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ
ОБЈЕКАТА Маја, Уб
- чишћење станова и кућа
- пословних простора
- стамбених зграда
- прање стаклених површина
- пеглање
Прецизно, педантно и детаљно
сређивање како заиста и очекујете

064/512-88-93 и 065/600-93-35
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СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА ДОМА ЗДРАВЉА УБ

ПРЕВЕНТИВОМ ДО БОЉЕГ
ЗДРАВЉА ЗУБА
У служби раде четири стоматолога, пет стоматолошких
сестара, зубни техничар и консултант – ортодонт.
Стоматолошка служба Дома здравља Уб има четворо
стално запослених стоматолога, с тим да др Биљана Николић,
спец. стоматолошке протетике, осим послова везаних за протетску делатност, обавља и функцију директора Дома здравља.
У служби су и пет стоматолошких сестара и један зубни техничар. Остала три стоматолога раде тако што је служба обједињена, и за децу и за одрасле. Два стоматолога - др Маја Ковачевић и др Сузана Макијев раде у Дому здравља, а један стоматолог ради у школској амбуланти ОШ „Милан Муњас“, у преподневној смени, за време трајања школске године – др Александра Леонтијевић.
Стоматолошка служба пружа бесплатне услуге свим осигураницима до 18. године. као и студентима до 26. године.
Осигураници преко 65. године имају такође право на бесплатну
протетику. Сви остали морају платити услуге лечења зуба, осим
ургентних стања. Једном недељно долази консултант ортодонт
из Ваљева, др Горана Станаревић, која се бави ортодонтским
услугама, а плаћа их локална самоуправа. Сва деца до 18 година
могу да добију ортодонтске апарате (протезе за зубе).

Део колектива Стоматолошке службе Дома здравља Уб
По закону о максималном броју, односно рационализацији, кадровским планом, додељена су четири стоматолога,
иако би требало по броју становника да их има више. С обзиром
да је стоматолошка делатност у целој земљи од 2008. године
прошла кроз реформе, Стоматолошка служба у убском Дому
здравља свела је број запослених на укупно десет радних места.
Стоматолошке сестре су: Снежана Ћургуз (главна и одговорна
сестра стоматологије), Рада Горчић, Јасмина Радивојевић,
Весна Бачић, Даница Ценић и зубни техничар Мирјана Шошкић.
Техничар по уговору кога плаћа локална самоуправа је Марија
Исаиловић, а она обавља послове израде ортодонтских апарата. Ова услуга уведена је пре шест година. Суботом је организовано дежурство од седам до 13 часова. У убском Дому здравља не могу се обавити услуге оралног хирурга, већ се пацијенти шаљу у Ваљево.
- Стоматологија одлично ради. Од 2008. године, када је
преживела реформе, одлично испуњава свој план и програм.
Доста се обави превентивних прегледа. Стоматолошка служба
самостално зарађује своје плате, а дневно се обави по доктору
око тридесетак прегледа што превентиве, што куративе. Имамо
јако добру сарадњу са свим основним школама и предшколском
установом где се раде систематски превентивни прегледи. На тај
начин испуњавамо наш план превентивног програма – навела је
др Биљана Николић, директорка Дома здравља Уб.
Стоматолошка служба је адекватно опремљена, поседује
савремену опрему, која је пре две године обновљена, захваљујући Министарству здравља. Захваљујући донацијама, добијене
су две нове стоматолошке столице. У сарадњи са ЗЗЈЗ Ваљево,
локалном самоуправом, школама и Вртићем, сваке године се
организује Недеља здравља уста и зуба. Одлична сарадња постоји и са Педијатријском службом, Гинекологијом, као и Патронажном службом која посредује да све труднице одлазе на
превентивне прегледе, као и да буду адекватно информисане о
нези и здрављу својих будућих потомака, преко Школе родитељства.
Д.Капларевић

НАШИ АУТОРИ
Пише: Радован Пулетић

ПОБЕДНИК
Родна места знају да буду непријатна када их
напуштате да бисте, рецимо, освојили свет. Са перона
на ком сте одрасли неће вас испратити нико осим родитеља занетих једном једином мишљу: хоће ли вам тамо
где сте кренули бити топло и да ли ће бити довољно
хране за вас. На растанку, и наjспореднији део родног
места одбиће да вас загрли и помогне око пртљага.
Уместо охрабрења и добре воље, махаће вам скепса,
завист и злурадост, правилно распоређени по прљавим
локалним кафанама и запуштеним канцеларијама поцепаних линолеума. Гледајући вас са коферима неко ће, у
име колектива, пророчки промумлати -''вратиће се пре
него што је отишао''. То ће бити помало слутња, помало
жеља. Јер одлазећи, поготову да освојите свет, огрешили сте се да нисте могли више да се огрешите, о
дубоко уврежена правила која лепо кажу како је, из
вашег места гледано, све превелико и неосвојиво. Да је
одлазак одатле бег са сопственог огњишта, одрицање
од припадања најпречем простору, добровољна амнезија у односу на корене... Да тиме што верујете у лични
успех штрчите из давно успостављеног реда који важи
дуж матичних хектара и који учи да је свака средина
златна. Што је сигурно - сигурно, испалиће у вас и по
коју народну изреку пуњену прикривеном мржњом због
храбрости коју тако бестидно показујете, нпр. – преко
хлеба тражи погаче, или – ко високо лети ниско пада...
Немате да бринете - већ на почетку све је против вас.
Срећан пут!
А онда се једног дана вратите аутомобилом скупе
регистрације. Са утицајним пријатељима. Са фотографијама на насловним странама. Са спотовима на ТВ-у.
Са именом и презименом као брендом. Са важним чланствима, дозволама, позивницама, могућностима. Са
престоничким новинарима који су чули да сте ту (ви их
елегантно избегавате). Са животом који не познаје границе. Са страним језицима. Са својом децом. Вратите
се, али на кратко. Тек да се сликате са људима, да им
дате позајмицу, да им покријете дугове, да им покренете
посао, да им обновите зграде, да им подржите институције... Да по тајним, поверљивим гласницима доставите онолико колико треба да се продужи живот.
Дођете да се рукујете и потапшете по рамену са
оним истим неверним томама и птицама злослутницама
урокљивих очију, дајући им за право кад верују да сте
све заборавили.
Дођете да своје родно место привијете на груди и
пустите га да се покајнички исплаче.

Градска бибилиотека
„Божидар Кнежевић” Уб

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ

ДРАГАН ЛАКИЋЕВИЋ
СА ГОСТИМА
Клуб Дома културе Уб
петак, 28.септембар
у 19:30 часова

Подржите културу !
Добродошли !

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

Душан Радишић,
економиста, пензионер, сликар...
Одрастање на Убу
Биографија
Рођен у Хоргошу 1953. године, где
памтим по...

је му отац службовао. Са 12 година се
досељава на Уб и ту остаје до
данашњег дана. Након основне и
средње школе, рано се укључује у
Омладинску организацију, па након
политичких школа у то време, у два
мандата, био је изабран за председника Општинске конференцоије
савеза социјалистичке омладине општине Уб. Учестовао као Командант
убске бригаде на више омладинских
радних акција. После политичких
ангажмана прелази у МУП, где на
разним пословима, проводи цео радни
век - до пензије. Економиста по образовању и сликар по вокацији таленту
(активно се бави скоро 30 година). Са
више самосталних и много колективних изложби, учествује у низу ликовних колонија. Један је од оснивача
Удружења „Спектар“ (дугогодишњи
председник).

- Након доласка на Уб, настављам
одрастање у једном за мене незаборавном периоду. Уб је тада изгледао
много другачије- скромније али, за мене
и моју генерацију, племенитије и лепше,
а наши прохтеви су били јако скромни.
То је било време лепог и искреног дружења,
нисмо имали оно што сада
млади имају, није било љубоморе, зависти, није било компјутера, ни мобилних
телефона. Зато смо редовно пратили
збивања на ондашњој музичкој сцени,
облачили се по тадашњој моди (фармерке из Трста - ко је могао), живели за
игранке, забаве у Дому Омладине, за
добар филм у биоскопу (као ђаци у
десет часова недељом) а филмова је
било свих жанрова. Летње купање у
„Коњском виру“, фудбалске и рукометне утакмице, седење увече у парку
уз гитару Матеа и Кумбе... Тога сада
нема и без обзира што нам је сада све
Најдражи кутак на Убу
доступно и много се брже живи, онај
период и време остаје незаборавно и
или у Тамнави?
јако
ми недостаје.
- Обзиром да сам се, после
Уб би требало да буде
пензионисања, активно посветио
сликању, врло често сам проводио
поносан на...
време у атељеу пријатеља, такође
- Уб би требало да буде поносан,
сликара Рате Вукојичића. Ту смо се, пре свега, на наше великане Брану
иначе, окупљали јер ни до данас Петронијевића, Рашу Плаовића, Алекнисмо добили адекватну просторију. сандра Поповића.... и многе друге. Не
Наше активност постоји, али без треба заборавити ни Мирослава Селапомоћи локалне заједнице све је то од ковића - Фаљу, човека који је дао печат
случаја до случаја, а Уб би имао чиме развоју Уба у сваком погледу, почев од
да се похвали и у овој области фабрика, па до спорта, културе, путеуметности.
ва... Наравно, морам да поменем и људе
који су Уб прославили у спорту: Џају,
Дула Савића, Немању и Раћу а пре њих
Ратка Чолића и многе друге... Вредни
помена су и многи други из области
медицине (професор доктор Милан
Недрељковић, професор доктор Цица
Париповић и други), науке, културе,
просвете и других области... Уб има и
наше судрађане, савременике, којима
би се поносио сваки други град, али ми

их скоро не примећујемо у мимоходу.
Нажалост, борба за материјална добра
узима свој данак.

На Убу ми највише смета...
- На Убу ми смета то како је регулисан
саобраћај, као и паркирање. Многи моји
пријатељи који први пут дођу, жале се да
се једва снађу. Поред толико обележених
места за паркирање, опет нема места, а
многи то тако непрописно раде, да се и
пешаци отежано крећу тротоарима.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- Уб се у последње време јако развија,
пуно се гради, асфалтирано је и доста
путева, отварају се и нова радна места а
наравно за све то велике заслуге припадају садашњем председнику Дарку
Глишићу. Перспектива Тамнаве је у
пољопривреди, као познате житнице, а
исто тако и изразито повртарског краја, док
су у блиској перспективи и Површински
копови и Електрана.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...
- Морам поменути оно што, лично
мени и мојим колегама по четкици и
пенкали, смета- а то је недовољна
посвећеност овој врсти уметности. Више
пута смо помињали да је Удружење у
оснивању бројало преко 40 сликара (а
постоји од 1995.године), и да тако квалитетни сликари, а сада има и доста младих
академских сликара, не могу да завреде
више пажње од локалне самоуправе, па ни
Културног центра у Убу.

Печати за СКУПШТИНЕ СТАНАРА

12

27.септембар 2018.г.

СТО ГОДИНА КУМСТВА

КУМ НИЈЕ ДУГМЕ
На Дунавској тераси, у Вишњици,
прослављен је несвакидашњи јубилеј
Кумови Милан и Ненад
са најмлађим кумчетом

Пре сто година,
Милан Недељковић,
деда Првог почасног
грађанина општине Уб,
у борбама за пробој
Солунског фронта, 14. и
15.септембра 1918.
године окумио се са
Богосавом Симићем из
Мораваца, уз завет да,
онај који преживи,
п р е н ес е за ј е д н и ч к у
жељу породицама у
Љигу (Недељковићи) и
у Моравцима (Симићи).
Судбина је хтела да преживе сви и да се врате у Качерски
крај одакле су кренули у рат пре скоро шест година.
Милан је командовао Качерском коњицом, која је
била у саставу Друге армије под командом војводе Степе
Степановића, а са њим су била и три брата Љубиша, Бега и
Чеда. Вратили су се из рата као победници.
- Када су се појавили пред мајком, она их није
познала и, тек када су показали слику, поверовала је и
неизмерно обрадовала- причао је на Дунавској тераси, у
Вишњици код Београда, 12.септембра, Професор доктор
Милан Недељковић, који је, са својим најближим
пријатељима из Уба, био гост свог кума Ненада Симића,
власника изузетно лепо уређеног ресторана ‘’Дунавска

Део породица Недељковић и Симић
на Дунавској тераси

НАШЕ ТЕМЕ
УБСКИ ГРАФИТИ - ДРАГАН ГЛИШИЋ КУЉАН

КОМУНИСТА, А ЧОВЕК
Био је човек и комуниста,
али сада се слободно може и сме
рећи: више човек (у племенитом
смислу те речи). него комуниста.
Ишао је на крсне славе код тамнавских домаћина, друговао са попом
Љубом, није псовао Бога и није
прогањао оне који су се ванчавали у
цркви. Ипак, био је добар први човек
комуниста убске општине, поштован
од свих, а највише вољен од деце јер
је, у једном периоду свог
радног века био први
Са супругом бабицом Милом
директор Предшколске
и својим другом Фаљом
установе, убског вртића.
Много је анегдота везаних за његово
име. Најпознатија је она
када се Фаља, лајковачким полицајцима,
представио као Драган
Глишић јер су га зауставили у ‘’Лади’’, а за
воланом је био под утиСа једног давног Дочека,
цајем алкохола. Рекао је,
да се од председникаса незаобилазном цигаретом
мангупа томе и могао
надати када му је дао
кључ Комитетове тек
набављене беле ‘’Ладе’’.
Ведре природе и
благе нарави, био је за
Убљане најдражи партијски функционер. У њего- Општинско руководство
во време није било
п ол и т и ч ко г п р о го н а , седамдесетих прошлог века
студенти су имали свој
ст удентски завичајни
к луб, млади су радо
улазили у Савез комуниста, био је спреман да
помогне и подржи, у сваком погледу, великог
градитеља Мирослава
Селаковића...

Са отварања убског вртића

тераса’’ на самој обали велике реке, са малим зоолошким
вртом, играоницом, паркингом, прилазом до саме воде....
У поздравној речи Професор Недељковић је
најавио и принову и својој породици, трећег сина, а пето
своје дете, које ће, како је рекао, ако Бог да, добити име
Милан, по славном прадеди, али и оцу који је један од
водећих светских интервентних кардиолога.
Кум Ненад Симић, са својом породицом, пожелео
је свима пуно успеха и још пуно оваквих виђења, уз жељу
да се кумство настави у здрављу и весељу...
М.М.

Једна од посета државног руководства
седамдесетих прошлог века

НАШИ ЉУДИ
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СЕЛУ У ПОХОДЕ

ЛИК ЗА НАСЛОВНУ СТРАНУ
Зоран Станојевић је постао познат широм Србије када је, својевремено,
у емицији ‘’Добра земља’’ на ТВ Б92, снимљен са трактором на којем су
стајале, његовом руком исписане таблице ПИДЗНР, а то је била
скраћеница коју је лично ‘’сковао’’ (Питај Ививицу Дачића Зашто Није
Регистровано). Тада, пре неколико година, Глас Тамнаве је објавио
слику и текст о тој теми, а у међувремену, дозвољена је легализација
старих трактора и трајала је око годину и по дана... Али, селу су остали
стари проблеми па је Зоран био ‘’на телевизији’’ још пар пута...

