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PERIONICA

ГРЕЈАЊЕ ЈЕФТИНИЈЕ, ЛАКШЕ И ЧИСТИЈЕ
ОД УГЉА И ДРВА

УГЉЕНИ БРИКЕТ

Ефикасније користи и чува ваше постојеће
грејне пећи, а даје више енергије за мање новца

Мургаш - Уб

RESTORAN - MESARA - PRODAVNICA

10 godina sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
014/412-212 ново!

TADING

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

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

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

Vuka Karadžića br.28, Ub 014/414-390
(preko puta Osnovne škole)
RAČUNARI
BELA TEHNIKA
TEPISI
POSUĐE

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ,
27.АВГУСТА У ДОМУ КУЛТУРЕ УБ

ЗА КРИСТИНУ
Хуманитарним концертом у сали убског Дома
културе, биће прикупљана новчана средства Кристини
Гајић из Лончаника, којој је неопходно лечење ретке
болести Фридрајхове атаксије. Концерт ће се одржати у
четвртак 27. августа, с почетком у 20,30 часова. Цена
улазница је симболична, 200 динара, а Кристини је
сваки динар добродошао, како би се матичне ћелије
њене мајке замрзле, што кошта 2.000 евра.
На концерту ће наступати и својим наступом
Кристини пружити подршку: Трокадеро бенд, Дуња
Поповић из Обреновца, Павле Бојанић из Шапца и Рајко
Ковачевић, познатији као Рако Хоризонт. У циљу
подршке Кристинином лечењу, планира се одржавање
већег концерта у Хали спортова Уб на коме би наступали разни извођачи забавне и народне музике.

КАКО СМО ИЗЕЛИ САМИ СЕБЕ

ПРОИЗВОДЊА У МИНУСУ,
МУФЉУЗИ У ПЛУСУ
Од почетака деведесетих основна идеја
опстанка сваке власти је била да изгради путеве,
школе, здравствене установе, институције културе
и спорта - а све како бисмо уживали у плодовима
заједничког рада који се слива (добрим делом) у
државну касу. Тако, држава Србија, а изгледа и
околне сличне, постаде прави рај за једну посебну
касту - огромни корпус државних и парадржавних
службеника. Грађени су такозвани објекти друштвеног стандарда, ипак... Јавна предузећа је
опевао легендарни Бора Чорба (Хоћу, мајко, хоћу -у
градску чистоћу...). Али, нису проблем запослени у
јавним предузећима, поготову не они у градској
чистоћи. Велика мука су, у то се уверио и сам
премијер Вучић, новопечени обесни милионери,
квазиелита, која је, практично, преузела сву моћ.
Сада, видимо резултате. Готово да је престала
производња нове вредности (осим у пољопривреди)... Србија живи од нових и нових кредита.
А све је почело, ко се сећа, суманутим, али
прећутно од државе одобреним, издавањем чекова
без покрића, Јездом и Дафином, инфлацијом...
Сада, наставља се усавршеним системом
партијских и других веза, буразерском економијом
у којој успевају само највећи муфљузи...
И, такооо, што би песник рекао:’’Како
решити питање горуће, кад велика ватра сваку воду
пије?’’ А премијеру... Нек` је Бог у помоћи!
М.М.

ДЕМОГРАФСКИ
ИНЖЕЊЕРИНГ

И

збеглице. Опет! Али, народ као да је већ огуглао,
као да се навикао и сада само немо посматра...
Неосетљив на очигледно зло које му се
примиче(?). Медији доносе вести као да се ради о некој
другој држави... Ваљда, после Косова и Метохије
(разуме се - свега што прође и што знамо да нас још
чека), Олује, ратова у којима нисмо учествовали,
неуставних и ненародних закона које нам ЕУ ’’утури’’
на мала врата Народне скупштине... више ништа и не
може, збиља, да нас изненади. Отворене границе...?!?
Не, нису избеглице зло (ако су то праве избеглице). Зло
се населило у нас и то упркос изјавама званичника да
ћемо изградити прихватне центре (одакле паре ако не,
опет, од кредита које ће нам ММФ одобрити?).
Е, сад! Неко недавно рече: ‘’Све смо заборавили, да
волимо, да помажемо, да саосећамо, да дајемо, да се
смејемо, да се дружимо, дописујемо, радујемо,
посећујемо, поклањамо, тешимо, подржавамо...’’
Почели смо, има већ неко време, да живимо, некако,
ван себе какви смо некад били, ван својих душа, са
наметнутим мислима, стандардима, жељама...
Када би неко организовао такмичење увлакача, а
нарочито, увлакача властима, ретко ко би, верујем,
пристао да учествује - јавно. Али, ако мало боље
погледамо око себе, јасно ћемо препознати докле нас
је дупеувлакачка грабеж довела. Бескомпромисна
борба за мало боље, мало више од других, за ’’берићет
без мотике’’, за ’’хлеба преко погаче’’, довела нас је до
такве бездушности у којој не препознајемо ни
сопствено зло и дефинитивну пропаст. Шампиони у
увлачењу су постали најутицајнији, најмоћнији,
најбогатији... Најбоље су прошли они који су, на самом
почетку (читај:већ деведесетих) знали коме и кад
треба да се увуку... зна се где!
Демократске вође, године двехиљадите, су нас повеле
да истерамо узурпаторе са Дедиња а, онда, они се
уселише (!?). Сада, видим, неки ће бити истерани из
’’закупљених вила’’, које умало и да, у складу са
Законом, откупе (!). Да ли ће, коначно, ускоро и та
реституција... или како већ беше? (Мој деда Симеун би,
намерно, погрешио и рекао - револуција).
А реке избеглица су се, овде, вазда сливале. Све
праћено утркивањем у пружању помоћи патриота, али
оних који су то чинили, углавном, о туђем трошку. Како
су, само, цветале разне невладине хуманитарне
организације! Био је то, својевремено, а изгледа да је и
сада, најуноснији бизнис - сакупљање хуманитарне
помоћи. Зачуђујуће је да до сада нису почели да се
врте бројеви рачуна за уплату помоћи избеглицама...
А њима, свака част! Онима који су, стварно, избеглице.
Али, шта ћемо са хиљадама потенцијалних плаћених
војника неке стране силе? Шта са ЕУ која подиже жицу,
која ограђује само границе са Србијом (кандидатом за
пријем)? Шта са новим условима о којима раније, није
било ни речи? Да ли су и ове реке, кажу, лажних
азиланата, део услова за пријем у ту Заједницу ’’једног лепог дана, а можда и пре...’’
Када брод тоне, није свеједно да ли си на прамцу или
на крми. Овај брод, очигледно, иде на дно и важно је, за
свакога, на ком је месту и са каквим залихама ће ући у
завршницу... Али, забога, људи! Завршница нас све
чека. Пре или касније. Оваква или онаква.
Знам да није свеједно, а знам и шта би деда Симеун
рекао:’’Кад запршти, кад дође време да се глава чува
као највећа могућа вредност (а у тим временима је,
баш глава, гла чуда, најјефтинија), тада, није свеједно
колико блага можеш да даш - за спас!’’ Па, то нам и
избеглице, свакодневно, показују...
Уб се узда у Радљево. Осмехује нам се, заиста, лепша
будућност. Али, ако (или кад) запршти... Чабар је исти.
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ОТВОРЕНА НОВА ЗГРАДА ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ

ЗА БРЖИ И ЕФИКАСНИЈИ
РАД ЧУВАРА РЕДА
Званичном почетку рада новоотвореног дома убских
полицајаца присуствовао Небојша Стефановић,
министар унутрашњих послова
Министар унутрашњих послова
Републике Србије Небојша Стефановић
је 12. августа присуствовао званичном
почетку рада нове Полицијске станице на
Убу, чија је изградња започета пре пет
година. Новоотворена грађевина, која се
налази на локацији некадашње сточне
пијације, у непосредној близини будуће
зграде општинске управе, састоји се од
приземља и два спрата, укупне површине
1.300 метара квадратних. У приземљу су

бедоносних проблема са којима се
суочава су крађе, нагласио је Стефановић. Он је навео да су резултати ПУ
Ваљеву сваке године бољи и додао да
је потребно обезбедити већи број
оперативних радника криминалистичке
полиције, што је закључак разговора са
директором полиције Милорадом
Вељовићем, начелником Полицијске
управе Ваљево Сашом Марковићем и
начелником Полицијске станице на Убу
Александром Вилотијевићем.
Убски чувари реда деценијама су
били смештени у неусловном монтажном објекту, одакле су морали да се
иселе након прошлогодишњих мајских
поплава, подсетио је председник општине Уб Дарко Глишић.
- Један велики проблем који је
локална самоуправа имала је решен и
коначно су удомљени они који треба да
брину о нашој безбедности. У претходних годину дана имали смо велике
муке, јер је Полицијска станица поплављена, па се једно време није ни знало
Полицијска станица Уб
где се налази, пошто смо их селили из
смештени управни послови (шалтер сала објекта у објекат. Ми смо рекли да ћемо
са два фотобокса за издавање личних
докумената и регистрацију возила) и
СУША 2015.
дежурна служба, на првом спрату је
канцеларија начелника, БИА, саобраћајна
и криминалистичка полиција, а на другом
архива, депо и сала за састанке. ИзграИ пре је било поплава, суша,
дња Полицијске станице финансирана је
олуја, града као кокошије јаје...
из републичког буџета, општина Уб је
обезбедила плац и инфраструктуру, док
Било је слика са стабљикама
су приватне компаније помогле у њеном
кукуруза које је ’’обрао’’ град, са
опремању.
чамцима који су пловили неким
Након обиласка модерне и функциоулицама, клизишта и одрона...
налне зграде, Стефановић је у новим
Било је, у прошлом веку, разних
просторијама одржао и први колегијум са
недаћа које су нас сналазиле. Али,
руководиоцима убске станице и Полионо што смо доживели у првој и у
цијске управе Ваљево, коме је присупрвој половини друге деценије
ствовао и Милорад Вељовић, директор
овог века, у којем смо се надали да
полиције.
ће
процват нових технологија
- Нова Полицијска станица треба да
живот учинити много лепшим и
пружи техничке и оперативне капацитете
бољим - превазилази и најмраполицији да брже и ефикасније обавља
чније
слутње.
свој посао. Један од наших приоритета је
Возимо се, ових дана, путеприближавање полиције грађанима и
вима кроз сасушена поља кукуснажнији рад у заједници, рекао је минируза, са клиповима без зрна, поред
стар, уз напомену да ни једно кривично
сунцокрета погнутих великих цведело неће проћи некажњено.
това са празним црним семенкама
У претходних годину дана, на територији општине Уб није било озбиљнијих
и поред других усева чији род је
кривичних дела, али један од безпреполовљен (у просеку)...