Зоран Станојевић на фонтани
која има и своју малу воденицу

За сусрет са, у то време, председником Србије Томиславом Николићем Зоран
Станојевић из Кожуара је саставио стихове:’’Где си, Томо, председниче мили; Увек
тобом поносни смо били; Са народом ти се лепо слажеш; Угрожене уредно
помажеш; И човек си који нема мана; Тебе воли, чак, и моја Дана; Волимо те у
великом броју; Дајем Дану за Драгицу твоју!’’ Међутим, с обзиром да Дана није била
присутна, Тома је одговорио да не може да прихвати трампу на невиђено.
У дворишту пуном цвећа и разног украсног мобилијара, израђеног Зорановим
рукама, у сенци невеликог павиљона, поред камене фонтане са малим базеном,
ћаскамо о темама карактеристичним за живот на селу. Зоран је, поред осталог,
рекао, а ми ризикујемо да нас неко оптужи за пристрасност:
- Кад смо снимали један од прилога за ‘’Добру земљу’’, наравно са жељом да
истакнем неке нереалне цене и експлоатацију сељака, питао сам државне власти:
Да ли је боље да, уместо пшенице, на три хектара засејем, на пример, марихуану?
Тај део је избачен јер је уредништво имало бојазан да би могло да буде погрешно
схваћено. А ја сам, само, хтео да пошаљем поруку да сељак нема шанси да,
поштеним радом, обрађивањем свог земљишта, оствари адекватну зараду.
Успомена са
Иначе, трактор произведен 1963.године, који је носио поменуту регистрацију,
још је у возном стању. Ових дана, специјалном машином, за брање чаја хајдучице,
успоменом
Зоран скида род са једне повеће парцеле за рачун произвођача из Уба. Идуће
године планира се производња и других чајева који се извозе.
Супруга Даница, други члан породице (деце нису имали), прати га и подржава
у свему. Зато, на сајам зимнице у Коцељеви, Зоран ће је повести својом ‘’Опел
Корсом’’, а обећање је ‘’пало’’ јавно, пред репортером Гласа Тамнаве.
-Легализација трактора који нису имали папире јер
раније нису ни регистровани (кретали су се само њивама и
ЕКОЛОГИЈА - ЦРНА ХРОНИКА
сеоским путевима) је мој подвиг који, мислим, заслужује
насловну страну- каже Зоран, а на опаску да је то било
давно додаје да је спреман да ‘’приложи’’ печено прасе
приде. Предлог ће бити размотрен јер то би била добра
прилика да се Редакција, са својим сарадницима, окупи у
У Памбуковици, крај самог регионалног пута,
Кожуару или на Убу и тако настави некадашњу традицију
неко је истоварио на њиви, неколико кубика
КИЦ-а, у време Миливоја Пекоса и Бесера, која је подразумевала ‘’годишњу прасећу жртву’’.
угинуле живине измешане за органским ђубривом
Зоран и Дана, на неколико хектара сеју пшеницу,
кукуруз и друге ратарске културе, али имају и 20 оваца, 30
назимади у тову, пет крмача прашчара, нераста. Њихов
чест гост, готово као члан породице, је Сандра Милошевић,
музички уредник Радио Београда (показују њену слику са
хармоником), ту је и Марија Ђурић са О-2 телевизије, као и
њен колега из некадашњих издања ‘’Добре земље’’ Урош
Давидовић (сада је на Хепи телевизији и уређује емисије из
области пољопривреде).
У прозору је радио на којем се слуша локална
станица са поздравима и жељама слушалаца. Очигледно је
да је у овом домаћинству увек весело. Сопстена органска
производња, парадајиз ‘’Чери’’ и љуте папричице у облику
раширеног кишобрана употпуњују прави рурални
доживаљај. Шта пожелети овим људима више од онога што
већ поседују? За подмладак су закаснили, али су сачували
виталност и ведрину духа. Довољни су једно другоме, а то
Ово ће бити органско ђубриво - само, треба издржати
је,опет, услов за тиху идиличну срећу окружену оним што
се ствара сопственим рукама. Само да није повреде пете
Тога дана неописив смрад се ширио са гомиле
која је Зорана везала за штаке. Али, проћи ће, од такве
‘’органског непрегорелог ђубрива’’ истовареног на сред
операције опоравља се лако уз Данину негу. Обећали смо
њиве, са леве стране асфалта на почетку атара
ону насловну страну, само да сачекамо повод - неки од
Памбуковице. Сазнали смо да је то ‘’неко’’ довукао са
будућих јубилеја Гласа Тамнаве...
М.М.
фарме пилића у намери да заоре и идуће године, тако,
има њиву нађубрену органским ‘’материјалом’’.
Сликали смо ‘’гнојиво’’, али смо били принуђени
да се што брже удаљимо јер несносан смрад је, напросто,
онемогућавао дисање.
Питали смо комшије како подносе ову ‘’екологију’’? Рекли су да није пријатно, да држе затворене
прозоре али да не желе да, неком својом интервенцијом,
кваре комшијске односе... Кажу, за дан-два се на тој
гомили створи покорица испод које, процесом органског
распадања, заиста, настаје природно ђубриво. У касну
јесен или рано пролеће, све ће бити заорано...
Дакле, треба издржати тих неколико дана. Ако за
то време дође до неких нежељених последица - то је,
ваљда, ризик који се подразумева у сеоском животу.
Станојевићи са трактором из 1963.

’’ОРГАНСКО ЗАГАЂИВАЊЕ’’
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МНОГО ПУТА ЈЕ ПОКАЗАО СВОЈУ ВЕЛИЧИНУ

ВЕЛИКО СРЦЕ
НЕМАЊЕ МАТИЋА
Најбољи српски фудбалер Немања Матић, који широм
планете проноси славу свог Уба и родног Врела, не само да је
донирао 70.000 евра за лечење малог Душана Тодоровића (4),
него је својим именом и ауторитетом испословао да болница
у Барселони прими Дукија на терапију два дана пре но што су
паре формално могле да легну на рачун клинике у Шпанији.

И УБЉАНИ ПРИКУПЉАЛИ СРЕДСТВА
ЗА ЛЕЧЕЊЕ МАЛОГ ДУШАНА

ЧАС ХУМАНОСТИ
НА ГРАДСКОМ ТРГУ

ТРИНАЕСТ МЕДАЉА
ЗА ТИМ БИБЛИОТЕКЕ

Акцију, током које је прикупљено 72.000 динара,
покренула је Убљанка Маја Богићевић

Медаље освојене у дисциплинама: стони тенис,
бацање кугле, пикадо и екипно у малом
фудбалу за жене.

У дану када је болест Душана Тодоровића мобилисала
целу Србију, током сати када се водила битка за живот
четворогодишњака из Свилајнца, у мору оних који су показали
своју хуманост били су и Убљани предвођени Мајом
Богићевић.
Протекле суботе, по сунчаном дану који је измамио многе
наше суграђане да прошетају, на убском Градском тргу
неколицина девојака и момака одржала је „час из хуманости”.
Удружени поред кутије за добровиљне прилоге, на којој је
писало „За Дукија”, они су организовали прикупљање
новчаних средстава за лечење малишана који је, захваљујући
хуманим људима широм Србије, отпутовао на лечење у
Барселону, које кошта око 191.000 евра.

Немања Матић
Пријатељи Немање Матића, који су упућени у цели ток
драме, испричали су "Блицу" како се све одвијало.
- Немања је звао породицу и питао колико је новца
потребно. Речено му је да се ради о 70.000 евра. Уплатио је
већ у суботу, али је настала драма јер новац леже на рачун
болнице тек у понедељак. Немања то није примио скрштених
руку, већ се растрчао. Својим именом, ауторитетом и
великом платом, будући да је звезда Манчестер јунајтеда,
заложио да болница добије гаранције да су паре уплаћене.
Изашли су му у сусрет, Влада Србије је дала авион и мали
Душан је стигао у Барселону два дана пре но што је новац
легао - каже извор "Блица".
Драма се одвијала у суботу, 15. септембра. Тог
преподнева је у Фондацији "Подржи живот" саопштено да су
путем донација прикупили 119.391 евро, а да је анонимни
донатор уплатио остатак новца, односно 71.921 евро,
директно на рачун клинике.
- Велики део новца је уплатио донатор из иностранства.
Он је инсистирао да новац уплати директно клиници - рекао је
тада за "Блиц" Ратомир Антоновић, управитељ Фондације.
Идентитет анонимног донатора, српског фудбалера
Немање Матића, открио је у потресној поруци Александар
Тодоровић, отац малог Дукија, који му је притом још једном
јавно изразио велику захвалност.
Извор: „Блиц”

XIV СПОРТСКЕ ИГРЕ ЗАПОСЛЕНИХ
У КУЛТУРИ СРБИЈЕ

Колекција пехара и медаља које осваја Снежана Јовановић Нена, књижничар Градске библиотеке „Божидар
Кнежевић“, употпуњена је новим признањима са још једног учешћа на Четрнаестим радничко-спортским играма запослених у
култури Србије, одржаним од 8. до 14. септембра у Пефкохорију,
у Грчкој. Ово је Снежанино дванаесто учешће на сусретима
радника запослених у култури Србије.
Тим Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“, осим
Снежане Јовановић чинили су: Александра Јовановић, Ивана
Лукић, Дејан Ивковић (председник Синдиката Општинске
управе), Ивана Митић и Данијела Ђуђић из Ваљева.
- Ове године, због здравствених проблема отишла сам
неспремна, што је као резултат донело само три медаље. Али,
важно је да стварамо нови подмладак. Водила сам обе ћерке
мог брата, ишла је Ивана Лукић, рачуновођа библиотеке и њена
другарица из Ваљева, тако да смо имали екипу наше собе у
малом фудбалу, освојивши друго место. Укупно смо донели 13
медаља – похвалила се Снежана Јовановић.
Ивана Митић направила је одличан резултат у пикаду,
оборивши рекорд. За 39 поена је била боља од првопласираног
из мушке екипе. У две дисциплине, тим убске Градске библиотеке освојио је по три медаље.
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У СУСРЕТ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

ПРАВО ДА ЖИВИМ
СРЕЋНО И ЗДРАВО
Малишани ће уживати у осликавању улица,
слушању бајки, гледању 3Д цртаних филмова,
маскенбалу и журки са аниматорима.
Прва недеља октобра се већ дуго обележава у свету и
Србији као Дечја недеља. Ове године слоган Дечје недеље
гласиће: „Моје је право да живим срећно и здраво – за
одрастање без насиља“. Од 1. до 7. октобра, све активности
биће усмерене на скретање пажње најшире јавности на
проблем насиља над децом, а сви одговорни актери да се
позову на чврсто деловање у циљу нулте толеранције
према насиљу и заштити сваког детета у нашем друштву.

Прошлогодишњи маскенбал на Убу
Предшколска установа „Уб“, као васпитно-образовна
установа, са великом пажњом обележава ову недељу
негујући и унапређујући друштвену бригу о деци и њиховом
развоју. У овој недељи биће организовано низ активности,
од осликавања улица, причања бајки, емитовања 3Д
цртаних филмова, журке са аниматорима, до највећег
празника дечије креативности, у којој учествује цела
породица, а то је маскембал.
Обележавању Дечије недеље, прикључиће се и све
основне школе општине Уб.
Д.К.

Хумани Убљани
И Убљани су дали свој допринос. У овој акцији
прикупљено је 72.000 динара, а организатор и покретач целе
приче била је Маја Богићевић.
- Захваљујем се свим Убљанима који су својим
прилозима помогли да Дуки настави своју борбу за живот, а
посебно Данијелу Јанићијевићу из пивнице „Ханговер” и
Макици Аћимовић из кафеа „Барум” који су узели учешће у
нашој акцији. Прикупљени новац смо истог дана уплатили на
рачун Фондације „Подржи живот” у нади да ће наш скроман
прилог допринети свеукупној акцији која је покренута широм
Србије. На срећу, новац за Душаново лечење је прикупљен, а
сада нам остаје да се молимо за његово здравље- поручила је
Маја након ове хуманитарне акције.
М.М.М.

ПРОЈЕКАТ МУП-а И МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

О БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ
Полицијски службеници Владимир Матијашевић
и Љубодраг Милошевић, одржали неколико
предавања на теме из области безбедности деце
у саобраћају и вршњачком насиљу.
У протеклој недељи, одржано је више предавања
полицијских службеника ученицима четвртог и шестог разреда,
који се реализују у оквиру пројекта „Основи безбедности деце“,
под покровитљством Министарства унутрашњих послова и
Министарства просвете. Примарни циљ ових предавања је
едукација основаца о безбедном понашању и заштити од
различитих опасности, као и сузбијању свих врста насиља.
Предавања о безбедности
У понедељак 17. септембра, ученицима четвртог разреда
деце
шестом
разреду
ОШ „Милан Муњас”
ОШ „Милан Муњас“, школски полицајац Љубодраг Милошевић
одржао је предавање на тему „Упознајмо полицију“ разговарајући, том приликом, о вршњачком насиљу.
присуствовало око 180 ученика, из седам одељења.
Владимир Матијашевић, вођа саобраћајног сектора,
На иницијативу министра Стефановића, у основним
одржао је три предавања ученицима шестог разреда из области школама у Србији, прошле школске године, уведен је предмет
безбедности саобраћаја, у среду 19. септембра. Предавању је „Основи безбедности деце“.
Д.Капларевић

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
Екипа Градске библиотеке „Божидар Кнежевић”
Физичку спремност и спретност, учесници игара - запослени у култури Србије, којих их је било 57, опробали су у десет
дисциплина: мали фудбал, кошарка (убацивање тројки),
одбојка на песку, шах, пикадо, бацање кугле са рамена, трчање
на 50 метара, скок у даљ, пливање и стони тенис. Тим из Уба
учествовао је у четири дисциплине. За следећу годину,
планирају да се добро припреме, како би освојили још више
медаља.
Д.Капларевић

ОБАВЕШТЕЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА УБ

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ
Црвени Крст Уб обавештава све заинтересоване грађане,
кандидате за возаче, свих категорија, да обуку и испит из прве
помоћи за возаче током 2018.године, могу завршити и успешно
полагати, по минималним ценама, уз ангажовање лиценцираних предавача и испитивача Црвеног крста Србије и Црвеног крста Уб (према решењу Минстарства здравља, са квалитетом обуке према закону о безбедности саобраћаја Републике Србије и европским стандардима обуке прве помоћи).
Пријавите се позивом на број: 065/41-47-183 и 014/411-815,
или доласком лично у просторије Цевеног крста Уб, у улици
Првог Маја бр.1 у Убу, сваког радног дана од 9 до15 часова.
Наручите „Прву помоћ” у вашој организацији Црвеног
крста Уб.
Слободан Моловић, секретар

СВЕТСКИ ДАН СРЦА
У петак 28. септембра, у организацији Дома здравља
Уб, најављено је обележавање Светског дана срца, од десет
до 12 часова, на простору испред Градске библиотеке
„Божидар Кнежевић“. Овогодишњи слоган Светског дана
срца је: „Обећавам да ... за моје срце, за твоје срце, за сва
наша срца“.
Мале промене у животном стилу могу утицати на
здравље нашег срца. Престанак пушења, правилна исхрана,
30 минута физичке активности дневно, свакако могу да
помогну у превенцији болести срца и крвних судова. Све ове
савете, али и мерење крвног притиска, као и гликемије,
грађани ће моћи да чују и провере уз једног од лекара Дома
здравља Уб и Патронажне службе, која је реализатор свих
активности посвећених обележавању Светског дана срца.

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041
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КОРИДОР ИХ ОСТАВИО БЕЗ ПУТА

ПАРАЛИСАНИ ЗБОГ НАСИПА
Излаз са имања Јаковљевића у Пепељевцу тренутно није могућ,
јер насип висине 1,2 метра у потпуности блокира приступ поседу.
Проблеми Божидара Јаковљевића (65), мештанина села
Пепељевца надомак Лајковца, и његове породице почели су
пре три године са изградњом трасе на деоници Лајковац-Љиг
на Коридору 11, која пролази тик уз њихову кућу и окућницу.
Те три године борили су се „само“ са тешком буком и неизмерном количином прашине, коју су проузроковале стотине
камиона на дневном нивоу превозећи и истоварајући тоне и
тоне материјала неопходног за изградњу овог дела ауто-пута.
Од пре две седмице боре се са насипом висине 1,2 метра, који
у потпуности блокира приступ поседу, али и излаз са имања
Јаковљевића. Откако је насип подигнут, животи Божидара и
његове породице више нису исти. Функционисање им је
скоро онемогућено, целокупна пољопривредна механизација
им је „заробљена“, а тек ће бити „паралисани“ када се насип
подигне за још пола метра, како иначе стоји у плану.
Улаз у двориште Јаковљевића
„Немамо основне услове за живот, јер на имање не
можемо да уђемо нити да изађемо са њега. Онемогућен је
приступ ватрогасцима и Хитној помоћи, онемогућено нам је
Божидар Јаковљевић посебно стрепи од наступајуће
да обављамо свакодневни посао. Годинама смо изложени јесени и кишног периода, јер сматра да ће доћи до плављења
читавог дворишта, обзиром да су извођачи радова, како каже,
бетоном заградили и одводни канал који се улива у реку Љиг, а
затворили су и постојећу септичку јаму.
Према његовим речима, проблем је настао јер је
извршена делимична, а очигледно је да је била потребна
комплетна експропријација земљишта.
„Прошлог месеца машине су ушле и у део поседа који није
обухваћен експропријацијом, а који је у приватном власништву.
Нама нико није предочио да ћемо доћи у ову ситуацију. Пре
неколико дана смо били принуђени да блокирамо радове како
Насип висине 1,2 метара
би скренули пажњу надлежних на овај проблем, али ни то није
дало резултат“, јадикује овај мештанин Пепељевца.
Божидар Јаковљевић каже да се због овог свог проблема
невероватној буци и прашини, објекти домаћинства су
растрешени, почело је цокло да отпада, а пукла су и два обраћао надлежнима, најпре локалној самоуправи, затим
прага. Адаптацију стамбеног објекта могу да обављам само комуналној инспекцији, потом Јавном предузећу „Путеви
уз сагласност надлежних док трају радови на овој деоници. Србије“ које је извођач радова и „Енергопројекту“ носиоцу
Услед радова оштећен је и бунар у дворишту са ког смо се пројекта, као и Министарству финансија, али ни од кога није
снабдевали не само ми, већ и многе комшије, тако да у том добио конкретно решење, само „пребацивање одговорности“.
бунару сада има све мање воде“, дели своју тешку муку са Истиче да његов предмет од 20. јула прошле године стоји у
нама Божидар Јаковљевић, некадашњи радник на Управном суду и да, нажалост, још нема никаквог помака по
Тамнавским коповима, отац двоје деце и деда четворо питању решења хроничног проблема са којим се суочава
годинама уназад.
унучади.
М.Р.М. (Ваљевска посла)

ХАЛА СПОРТОВА УБ

ПРИПРЕМЕ
ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ
У току су радови на постављању нових
плочица испред главног улаза. Донаторством
Хала је добила лед екран домензија 3m x 2m.
Хала Спортова Уб, припреме за зимску сезону, започела
је током летњих месеци. Да би се спречили проблеми са
грејањем, који су се претходних година јављали изненадно,
извршена је провера топловода. Код главног улаза, у току су
радови на постављању нових плочица, а ентеријер Хале
биће богатији за лед екран, који ће у току ове недеље бити
постављен на средини зида преко пута трибина.
- Ове године смо уочили, да на једном делу система
имамо проблем са испуштањем воде из цеви, тако да је
анализом стручњака из фирме која се бави тим пословима
установљено, после проба и анализа, уз достављен писмени
извештај, да квар није на делу система који је у обавези
одржавања Установе за културу и спорт, већ основне школе.
У договору са школом, пошто смо повезани истим грејним
системом, наћи ћемо начин, како то да решимо – објаснио је
Радован Пулетић, директор Установе за културу и спорт.
Током лета, нешто раније него претходних година, кренуло се са коришћењем Хале, јер су корисници биле мушка
кадетска и женска јуниорска одбојкашка репрезентација.
Претходно је урађен ремонт расхладног система који је обавила фирма из Новог Сада. Очекује их припрема и контрола
система за грејање, а у току је и контрола и замена расвете.

Реновирање простора испред Хале
- У току су радови испред Хале, јер већ годинама имамо
проблем са плочицама које су попустиле од мразева. Постављају се нове плочице, на основи која је потпуно припремљена тако да потраје дуже. Оно што је у Хали ново, је постављање лед екрана, димензија три пута два метра. Тај део је
обезбеђен кроз донаторство, кроз контакте и активности
председника општине Дарка Глишића. Оно што ће морати да се
плати, то су они ситни делови који су обавезни уз тако нешто,
носач од метала постављен тако да може да држи лед екран од
300 килограма, а све у функцији прволигашког наступа одбојкашица – навео је Радован Пулетић.
Лед екран ће бити посебно заштићен и обезбеђен жицом,
која ће се поставити на начин, на који стоји семафор. Његова
употреба биће омогућена на другој утакмици у новој сезони,
коју ће одбојкашице играти на домаћем терену, 4. октобра. Д.К.
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Lajkova~ka
panorama
Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ЛАЈКОВАЦ ОБЕЛЕЖИО ДАН ОПШТИНЕ И ЈУБИЛЕЈЕ

СВИ ПУТЕВИ ВОДЕ КРОЗ ЛАЈКОВАЦ
Плакете и пригодне поклоне добили су: Милан Мишковић, директор РБ „Колубара“;
Удружење грађана „Моја Боговађа“ и Момчило Александрић, студент докторских студија
у САД. Увећаним јунским стипендијама за око 35.000 динара награђена су четири најбоља
студента: Александра Кнежевић, Петар Гроздановић, Драгана Павловић и Ива Јовичић.
општине обележавамо у лепшем Лајковцу, који из године у
годину постаје место квалитетнијег и угоднијег живота за
наше грађане. Стога желим да
овај празник протекне у знаку
новоизграђеног објекта ПУ
„Лептирић“, који ће наредних
д а н а уд о м и т и л а ј к о в ач к е
малиштане, што је тренутно
најбољи показатељ успешног
рада наше Општине у протеклих годину дана. Очекујемо да
оваквих дана у Лајковцу буде
још до краја године, када се
приведу крају радови на изградњи базена, започне уређење
партерног простора испред
зграде општине, изградња модерне зелене пијаце, парка,
Милан Мишковић, директор РБ „Колубара” и
наставак изградње водоводне
Андрија Живковић, председник општине Лајковац
мреже за Јабучје, Придворицу,
Стрмово, наставак уређења
корита реке Колубаре, постројења за као и пре сто година, увек бити да дочепречишћавање отпадних вода. Свако- камо, угостимо и испратимо путнике.
дневним напорима настојимо да Лајко- Зато, срећни вам били сви путеви који
вац постане значајан привредни и вас доводе у Лајковац и кроз њега прокултурни центар, да остане град са лазе!
добрим и гостољубивим људима, да
У културно-уметничком програму
вратимо сјај нашим селима и сачувамо учествовао је музички трио „Аморозо“,
предивну природу, у којој наши грађани који чине професорке Музичке школе
и грађани суседних општина могу „Живорад Грбић“ из Ваљева, лајковачки
пронаћи оно што је данас веома тешко хор „Хаџи Рувим“под управом мр Уроша
сачувати, а то је душевни мир. Осавре- Степановића и ученици Средње школе
мењена железничка пруга неће више „17. септембар“ из Лајковца под ментобити једини пут који нас, кроз Лајковац, рством професорке српског језика и
води до Црне Горе. Од Београда до књижевности Весне Мићић. Чланови
Јужног Јадрана ће водити Коридор 11, литерарне, рецитаторске и беседничке
пут који ни овога пута није заобишао секције ове школеинтерпретирали су
наш Лајковац. У томе видимо и наду за одломке из дела славног суграђанина
светлију и лепшу будућност, а ту ћемо, Радована Белог Марковића и беседили
„Оду српском селу“. Академији су
присуствовали начелник Колубарског
управног округа Горан Миливојевић,
представници Града Ваљева и суседних
општина, Електропривреде Србије, РБ
Колубара, републичких и општинских
јавних предузећа и установа.
У вечерњим сатима, општина
Лајковац је суграђанима поклонила
позоришну представу „Савршени крој“
Владимира Ђурђевића, у којој играју
познати српски глумци Драган Петровић
Пеле и Слободан Бода Нинковић. Програм обележавања Дана општине настављен је и у среду увече целовечерњим
концертом Ансамбла за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ из Ваљева. Наступао је фолклорни ансамбл
Домаћини и гости на академији поводом Дана општине Лајковац
уз подршку народног оркестра и етно
певачка група.
Б.Петровић

У реновираној сали Културног
центра „Хаџи Рувим“, прошлог уторка,
одржана је свечана академија поводом
Дана општине(16. септембар), Дана
железничара (15. септембар) и Дана
ослобођења у Другом светском рату
(17. септембар). Овом приликом уручена су признања појединцима који су у
претходних годину дана допринели напретку и промоцији Лајковца. Плакете и
пригодне поклоне добили су: Милан
Мишковић, директор РБ „Колубара“, за
допринос привредном развоју Лајковца; Удружење грађана „Моја Боговађа“ за изузетан хуманитарни рад и
Момчило Александрић, студент докторских студија у САД, за изузетан успех у
области класичне музике и промоцију
Лајковца у Србији и свету. Увећаним
јунским стипендијама за око 35.000
динара награђена су четири најбоља
студента: Александра Кнежевић, Петар
Гроздановић, Драгана Павловић и Ива
Јовичић.
Званицама и грађанима општине
Лајковац обратио се председник општине Андрија Живковић, подсећајући на
два јубилеја: стогодишњицу изградње
нове железничке пруге за јавни саобраћај на релацији Лајковац-Горњи Милановац-Чачак и 110 година од проласка
првог воза кроз Лајковац. Од тада до
данас Лајковац је важан саобраћајни
чвор.
- Са сигурношћу могу да кажем да
су грађани општине Лајковац изабрали
прави пут. О томе сведоче бројни
инфраструктурни пројекти, побољшани услови живота наших грађана,
бројни успеси наше деце. Можете се и
сами уверити да овогодишњи Дан
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ТОО ЛАЈКОВАЦ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
17. СЕПТЕМБРА
На иницијативу пчеларске задруге
„Качерски мед“, лајковачких пчелара и
Савеза бораца општине Лајковац, Туристичка организација општине Лајковац,
поводом Дана општине и ослобођења
варошице у Другом светском рату 17.
септембра у Великој сали Градске куће
организовала је мултимедијални програм „Историја, традиција, привредатуризам“.
Уз пригодну музику реч о културно-историјским споменицима на територији лајковачке општине представљено је и пчеларско задругарство и
пчеларска задруга „Качерски мед“. У
програму су учествовали и руски
сликари Анастасија Моргачева
и
Анатоли Васиљевич-Гончаренко.

ОДЛУКЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ЗА „ПОМОЋ У КУЋИ”
2,5 МИЛИОНА ДИНАРА
На 74.седници Општинског већа
општине Лајковац, чији је дневни ред
имао укупно 14 тачања, најважније
одлуке односиле су се на област
пољопривреде и социјалну заштиту.
Усвојено је неколико раније донетих
закључака и одлука, међу којима су се
нашле и стављање ван снаге Одлуке о
давању на привремено коришћење ПУ
“Лептирић” објекта “Дома младих” и
верификација Одлуке о покретању
поступка за издавање у закуп пословног
простора Дома младих у Лајковцу.

самоуправе обезбедиле су по 2,5
милиона динара за наставак финансирања услуге, која ће бити и даље на
располагању за најмање по 30 корисника у свакој од ових општина.
Донета је Одлука о расписивању
Јавног конкурса за финансирање и
суфинансирање пројеката у области
културе из буџета општинског буџета. У
ову сврху намењено је милион динара,
а најважнија одредница је да ће
пројекат са којим се аплицира бити
реализован на подручју лајковачке

ПСД „ЋИРА” ЛАЈКОВАЦ

ОБЕЛЕЖЕН
ДАН ПЕШАЧЕЊА
Планинарско-скучарско друштво
„Ћира” Лајковац организовало је, поводом Дана пешачења, излет на Рајац.
Као и до сада, лајковачки планинари су обезбедили бесплатан превоз
за малолетне учеснике, као и део
превоза одраслих учесника, који је био
спонзорисан. Школе нису учествовале
у организацији. Ову планинарску акцију
је, по први пут, подржало и Министарство просвете.
- Захваљујемо се учитељици
Данијели Јеринић, која је са својим
одељењем из Врачевића учествовала у
акцији. Учесника је било 79, старосне
доби од 1949. до 2017. годишта. Сви
учесници су прешли стазу до Добрих
Вода (око 10км), а један део учесника
продужио је до Сувобора ( 18км)- рекао
је, након још једне успешне акције,
председник ПСД „Ћира” Владан
Јаковљевић.