Стефановић, Вилотијевић
и Глишић испред убске
Полицијске станице
учинити све што је до нас да се створе
неопходни услови за рад полиције, а
сада очекујемо резултате који ће,
свакако, произаћи из овако једног доброг амбијента и свих услова и предуслова које службеници имају, како би
се грађани осећали још безбедније,
рекао је Глишић уз захвалност Влади
Републике Србије и МУП-у на томе што
су препознали важност изградње нове
Полицијске станице на Убу.
Д.Н.

КАКО ПРЕЖИВЕТИ ?
Пропаст! Та једина производња,
пољопривреда, која је остала
Србији, још једном је платила
данак хировитим метеоролошким
приликама. Пољопривредници се
пресабирају, гледају у облаке и
страхују. Да ли ће, после дуготрајне
суше, олујни ветрови и лед однети
и ово што је преостало?
Али, на кванташу (оном шабачком, али је и другде - исто) има
робе. Нажалост, показало се, после
дискретног распитивања, да су
’’ожиљени’’ парадајз, кромпир, лук,
пасуљ и други производи, углавном, увезени из околних држава...
За сада - углавном. Али, шта ће
бити зимус? Пошто ће бити, на пример, месо? А можда је и тај увоз
већ уговорен. Све је стварније оно
питање: Како преживети?
М.М.

Svake nedelje nova roba
poznatih marki po sniženim cenama !
STALNI POPUSTI

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA RATE
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ОДРЖАН ДРУГИ „FASHION PARTY”

МОДНА ЖУРКА
НА УБУ
Око 500 посетилаца на Школарцу.
Додељено неколико награда у
различитим модним категоријама.
Други “Fashion Party”, у организацији
Удружења „Magic Hands Of Art“, одржан је на
рукометном терену Спортског центра „Школарац“, у
петак 7. августа. Уз многобројну публику и излагаче фризере, стилисате, шминкере и креаторе уникатног модног асесоара, одржана је продајна изложба
и модна ревија, на којој су изабрани победници у
различитим модним категоријама. Иницијатор и
организатор је Мирјана Симић Лукић, која је, уз
сарадњу чланова Удружења „Magic Hands Of Art“ ,
објединила све модне елементе на једном месту и
окупила, не само излагаче из Уба, већ и веће козметичке компаније као што су “Oriflame” и “Avon”.
– Изузетно сам задовољна, каже Мирјана. - Уз
много напора и труда успела
сам, да “Fashion Party” буде
на најбољем путу да постане
традиција. Манифестација је
веома лепо прихваћена, а у
прилог томе говори и број
посетилаца. Водитељка Драгана Јанковић је званично
отворила манифестацију у 20
часова, а одјавила програм
око поноћи. Одличној атмосфери допринео је и DJ
Срећко Лазић. Наши учесници су се свим срцем потрудили да ову манифестацију
„Fashion Boy Bebac“ учине незаборавном! Посе– Вук Јеленић
бно бих се захвалила спонзо-

Убски модели
рима: TMD Install, Штампарији „Веми“,
Радничком Универзитету Обреновац, Установи за културу и спорт Уб, Слатком Срцу,
Фото „Гами“ и медијским спонзорима РТВ
“City” и „Гласу Тамнаве“.
Учесници овогодишњег “Fashion Party”,
у оквиру креативне радионице били су:
лицидерски слаткиши (Ваљево), Перлице и
Џиџа Биџе (Београд), Свадбени украси и
модни детаљи (Уб), Фризерски салон „Суна“
(Лазаревац), „Авон'' тим (Уб), Накит „Сара“
(Уб), Тамара Петровић Make up у сарадњи са
козметиком „Farmasi”, Слатко Срце (Аранђеловац), “Oriflame” тим (Београд), Писмо
Торбице (Уб). У ревијалном делу представили
су се: венчанице „Lady D“ (Београд), „Авон“
тим (Уб), Марија Мери Крстић (Уб), “Oriflame”
тим (Београд), Сунчица Стојановић (ЛазареФризерски салон
вац), Нада Станимировић (Уб) и Тамара
“Суна“ Лазаревац
Петровић (Уб).
Подељене су и награде у неколико категорија. Награду „Нај
крпица“ добила је Нада Станимировић, „Нај фриз“ – Сунчица
Стојановић (Лазаревац), „Нај гост“ – Татјана Илић (Београд), „Нај
шминка (make up)“ – Тамара Петровић, „Fashion Boy Bebac“ – Вук
Јеленић, „Fashion Girl Bebac“ – Мина Ђурђевић, „Fashion Princess“ –
Калина Брдаревић, „Fashion Queen“ – Јелена Кузмановић, „Fashion
Ljubimac“ – хрчак Грицко (власник Јуца Алексић).
Д.Капларевић
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ОЖИВЉАВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СИСТЕМА НА УБУ

MADE IN
GERMANY
Србија је одавно капитулирала
пред светским моћницима.
Некадашња бојна поља,
тенкове и авионе, заменила су
индустријска постројења,
производне машине и нове
технологије.
Да ли ће се у Србији икада живети боље?
Питање је које свекодневно сами себи постављамо.
Све је мање оних који верују у светлију будућност, а
набрајање многобројих разлога за такво уверење
било би узалудно губљење времена. Не мали број
пута о њима је писано на овим страницама.
Након недавне посете једној од најмоћнијих
држава на свету, која је последњих година у своје
руке узела “и нож и погачу“, све сам уверенији у то.
Једноставно, Србија, али и многе друге балканске
државе, изгубиле су се у новом ситему вредности
капитализма. Последњих деценија економска
превирања на светској и европској политичкој
сцени представљу замену за “Трећи светски рат“,
само на културнији начин, без убијања и проливања крви. Жртве смо ми, становници малих
неуређених држава који, хтели да то признамо или
не, морамо да устукнемо пред разним уценама и
условима како би добили “парче хлеба“. Живимо
“на креду“, трошећи позајмљени новац од држава
које су нас “окупирале“ својом робом и производима.
Да ли сте се икада запитали који удео ваше
потрошачке корпе заузимају домаћи производи? И
не само то, велики део тих производа купујемо у
страним трговинским ланцима, јер су повољнији и
приступачнији. Дакле, када следећи пут уђете у
маркет знајте да новцем, који трошите, доприносите
развоју неких других држава и да ће тај новац
поново бити уложен у производне погоне, који ће
нам слати нове артикле, које ћемо куповати
потпомогнути страним кредитима. Тако су страдали
Грци, тако ће страдати и сви они који не разумеју да
без домаће производње нема напредка.
Србија је одавно капитулирала пред светским
моћницима. Некадашња бојна поља, тенкове и
авионе заменила су индустријска постројења,
савремене производне машине и нове технологије.
Приче о европским интеграцијама имају смисла
само у случају убрзаног развитка домаће привреде.
У супротном, наш улазак у ЕУ могао би да значи и
крај сновима о бољем сутра.

ИЗ КОРОВА У ПРОИЗВОДЊУ
- Покренута производња брикета у Мургашу.
- Некадашња индустријска зона на
обреновачком путу добија нове “станаре“.
Након неколико неуспелих приватизија током двехиљадитих
година, привредни живот општине Уб запао је у дубоку кризу. Сем
неколико мањих производних погона, индустријска производња
сведена је на две велике фирме ЗЗ “Трлић“ и “Сточар ЛСБ“. Армија
незапослених лица са евиденције НСЗ-а већ годинама чека
“васкрснуће“ привреде у општини која је некада имала озбиљне
играче у различитим индустријским гранама: “Тамнавац“, “Зимпа“,
“Трудбеник“, “Убљанка“, “Керуб“, “Бостон“...
Наду у боље сутра, ових дана,
покренула је најава отварања неколико производних погона који су до
недавно били заробљени коровом. У
разговору са председником општине
Уб Дарком Глишићем, дошли смо до
информација које, у овом тренутку,
Убљане највише занимају.
- Фабрика у Мургашу је већ
кренула са производњом брикета за
широку потрошњу. Ово савремено
гориво, са изузетно великом калоријском вредношћу, моћи ће да
користе сви, од оних који поседују
шпорете до оних који се греју преко
Производња брикета
котлова. Производња се одвија у три
у Мургашу
смене, а у првом кругу запослено је
око 40 људи. Како је најављено,
свечано отварање ове фабрике власници планирају крајем
септембра када ћемо добити и више података о њиховим
плановима- истакао је Глишић у уводом излагању за “Глас
Тамнаве“.
Поред погона у халама некадашњег ПП “Рад“, брикети ће се
производити и у халама предузећа “Термоелектро“ на обреновачком путу. Припреме су увелико у току, а велике заслуге у овом
послу припадају руководству општине Уб које је било посредник у
договорима око издавања напуштених хала у некадашњем
инустријском центру наше општине.
- Фирма која ће отворити производњу у напуштеним халама
“Термоелектра“ определила се за одређену врсту брикета
намењену посебном тржишту. Инвеститори су, и у овом случају,
били изузетно коректни и спремни су да уложе велику суму новца
како би запослили између 50 и 60 људи. Отварање овог погона
очекујемо до краја године, тако да имамо још једну халу која ће из
корова кренути у производњу у три смене- наглашава први човек
општине Уб и додаје:
- Недалеко одатле, на земљишту које је додељено на стогодишње коришћење фирми “Агропласт“ из Ваљева, у току су
завршни радови на хали која би почетком наредне године требала
да започне производњу најлона и других материјала за пољопривреду. Уз нове станаре, односно мања предузећа, који су се уселили
у зграду бившег “Керуба“, добијамо једну компактну целину у
некадашњој индустријској зони која полако почиње да оживљава.

У току су припреме за покретање производње:
Зграда “Термоелектра“

LCD i LED televizori
Mobilni
telefoni

По Глишићевим речима, покретање замајца развоја убске
привреде није нимало лак и једноставан посао. У том послу му, како
каже, умногоме олакшава чињеница да инвеститори имају
поверења у политичку стабилност и услове који им се нуде.
- Трудимо се да све процедуре око добијања неопходних
дозвола максимално убрзамо. Често ускачемо у помоћ када је
неопходно прибављање потврда од разних министарстава и
институција, а што је најважније, свој посао обављамо часно и
поштено. Инвеститори, који долазе у општину Уб, свој новац улажу
искључиво у производњу. Њихово је да раде и упосле што више
људи, а на нама је да им обезбедимо услове да привредђују у
здравом пословном окружењу- закључује председник општине Уб.
Милован Миловановић
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МИНИСТАРКА ЗОРАНА МИХАИЛОВИЋ ОБИШЛА РАДОВЕ У СТУБЛЕНИЦИ НА КОРИДОРУ 11

ВЕЛИКА
РАЗВОЈНА ШАНСА
Траса аутопута од Обреновца до Прељине, у
дужини од око 105 километара, биће завршена
у пуном профилу до средине 2017. године
Поводом Дана грађевинарства, 8. августа, потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, са
сарадницима, је обишла радове у Стубленици, на делу аутопута од Обреновца до Уба.
Изградња ове деонице на Коридору 11 започела је
прошлог лета, а поред трасе у дужини од 26,2 километара,
радови обухватају и изградњу саобраћајне петље у Стубленици, 14 мостова и исто толико пропуста, 11 девијација саобраћаја и једног потпорног зида. Траса аутопута Обреновац-Уб,
као и деоница од Лајковца до Љига, које гради кинеска компанија „Шандонг хајспид група”, биће завршене као што је планирано, до средине 2017, док ће деоница од Љига до Прељине, на
којој је ангажована азербејџанска фирма „Азвирт”, бити окончана до августа наредне године, најавила је том приликом
министарка Михаиловић. Она је подсетила да је прошле године изграђена деоница од Уба до Лајковца, а „сада завршавамо
напред и назад од тога”, тако да ће Коридор 11 од Обреновца
до Прељине, у дужини од око 105 километара, бити завршен у
пуном профилу до средине 2017. године. По њеним речима, за
деоницу од Београда до Обреновца разговора се са
партнерима из Азербејџана, а резултати тих разговора биће
познати у наредних месец дана.

Ли Манчанг, Дарко Глишић, Зорана Михаиловић,
Дмитар Ђуровић и Зоран Дробњак
током обиласка радова у Стубленици
Амбасадор Кине Ли Манчанг је навео да је „Шандонг
хајспид група” тачно пре годину дана почела да гради аутопут
на деоницама од Обреновца до Уба и од Лајковца до Љига и
обећао да ће ова кинеска компанија испунити уговором
предвиђен рок, захваливши се Влади РС и министарству
грађевине на доброј сарадњи и на увек пруженој подршци и
помићи.

Одлична сарадња на свим пољима:
Руководиоци убске и лајковачке општине у Стублленици

ЗА 28 ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ И СИРОМАШНИХ ПОРОДИЦА

ГРАДЕ СЕ МОНТАЖНЕ
КУЋЕ И СТАНОВИ
Општина Уб је на Сандића имању
обезбедила грађевинско земљиште на коме
ће бити изграђено девет монтажних кућа и
стамбена зграда са осам социјалних станова
У оквиру пројекта „Подршка побољшању услова
живота присилних миграната и затварање колективних
центара”, Општина Уб потписала је два уговора о сарадњи
на обезбеђивању стамбених решења за интерно расељене
породице из колективног центра „ТЕ-ТО Колубара” у Каленићу и локално социјално угрожено становништво. Пројектом је планирана изградња 20 монтажних кућа и једне
стамбене зграде са осам социјалних станова, чиме ће бити
удомљене 23 породице интерно расељених и пет материјално угрожених породица са територије убске општине.
Уговорима, који су потписани са Комесаријатом за избеглице и миграције, Центром за социјални рад „Уб” и хуманитарном организацијом „Хелп” стране поптписнице су се
обавезале да заједнички реализују поменути пројекат, чија
је вредност преко 500.000 евра, а финансира се из средстава предприступне помоћи ЕУ.
Општина Уб је у градском насељу Сандића имање обезбедила грађевинско земљиште на којима ће бити изграђено девет монтажних кућа и стамбена зграда са осам станова, намењена социјалном становању у заштићеним
условима, које ће опремити и свом потребном инфраструктуром. Власник стамбених јединица, изграђених на
овим парцелама, биће Општина Уб, док ће објектом за
социјално становање, површине 500 метара квадратних,
управљати Центар за социјални рад. Поред тога, 11 монтажних кућа биће изграђено на приватним парцелама корисника помоћи. Свих 28 стамбених јединица биће опремљене основним намештајем и кућним апаратима, а рок за
њихову изградњу је пролеће наредне године. Према
уговору о сарадњи, социјално угроженим породицама из
убске општине намењене су три монтажне куће и два
социјална стана.
Д.Н.

novo!

Spoj umetničkog dizajna i Vaših fotografija,
sačuvaće Vaše uspomene od zaborava na
najlepši način. Napravite svoju foto priču ili
memoare sa letovanja, svečanosti i slavlja.
Mogućnosti su mnogobrojne...

Део Коридора 11 који пролази кроз Стубленицу
Захвалност Влади и министарству изразио је и
председник општине Уб Дарко Глишић, уз напомену да је
изградња аутопута велика развојна шанса за локалну
самоуправу.
Радове на изградњи деонице аутопута Обреновац –Уб,
заједно са министарком Михаиловић, обишли су директор
„Коридора” Дмитар Ђуровић и в.д. директора ЈП „Путеви
Србије” Зоран Дробњак. Радови се финансирају уз помоћ
кредита кинеске „Ексим банке” и из републичког буџета, а
њихова вредност је 159,35 милиона долара.
Д.Н.
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ОБОРЕН ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГЕ ФАЗЕ
ХЛАДЊАЧЕ У ВРЕЛУ