Руководство општине Лајковац
Овом приликом формиран је и
Организациони одбор за припрему и
организацију изложбе крава сименталске
расе “Колубара 2018”, а утврђен је и
трошковник изложбе, за чију је организацију из буџета општине издвојено
близу 1,3 милиона динара. За председника Организационог одбора овогодишње изложбе, која ће се на Крстовдан
одржати по 37. пут у Лајковцу, изабран је
Живорад Бојичић, председник Скупштине општине Лајковац, који има дугогодишње искуство у организацији ове
важне сточарске манифестације.
Локална самоуправа је издвојила
2,5 милиона динара за финансирање
пројекта “Пружање услуге помоћ у кући
одраслим и старијима”. На тај начин
обезбеђен је континуитет пружања ове
драгоцене услуге у наредних годину
дана, која се реализује преко ЗЦСР
“Солидарност” за подручје општина Љиг,
Мионица и Лајковац. Све три локалне

општине. Конкурс ће, у наредних неколико дана, бити објављен на општинском сајту и у листу “Српски телеграф”.
На дневном реду 74.седнице
лајковачке Владе уобичајено се нашао
и већи број захтева грађана за надокнаду нематеријалне штете нанете од
стране паса луталица, као и пар захтева
грађана за интервентно водоснабдевање, који су добили зелено
светло.
Разматрана су и три приспела
захтева за вансудско поравнање,
грађана који су претрпели штету
изградњом путева у Ћелијама, Придворици и у Хајдучкој улици. Констатовано
је да су приспели захтеви махом са
непотпуном документацијом и подвучено је, да се штета не може надокнадити ако се не докаже да је исту направила општина Лајковац. Дат је рок од 15
дана да се комплетира неопходна документација за приспеле захтеве.

„СЛОВО О МИЛУТИНУ” У ЛАЗАРЕВАЧКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

МИЛУТИН И ПРИЈАТЕЉИ
У библиотеци "Димитрије Туцовић" у
Лазаревцу, у недељу 23. септембра,
одржана је промоција публикације "Слово
о Милутину", избора из библиографије о
вајару Милутину Ранковићу, где су
објављени цитати еминентних новинара,
публициста, ликовних критичара, писаца и
песника, који су о овом уметнику писали
од 1983. до 2018. године.
Дирикторка библиотеке Јасмина
Иванковић, прочитала је неколико цитата
из ове книге, док је то исто на руском језику
учинила Анастасија Моргачова, академска
сликарка из Москве, која је са суграђанином и колегом, Анатолијем Васиљевићем
Гончаренком, била део уметничког каравана "Милутин и пријатељи".
Уметнички караван је, ових дана,
путовао Србијом приређујући ликовне

радионице, промоцију поменуте књиге,
посећујући знамените манастире, музеје
и историјска места од Београда, Лајковца, Жиче, Новог Села, Мишара, Шапца,
Липолиста, Грабљака и на крају Лазаревца у галерији бибкиотеке "Димитрије
Туцовић". Исте вечери отворена је и
изложба међународне арт гупе која носи
исти назив "Милутин и пријатељи".
Радове су изложили Анастасија Моргачова, Ана Нељубина, Данил Чашичкин,
Марија Смољанинова, Ксенија Тимофеева, Ирина Зимина, Димитриј Дурандин и Анатолиј Васиљевић из Москве,
Радован Симић из Бијељине и Срба
Милошевић из Париза. Већина чланова
ове групе су чланови и организације
"Време младих XИИ" као и асоцијације
уметника при Унеску.

ПО 37.ПУТ У ЛАЈКОВЦУ

ИЗЛОЖБА ГОВЕДА
СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ
Изложба говеда сименталске расе одржаће се
традиционално на Крстовдан, у четвртак 27. септембра, на
простору будућег Агробизнис центра у Лајковцу. У Каталог
изложбе уписано је 118 репрезентативних грла од 33 најбоља
колубарска сточара, из свих општина Колубарског округа.
Оцењивање грла почиње у 10.30 часова, свечано отварање
изложбе планирано је за 12.30, уз пригодан програм, након
чега ће уследити проглашење победника и додела награда.
Председник општине Андрија Живковић најавио је да ће
изложбу највероватније отворити министар пољопривреде
Бранислав Недимовић.
На изложби се оцењују
грла у три категорије: јунице,
првотелке и краве. Награда за
апсолутну шампионку изложбе
је 30.000 динара, док за
шампионке по категоријама
износи 25.000. Новчане и робне
награде следују и за две-три
пратиље у свакој конкуренцији,
за најбољу колекцију грла,
најбољег сточара из лајковачке
општине итд. За сваког излагача
обезбеђено је 5.000 динара по
грлу, тако да је укупан фонд за
фармере око милион динара.
Генерални покровитељ 37. изложбе је Општина Лајковац,
а организатори Општинска управа Лајковац, Центар за
пољопривреду Лајковац, Удружење одгајивача говеда
сименталске расе „Колубара“ Лајковац, Удружење одгајивача
говеда сименталске расе “Колубарски сименталац” Ваљево и
Централно удружење одгајивача говеда сименталске расе.
Лајковачка изложба сименталаца једина је у Србији која се без
прекида одржава тако дуго и уписана је у Европски календар
изложби говеда сименталске расе.

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ „МОЈА БОГОВАЂА”

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
На спортским теренима у Боговађи, средином прошлог
месеца, по четврти пут одржан је хуманитарни турнир у малом
фудбалу „Боговађа 2018“. Ове године у такмичарском делу
учешће је узело девет екипа. У веома занимљивом и
неизвесном финалу између екипа „Агенција М&Л” и „Црвени
Ђаволи“, победу је након бољег извођења пенала однела
екипа „Агенција М&Л”, махом саставњена од играча који су и
прошле године били победници. Победничка екипа однела је
награду у износу од 40.000 динара. Прве вечери турнира
наступао је бенд „Незванична верзија“.
„За нас најбитнији догађај са турнира је ревијална
утакмица, коју смо одиграли пред почетак полуфиналних
мечева, у част нашег друга Бојана Маринковића који нас је
прерано напустио. Ова утакмица ће убудуће постати
традиционална”, наводе организатори из Удружења грађана
„Моја Боговађа“.

Уочи ревијалне утакмице у част Бојана Маринковића

Милутин Ранковић са пријатљима

Сав приход од турнира, ове године, био је намењен
донацијама локалног карактера. Највећи део новца 50.410
динара, дониран је Одељењу специјалне наставе лако и
умерено ометене деце у развоју Лазаревац, при ОШ „Дуле
Караклајић, док је по 25.000 динара донирано породицама
Маше Милосављевић и Луке Тешановића, као и Жељку
Миливојевићу Попцу из Лајковца за потребе њиховог лечења.

27.септембар 2018.г.
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БАЛТИЋ НОВИ ТРЕНЕР ЖОК „ЖЕЛЕЗНИЧАР”

ВИСОКЕ АМБИЦИЈЕ
- СТИГЛА ПОЈАЧАЊА
У првом колу Суперлиге, у суботу 30.
септембра од 19 сати, Жеља игра против
Јединства у Старој Пазови.
После најуспешније сезоне у десетогодишњем
постојању, Одбојкашки клуб Железничар улази у финиш
припрема за наредну сезону са новим шефом стручног штаба
и делимично измењеним саставом. Светлану Илић, која је две
сезоне успешно водила први тим Жеље, наследио је такође
искусни и цењени стручњак Драгутин Балтић. Клуб су
напустиле одличне одбојкашице Јована Јовичић, Јелена
Вигњевић, Јелена Станимировић и Нада Митровић, али су
стигла одговарајућа појачања. То су Николина Лукић из
Црвене звезде, Сара Ранковић из Сремa, Јелена Олујић из
немачког Шверина с којим је освојила првенствену титулу
(најдуже играла у суботичком Спартаку) и Ваљевка Маја
Савић, која у редове лајковачког суперлигаша стиже после
двогодишњег играња у Пољској. Маја Савић је играла и за
Визуру, бивша је кадетска и јуниорска репрезентативка.

Драгутин Балтић

ОДЛОЖЕН СУПЕРКУП
Душан Кесер, директор такмичења Одбојкашког
савеза Србије, саопштио је да се одлаже утакмица
Суперкупа за одбојкашице између Визуре из Руме,
победника Суперлиге, и Железничара из Лајковца,
победника Купа Србије. Утакмица је требало да се одигра у
уторак 25. септембра у Руми. Датум одигравања меча ће
накнадно бити објављен. Већ наредног викенда стартује
ново првенство. У првом колу, у суботу 30. септембра од 19
сати, Жеља игра против Јединства у Старој Пазови.
Амбиција председника клуба Живорада Лазаревића
јесте да се и ове године јуриша на највиши пласман у
Суперлиги и куп такмичењима.
- Амбиције јесу високе, највише, али морате знати да
екипа врло напорно ради већ два месеца и то нам даје снаге
да верујемо да су наши циљеви достижни. Клуб није један
човек, ми смо тим, цео град као и општина стоје иза нас и
верује у наше снове. Ми, као клуб, се трудимо да нашем
Лајковцу вратимо много и то не бисмо успели без подршке
људи из управе, ту пре свега мислим на господина Златка
Петровића, који својим несебичним залагањем у много чему
помаже функционисање клуба- истиче Лазаревић, „алфа и
омега” лајковачког одбојкашког клуба.
Нови тренер Драгутин Балтић само је потврдио високе
амбиције у новој сезони.
- Дошао сам у Железничар са жељом да играмо у финалу
домаћег плеј-офа и све ћемо томе подредити. Кроз контролне
мечеве свака играчица је добила прилику, а играће најбоље,
јер је амбиција највиша. Потпуно спремни дочекујемо лигашки
део такмичења- истиче рођени Краљевчанин, који је са доста
успеха радио у Словенији, а потом градио инострану каријеру
у Азербејџану, Швајцарској, Бугарској, Македонији и
Француској.
Зна Балтић добро прилике у српској клупској одбојци,
пошто је један кратак период провео на клупи Визуре.
Лајковчанке су сигурно добиле гаранцију наставка квалитетног рада, а још нека „финта” старог мајстора, само би
могла да помогне Жељи да остане у врху српске одбојке.
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ЛАЈКОВАЦ

ЖЕЛЕЗНИЧАР НА МУКАМА- ПРАЗНА РУБРИКА ЗА СТРЕЛЦЕ

ДЕСЕТКОВАНА „ДИЗЕЛКА”
На све летње муке и турбуленције,
надовезали су се огромни проблеми за
тренера Лазаревића када је реч о
играчком кадру. Један за другим, из
строја су испадали Софронић, Радивојевић, Шалипур, Немања Марковић...,
Гавриловић је "поцрвенео" против
Диваца, па је млади тренер "дизелке" у
Мионици имао само три јуниора на
клупи. И у таквим околностима, Лајковчани су играли "викторију" на терену
Рибнице, али се разбранио голман
домаћина. Зауставио је Тешића у две
зицер-ситуације, одбранио ударце
Максимовићу, Симићу, Матићу..., а када
је био савладан од стране Ненадовићаиспречио се Симанић на гол-линији.
Мионичани су само једном запретили у
финишу, али је сконцентрисан био
млади Милинковић, једна од ретких
светлих тачака на почетку јесени.
Седам дана раније, није било голова
ни у комшијском дербију са Дивцима, па
су сада пулени Александра Лазаревића
већ три меча без постигнутог гола.
Најближи да се радује био је Тинтор који
је уздрмао пречку, али је и на другој
страни Прокић погодио стативу:
- Нема вајде од кукања, следи нам меч
са Рађевцем који такође није добро
стартовао, али има врло квалитетну
екипу. Нећемо имати много бољу кадровску ситуацију, али очекујем од оних
који буду на терену да пруже много
више него до сада. Циљ је држати
прикључак са водећима, лига је уједначена и не верујем да ће се неко

Стадион у Мионици. Гледалаца: 300.
Судија: Јован Раковић (Ваљево). Жути
картони: Пекеч, Драгојевић (Р), Јовић
(Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Милинковић 7, Гајић
6,5, Максимовић 6, Марковић 6 (Јовић
7), Симић 6,5, Тинтор 6,5, Живковић 6,5,
Бркић 6, Тешић 6, Ненадовић 7, Матић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Милић (Рибница)

Железничар (Л) - Дивци
0:0

Никола Марковић,
капитен ФК Железничар
одлепити, а на зиму нас чекају озбиљне припреме и додатна селекција
како бисмо се укључили у борбу за
Српску лигу- није клонуо духом
Александар Л азаревић, тренер
Железничара.
Б.Матић

КРИЗА ИГРЕ И РЕЗУЛТАТА

РАСПОРЕД УТАКМИЦА
6.коло (30.септембар- 15ч):
Врело спорт - Задругар (Л)
7.коло (6.октобар- 15ч):
Задругар (Л) - ОФК Осечина

Рибница (Мионица)Железничар (Л) 0:0

Зона "Дрина", 4. коло

ЗАДРУГАР НИЈЕ СТАРТОВАО ПРЕМА ОЧЕКИВАЊИМА

Млађи лајковачки зонаш је у
незгодно време упао у кризу, а ни
наредна утакмица није баш за "чупање"непоражени новајлија Врело спорт биће
домаћин "зеленима" у мечу 6. кола
Колубарско-мачванске зоне (недеља, 15
часова, стадион "Драган Џајић" на Убу).
Задругар је у Клупцима одиграо
много бољи меч него што резултат
говори, а први гол се може сврстати у
групу фудбалских поклона којег је
домаћин оберучке прихватио. Са друге
стране, гости су створили неколико
иделаних прилика за гол- Јеринић три
пута, Павловић и Марковић, али је
неефикасност коштала пораза против,
чини се, никад слабијег Радничког
Стобекса.
Наредног викенда јалово издање
пулена Дејана Спасића, из константне
теренске иницијативе нису створили
ниједну праву прилику за гол, а
"слободњак" Бојана Матића био је
довољан гостима да понесу бодове за
Лешницу:
- Гости су потврдили да су
организована екипа која уме да се

Зона "Дрина", 5. коло

Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 200. Судија: Петар
Нешковић (Уб). Жути картони: Тинтор,
Јовановић, Матић (Ж), Радовановић,
Mитровић, Терзић, Стјеља (Д). Црвени
картони: Гавриловић (Ж) и Митровић
(Д) у 90. минуту.
Ж Е Л Е З Н И Ч А Р: М и л и н ко в и ћ 7 ,
Шалипур - (Јовановић 6,5), Гајић 7,
Радивојевић 6,5 (Софронић 6,5),
Максимовић 6,5, Марковић 6,5, Ненадовић 6,5, Тинтор 6,5, Тешић 6,5,
Гавриловић 6,5, Бркић 6,5 (Матић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Милинковић (Дивци)

РАСПОРЕД УТАКМИЦА
6.коло (30.септембар- 15ч):
Железничар (Л) - Рађевац
7.коло (6.октобар- 15ч):
Спартак (Љиг) - Железничар (Л)

Колубарско-мачванска зона, 5. коло

Задругар (Лајковац) Борац (Лешница) 0:1 (0:0)
Стадион Задругара у Лајковцу.
Гледалаца: 200. Судија: Александар
Јаковљевић (Шабац). Стрелац: Матић
у 66. минуту. Жути картони: Митровић,
Ивановић (З). Црвени картон: Томић (З)
у 90. минуту.
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 7, С.Новаковић 6,5, Симеуновић 6,5, Митровић 7,
Ашковић 7, Вујовић 6,5, Павловић 6
(Ивановић 6), Бранковић 6,5 (Мустафи
-), Мићић 6,5 (Бојичић -), Марковић 6,5,
Томић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Антонић (Борац)
Колубарско-мачванска зона, 4. коло