ЦЕНА РАДОВА
КАМЕН СПОТИЦАЊА
- Наредно отварање понуда тек за шест месеци.
- Због спорости законских процедура Врељани сносе немерљиве
губитке. - Ових дана бачено три тоне плавог парадајза.
Завршетак изградње хладњаче
за поврће у Врелу неће бити реализована у овој календарској години, како
смо најавили у једном од претходних
издања “Гласа Тамнаве“. Одлуком
Општинске управе Уб, од 21.јула
2015.године, обустављена је јавна Хладња у Врелу чека
набавка за Другу фазу изградње
хладњаче у Врелу. Наиме, све три коначно опремање
приспеле понуде премашиле су процењену вредност јавне набавке од 8,4
милиона динара, а најприближнија цена радова
потенцијалних извођача
износила је 10.302.293,39
динара. По важећем закону, наредна тендерска процедура обавиће се по
истеку шест месеци, што за
Врељане представља још
један тежак ударац имајући
у виду да се, због немогућности да расхладе у
сезони, баци и до 50 тона
Бабић и Савић поред
разног povr’a.
баченог планог парадајза
Високе температуре
нанеле су велику штету
повртарима у Врелу, па с
тога и не чуди њихово незадовољство
оваквим развојем ситуације. Одговоре
на многобројна питања покушали су да
пронађу у општини, али безуспешно.
Председник општине Уб Дарко
Иницијатор пројекта Милош Савић,
Глишић
на питање о даљој судбини
иначе одборник у СО Уб и један од
хладњаче у Врелу дао је изричит и
оснивача ЗЗ “Тамнава Поврће“ из
јасан одговор:
Врела, сматра да, због спорости закон- Јавна средства се могу
ских процедура, повртари сносе неметрошити само по закону и свако ко
рљиве губитке.
мисли да може другачије завршио је
- Ових дана бацили смо три тоне
иза решетака, а Србија је пуна таквих
плавог парадајза, који није издржао
примера. Моји сарадници и ја нисмо
високе температуре. Велики тргоспремни да себи дозволимо такав
вински системи, са којима сарађујемо,
“луксуз“, ма колико желели да неки
захтевају охлађену робу, па смо у два
посао урадимо што је раније могуће.
наврата морали да вратимо камионе
Закон је оборио тендер за хладњачу
из Београда. Од покретања целог овог
и закон морамо поштовати. Када се
пројекта, пре три године до данас,
поново стекну законски услови за
суочавали смо се са разним проблерасписивање тендера, ми ћемо га
мима и таман кад смо добили обећања
спровести. Да нисмо имали воље да
да ћемо се ове сезоне уселити у
урадимо хладњачу, не би ни улазили
хладњачу, уследило је непријатно
у читав овај пројекат. Тај посао ћемо
изненађење- истиче Савић.
довести до краја, али тек оног
Радови на изградњи хладњаче
тренутка када будемо могли да задозапочети су у мају прошле године. До
вољимо услове које је прописала
сада је урађено пола посла, а предржава- објашњава Глишић.
остала је још набавка столарије и
- Са сличним проблемима се
коначно унутрашње опремање зграде.
суочавамо свакодневно. За три и по
По речима Драгана Бабића,
године од како водимо општину
директора ЗЗ “Тамнава Поврће“,
нисмо зарадили ниједну прекршајну,
велики трговински ланци са којима
а камоли кривичну пријаву, што није
имају дугогодишњу сарадњу, попут
био случај у неким ранијим време“Идее“, “Диса“ и “Амана“, у последње
нима. Због тога нам не пада на памет
време избегавају добављаче који
да кршимо било коју законску
одредбу, јер неко нема стрпљења и
немају одговарајуће расхладне
више не може да чека. Сам сам у
системе. Са овим проблемом суочава
неколико наврата најављивао неке
се око тридесет чланова врељанске
пројекте пре времена, управо из
задруге и око десет коопераната.
жеље да што пре буду готови.
Завршетак хладњаче умногоме би
Међутим, процедуре морамо да
решио питање складиштења робе,
поштујемо, макар каснили.
али..
Милован Миловановић

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере
- Парадајз
- Краставац
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Карфиол
- Плави парадајз
- Тиквице
- Папарика
- Љуте папричице
- Кромпир
- Боранија
- Блитва
- Зелењаци
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Јабуке домаће
- Крушке
- Брескве
- Смокве
- Грожђе
- Шљиве
- Банане
- Диње
- Лубенице
- Ораси очишћени

цене

кг
40, 50, 60
кг
30, 40, 50
кг
40, 50
кг
250, 300
кг
50
ком.
20
кг
50, 60
ком.
20
кг
50
кг
25, 30
кг
80
кг
40, 50
кг
30, 40
кг
40,50,70,80
ком.
5
кг
40, 50
кг 150,180,200
веза
30
ком.
20
кг
400
кг
200
ком. 12, 13, 15
кг 50,60,80,120
кг
50, 60
кг
70, 100
кг
150
кг
100, 120
кг
50
кг
120, 130
кг
50
кг
25
кг
1400

Приредила: Љ.Симановић, 21.август 2015.г.

ЗАКОН СЕ МОРА
ПОШТОВАТИ

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka

CERADA
TENDI
ŠATRI
МАЛИ ОГЛАСИ

Продаје се кућа са 7 ари
плаца у Убу, улица Свете
Поповића 23 (код Силоса).
Цена по договору.
Телефон за информације:
063/267-281 и 014/410-392

Потребан стан
до 50 квадрата
за изнајмљивање на Убу.
061/170-54-62
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ОПШТИНА УБ

27.август 2015.г.

У ЈОШЕВИ

ТУРСКА И ГРУЗИЈСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА НА УБУ

ГРАДИ СЕ
СПОРТСКИ ТЕРЕН

МЕЂУНАРОДНО
ВЕЧЕ ФОЛКЛОРА

Почетком септембра биће окончани сви
радови на првом терену за мале спортове
у овом селу

Изведено неколико различитих плесова.
Гостовало 34 играча из Турске и Грузије. У
последњој нумери, учествовали и Убљани.

У центру Јошеве у току су радови на изградња спортског терена за мали фудбал и кошарку. Радови обухватају
нивелацију земљишта, постављање тампона, асфалтирање
терена и опремање неопходним реквизитима. Уз то, простор
ће се оградити и осветлити рефлекторима. Како смо сазнали од председника општине Уб Дарка Глишића, радови
се финансирају од донације, коју је локална самоуправа
обезбедила од једне приватне фирме.
- Изградњом терена у центру села, у непосредној близини цркве и школе, желимо да оживимо Јошеву и да свим
мештанима, а пре свега деци и младима, понудимо место
где ће се окупљати и рекреирати, рекао је Глишић приликом
обиласка будућег терена за мале спортове.

Сусрет фолклорних група из Турске и Грузије са КУД
„Тамнавом“ из Уба, одржан је под називом „Међународно вече
фолклора“, у сали Дома културе, у недељу 16. августа. Иницијатор овог занимљивог концерта био је Спортско-културни
центар Обреновац, а организатор сусрета, поред Немање
Јовановића, била је млада новинарка, менаџер и продуцент
Бобана Ђукановић.
Два пријатељска фолклорна ансабла из Турске и Грузије,
„Nazilli beledyesi folk dance ensamble” и “Chuqurtma”, извели су
наизменично неколико националних игара које показују борбени дух ова два народа, оријентални звук и разноликост источних инструмената који су стари и неколико хиљада година.
Како је истакао турски кореограф и вођа ансамбла Неџдет
Пекел (Necdet Pekel), турска ношња веома је скупоцена.

Новом терену највише се радује сеоски подмладак
Председник Савета МЗ Јошева МихаилоДавидовић
каже да су после више од четврт века ово прва улагања у
село, које има стотинак домаћинстава.
- На три колометра удаљености је спортски терен у
Љубинићи, где деца иду да се играју или тренирају, јер овде
немају где. Изградњом терена у Јошеви биће им неупоредиво лакше и лепше, јер ће моћи активније и више да се
баве спортом, али и друже током читаве године и у вечерњим сатима, пошо ће терен бити осветљен. То је нешто што
много значи свој јошевачкој омладини, али и целом селу,
рекао је Давидовић.
Његово мишљење дели и Раде Ђурашиновић, члан
Савета МЗ и председник овдашњег фудбалског клуба, који
се такмичи у Окружној лиги. Према речима Ђурашиновића,
први спортски терен у Јошеви мештанима ће обезбедити
боље услове за живот на селу.
- Село има школу већ више од сто година, али није
имало објекат ни терен где би се млади могли окупљати.
Због тога, они се и највише радују новом терену, истиче
Ђурашиновић уз напомену да за разлику од већине других
села, Јошева бележи позитиван природни прираштај, па је у
четвороразредној основној школи, из године у годину, све
више ђака.
Осим изградње спортског терена, у Јошеви ће се
током септембра асфалтирати и деоница од 500 метара
пута који пролази кроз центар села.
Д.Н.

Услужно бушење
и чишћење
бунара
014/463-213 Мија Ранковић,
Брезовица
064/160-71-60

065/6511-553
014/411-041

Старији дечији фолклорни ансамбл из Турске
Турска и Грузијска група своје пријатељство негују већ 16
година, али први пут су наступале заједно - на Убу. Грузијцима,
чија два плесача су професионални играчи Националног
ансамбла у Грузији, ово је први долазак у Србију.
- Наступали смо више пута у Србији, али смо први пут
на Убу. Долазимо из западног дела Турске, из богатог града
Назилија. Темор Татишвили из Грузије је мој пријатељ,
професионалац, организовали смо неколико фестивала
заједно. Путовање настављамо ка Мађарској, на фестивал који
се одржава у Сегедину. Вечерас смо извели три различита
плеса, играјући у три различита костима. Сваки плес има
другачије значење – рекао је турски кореограф Неџдет Пекел,
изразивши задовољство што је на Убу.

Енергични грузијски ансамбл
оставио је Убљане без даха
Иако турска група броји 150 чланова, убској публици
представио се старији дечји фолклорни ансамбл, узраста од
16 до 18 година, а укупно је наступало 34 играча (десет из
Грузије и 24 из Турске). Грузијски кореограф Темор Татишвили
захвалио се организаторима на Убу на гостопримству и описао
своју кореографију као врло динамичну и енергичну, наслеђену још од њихових предака, која се граничи са елементима
акробатике (брзи окрети и скокови у ваздуху).
Последњу нумеру, једну од македонских игара, извео је
турски ансамбл, чији су чланови сишли у салу и повели убску
публику на бину, како би заједно одиграли коло. Убски фолклористи, али и публика расположена да игра, којој се прикључио
и један Кинез, одиграли су занимљив плес, показујући тиме
гостопримство и дружељубивост.
Д.Капларевић

ИНФРАСТРУКТУРА - УБ

27.август 2015.г.

ОД СОВЉАКА ДО ЦРВЕНЕ ЈАБУКЕ

УРЕЂУЈЕ СЕ КОРИТО ГРАЧИЦЕ
Радови на чишћењу, проширењу и продубљењу корита, као
и учвршћивање обала, изводе се на најкритичнијој деоници,
у дужини од пет километара
Радови на санацији оштећених
водотокова и слабих места на линији
одбране од поплав у општини Уб
интензивно трају од прошлогодишњих
мајских елементарних непогода. Осим
река првог реда, Убаче и Тамнаве, на
листи приоритета је и Грачица, која је и
проузроковала највише проблема. На
овој реци већ су изведени бројни
радови по хитном поступку, али да би
се ублажили ризици од поплава и спречило плављење кућа и пољопривредног земљишта уз Грачицу, ових
дана уследило је уређење накритичније
деонице, у дужини од пет километара.
Радови на чишћењу, проширењу и
продубљењу корита, као и учвршћивању обала, започети су од засеока
Аврамовића у селу Совљаку, где се
Грачица већ деценијама излива приликом обилнијих киша и наноси велику
штету околним домаћинствима. Тај део
речног тока био је веома запуштен, а
обале зарасле у шибље и коров.

Обилазак радова у Совљаку
Након прошлогодишњих мајских и
овогодишњих мартовских поплава,
локална самоуправа је предузела низ
активности на уређењу водотока Грачице, како би се у потпуности елеминисала опасност од изливања реке, рекао
је председник општине Уб Глишић у
Совљаку, који је са својим замеником
Александром Јовановићем Џајићем
обишао радове у засеоку Аврамовићи.
- Одлучили смо да брзо и на сваки
начин решимо проблем, јер не желимо
да чекамо предстојећу кишну сезону,
која би донела нове поплаве. Од
Совљака, преко Уба, до близу ушћа у
реку Тамнаву у Црвеној Јабуци, корито
Грачице биће детаљно очишћено и
продубљено, а насипи ојачани са обе
стране. Предузимамо све оно што је
неопходно да би мешатни, коначно,
колико - толико били заштићени, а овај
посао радимо уз помоћ људи који су се
одазвали нашем апелу да са својим
машинама или донацијама помогну да
се корито уреди. Договор смо лако
постигли, јер ми немамо лични интерес,
а када људи знају да нико паре неће да
трпа у своје џепове, већ желимо да
сваки тај динар оде у један овако врло
користан посао, онда се радо одазову.
Надамо се да ћемо број машина на овој
траси успети да повећамо и већ почетком септембра приведемо крају
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У УЛИЦИ СЛАВОЉУБА
МИЛИВОЈЕВИЋА

ГРАДИ СЕ
ТРОТОАР
Радове финансира
локална самоуправа

Радови на Грачици у Совљаку
земљану регулацију Грачице у дужини
од пет километара, изјавио је Глишић.
До краја године, у Аврамовића
засеоку, иначе најкритичнијој деоници
Грачице кроз Совљак, требало би да
буде завршен и главни растеретни
канал, чиме би се спречило да вода
долази у овај слив.
Овогодишњим општинским Планом мера заштите од поплава, предвиђени су и радови на уливном каналу од
улице Рајка Михаиловића поред „Школарца“ и усмеравање дела Грачице у
реку Уб.
- Ако све ове три мере спроведемо
до краја, од Совљака па, низводно, до
убских насеља, сви који живе поред
Грачице више не би требало да стрепе
од сваке веће кише, јер ће проблем
поплава бити трајно решен, обећао је
Глишић.
Пројекат растеретног канала у Совљаку и уливног канала код „Школарца“
заједнички финансирају ЈП „Србијаводе“ и Општина Уб.
Д.Н.

Темељна реконструкција улице
Славољуба Миливојевића ушла је у
завршну фазу. Након асфалтирања
деонице од 620 метара, отпочели су
радови на изградњи тротоара са десне стране, које финансира општина Уб.
Пројекат санације улице Славољуба Миливојевића коштао је 24
милиона динара, а инвеститор је било
Јавно предузеће „Путеви Србије”.
Радове је, у року од месец и по дана,
извело Предузеће за путеве Ваљево и
у том периоду урађен је ископ од 90
центиметара, насути тампони, постављена кишна канализација и ивичњаци
са обе стране, а коловоз асфалтиран и
проширен са 5,10 на шест метара.

Урађен асфалт, остали тротоари:
Улица Славољуба Миливојавића
Према уговору, потписаном са
„Путевима Србије“, општина је у
обавези да са десне стране изгради
тротор и формира дрворед.

ЗАПОЧЕТО УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА МАЈСКОГ УРАНКА
И ОСМЕ ЦРНОГОРСКЕ

КОНАЧНО
АСФАЛТ
Током прошле недеље кренуло је
уређење градских улица Мајског
уранка и Осме црногоске, који се ради
на основу уговора са РБ “Колубара“ о
заједничкој изградњи објеката комуналне и социјалне инфраструктуре на
територији општине Уб. Укупна вредност радова у ове две улице које
излазе на улицу Браће Ненадовића,
дужине 120 и 130 метара, износи 5,1
милиона динара, а послови су поверени ПЗП-у Ваљево и “Колубара
Грађевинару“.
Поред ових пројеката, уговор са
“Колубаром“ вредан 30 милиона
динара, подразумева и изградњу
улица на Сандића имању и ширење
водоводне мреже на Убу (Симића крај
и Милосављевићи).
По речима председника општине
Уб Дарка Глишића ових дана је
завршена тендерска процедура за
уређење Сандића имања. У току је
жалбени процес за који се нада да
неће дуго трајати и да ће машине у
што краћем року започети пројекат
вредан 20 милиона динара на који се
чека деценијама.
М.М.М.

Улица Мајског уранка

Улица Осма црногорска

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

АРИЗАНОВИЋ
062/490-931

Преки шор, Уб
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ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ У ПАМБУКОВИЦИ

БЕЗ ДРВЕНИХ БАНДЕРА
За последње две године, Електросрбија Краљево уложила око
сто милиона динара у санацију и обнову нисконапонске мреже
на подручју Тамнаве
У засеоку Доња Буковица у Памбуковици завршена је реконструкција 2,5
километара мреже ниског напона, чиме је
обезбеђено квалитетније снабдевање
електричном енергијом за 16 домаћинстава у овом крају. На демонтажи старе
мреже и уградњи самоносивог кабловског снопа било је ангажовано 30 електромонтера из „Електромонтаже” Краљево и
Огранка Ваљево, а завршном извођењу
радова претходило је постављање 50
бетонских стубова, за које су мештани
сами ископали рупе и избетонирали
темеље.

НОВА
ТРАФО-СТАНИЦА
У циљу комплетирања енергетске ситуације на подручју општине
Уб, започета је реализација и једног
капиталног пројекта - изградња
трафостанице од 110 киловолти, чија
је вредност 300 милиона динара.
Директор Електросрбије Краљево
Срђан Ђуровић каже да је завршена
пројектна документација и купљен
плац за будуће постројење. Вредност
тих улагања је око 10 милиона динара.
- Следеће године ћемо уложити
160 милиона, а 2017, када се очекује
завршетак и пуштање у рад трафо
станице, још 130 милиона динара. Са
новом трафостаницом ћемо у потпуности обезбедити сигурност, безбедност и поузданост напајања и грађана и привреде, најавио је Ђуровић.

Радове је финансирала Електросрбија Краљево, која је за последње две
и по године уложила око сто милиона
динара у санацију и обнову нисконапонске мреже на подручју општине Уб.
У том периоду укупно је урађено 100
километара мреже, док је преко 1.100
дрвених бандера замењено бетонским.
Према речима председника општине Уб
Дарка Глишића, који је са представницима Електропривреде Краљево и
Ваљево обишао радове у Памбуковици,
„тај импонзантан учинак остварен је у
тесној сарадњи између ЕПС-а и локалне
самоуправе”.
- Захваљујићи уговору о сарадњи,
који је општина Уб крајем 2012. године
потписала са огранком ЕПС-а, Електродистрибуцијом Ваљево, направили смо
добре резултате по питању решавања
великих проблема који су тиштили наше
грађане. Многи од њих, међу којима су и
мештани Доње Буковице у Памбуковици, више од пола века су чекали да се
замене дрвене бандере и да имају
нормално снабдевање електричном
енергијом, рекао је Глишић.
На територији убске општине
реконструисано је више од 90 посто
мреже ниског напона за мање од три
године, што је обезбедило уредну,
поуздану и стабилну испоруку електричне енргије, подсетио је директор Електросрбије Краљево Срђан Ђуровић.
Након Памбуковице, изградња
нисконапонске мреже, предвиђена
планом за текућу годину, ових дана се
наставља у Трлићу и Совљаку, где ће

ПРОМОЦИЈА НОВОГ ЕНЕРГЕНТА НА НАШЕМ ТРЖИШТУ

УГЉЕНИ БРИКЕТИ ИЗ МУРГАША
- Универзално и еколошки чисто гориво, које се може
користити у свим системима грејања. - Предност брикета
у односу на друге енергенте је и већа енергетска моћ.
Фирма „Best Energy Briquette“, која
у погону у Мургашу већ неко време
производи угљене брикете по немачкој
технологији, у центру Уба организовала
је промоцију овог новог енергента на
нашем тржишту. Како се могло чути од
Миљана Вујановића, брикети се праве од
оплемењеног лигнита, тачније од угљене
прашине која се сабија под великим
притиском. У питању је универзално и
еколошки чисто гориво које се може
користити у свим системима грејања.