Раднички Стобекс Задругар 2:0 (1:0)
Дејан Спасић,
тренер ФК Задругар
брани, а нас је ухватила нервоза која је
кулминирала црвеним картоном
Томића. Изузев две полушансе у првом
делу, нисмо озбиљније угрозили
гостујућег голмана, а поново смо из
јединог ударца примили гол. У недељу
нас чека тежак посао, у овом тренутку
и један бод би задовољио наше
апетите- каже тренер Задругара Дејан
Спасић.
Б.Матић

Стадион у Клупцима. Гледалаца: 150.
Судија: Вељко Давидовић (Ваљево).
Стрелци: Петровић у 37. и Стојановић
у 81. минуту. Жути картони: Матић,
Тадић, Драгићевић, Мићић, Стојановић, Петровић (Р), С.Новаковић,
Томић, Н.Павловић, Марковић (З)
ЗАДРУГАР: Б.Новаковић 6,5, С.Новаковић 6,5, Томић 6,5, Митровић 6,5,
Ж.С.Павловић 6 (Мићић 6,5), Вујовић 7,
Ж.Т.Павловић 6 (Бојичић 6,5), Н.Павловић 6,5, Јеринић 6, Марковић 7,
Мустафи 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Стојановић (Раднички Ст.)

www.glastamnave.com

МИОНИЦА
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У НОВОЈ СПОРТСКОЈ ХАЛИ У МИОНИЦИ

ОДРЖАН ПРВИ „МАЛИ САЈАМ СПОРТА”
Манифестацију отворио олимпијски шампион Давор Штефанек
Председник Спортског савеза
Србије и освајач златне олимпијске
медаље у рвању Давор Штефанек је у
петак 21. септембра пред препуним
гледалиштем у новој спортској хали
отворио Мали сајам спорта у Мионици у
присуству државног секретара за спорт
Предрага Перуничића, помоћника министра омладине и спорта Дарка Удовичића, генералног секретара Савеза
Горана Маринковића и председника
општине Мионица Бобана Јанковића.
- Нека деца упознају спортске гране, изаберу спорт и побегну са улице. Не
морају сви да буду шампиони, али ће сви
постати квалитетни људи – рекао је Штефанек отварајући Мали сајам спорта,

након чега је председнику општина Мионица Бобану Јанковићу уручио спортску
опрему-дар Спортског савеза Србије
мионичким ђацима.
Државни секретар у Министарству
спорта Предраг Перуничић је у свом
обраћању истакао да се наставља традиција одрж авања оваквих манифестација са циљем да се што више
деце укључи у систем спорта. Он је додао да је манифестација у Мионици увод
у традиционални Сајам спорта у Београду који се успешно организује већ
неколико година.
-У Мионици смо прво полувреме
добили јер имамо инфраструкуру која је
важна за регион. Друго смо такоће добили оволиком масовношћу, а сада нам
остаје да Мионица све
ово искористи за спортски туризам-поручио је Перуничић
Први човек мионичке општине Бобан
Јанковић је подсетио
да су Министарство
омладине и спорта и
Спортски савез Србије
дуго уз општину Мионица и да пружају
велику помоћ, посебно
на развоју спортске
инфраструкт уре и
дефинисања локалне
Афирмација будућих спортиста
стратегије спорта.

АКЦИЈА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ЦРВЕНОГ КРСТА

ПРВАЧИЋИ НА ЈАВНОМ
ЧАСУ О САОБРАЋАЈУ
Савет за безбедност саобраћаја
општине Мионица је у сарадњи са мионичким Црвеним крстом покренуо
едукативну кампању у чијем је фокусу
безбедност најмлађих учесника у саобраћају. За малишане који су ове јесени
први пут сели у школске клупе 17. септембра је организована теоријска и
практична настава- јавни час посвећен
саобраћајним правилима и безбедности учесника у саобраћају. Током
теоријске и практичне обуке малишани
су на креативан начин имали прилику на
науче основна правила из безбедности
у саобраћају, пре свега о правилном
превожењу у аутомобилима и понашању током преласка улице и пешачења од куће до школе.

Након обуке, председник општине
Мионица Бобан Јанковић поделио је
првачићима светлоодбојне прслуке и
приручнике за правилно понашање
деце у саобраћају.
- Почетак школске године носи
велики ризик од страдања деце у
саобраћају. Зато је веома битна обука
малишана правилном понашању у
саобраћају, а са друге стране, потребно
је скренути возачима пажњу на њихово
присуство. Из тог разлога ће активности
Савета за безбедност саобраћаја општине Мионица у наредном периоду бити
усмерене не само на децу, већ и на
роди-теље, наставнике и возаче-рекао
је овом приликом председник општине
Мионица Бобан Јанковић.
А.К.

Првацима су подељени светлоодбојни прслуци

- Мионица је први пут домаћин
оваквом догађају и не треба посебно
истицати шта за децу значи сликати се и
дружити се са таквим асом какав је
олимпијски првак Давор Штефанек. Сада
имамо темеље за развој спорта, а прави
резултати могу да се очекују за десетак
година. Треба да афирмишемо будуће
спортисте, да као локална самоуправа
створимо услове за омасовљење клубова
и стварање тренера који ће да раде са
децом. То је пут до успеха, до здраве и
паметне нације – додао је Бобан Јанковић,
председник општине Мионица.
Нову Халу спортова су на првом
Сајму окупирали бројни предшколци,
основци и средњошколци, најпре помно
посматрајући младе мионичке спортисте
како демонстрирају своје умеће, а онда су
им се и сами прикључили у опробали у
каратеу, одбојци, кошарци, фудбалу...
Наравно, ''главна мета'' посетилаца био је
олимпијски шампион Штефанек, који је
мионичкој деци поделио безброј аутограма.
Манифестацију која је по први пут
одржана у Мионици организовали су
М и н и с т а р с т во ом л а д и н е и с п о рт а ,
Спортски савез Србије, општина Мионица
и Спортски савез општине Мионица. Ове
године је Мали сајам спорта прво одржан
у Зрењанину, након Мионице следи Нови
Пазар, а после Краљева , Крушевца и
Врања, Сајам ће за крај бити одржан у
Београду.
А.Ковачевић

СЛОБОДАН ЋУСТИЋ
ОДИГРАО МОНОДРАМУ

О ГЛУМАТАЊУ
Д р а мс к и ум ет н и к С ло б од а н
Ћустић је у Културном центру одиграо
своју монодраму ''О глуматању''.
Играјући нетипичну форму монодраме
у којој се глумац директно обраћа
публици, Ћустић је на духовит начин
описао свој живот од рођења у Осињи
код Дервенте до данас, биографију
особе која супротно својим жељама
бира путеве слушајући савете родитеља. Публика је са осмехом пратила
ауторову причу о томе како родитељ из
несебичне љубави и из најбоље
намере уложи много труда да своје
дете-упропасти. Кроз читаву представу
глума ц п р о вл ач и с во ј у же љ у д а
постане хирург и до детаља описује
све напоре које је његова мајка уложила да би га усмерила на по њеном
мишљењу најбољи пут, али пут који
није његов избор, а то је да постане
грађевинац. Ћустић је упознао публику
о својим данима у грађевинској школи,
о молерском занату и положеном пријемном испиту на Факултету драмских
уметности на којем је за 12 места конкурисало више од 700 кандидата. На
крају, пресецањем пупчане врпце које
је лично обавио при рађању најмлађег
петог детета, Ћустић је бар на тренутак
остварио животни сан-да постане
хирург. Монодрама ''О глуматању'' је
поклон представа Канцеларије за културу Републике Српске Мионици, па је
улаз био бесплатан за све љубитеље
позоришне уметности.
А.К.
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13.09.2018. године преминуо је наш драги
отац, деда и прадеда

ЛУКА ЛЕОНТИЈЕВИЋ
из Трњака
(3.03.1926 – 13.09.2018)
Успомена ће трајати вечно
у нашим срцима, јер си нам пружио велику
љубав, подршку и разумевање...
Син Стева и кћерка Милица
са породицама
3.10.2018. г. навршава се 40 дана
од смрти нашег драгог

ДУШКА
МАРИНКОВИЋА
(1984 – 2018)
Време није лек да ублажи бол. Бол
није у речима и сузама, него у души и
срцима... Нека Те, у тишини вечног
мира, прати наша љубав јача од
времена и заборава...
Твоји: отац Зоран, мајка Славица,
браћа Милош, Иван, Немања, Стефан
и Александар и сестра Јелена.

Пет година је прошло од када
није са нама

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА

ЖИВОТА СИТАРИЦА
(1967 – 2013)
Заувек ћеш бити
у нашим мислима и срцима...
Бриса, Манда, Деки и Неца КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 064/81-98-563 и 014/411-022

С поштовањем КЈП „Ђунис”

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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Дана 27.09.2018.године навршава
се година од како није са нама
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С Е Ћ А Њ Е
(2014 - 2017)

ЖИВАНКА
МИЛИЧИЋ
Године пролазе. Прошла је
и четврта, али то не мења
ништа... Ниси са нама, али
јеси и бићеш увек
у нашим срцима.
Поносни на тебе заувек.

РАДЕ АЛЕКСИЋ
Много недостајеш.
Заувек ћеш бити у нашим
мислима и срцима
Породице Алексић
и Млађеновић
27.09.2017. г. навршавају се 33 године
од како није са нама наш драги

МИЛИСАВ
МАРЈАНОВИЋ
(1937 – 1985) из Бањана
Године пролазе, али су сећања
на тебе сачувана. Носимо те
вечно у срцима..
Супруга Продана, синови Зоран и
Драган, снаха Зорица, унуци
Никола и Стефан и сестра
Радмила са породицом

28.09.2018.г. навршава се
17 година од смрти

ДРАГИЦЕ - СЕКЕ
НЕДЕЉКОВИЋ
(1943 – 2001)
Од заборава Те чувају
Твоји најмилији

Заувек захвална породица
22.09.2017.г.навршавају се четири
године од смрти нашег драгог

ЖИВИСЛАВА
МАРЈАНОВИЋА
(1933 – 2014) из Бањана
Чувамо сећања на твој драги
лик. Никада те нећемо
заборавити.
Синовци Драган и Зоран,
синовица Зорица,снаха Продана,
унуци Никола и Стефан и сестра
Радмила са породицом
(9.10.2003 – 9.10.2018)

СЕЋАЊЕ НА НАШЕГ ДРАГОГ

РАДОМИРА
МАРЈАНОВИЋА
(1945 – 2014)
Водоинсталатера из Бањана
27.09.2018. г. посетићемо његову
вечну кућу и још једном показати
да Рају нисмо заборавили...
Синовци Драган и Зоран,
синовица Зорица, снаха
Продана, унуци Никола и Стефан
и сестра Радмила са породицом
1.октобра 2018. г. навршава се седам
година од смрти наше драге

МИЛОЈЕ ПЕТКОВИЋ

ВЕРЕ МАКСИЋ

Прошло је 15 година
од како ниси са нама.
С тугом, љубављу и
поносом, сећају Те се

Пролазе године, а сећања и љубав
остају заувек. Вечно ћемо памтити
твоју племенитост, доброту и
топлину којом си зрачила и
чуваћемо најлепше
успомене на тебе

Твоји најмилији
Вера, Миша, Саша, Сања,
Мира, Аца, Бојан и Маја

Твоји најмилији: супруг Раде, ћерке
Ана и Биљана са породицама
и породица Дамјановић
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МАКЕДОНСКИ БИЦИКЛИСТИ
НА ПУТОВАЊУ ДУГОМ 1.100 КИЛОМЕТАРА

У ЧАСТ
ТОШЕТА ПРОЕСКОГ
Пут их је навео преко Уба. У Такову их је
дочекао и угостио Витомир Марковић, а
затим су наставили своје далеко путовање.
Тројица македонских бициклиста Драган Јованов, Томи
Стефанов, Маријан Хаџимустафов и један пратилац са
аутомобилом (Ђорђе Белевски), на својој стази дугој 1.100
километара нашли су се, ових дана, и на Убу. Повод њиховог
прошлонедељног проласка кроз наше место је одавање
почасти преминулом певачу Тошету Просеком, који је
настрадао у саобраћајној несрећи пре 11 година.
- У част нашег познатог уметника планирамо да са
бициклима прођемо релацију од Нове Градишке, места где је
трагично настрадао и где се налази његов споменик, до
Крушева, места где је рођен и његовог вечног почивалишта.
За протекла три дана прешли смо преко 300 километара, а у
плану нам је да дневно прелазимо по 130-150 километара.
Маршута је дуга око 1.100 километара и пошто је забрањено
бициклистима да се крећу ауто-путем, ми смо бирали
споредне путеве, преко Сремске Митровице, Шапца, Уба...
Даље одавде настављамо ка Љигу, Горњем Милановцу,
Чачку, Краљеву, Алексинцу, Нишу, Лексовцу, Врању, све до
границе са Македонијом- каже за „Глас Тамнаве” Драган
Јовановић, из македноског града Кавадарци.

Македноски бициклисти код убске Цркве
Према његовим речима, идеја о овом подухвату је
рођена пре три године, али је, као и за све друго, било потребно време да та идеја сазри и да се створе услови за њену
реализацију. Ово је први пут да се бициклима вози поменута
релација, док већ осам година уназад ултра-маратонци трче
овом истим трасом.
- Ми ћемо се потрудити да овај наш гест прерасте у
традицију, како би нас наредне године било бројчано и више.
Ово је једини начин на који можемо да се одужимо нашем
великом уметнику Тошету Преоеском, за сва његова дела која
је оставио за овај балкански простор, да му одамо почаст и,
уједно, да се потрудимо да сећање на тог великана никада не
престане- закључује Јорданов, кога је, заједно са колегама бициклистима, у Такову срдачно дочекао и угостио Витомир
Марковић. У његовом домаћинству су се одморили и
окрепили, а затим наставили своје дуго путовање.
Љ.С.