Миљан Вујановић
вреће од 12 килограма, без трунке
прашине. Предност брикета у односу
на друге енергенте је и већа енергетска моћ. Сировина за производњу
угљених брикета у Мургашу обезбеђује се у Вреоцима.
У погону у Мургашу тренутно је
Промоција у центру Уба запослено 30 радника, али с обзиром
на то да је од септембра планирано
Приликом сагоревања, не остављају повећање производних капацитета,
шљаку, а погодни су за складиштење и ускоро ће бити отворена и нова радна
употребу, јер су паковани у папирне места.

У Памбуковици је
реконструисано 2,5
километара НН мреже
бити уграђено 200 комада бетонских
стубова и постављено девет километара снопа мреже разних пресека,
најавио је директор Електродистрибуције Ваљево Зоран Николић.
„Не постоји село на територији убске
општине које није обухваћно споразумом са ЕПС-ом. Где год су били
дрвени стубови, замењени су или ће се
то урадити до краја године”, прецизирао
је Николић.
Д.Недељковић

УБСКА ДЕЛЕГАЦИЈА

У ПОСЕТИ
БРАТСКОЈ ОПШТИНИ
Помоћник председника општине
Уб Маријана Марјановић и чланови
Већа Зоран Костић и Саша Спасић
боравили су 11. и 12 августа у братској
општини Источни Стари Град у Републици Српској. Непосредан повод за
посету било је обележавање празника
Светог Пантелејмона, крсне славе и
Дана општине Источни Стари Град. На
позив домаћина, начелника Боје
Гашановића, Убљани су присуствовали свечаној седници поводом Дана
општине, освећењу Спомен - капеле
погинулим и умрлим борцима на
Вучијој Луци, где су положили венац и
цвеће, као и културно-уметничком
програму.
Општине Уб и Источни Стари
Град Повељу о братимљењу потписале су јула 2013. године. Од тада,
било је неколико узајамних посета,
које су резултирале и конкретном
сарадњом, а добри односи додатно су
учвршени након мајских прошлогод и ш њ и х п о п л а ва , к а д а ј е о ва
братска општина из Републке Српске
међу првима упутила вредне донације
угроженом становништву.

ОКО НАС

27.август 2015.г.
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ОЛУЈНИ ВЕТАР "ПРОТУТЊАО" КРОЗ ВУКОНУ И КОЖУАР

СТРАДАЛИ КРОВОВИ
И УСЕВИ
- Најгоре је прошло домаћинство Славољуба
Лазића у Кожуару. - Оштећен кров нове
свлачионице ФК Вукона
Олујни ветар праћен кишом погодио је, у недељу
16.августа, атаре села Вукона и Кожуар. Страдало је неколико
кровова, мања штета начињена је у пољопривреди, а најгоре
је прошло домаћинство Славољуба Лазића у Кожуару, где је
олујно невреме срушило калкан са куће и преко 2.000
црепова. На имању Антонића, које се налази поред
игралишта у Вукони, страдали су помоћни објекти и
пластеници.
Неколико драматичних минута преживели су и
фудбалери из ова два села, које је олуја задесила пред
почетак пријатељске утакмице на игралишту у Вукони. Од
силине ветра са тек изграђене свлачионице поспадала је
готово половина црепа, а страдао је и аутомобил који је био
паркиран поред овог објекта.
- Били смо сведоци незапађеног невремена, које се
"стуштило" за пет минута. Сви смо побегли у свлачионицу и
нисмо били свесни шта се дешава. Помислили смо да је гром
ударио у зграду. Сав цреп је поспадао за две секунде, а један
наш комшија налазио се, у том тренутку, у аутомобилу на који
се све то сручило- каже за "Глас Тамнаве" сектатар ФК
Вукона Милован Димитријевић.

Кућа Славољуба Лазића
у Кожуару

ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

УСКОРО
НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ
Годинама најављивани пројекат Дневног цента за
децу са посебним потребама коначно је почео да се реализује. За ову намену, преуређује се некадашња зграда
Шаховског клуба, која се налази преко пута стадиона ФК
Јединство, а радови би требало да буду завршени до краја
године. Након комплетне адаптације, објекат ће бити у
функцији специјалне школе и дневног боравка, где ће деца
и млади са сметњама у развоју имати адекватане услове за
образовно-васпитни рад, дневно збрињавање и рехабилитацију.
Пројекат се реализује захваљујући финансијској
помоћи и разумевању једног приватног донатора и
Општине Уб, која је утрошила пет милиона динара за откуп
зграде будућег дневног боравка и специјалне школе за
децу са посебним потребама.

Радови на адаптацији зграде

Милован Димитријевић испред
свлачионице ФК Вукона
У фудбалском клубу су брзо реаговали како би
заштитили свлачионицу од наредних киша, а надају се да ће,
у што краћем року, успети да обезбеде помоћ за санацију
крова.
Милован Миловановић

Страдали пластеници

Сав цреп са свлачионице
сручио се на аутомобил

ИЗРАДА ПЕЧАТА
за 30 минута
Краља Петра бр.17, Уб
Тржни центар "Лазић" (на спрату)

064/2180-588

Силина ветра
носила је све пред собом
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Пише: Радован Пулетић
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

У СУВОМ
СЕЛУ
Нанео ме пут у Суво село код газда Мауна у добар
час. У перфектно и апсолутно романтично сређеном
домаћинству још из даљине се видела бела,
климатизована шатра. Домаћин и домаћица Силвана
славили су сину Стефану пунолетство. Није баш да сам
био незвани гост, а није ни ред да се поред капије прође
тек тако, да се не сврати. И кад сам задњи пут био под
шатром? Ако изузмем освећење Храма Христа
Спаситеља могу комотно да кажем да је то било тако
давно да се више и не сећам.
Мода прослава по ресторанима и свечаним
салама је узела маха, оставила без посла читаву
индустрију окренуту монтажно-демонтажним објектима
и пратећој опреми. Провезе се ту и тамо понека
хладњача, чвркне по неки трактор са приколицом ал' и
то је обично за оне, не дај Боже случајеве који пре или
касније мора да се десе. Утицај глобалног отопљавања и
пораста температуре ваздуха изнад просечних вредности за ово доба године усмерили су свечане догађаје из
кућа и авлија у туђе, добро расхлађене рентиране сале.
К'о што се пре по вару на цевима могло погодити који је
бравар радио конструкцију а по мирису цираде дало
закључити дал' је сопственик шатре штедео у избору
добављача материјала, тако се сад из далека види да ли
се архтектуром објекта и уређењем ентеријера бавила
машта архитекте или џеп самосталног угоститеља.
Предности ресторанске услуге не оспоравам: од мокрог
чвора ( осим ако се исти не празни у канал испред улазне капије), вентилације ( само немој да је систем промаје и прозора луфташа), подне облоге ( плочице чувају
од пропасти травњак али стварају ехо ефекат у глави
који траје и дан после славља) до професионалне
послуге ( нема знојавих ашчија у тегет фармеркама, са
обавезном крпом заденутом за појас). Цео догађај
прође у једном даху, домаћини су психички растерећенији јер не треба да мисле данима унапред шта ће
комишије и родбина у акцији подршке склапања и
расклапања шатре и припреми догађаја појести и
попити а рентабилност скупа је и онако била увек у
домену теорије вероватноће: прва весеља се обично
покрију, за остала се посета проређује а резултати из
свеске за упис дарова у зависности од друштвеноекономског утицаја тренутка славља постану катастрофални.
Нисам први пут у авлији Силваниних родитеља. Праве она и Маун почесто своје прославе у белој,
великој климатизованој шатри димензија 18х44 корака.
Некад што су дошли, некад што треба да крену пут Беча,
тек сазову пола естраде, 2-3 звезде „Гранда“, специјалног госта и провереног организатора свечаности,
поруче у тај и тај дан шатру са агрегатом од 65 кило
Нечега, лајт шоу, кетерингом па на око 800 м2 ПВЦ
зидова са сводовима од белих драперија угосте 200
званица без сударања, померања клупа и устајања да се
пропусте други пристигли гости. На њихове скупове не
долазе Курта и Мурта, нема гунгуле и попречених кола
по каналима, конобари клизе по тапацираном монтажном патосу а дискретна расвета баца светло на
„шведски“ сто. Док су у Сувом селу текли потоци
пробраних пића (укључујући и освежавајући „мохито“
коктел) а виолиниста по Силванином диктату чашом
свирао „пицикато“ уз навијање змајева из Шипова, ја
морадох да одем иза шатре. Тамо су спремно чекала 4
намирисана мобилна тоалета. Е да сам могао бар један
да упртим и оставим у Паркићу иза суда, веселије би ми
почињало јутро по викенду у пролазу на Трг ослобођења.

ПОРАЗ
Српска лига Запад, прво коло: Мокра
Гора , Зубин Поток – Јединство, Уб
1:0. Седамдесетпети минут..
Сваки пут кад изгубим утакмицу ја по мало умрем. Сад, не
знам баш колико траје тај процес умирања али, с` обзиром на
субјективни осећај, прилично сам одмакао. Нису више порази за
моје године. А опет – што сам старији све сам пораженији. Биће да
се ради о оној низбрдици низ коју се, пре или касније, сви
скотрљамо.
Шта да вам кажем - време ме није научило да и у спорту
после кише долази сунце, да изгубљена битка не значи и
изгубљен рат, а нарочито не - да је важније учествовати него
победити. То је, посматрајући гладијаторе, из централне ложе уз
томпус, виски и младе конкубине, констатовао Пјер Де Кубертен,
оснивач модерних Олимпијских игара. Их, лако је било Пјеру: кад
арену гледаш са трона – онда су ти сви доле заиста подједнако
мали и заиста подједнако исти. Али, кад сиђеш на траву, кад крене
оно у чему учествујеш знојем, крвљу, сузама и осталим
излучевинама сопственог организма – јаве се и неке друге
истине. Јаве се као највише. Чак, као једине. Рецимо: победник
односи све, плус – пише историју по сопственом нахођењу.
Тако да на том историјском списку, за лузере, тзв. учеснике,
резервисана остане само млака Кока-кола у шарагама аутобуса
фирме Крстић којим се после губитништва враћају кући.
Пораз је болест. И то заразна. Преноси се заједничким
размишљањем – страхом од противника, невером у себе...
Акутног је карактера, мада, може да пређе и у хронично. Са
утакмице на утакмицу, са колена на колено... Може да обележи
живот, да га упропасти, да га одузме... Ако пораз предуго трпиш,
ако не чиниш ништа да промениш сопствени резултат и налазе,
окренуће против тебе и судије, и лигу и савез. У једном тренутку
приметићеш да и сам – самцијат радиш против себе, и да ће те
сахранити пре смрти. И да је једино до чега ти је стало - да се све
што пре заврши.
Јер, кад изгубиш, паднеш у рупачу са каљавим дном и
слузавим зидовима коју ни да очепиш, ни да обухватиш. Видиш
мрак и чујеш гласове, или обрнуто. Ноге не корачају у твом
правцу. Дишеш врховима плућа. Чини ти се да су ти десницу
однели кад си честитао победнику. Потомци ти се не јављају на
телефон јер знају да немаш шта да им кажеш, а преци упиру
прстом у тебе љути што брукаш фамилију. Постајеш спор,
досадан, предвидив, омражен. Говориш глупости и, што је
најгоре, понављаш се.
И још нешто: пораз некада можеш да предосетиш, а
некада ти се догоди као снајпер неопрезном војнику. Ово друго је
горе. Више се мучиш. Дуже опорављаш. Скупље кошташ екипу
која тада мора да те носи и да те теши док поново не станеш на
ноге. Прошле недеље смо изгубили у 75-ом минуту. Незаслужено.
Неваспитано. Мимо сваке логике. Антицивилизацијски. Само је
једна лопта, кроз шуму ногу, погодила тамо где највише боли. Да
су је питали ко је шутнуо – ни она не би знала, толика је гужва
била. Истог тренутка и навијачима, и трибинама, и околним
брдима, и птицама затеченим у прелету – било је јасно да голова
више неће бити и да је Јединство са Уба изгубило утакмицу. Ја
сам, као што обичавам у таквим ситуацијама, поново мало умро.
Сантиметар или два... Па шта, рећи ће објективни посматрачи,
сантиметар-два, и није неко умирање, кратко је... Није, слажем се.
Али сантиметар по сантиметар... `Оће да се накупи.

КРОЗ МИОНИЦУ
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НАЈБОЉИ МИОНИЧКИ ЂАЦИ КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА

ЗА НАГРАДУ
ЛЕТОВАЊЕ У ГРЧКОЈ

АКРЕДИТАЦИЈА
НА ТРИ ГОДИНЕ

Председник општине Мионица
Бобан Јанковић је недавно организовао
пријем за десеторо најбољих осмака и
средњошколаца са подручја Општине,
који су за одличне резултате у досадашњем школовању од локалне самоуправе награђени летовањем у Лептокарији у Грчкој. Делегацију одликаша су
предводили носиоци дипломе Вук
Караџић и ђаци генерације мионичке
ОШ ''Милан Ракић'' Јована Рафаиловић
и рајковачке ОШ ''Војвода Живојин
Мишић'' Јелена Рулић у пратњи руководилаца све три овдашње образовне
установе.
- Од општине Миониц а сте за
постигнуте резултате награђени бесплатним летовањем, као подстрек да

наставите истим путем. Лепо се проведите на грчком приморју, а када се од
септембра вратите у школске клупе
трудите се да током даљег школовања
што боље овладате потребним знањима и вештинама како би били тражени у
струци којој се посветите-поручио је
одликашима први човек мионичке
општине Бобан Јанковић.
Наградно летовање, које по завршетку школске године традиционално
годинама уназад, својим најбољим ђацима, дарује мионичка локална самоуправа, овог пута је заслужило петоро
осмака из ОШ ''Милан Ракић'' Мионица,
двоје из ОШ ''Војвода Живојин Мишић''
Рајковић, као и три најбоља ученика
Средње школе Мионица.
А.К.

Одликаши на пријему код председника Општине

У ВРУЈЦИМА ОДРЖАН 11. САБОР НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА

“ВРУЈАЧКИ ИЗВОРИ“
Удружење ''Завичајно друштво
Врујци'' је по 11. пут организовало
Сабор народног стваралаштва ''Врујачки извори''. Покровитељ Сабора је
била општина Мионица, а ова традиционална манифестација је и ове
године одржана на платоу испред Дома
здравља у Бањи Врујци.
У преподневним часовима је одржан парастос погинулим ратницима из
овог краја у Првом светском рату и
отварањем тематских изложби које су
приређене на простору испред Дома
здравља. Изложбени програм је један
од заштитних знака Сабора, а овог пута
изложбе су биле посвећене јубилејима
200. годишњице од Другог српског
устанка, 160. годишњице од рођења
војводе Мишића и 100. годишњице од
''Албанске голготе'' у Првом светском
рату. У сајамском делу се на штандовима Сабора представило тридесетак

излагача. Најзаступљенији су били мајстори ручних радова, произвођачи
здраве хране, цвећа и украсног биља,
али било је и лицидера и других занатлија. Вечерњи програм је започео
поздравном речи председника општине
Мионица Бобана Јанковића, који је
бројним посетиоцима пожелео добродошлицу на традиционалну врујачку
манифестацију. Овогодишњи културноуметнички програм су обележили
наступи културно уметничких друштава
''Кондир'' из Мионице, ''Лука Спасојевић'' из Љига, ''Бисерница'' из Дубља,
''Јелече'' из Новог Београда, Момчило
Тешић'' из Пожеге, а наступили су и
Изворна певачка група ''Црнућанка'' из
Го р њ е г М и л а н о в ц а , к а о и б р о ј н и
интерпретатори изворних народних
песама, инструменталисти на двојницама, хармоници и виолини, песници и
здравичари.
А.К.

Богат културно-уметнички програм

Дом здравља Мионица је
недавно, од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије,
акредитован на три године, након
спољашњег оцењивања квалитета
рада мионичке здравствене установе
на основу примене оптималног нивоа
утврђених стандарда рада.

Дом здравља Мионица
Процедуру оцењивања је спровео Тим за спољашње оцењивање и
подразумевала је презентацију Дома
здравља Мионица од стране органа
управљања, уз преглед документације, анализу просторних капацитета и опремљености зграде медицинском опремом, као и разговоре са
руководством здравствене установе,
пацијентима и запосленима. На завршном састанку су изнети прелиминарни резултати обављене акредитацијске посете, а сада је стигла и
коначна оцена којом руководство и
запослени у мионичкој здравственој
установи могу бити врло задовољни.
Треба истаћи и да су током припрема за акредитацију извршени
бројни радови, па је између осталог
Дом здравља комплетно окречен,
сређен је простор за стерилизацију,
извршене су поправке на водоводним и електричним инсталацијама,
уређене су просторије за рад
патронажне службе, као и просторије
у које је пресељена служба гинекологије (бивша медицина рада), постављен је инфо-пулт у холу у приземљу
и извршено је уређење површина око
зграде установе.

ВОДОВОД У ДУЧИЋУ

ПРОШИРЕНА
РАЗВОДНА МРЕЖА
Половином овог месeц а су
завршени радови на проширењу
разводне водоводне мреже кроз село
Дучић у дужини од 1,1 километар.
Радове у овом мионичком селу
финансирала је општина Мионица
буџетским средствима у износу од
милион динара, а извођач радова је
ЈКП ''Водовод Мионица'' уз надзор
''Дирекције за уређење и изградњу
општине Мионица''. Према најавама
извођача ових дана ће почети и активности на прикључењу нових корисника, тако да је врло близу дан када
ће вода са општинске мреже по први
пут потећи из чесми педесетак мештана дела Дучића који до сада није
био обухваћен организованим водоснабдевањем.
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ЈАЛОВИЧКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА 38.САЗИВ

ТРАДИЦИЈА И КВАЛИТЕТ
И ове године под покровитељством Министарства културе Републике Србије, Општине Владимирци и Библиотеке "Диша Атић", у периоду од 1. до 11.
августа, одржан je 38. сазив Јаловичке ликовне
колоније. Учешће на овом сазиву узели су: Saija
Kassinen из Финске,Мeri Linna из Финске, Иван Бон,
Оливера Парлић, Вендел Ваштаг и Горан Деспотовски
из Србије, Владимир Фрелих, Ана Петровић и Игор
Лоињак из Хрватске, док је Бранислав Николић из
Србије био селектор изложбе.