ОКО НАС
СЕЋАЊЕ НА ЗОРАНА ПУНК ШИМШИЋА

ПОКЛОН ОД ЗОРАНА
Школски састав написан деведесетих
година из угла једног детета
Чули смо стидљиво звоно и пред вратима угледали
непознатог човека. Поред њега шарена кутија а у рукама
неколико великих кеса: „ Замолио ме ваш рођак из... да вам
ово донесем...“ Рођака у тој земљи нисмо имали. У неким
другима их је било, али поклоне нису слали. Знали смо, то је
могао бити само он, наш Зоран! Сетио се да је тамо негде
оставио драге људе који су га волели, нека од тих срца која је
сматрао својом породицом. Осетио је колико смо изгубљени
и сами.
А све је почело пре много година када се у град свог
детињства вратио Зоран. Ниоткуда. Прича је било разних,
углавном ружних и прљавих. Људи, углавном, траже нешто
лоше и о томе говоре и говоре... И не труде се да пронађу онај
делић доброте, комадић срца који осећа и воли, ту трунчицу
која постоји скривена дубоко баш у сваком бићу.
Ми смо обична породица, материјално можда испод
просека, духовно, чини ми се много изнад. Стицајем околности моји родитељи су живели нека тужна детињства и младости, а онда су се срели и одлучили да својој деци пруже
све оно што и сами нису имали (породицу, топлину, љубав,
разумевање...). О људима за које нису имали лепих речи,
никада нису причали. Учили су нас да друге и другачије
разумемо и помажемо им увек када то можемо.
Тако је и Зоран ушао у наш живот.
Мој отац га је, желећи да му помогне око
неког посла, довео у наш стан. Били смо
клинци а он младић атлетски грађен, леп,
мало чудан. Постао је чест гост, онда драг
пријатељ и не знам тачно када и како,
постао је члан наше породице. Причао је
о свом животу, моји родитељи су слушали а мама је често плакала. Долазио би
у различито време, мислим увек када би
пожелео топлину дома. Ручао би са нама
(исто што и ми, никада специјално).
Дешавало се да дођем из школе и затекнем га како се игра на поду са мојим
млађим братом, или како се разбашкарио
на његовом кревету. Углавном, дани уз
њега били су некако лепши. Мама би му
често прала веш, испеглала оне лепе
момачке кошуље а ми би га са дивљењем посматрали. Онако
снажан и огроман а ипак као неко дете. Емотиван, рањив,
тражио је нешто, тежио нечему...
Никада нисмо знали прави резлог а осећали смо када је
тужан. Некад би дошао, загрлио брата и мене, па само ћутао...
Био нам је као старији брат...
А онда је настао тежак период, сивило се увукло у наш
град, нашу земљу... И Зоран је одједном нестао. Део сваког од
нас отишао је са њим. У кавез неправде смештени смо не
својом вољом, гушио нас је али излаза није било. После
безбрижног детињства, рушило се све. Почели смо да
маштамо о обичним стварима. Поново преживљавам дуге
редове испред празних продавница, мамино пребирање по
постави капута у потрази за неким новчићем. Родитељи су
ћутали и сналазили се, не дозволивши да осетимо горак укус
њихових непроспаваних ноћи. Желели су да остану чистог
образа, због нас а то је значило бити сиромашан. И били смо,
као уосталом и већина других. Желели смо чоколаду, банане,
кока колу, миришљаве сапуне, школски прибор...
И баш то је био поклон из иностанства за нас. Данас,
можда ништа необично, али тада... На тренутак смо се подсетили како се живело раније, или како су и тада живели малобројни иза неких великих ограда, у неким великим кућама...
Нисмо брат и ја одмах разумели колику је вредност тај
поклон имао. Тек ми је касније било јасно татино ћутање и
сузе у маминим очима. Преживели бисмо знам, и без тога,
али некоме смо баш ми били важни и тај неко нас се сетио.
После је стизало још много таквих поклона и још је много
„татиних плата“ Зоран ставио у наше ђачке књижице.
Има он разне нове пријатеље, оне искрене, али и оне
који то нису. Далеко од свих њих, на другој страни има нас.
Ми га волимо, искрено волимо и ... заувек љубоморно
чувамо! Није случајно онај човек позвонио баш код нас...
Невена Симић
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МОФЛ "Исток", 5. коло

Паљуви- Рудар 1945
(Радљево) 3:1 (2:1)
4.коло (15/16.09.2018):
Јошева - Гуњевац
Врело - Каленић
Полет (ДЛ) - Памбуковица
Чучуге - Димитрије Туцовић
Шарбане - Младост (В)
Полет (Т) - Црвена Јабука
ОФК Паљуви - Рудар (Р)

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

5.коло (22/23.09.2018):
Рудар (Р) - Јошева
Црвена Јабука - ОФК Паљуви
Младост (В) - Полет (Т)
Димитрије Туцовић - Шарбане
Памбуковица - Чучуге
Каленић - Полет (ДЛ)
Гуњевац - Врело

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

6.коло (29/30.09.2018- 15:00ч):
Јошева - Врело
Полет (ДЛ) - Гуњевац
Чучуге - Каленић
Шарбане - Памбуковица
Полет (Т) - Димитрије Туцовић
ОФК Паљуви - Младост (В)
Рудар (Р) - Црвена Јабука

3.коло (15/16.09.2018- 11:00ч):
Колубара (ЛП) - Бргуле
Мургаш - Омладинац (К)
ОФК Стубленица - Звиздар
Будућност 1995 - ОФК Таково
Докмир - Слога (В)
Јединство (М) - Вукона
Слободан Стрелац (К)

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

4.коло (22/23.09.2018):
Слога (В) - Јединство (М)
ОФК Таково - Докмир
Звиздар - Будућност 1995
Омладинац (К) - Стубленица
Бргуле - Мургаш
Стрелац - Колубара(ЛП) прекид
Слободна Вукона

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

Памбуковица- Чучуге
0:4 (0:1)

Стадион у Паљувима. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Рашић у 17, Ђурђевић у 39. и
Симанић (аг.) у 69. за Паљуве, а
Павловић у 28. минуту за Рудар 1945.
Жути картони: Грујић, Ђурић, Миловановић (П), Илић (Р).
ПАЉУВИ: Ћургуз 7, Мијатовић 7 (Лукић
-), Грујић 7,5, Илић - (Филиповић 7),
Рашић 7, Ђурић 7, Пантелић 7,5, Јовић
7, Лекић 7 (Милутиновић 7), Ђурђевић
7,5, Новаковић 7 (Миловановић 7)
РУДАР 1945: Теодосијевић 7, Радић 6,5,
Ранковић 6,5, Илић 6,5, Радомировић
6,5, Павловић 7,5, Поповић 6,5 (Ивановић 6,5), Јанковић 7 (Давидовић 6,5),
Радовић 7, Ивковић 6,5, Симанић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Боривоје Пanтелић (Паљуви)
Прву иделану шансу на утакмици
пропустио је Јанковић за госте, са
"петерца" је шутирао изнад пречке.
Казнио је то брзо Рашић, иделан
центаршут Пантелића спровео је главом у мрежу. Изједначио је Љубиша
Павловића, после два одлична "лажњака" матирао је Ћургуза, а који минут
касније пропустио прилику и за потпуни
преокрет.
Искусни везиста домаћих Ђурђевић
је искористио је пас Грујића и приземним ударцем са 16 метара матирао
Теодосијевића. Паљуви су били бољи у
наставку, акцију Јовићаа и Лекића
прекинуо је искусни Симанић, на његову несрећу лопта се одбила у мрежу
Рудара...

Стадион у Памбуковици. Гледалаца:
400. Судија: Марко Ранковић (Тврдојевац). Стрелци: Јовановић у 19. и
Марковић у 54., 75. и 79. минуту. Жути
картони: Ђукић, Радиновић (П).
П А М БУ К О В И Ц А : Ра д и н о в и ћ 6 , 5 ,
Мијајловић 6, Глишић 6, Милићевић 6,
Ђукић 6,5, Л.Ненадовић 6, Јовановић 6,
Плавшић 6, С.Ненадовић 6,5, Балиновац 6,5, Миливојевић 6,5
ЧУЧУГЕ: Арсеновић 7, Младеновић 8,
Ђуричић 7,5 (Ашковић -), Нумановић 8,
Новаковић 8, Мих.Јовић 7,5 (Степановић -), Ристић 9, Станојевић 7,5,
Марковић 9, Петровић 8, Јовановић 8
(Мир.Јовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Марковић (Чучуге)
Можда и најбоља игра Чучуга у
новијој историји, поред четири гола још
пет пута су тресли оквир гола, а са
неколико изузетних интервенција Радиновић је спасао домаћина катастрофе.
Уз раме троструком стрелцу Марковићу, стао је и бивши капитен Јединства
Срђан Ристић. Најпре је иделано
послужио Јовановића са десне стране,
затим "рабоном" асистирао Марковићу
после чега је добио аплауз комплетне
публике, без обзира на навијачке боје, а
за крај пресекао лопту и послужио
Марковића за лаку реализацију. Асистент код четвртог гола био је Дејан
Младеновић, Марковић је "хет-триком"
украсио блиставо издање гостију...

Општинска лига Уба, 3. коло

Општинска лига Уба, 4. коло

Звиздар 2012- Будућност
1995 (Слатина) 3:0 (1:0)

Мургаш 2012- Омладинац
(Калиновац) 0:3 (0:1)

OP[TINSKA LIGA
“UB”

21

Стадион у Мургашу. Гледалаца: 50.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Марко Ивановић у 30., Срећковић у 62. и
С.Стефановић у 66. минуту. Жути картони: Сл.Мишић (М), С.Стефановић,
Чолић (М).
МУРГАШ 2012: Филиповић 6, Раковић 6
(И.Николић 6), Јаковљевић 6 (Бошковић
6), Тодоровић 6, Сл.Мишић 6, Јаковљевић 6, Танасић 6 (Давидовић 6), М.Николић 6 (Ћираковић 6), Ст.Мишић 6, Савић
6, Вучићевић 6 (Милошевић 6)
ОМЛАДИНАЦ: Марковић 7, М.Тимотић 7
(Миливојевић -), С.Стефановић 7, Чолић 7, Д.Савић 7, И.Савић 7, И.Тимотић
7,5, Ашковић 7 (Д.Стефановић -), Максимовић 6,5 (Чобић 7), Ивановић 8,
Срећковић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Ивановић (Омладинац)
Омладинац је сигурном игром
сачувао стопостотан учинак, домаћин је
одиграо испод својих могућности и
лако положио оружје пред фаворитом.
Отпор је трајао до првог гола, Милан и
Иван Тимотић су организовали акцију
по десној страни, а Марко Ивановић
главом погодио угао Филиповића.
Дилеме су решене након одличне
соло-акције Срећковића и прецизног
ударца искоса са десне стране, да би
Саша Стефановић искористио још
једно добро убацивање са десног бока
да "овери" убедљив тријумф Омладинца.

Пратите нас на:

Стадион СЦ "Рудник" у Звиздару. Гледалаца: 50. Судија: Јован Мијаиловић (Уб).
Стрелци: А.Берановић у 24., Живковић
у 53. и М.Берановић у 60. минуту. Жути
картони: Живковић, В.Радовановић (З),
Д.Ковачевић (Б).
ЗВИЗДАР 2012: Лазаревић 7, Перић 7
(Јовановић -), Давидовић 7 (Ранковић
7), Васиљевић 7, Вујић 7, Николић 7,
В.Радовановић 7 (М.Ненадовић -),
Максимовић 7 (М.Радовановић -),
А.Берановић 7,5 (Урошевић -), М.Берановић 7,5, Живковић 7,5
БУДУЋНОСТ 1995: Ђенић 6, И.Ковачевић 6,5, Пакић 6,5, Ма.Ђурђевић 6,
С.Ковачевић 6, Д.Ковачевић 6, Милић 6,
Митровић 6, Урошевић 6 (Д.Ђурђевић -),
Ми.Ђурђевић 6, Пантелић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милорад Берановић (Звиздар 2012)
Звиздар је искористио киксеве
ривала и осамио се на лидерској
позицији. Увод у победу било је убацивање Николе Давидовића по левој
страни и вешта реакција Александра
Берановић између штопера Будућности. Код другог гола, пас су разменили Александар Берановић и стрелац
Живковић, а поготку је кумовао и Ђенић
неспретном интервенцијом.
Најлепши детаљ меча виђен је у 60.
минуту, Милорад Берановић је са више
од 25 метара "покупио паучину" са гола
Ђенића и оверио тријумф домаћина.
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Окружна лига Колубаре, 7. коло

Окружна лига Колубаре, 7. коло

Бањани- Радник (Уб)
2:0 (1:0)

Тврдојевац- Пепељевац
2:1 (2:0)

СЦ "Медовац" у Бањанима. Гледалаца:
50. Судија: Дарко Тодоровић (Лајковац). Стрелци: Гајић у 26. и Бабић у 63.
минуту. Жути картони: Димитријевић,
Бабић, Гајић (Б), В.Илић, Ф.Илић (Р).
БАЊАНИ: Тимотић 7, Петковић 7,
Младеновић 7, Димитријевић 7, Симић
7,5, Н.Милојевић 7, Миличић 7,
Ненадовић 7, Бабић 7, М.Милојевић 7,
Гајић 8
РАДНИК: Радовановић 6,5, Лесић 6,
Јовић 7, Петровић 6 (Н.Илић -), Јоцић 7,
Ф.Илић 7, В.Илић 7,5, В.Живковић 6
(Т.Живковић -), Хаџић 6, Ракић 6,
Симеуновић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Нераван терену Бањанима није
омогућио допадљиву игру, Радник је
имао више лопту у поседу, али није то
наплатио повољним шансама. Као ни
већина одбрана окружних лигаша, тако
ни убска није имала решење за
најбољег стрелца у историји Окружне
лиге Колубаре.
Најпре се Милан Гајић одлично
поставио између дефанзиваца Радника, уследио је неодбрањив шут под
пречку Радовановића, да би у другом
делу асистирао Бабићу за лагану
реализацију из близине. Убљани су
створили тек две-три полушансе,
премало за повољнији резултат...

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Никола Ђуровић (Ваљево).
Стрелци: Илић у 47. и Јовановић у 49.
за Тврдојевац, а Средојевић у 90.
минуту за Пепељевац. Жути картон:
Бојичић (П).
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 8, Јовичић
7, И.Ранковић 7, Миловановић 7,
Ашковић 7, Јелић 7, Илић 7,5, Васић
7,5, Јовановић 7, Мирковић 7, Живковић 7
ПЕПЕЉЕВАЦ: Глигоријевић 6, Лукић
7, Бојичић 6,5, Вукашиновић 6 (Молеровић 6), Д.Савковић 7, М.Грујичић 6,5
(А.Грујичић 6,5), Средојевић 7, Теофиловић 7,5, Вучичевић 6,5, Красић
6,5, А.Савковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Ранковић (Тврдојевац)
Тврдојевац је прекинуо серију од 4
пораза, највише захваљујући "блицкригу" на почетку другог дела. Илић је
унео лопту са десне стране и прецизним ударцем донео предност домаћину, да би само који минут касније
Јовановић казнио успаваност одбране гостију и голмана Глигоријевића.
Пепељевац је ублажио пораз после
соло-продора Средојевића у финишу,
а епитет јунака припада голману
Александру Ранковићу који је у више
наврата осујетио ударце браће Савковић и Средојевића. Тврдојевац је
издржао без иједне замене и најавио
бег из доњег дела табеле.

6.коло (15/16.09.2018):
ЗСК - Тврдојевац
Пепељевац - Тулари
ОФК Брђанац - Тешњар
Совљак - Колубара 2
Искра - Рубрибреза
Трлић - Рибникар
ОФК Јабучје - Бањани
Радник (Уб) - Младост (Д)

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

7.коло (22/23.09.2018):
Младост (Д) - ЗСК
Бањани - Радник (Уб)
Рибникар - ОФК Јабучје
Рубрибреза - Трлић
Колубара 2 - Искра
Тешњар - Совљак
Тулари - ОФК Брђанац
Тврдојевац - Пепељевац

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

ЈОШ СЕ ЧЕКА ПРВА РАДОСТ ЗА УБСКЕ ОМЛАДИНЦЕ

"ФЕЊЕР" ПРЕДАТ ТРАЈАЛУ
И после осмог кола, још увек
омладинци Јединства нису осетили
сласт победе. Ипак, за малу утеху је
податак да су бодом на Ц аревој
ћуприји Убљани претекли вршњаке из
Крушевца, а нова прилика за први
тријумф је у недељу од 11 часова на
стадиону "Драган Џајић"- у мечу 9.
кола црвено-бели ће угостити ИнтерОмладинска лига Србије, 8.коло

Вождовац- Јединство (Уб)
2:0 (1:0)
ТЦ "Стадион" са вештачком подлогом. Гледалаца: 80. Судија: Лазар
Лукић (Београд). Стрелци: Нађ у 32. и
Тешић у 64. минуту. Жути картони:
Јаковљевић (В), Головић, Марић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7, Тадић 6,
Мочић 6 (од 37. Марић 7), Филиповић
7, Тмушић 6, Головић 7, Обрадовић
6,5 (од 46. Јеринић 5,5), М.Илић 6,
Стефановић 6,5 (од 46. Добрисављевић 6,5), Живојиновић 6 (од 80.
Попадић -), Павловић 6 (од 62.
Н.Илић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Тешић (Вождовац)

Табела
„Омладинске лиге Србије”:
Чукарички 22, Војводина 21,
Партизан 18, Спартак (С) 15, Црвена
звезда 13 (-1), Бродарац 13 (-1),
Вождовац 13, Интернационал 12,
Раднички (Н) 10, Рад 9, Инђија 7,
БАСК 7, ОФК Београд 6, Динамо (П)
6, Јединство (Уб) 3, Трајал 3.

Омладинска лига Србије, 7.коло

БАСК- Јединство (Уб)
1:1 (1:0)
Стадион на Царевој ћуприји са
вештачком подлогом. Гледалаца:
200. Судија: Игор Стојилковић
(Београд). Стрелци: Денић у 29. за
БАСК, а Н.Илић у 81. минуту за
Јединство.
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7,5, Тадић 7
(од 46. Арсовић 7), Мочић 7, Головић 7,5, Грујичић 7,5, Тмушић 7,
Јеринић 7 (од 63. Н.Илић 7,5),
М.Илић 7,5, Стефановић 7 (од 46.
Добрисављевић 7), Живојиновић 8,
Павловић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Виктор Живојиновић (Јединство)
национал из Београда који је у горњем делу табеле, али пулени Мирослава Билића немају избора уколико
желе да остану у игри за опстанак.
Иако је Никола Илић поравнао
резултат против БАСК-а тек у 81.
минуту, утисак је да су Убљани најближи победи били против "соколова" са Цареве ћуприје. Остаће жал
за стативом Живојиновића и добром
приликом за Милана Илића, посебно
што седам дана касније није било
реално очекивати бодове на крову
тржног центра "Стадион". Корнер за
госте донео је убитачну контру
Београђана и лаку реализацију Нађа,
да би Тешић спретном реакцијом у
"петерцу" отклонио последњу наду
да гости могу до бода против младих
"змајева".
Б.Матић

8.коло (29/30.09.2018- 15:00ч):
ЗСК - Пепељевац
ОФК Брђанац - Тврдојевац
Совљак - Тулари
Искра - Тешњар
Трлић - Колубара 2
ОФК Јабучје - Рубрибреза
Радник - Рибникар
Младост (Д) - Бањани
9.коло (06/07.10.2018- 14:00ч):
Бањани - ЗСК
Рибникар - Младост (Д)
Рубрибреза - Радник
Колубара 2 - ОФК Јабучје
Тешњар - Трлић
Тулари - Искра
Тврдојевац - Совљак
Пепељевац - ОФК Брђанац

МАЛИ ОГЛАСИ

НА ПРОДАЈУ
НАМЕШТЕНА КУЋА НА УБУ,
површине 81 м²,
са помоћним објектима
на плацу од 3,41 ара.
Тел. 064/07-64-366

НА ПРОДАЈУ
НАМЕШТЕНА КУЋА НА УБУ,
површине 65 м²,
са помоћним објектима
на плацу од 5,28 ара.
Тел. 064/07-64-366

ФУДБАЛ
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ZONA
KOLUBARSKO-MA^VANSKA
4.коло (15/16.09.2018):
Железничар (Л)-ОФК Дивци
Рађевац - Мачва (Б)
Раднички Ст. - Задругар (Л)
Борац (Л) - Раднички Шаб.
Врело Спорт - Раднички (В)
ОФК Осечина - Спартак (Љ)
Брезовица - Рибница

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

5.коло (22/23.09.2018):
Рибница - Железничар (Л)
Спартак (Љ) - Брезовица
Раднички (В) - ОФК Осечина
Раднички Ш. - Врело Спорт
Задругар (Л) - Борац (Л)
Мачва (Б) - Раднички Стоб.
ОФК Дивци - Рађевац

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

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

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

0 8: 2
0 8: 2
0 10 : 6
1 6: 5
1 5: 4
2 10 : 11
1 2: 3
3 4: 7
2 3: 4
2 5: 9
3 8: 8
3 6: 8
3 2: 4
4 4: 8

11
11
11
10
8
7
6
6
5
5
4
4
4
3

6.коло (29/30.09.2018- 15:00ч):
Железничар (Л) - Рађевац
Раднички Стобекс - ОФК Дивци
Борац (Л) - Мачва (Б)
Врело Спорт - Задругар (Л)
ОФК Осечина - Раднички Шабачки
Брезовица - Раднички Горење (В)
Рибница - Спартак (Љ)
7.коло (06/07.10.2018- 15:00ч):
Спартак (Љ) - Железничар (Л)
Раднички Горење (В) - Рибница (М)
Раднички Шабачки Брезовица
Задругар (Л) - ОФК Осечина
Мачва (Б) - Врело Спорт
ОФК Дивци - Борац (Л)

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ ЊИВУ
површине 50 ари
(градско грађевинско
земљиште),
улица 8. марта. бр 10,
локација Вучијак
Тел: 014/415-066
ПРОДАЈЕМО ПЛАЦЕВЕ на Убу,
раскрсница ул. Свете Поповића
и Дринских дивизија,
поред Београдског пута, у зони
комерцијалне делатности.
Телефони:
065/ 2505 944 и 065/ 659 8704
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БРЕЗОВЧАНИ НА ВРХУ ЗОНСКОГ КАРАВАНА

ИГРЕ ВАН ТЕРЕНА У ЉИГУ
Окршај у Љигу неће бити упамћен по добром фудбалу, али хоће
по негостољубивости домаћина који
су, чини се с намером, створили
непотребну тензију на трибинама.
Без икаквог разлога, органи реда су
тренирали строгоћу над члановима
управе клуба и симпатизерима гостујућег тима, а забрана снимања меча
наговестила је да се спрема "отимачина" на терену. Ипак, ни уз обилату
помоћ главног арбитра, Спартак није
успео да озбиљније угрози лидера, а
Брезовчанима остаје велики жал за
неискоришћеном шансом Гошића у
80. минуту, једином правом на целој
утакмици.
Рибница је претила шест дана
раније да пресече одличан старт
тамнавског зонаша, али да бољи тим
тријумфује побринуо се Александар
Ситарица. Најпре се одлично заградио и у пуном трку пребацио голмана
Милића, а потом искористио скок
Гошића за мирну реализацију из
близине. Испромашивао се домаћин
у наставку, срећом без последица, а
већ у недељу их очекује нови дерби
са ваљевским Радничким:
- Табела нас неће заварати,
Раднички је један од фаворита лиге,
али и ми смо показали да нисмо
залутали у ово такмичење. Пробаћемо да наметнемо наш ритам, да
зауставимо Рашевића и Станојевића,
а великог адута имаћемо у нашој
публици која нас верно прати и на
гостовањима. Нема еуфорије због
лидерског места, хладне главе чекамо јаког ривала, а навијаче сигурно
чека још један изузетан меч- каже
тренер Брезовчана Дејан Стојановић.

ПЕТ КОЛА НЕ ЗНАЈУ ЗА ПОРАЗ

НЕМА ШАЛЕ
СА ВРЕЉАНИМА
Старт сезоне показао је да су
Врељани направили прави џек-пот
довођењем Марка Ђурђевића, снажни
нападач је већ шест пута слао лопту
иза леђа голмана, а голгетерску серију
пробаће да настави у дербију против
Задругара из Лајковца.
Иако су се са свог "вештака"
преселили на стадион "Драган Џајић"
(безбедоносни разлози због гостујућих
навијача), играчима Врело спорта није
то сметало да забележе највреднију
победу у сезони против ваљевског
Радничког. Предвођени Рашевићем
гости су се већ у првом делу нашли
под баражном ватром троструких узастопних шампиона, а само је Марко
Ђурђевић успешно окончао бројне
опасне нападе домаћих.
У Шапцу је Ђурђевић наставио
голгетерски шоу, посебно ефектан био
је први када се лопта упућена са 30
метара одбила од пречке у мрежу!
Павловић је потом асистирао распуцаном нападачу, али је одговор
домаћина уследио стартом другог
дела када су за неколико минута
поравнали резултат. Ипак, Радовановић је изнудио црвени картон домаћег играча, а Жарко Анђић демонстрирао мајсторство из "слободњака".

Колубарско- мачванска зона, 5. коло

Спартак 1924 (Љиг)Брезовица 0:0
Стадион "Ћућин" у Љигу. Гледалаца:
300. Судија: Срђан Степановић (Шабац).
Жути картони: Гошић, Ђурђевић, Пештерац (Б).
БРЕЗОВИЦА: Руменић - (Крсмановић -),
Петровић 6,5 (Пештерац 7), Шошкић 6,5,
Марковић 7, Марјановић 7, Радосављевић 6,5, Ситарица 6,5, Ђурђевић 7,
Гошић 6,5, Ераковић 6,5 (Радовић 6,5),
Пурешевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Перица Марјановић (Брезовица)

Колубарско- мачванска зона, 4. коло

Брезовица- Рибница
2:1 (1:1)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 200.
Судија: Срђан Степановић (Шабац).
Стрелци: Ситарица у 42. и 63. за Брезовицу, а Драгојевић у 29. минуту за
Рибницу. Жути картони: Руменић, Ераковић, Ситарица (Б), Шумарчевић, Н.Ковачевић (Р). Црвени картон: Ђукић (Рибница) у 87. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 7,5, Шо-шкић
7,5, Ераковић 7 (од 46. Пештерац 7,5),
Марковић 7,5, Марјановић 8, Радосављевић 8, Ситарица 8,5, Ђурђевић 8,
Гошић 8, Руменић 7,5 (од 82. Павловић
7), Јанковић 7 (од 46. Радовић 7)
РИБНИЦА: Милић 7,5, Урошевић 6,5,
Д.Ковачевић 6 (од 61. Н.Ковачевић 5, од
79. Милетић 6), Лазаревић 6 (од 84.
Јеремић 6), Симанић 6,5, Пекеч 6,5,
Шумарчевић 7, Драгојевић 7, Ћировић
6,5, Ђукић 6, Урошевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Ситарица (Брезовица)

Колубарско-мачванска зона, 5. коло

Раднички Шабачки- Врело
спорт 2:3 (0:2)
Стадион Борца у Шапцу. Гледалаца: 200.
Судија: Вељко Давидовић (Ваље-во).
Стрелци: Шкорић у 47. и Лончар у 50. за
Раднички, а Ђурђевић у 19. и 32. и Анђић
у 75. минуту за Врело спорт. Жути
картон: Новаковић (В). Црвени картон:
Марковић (Раднички) у 75. мин.
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 7, Стаменковић 7,
Леонтијевић 7, Ђорђевић 7 (Симић 7),
Д.Матић 7,5, Јолачић 7 (Анђић 7,5),
И.Матић 7,5, Павловић 7 (Новаковић 7),
Милошевић 7, Радовановић 7, Ђурђевић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Ђурђевић (Врело спорт)

Колубарско-мачванска зона, 4. коло

Врело спорт- Раднички (В)
2:1 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 200.
Судија: Филип Мирковић (ГМ). Стрелци:
Ђурђевић у 40. и 54. за Врело спорт, а
Блажић у 56. минуту за Раднички. Жути
картони: Радовановић, Милошевић,
Ракић (В), Крстић, Симеуновић (Р).
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 7,5, Стаменковић
7,5, Леонтијевић 7,5, Ђорђевић 7, Д.Матић 7, Јолачић 7 (од 68. Симеуновић 7),
И.Матић 7, Павловић 7 (од 59. Симић 7),
Милошевић 8, Радовановић 7,5 (од 90.
Ристовски -), Ђурђевић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Ђурђевић (Врело спорт)
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УБЉАНИ БЕЗ ГОЛА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

ЛОША СЕРИЈА ПРЕКИНУТА
У ПОЖАРЕВЦУ
Шокантан пораз у Петровцу и
те како се осетио на наредном мечу
против Шумадије- за нешто више
од 15 минута, екипа из Аранђеловца је утабала пут ка победи.
Увод у трећи узастопни пораз је
била велика конфузија коју је
иницирао Никола Радојичић,
сплетом околности и завршио
неопрезним стартом за најстрожу
казну. Само који минут касније,
уследио је нови шок после продора
по левом боку, а Илић је прецизним
ударцем главом казнио још једну
успаваност убске дефанзиве.
Пропустила је тада Шумадија прилику да нокаутира домаћина, па се
на паузу отишло неповољним, али
још увек активним резултатом за
Јединство.
Поправили су се Убљани у
Немања Сајић
наставку, али недовољно да би се
угрозила победа Шумадије. Цветковић није матирао Нићифоровића из близине, Поповић је главом шутирао
поред стативе, а соло-продор Андреје Стојановића окончан је
непрецизним ударцем ка шепковачком брду. После меча, тренер Верољуб
Дуканац понудио је оставку управи клуба, али је одговор председника
Дарка Матића био категоричан:
- Нема говора о смени, верујемо да Дуканац има енергију и знање да
врати екипу на победнички колосек, а очекујемо и много већи ангажман
од стране играча. Нестало је жара који их је носио прошле сезоне, чим се
поврати ратнички дух и глад за победом- вратићемо се у горњи део
табеле- јасан је био први човек убског српсколигаша.
Реакција екипе се осетила на Вашаришту, убацивање у ватру младог
Николића се показао као добар потез, али нема сумње да је кључ вредног
бода био повратак високог штопера Немање Сајића. Први наступ ове
сезоне обележио је правовременим интервенцијама и небеским
скоковима, ударна игла домаћих Гордић се није видео 90 минута, а две
идеалне прилике Зорана Радојичића нису донеле лопту у мрежи
домаћина:
- Имамо за чим да жалимо, иако је домаћин имао већи посед лопте и
привидну иницијативу. Први пут је Зоран Радојичић шутирао изнад
пречке са "петерца", други пут га је зауставио голман Савић у још бољој
позицији. Ипак, бод нам пуно значи, јер смо прекинули непријатан низ,
али сигурно да нас брине што на две утакмице нисмо затресли мрежу
ривала. Долази нам у суботу стари ривал из Прова, пети меч без победе
био би луксуз који себи не смемо да допустимо, тако да очекујем трећу
првенствену победу- јасан је Верољуб Дуканац, лазаревачки тренер на
клупи Јединства.
Б.Матић

Српска лига "Запад", 6. коло

Млади радник - Јединство (Уб)
0:0
Стадион на Вашаришту у Пожаревцу.
Гледалаца: 300. Судија: Бојан Грковић (Велика
Плана). Жути картони: Тасић, Петковић (М),
З.Радојичић, Томић, Лукић, Сајић, Н.Радојичић
(Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Николић 7 (од 54.
Н.Радојичић 7), Томић 6,5 (од 62. Цветковић 7),
Рајовић 7,5, Сајић 8, Андрић 7, Поповић 7 (од
73. Милановић -), Д.Јовановић 7,5, З.Радојичић
6,5, Лукић 7, Радивојевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Сајић (Јединство)
Српска лига "Запад", 5. коло

Јединство- Шумадија
(Аранђеловац) 0:2 (0:2)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 300.
Судија: Љубиша Борисављевић (Ивањица).
Стрелци: Качаревић у 13. из пенала и Илић у
17. минуту. Жути картони: Поповић, Цветковић
(Ј), Радовановић, Илић (Ш).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 6, Цветковић 6,
Н.Радојичић 5,5, Томић 6, Филиповић 6 (од 46.
Д.Јовановић 6), Андрић 6, Милановић 6 (од 55.
Стојановић 6,5), Којић 6 (од 46. З.Радојичић 6),
Поповић 6,5, Лукић 6,5, Радивојевић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Филип Илић (Шумадија)

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

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

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

0 9 : 2 13
1 8 : 4 13
1 9 : 4 11
1 4 : 2 11
1 11 : 7 9
1 5: 1 9
3 8: 8 9
1 5: 5 9
3 4: 5 7
3 3: 4 7
2 6: 8 6
2 4: 6 6
1 5: 7 5
3 4: 9 5
4 4 : 11 4
4 5 : 11 2

7.коло (субота, 29.09- 15:00ч):
Јединство (Уб) - Прово
8.коло (субота, 06.10- 15:00ч):
Јединство (Уб) - Смедерево 1924

КОШАРКА
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КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ 014
АМБИЦИОЗНО УЛАЗЕ У НОВО ПРВЕНСТВО

ЈАК ТИМ
ЗА ВЕЛИКА ДЕЛА
Ускоро почиње и нова кошаркашка сезона у ДРЛ
"Запад", вољом жреба "младосташи" су слободни првог
радног викенда (13/14. октобар), тако да ће нову сезону
започети на домаћем паркету против ваљевског Студента
седам дана касније. Није управа млађег кошаркашког клуба
седела скрштених руку у летњој паузи, готово сви носиоци
игре су и даље на списку тренера Владимир Урошевића, а
има и нових имена:
- Велика је ствар што смо задржали прекаљене асове
Ђорђића и Љубојевића, а на листи појачања су бивши "плеј"
Уба Кувекаловић, искусни Ваљевци Бранислав Глушац и
Крстић, као и Обреновчанин Перић који покрива позицију
"четири". Радује ме и повратак Марка Јагодића у дрес
Младости, а капитен Ђорђе Васиљевић, Стевановић,
Ивковић, Анђелковић и Милуровић ће и даље бити окосница
тима који сигурно може да направи добар резултат у новој
сезони. Новина је да ће бити испадања из лиге, примарни
циљ је да на време избегнемо било какву опасност од летњих
мука у квалификацијама, а сигурно је да ћемо бити активни и
у допунском прелазном року након првог кола- задовољан је
урађеним Владимир Урошевић.
Стратегија клуба остаје иста, први тим је и даље
полигон за стасавање талената, па ћемо и ове сезоне видети
неке нове клинце:
- Сениорски барут су већ осетили Митровић, Нешић,
Станојловић, Мишић и Милошевић, а први минути ове сезоне
очекују Ђурића (2003.), Ашковића (2004.) и Симића (2005.).
Пуно очекујемо ове сезоне од кадета, а у лигама Западне
Србије учествују и пионири и пионирке, као и млађи пионири
који су добру форму потврдили и на недавно одржаном
"Врело купу" где су били најбољи у конкуренцији АБА из
Барича, Интеркоша из Шапца и Скај Баскета из Београда. И
врло битна ствар- одличне односе имамо са градским
ривалом, ту смо да се међусобно помажемо, тако да су
нездраве тензије на тој релацији сада већ ружна прошлостзакључио је тренер "младосташа".

Млађи пионири КК Младост 014 (Уб)
са тренером Урошевићем
Овог четвртка (27. септембар), љубитељи кошарке моћи
ће од 20 часова у убској хали да виде могућности Младости у
пријатељском одмеравању са обреновачким Радничким. Б.М.
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КК УБ КОМПЛЕТИРА ЕКИПУ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

НАЈАВА
БОЉИХ ДАНА
Са пуно ентузијазма и енергије, нова управа на челу са
председником Предрагом Нешићем се бори за боље сутра КК
Уба. После кошмарне сезоне, задували су неки нови и
здравији ветрови, а први потез био је ангажовање искусног
ваљевског тренера Саше Рајића. У току је и склапање екипе,
окосница тима се није мењала, а стигла су и нова лица:
- Из Ваљева су нам стигли искусни "плеј" Ђорђе
Марковић, крило Душан Ракчевић и највероватније Предраг
Косановић, центар Металца. Искусни крилни центар Жељко
Јевтић дошао је из градског ривала, пуно очекујемо од бека
Немање Петровића који је стигао из Београда, а на листи
појачања су још Никола Илић из Барича и високи момак из
нашег краја Лазар Матић. Прикључићемо првом тиму и пет
јуниора, а примарни циљ је да створимо здраву атмосферу и
да играчи опет осете задовољство што носе дрес Уба- пун је
позитивне енергије председник Предраг Нешић, и сам по први
пут на одговорној функцији у спорту.

Са пуно ентузијазма у нову сезону: КК Уб
Велики број играча из прошле сезоне остао је веран
клубу, на челу са Обрадовићем, Владом Марковићем, Гагићем, Ћирковићем, Драксимовићем, "млађарију" предводе
Пантелић, Миливојевић, Николић..., а тренер Рајић који већ у
једном периоду био на кормилу Уба, не плаши се изазова:
- У првој провери против Барајева имали смо добре
периоде игре које смо наплатили двоцифреном предношћу,
али у наставку нисмо имали одговор на њихов пресинг. Чекају
нас две провере са ваљевским Радничким, а на старту
првенства гостујемо Рађевцу. Након тога нам стиже један од
фаворита лиге Лозница, а верујем да ћемо до тад имати праве
контуре игре. Пробаћемо што више да трчимо и играмо
транзицију, зависиће наша форма и од квалитета тренинга,
али верујем да наше навијаче ове сезоне чека пуно више
радости- каже Саша Рајић, тренер КК Уба.
Б.Матић
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РУКОМЕТАШИ УБА СПРЕМНИ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

ГУЧЕВО РИВАЛ
НА СТАРТУ
После доста турбуленција у РС
Београда, утврђено је да ће се ДРМЛ
"Центар" ове сезоне играти у две групе
подељене по географском аршину, а затим
ће по две најбоље екипе разигравати у плејофу за путника у виши ранг. У групи са
Убљанима играће још Лазаревац, ОРК
Барич, Лозница, Вождовац 2 и Гучево, а управо ће тим из
Бање Ковиљаче бити први ривал екипи Дејана Лукића на
убском паркету (субота, 29. септембар, вечерњи термин).
Остаје могућност да се у овој групи појави још један тим до
старта сезоне (Синђелић или Дорћол), али је јасно да ће нова
лига донети мање расхода, али и доста мање утакмица за
најмлађи тим друголигашког каравана.
Последње провере говоре да су убски рукометаши
вредно радили овог лета- минимални порази од, по рејтингу,
много јачих противника Студентског града и Нове Пазове
уливају оптимизам, јер је млади убски тим играо добар и брз
рукомет са пуно темпа. Појачања у бековској линији
Старчевић и Милинковић су се одлично уклопили, ако се нађе
заједнички језик са Андријом Пантићем који је играо у Новој
Пазови- можда би Лукићев тим могао да се нађе у борби за
виши ранг:
- Последњи тест имамо против Радничког из Обреновца, наравно да је од резултата још увек битније да
обезбедимо велику минутажу младим играчима из домаће
школе, али чини ми се да су се стекли услови да оба циља
остварујемо упоредо. Очекујем да на премијери сигурном
игром добро уђемо у првенство, имаћемо мањи број мечева у
првом делу сезоне, због тога ће сваки бод бити бити од
огромног значаја. Позивам и наше навијаче да већ у суботу
буду на својим местима, навикли смо на добру подршку, а ми
им обећавамо пуно борбе и доброг рукомета- једва чека
почетак сезоне тренер РК Уба Дејан Лукић.
Б.Матић

КОЊИЧКИ СПОРТ

ТОРИНО ХИЛ СЕДМИ
ПУТ ДО ПЕХАРА
Наставља се сезона из снова за грло Александра Ашковића,
Торино Хил је победио у трци "Омниум- Аграр Петровић" у Шапцу и
славио већ седми пут у деветом овосезонском наступу! Џокеј Тика
Вујковић је стигао у циљ са дужином и по предности у односу на
Робеспјера и власнику грла обезбедио прву награду од 65.000
динара. Велике могућности најавила је и Ина Пик у свом другом
наступу у каријери- двогода омица која је у тренингу код породице
Вујковић, после четвртог места у Љубичеву сада је славила у
Меморијалу "Мија Ковач", оставивши најближег пратиоца
Фантастик Николину за чак десет дужина! У истој трци, до трећег
места стигла је Аркобалена власника Дражена Дунђера, док је
Гордон Милана Љубомировића завршио на петој позицији.

Доминација Торино Хила
Одличан наступ имао је и Криптон власника Драгана
Љубомировића, у фото-финишу стигао је до победе испред Патон
Сура у трци домаћег одгоја "НС- Одисеј". У трци "Град Шабац"
Калина Лејди није могла боље од четврте позиције, док је подбацио
Трибал на седмом месту.
Наредног викенда, племенити четвороношци ће поново
трчати у Карађорђеву- Атил Трлић и Трибал су пријављени за трку
"Српске коњичке дивизије", Криптон ће пробати да се реваншира
Парти Флешу у трци "Цер" где ће наступати и Красива, а Торино Хил
своју осму победу тражиће у трци "Колубара".
Б.Матић

ОДБОЈКА
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УБЉАНКЕ ПОЧИЊУ ИСТОРИЈСКУ СЕЗОНУ

СУПЕРЛИГАШКА ПРЕМИЈЕРА У СУБОТИЦИ
Након гостовања Спартаку, у другом колу на убски паркет стиже екипа Клека, РТС ће
директно преносити меч који се игра у четвртак, 4. октобра, са почетком у 18 часова
У недељу од 18 часова, убске
одбојкашице ће у суботичкој "Дудовој
шуми" играти меч који улази у анале
клуба- Спартак ће им бити домаћин у
суперлигашком дебију, јасно је коме
припада епитет фаворита, а на Убљанкама је да докажу да неће бити "топовска храна" у елитном рангу.
Последње припреме, екипа Дејана
Стојковића одрадила је на турнирима у
Ваљеву и Крагујевцу где је одржан
Меморијал у знак сећања на легендарног Дејана Брђовића. У ваљевској хали,
одбојкашице Уба су поражене од моћне
Визуре, да би у мечу за треће место
надиграле Осијек, док су у срцу Шумадије победили Срем, а у финалу
поклекли од Партизана. Иако су Убљанке пружиле сасвим задовољавајуће
партије у припремном периоду, главобољу Стојковићу направила је повреда
зглоба Соње Каришик због које ће
искусни средњи блокер пропустити
премијеру у Суботици.
У другом колу на убски паркет стиже екипа Клека, РТС
ће директно преносити меч који се игра у четвртак, 4. октобра,
са почетком у 18 часова, тако да нас очекује нови одбојкашки
спектакл у Хали спортова.
Б.Матић

РАСПОРЕД УТАКМИЦА ЖОК УБ
У ПРВОМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ:
1.коло: Спартак - Уб (28.септембар)
2.коло: Уб - Клек (4.октобар- 18 часова, РТС)
3.коло: Јединство(СП)- Уб (12.октобар)
4.коло: Уб - Железничар (Л) (16.октобар)
5.коло: Црвена звезда - Уб (19.октобар)
6.коло: Партизан - Уб (26.октобар)
7.коло: Уб - ТЕНТ (2.новембар)
8.коло: Визура - Уб (9.новембар)
9.коло: Уб - Динамо (П) (16.новембар)
КУП СРБИЈЕ- осмина финала:
ТЕНТ - Уб (9-10.октобар)

Sastav @OK UB za sezonu 2018/19.
1. Ivana Jakovqevi}
2. Jovana Grmu{a
3. Nikolina Panteli}
4. Aleksandra Petrovi}
5. Irena Drobwak
6. Ivana Ivankovi}
7. Kristina Bjeli}
8. Zorica @ivanovi}
9. Bojana Martinovi}
10. An|ela Stojkovi}
11. Brankica Niki}
12. Jelena Jeli}
13. Ana Marija Mitrovi}
14. Sowa Kari{ik
15. Na|a Mijatovi}
16. Nevena Kova~evi}
17. Sawa Jablan
18. Miqana Trajkovi}
19. Aleksandra Uro{evi}

(1989)
(2002)
(2002)
(1987)
(1999)
(1987)
(1992)
(1981)
(1991)
(1993)
(1985)
(1992)
(1995)
(1984)
(2002)
(2001)
(1984)
(1995)
(2001)

libero
prima~
prima~
bloker
libero
tehni~ar
prima~
tehni~ar
prima~
bloker
prima~
prima~
korektor
bloker
libero
prima~
prima~
korektor
libero

165
176
175
192
172
185
184
176
175
186
194
183
183
190
165
175
182
185
168

Тренер: Дејан Стојковић, статистичар: Жарко Цицмил,
физиотерапеут: Слободан Петровић

UGAONA GARNITURA
GRACIA

25.990,00 din.