ВОДА
ЗА ПИЋЕ

ПРЕД РЕШЕЊЕМ

Владимирчани су, овог лета, имали велике
проблеме са водом и то не само оном за пиће.
Проблеми са пуцањем цени и несташицом
решени су постављањем паралелних цеви, Ипак,
три села, која су, својевремено остала ван
система општинског водовода и даље кубуре са
пијаћом водом.
У Прову су избушена три бунара која су
већ у функцији (преостала је, још, изградња
локалне мреже), Драгојевац је добио један бунар,
док је Звезд остао за решавање у наредном
периоду, каже Милорад Милинковић, председник
општине Владимирци.

ПРОВО БЕЗ ВОДОВОДА

БУНАРИ СЕ ПУНЕ
ИЗ ЦИСТЕРНИ
У Прову, где живи две и по хиљаде становника,
најтеже је било овог лета јер су бунари у домаћинствима
пресушили. Мештани су се снабдевали из две бушотине
које су ургентно ископане, не знајући да ли је вода
исправна и какав је њен квалитет. Осим тога поставља се
питање о квалитету воде која се из дотрајалих цистерни,
које нису прављене за ову намену, сипа у сеоске бунаре, а
онда користи у домаћинству.

ПРЕД ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

КОМПЛЕТИ ЗА ПРВАКЕ
И АМАДЕУС БЕНД
Општина Владимирци је, по први пут ове године,
обезбедила комппетан школски прибор за све ђаке
прваке на својој територији.
Свечана подела ће се обавити у четвртак 27.
августа 2015. године, у 19,00 часова, на базенима у
Владимирцима, а вредне поклоне ће уручити председник општине Владимирци Милорад Милинковић.
После свечаног дела биће приређена велика журка
уз концерт Амадеус бенда, од 20.30 часова.

Амадеус бенд

SERVIS ŠTAMPAČA - PUNJENJE TONERA

Прово, обала реке Саве
Двадесет први век у Прово као да није стигао, јер
мешатни воду и данас довлаче у цистернама. Испред
неуређене бушотине чекају по неколико сати да би се
обезбедили за тај дан. Из зарђалих цистерни ту воду
касније сипају у бунаре и користе у домаћинству.
„Ову воду они возе кући и сипају у бунаре. То су
бунари површинске воде која је помешана са фекалијама
из септичких јама, осоком од стоке и остацима од прскања,
хербицидима и пестицидима“, каже мештанин Прова
Живко Швабић.
Донедавно, било је још горе. Бушотинама које су
ископане пре месец дана, током највећих суша, мештани су
се обрадовали, јер пре тога сналазили су се како је ко
успевао, јер кроз ово село, као ни кроз суседна два, никада
није прошла водоводна мрежа.
„Нисмо још сигурни да ли је за пиће или није, али
користе да се окупају и за стоку, јер да није овога, морали
би да узимају из Саве“, каже Зоран Николић, председник
МЗ „Прово“. Воду, за коју не знају ни да ли је исправна на
изворишту, нити каква је после пресипања из цистерни,
поједнина домаћинства користе и за пиће.
„Нико од нас не зна каква је та вода нити да ли је неко
испитивао. Ми морамо да пијемо каква је да је“, каже Горан
Поповић.
„ Ја пијем, иако не би требало“, каже Гојко Поповић.
„Пијем, али се бринем за здравље“, додаје Живорад
Поповић.
У реду чекају и по неколико сати, и тако сваки дан.
„ Сви смо забринути. Воде су нам катастрофа. Ко мора
он пије, а они који имају новац, купују“, каже Радиша
Иванковић.
Још теже је онима који немају цистерну, па зависе од
добре воље комшија.
„ Ја морам да узмем од комшије и цистерну и трактор
и да дотерам воду“, каже Душан Иванковић.
Мештани кажу да је свака власт заборављала ово
село, те да никада није урађен поројекат водоснабдевања.
Иако забринути и разочарани док чекају у реду за воду,
мештани Прова не губе наду да ће водоводна мрежа стићи
и у ово село.
Преузето са www.b92.net
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Lajkova~ka panorama

НАКОН ПЕТНАНЕСТ ГОДИНА УКЛОЊЕНО РУГЛО ИЗ ЦЕНТРА ВАРОШИ

НЕМА ВИШЕ
“ЖЕЛЕЗНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ“
Социјално угрожени становници Колоније, махом ромске
националности, исељени су и збринути на другим локацијама.

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

ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
82 ОДСТО
Скупштинa општине Лајковац је на 29.
седници, одржаној 7.августа, усвојила Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за период јануар-јун 2015. године. Извршење буџета је чак 82 одсто, о чему је говорила
Андријана Ђогић, шеф Одељења за буџет и
финансије:
- У односу на план, остварење прихода из
буџета је 82 одсто, а укупно остварење прихода
из свих извора је 70,35 одсто. Ако се осврнемо
на структуру, порески приходи чине 67,3, од
осталих се истиче накнада за заштиту и унапређење животне средине, као и накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних
ресурса.
На рачуну општинског буџета 30. јуна било
је 756 милиона динара. Наплата надокнада је 82
одсто - од планираних 563 наплаћено је чак 396
милиона динара. Најмање извршење буџета је
у плану инвестиција, код Дирекције за уређење
и изградњу, што ће бити кориговано у другој
половини године када се очекује реализација
великих пројеката попут изградње вртића и
пливачког базена. Председник Бојичић очекује
да ће у 2016. години бити пренетих радова, а
интерес је да их што више буде уговорено у
овом периоду, укључујући велике пројекте и
отворене тендере.
Одборници су донели и Одлуку о прибављању у јавну својину општине непокретности
за потребе изградње постројења за пречишћавање отпадних вода за насељено место Словац, односно катастарске парцеле на којој би
изградња постројења требало да почне у
септембру.
Скупштинa општине Лајковац је на овој.
седници усвојила планска документа из области заштите животне средине и одрживог
развоја. У питању су Програм заштите животне
средине општине Лајковац за период 20152024. године, Програм енергетске ефикасности
општине Лајковац, Програм примарне селекције отпада општине Лајковац и Стратегија
локалног одрживог развоја општине Лајковац
2015-2025. године. Ови документи били су на
Јавном увиду од 9. до 29. јула. Усвајањем
стратешких докумената Општина Лајковац
наставља тренд дугорочног планирања заштите животне средине.
Допунска тачка дневног реда био је
Програм обнове објеката јавне намене имајући
у виду да је Канцеларија за обнову и развој
Владе Србије одобрила реконструкцију два
важна путна правца оштећена у прошлогодишњим поплавама: један према Вировцу, а
други у делу „триангле“.

У центру Л ајковца, ових дана,
завршено је рушење старе железничке
колоније дуж главне улице, паралелно
са пругом Београд-Бар. Иако су ту генерације железничара провеле радни и
животни век и везани су за овај објекат,
већ одавно насеље је постало право
ругло Лајковца и потпуно неусловно за
нормалан живот.
Наиме, у ове објекте су пре 15-ак
година смештене социјално угрожене
категорије становништва, махом
ромске популације. Они су, почетком
августа, исељени на локације које су
сами обезбедили, а за оне који то нису
могли општина Лајковац је обезбедила
контејнере са прикључцима за струју и
осталим условима потребним за живот.
По речима Андрије Живковића,
заменика председника општине Лајковац, сада су услови за живот ових људи
много бољи и хуманији од досадашњих.
- Материјал који остане од рушења
колоније биће, пре свега, додељен
социјално-угроженим лицима и лицима која су претрпела штету након прошлогодишњих поплава. На овај део
колоније надовезује се и решавање
имовинско правних односа са ЈП
Железнице Србије којим би се уредили
делови испод пруге познати као “Триангла“ ( улице Димитрија Туцовића,
Марка Краљвића и Церска ). У сарадњи
са канцеларијом за обнову и развој
конкурисаћемо за обнову два пута који
су претрпели оштећења у прошло-

Председник општине Живорад
Бојичић наглашава да ће на простору
Колоније убудуће бити паркинг. Временом, ако се постигне договор са ЈП Железнице Србије, од тог дела па до аутобуске станице биће урађен Трг железничара и Железнички музеј.
годишњим поплавама, а то су деоница која
спаја Лајковачку пругу са улицом Димитрија Туцовић и некатегорисани пут у Марковој Цркви од скретања за Сретеновиће до
Вировца- наглашава Живковић.
Начелник Општинске управе Живота
Молеровић каже да је било по т ребно
петнаест година да се неко сети да власт не
служи само себи, већ грађанима, напомињући да је актуелна локална власт на један
социјално одговоран начин приступила
рушењу колоније и уређивању овог простора. Како је истакао, рушењем Колоније
Лајковац ће коначно стећи предуслове да
буде једна лепа варошица.
Милован Миловановић

БОЈИЧИЋУ ДОДЕЉЕНО НАЈВИШЕ
ПРИЗНАЊЕ ЕПАРХИЈЕ ВАЉЕВСКЕ
На дан обележавања Огњене Марије,
славе вароши Лајковац, свету архијерејску
литургију у Храму Светог Димитрија, водио је
владика Милутин, који је председника општине
Лајковац Живорада Бојичића одликовао Орденом светог владике Николаја, највишим признањем Епархије ваљевске, који су до сада
добили председник Србије Томислав Николић
и председник Републике Српске Милорад
Додик.

НАСИПАЊЕ ПУТЕВА
Живорад Бојићић

У сарадњи са РБ Колубаром настављено
je насипање локалних и некатегорисаних
путева у месним заједницама Бајевац, Доњи
Лајковац, Јабучје и Пепељевац.

Радове је обишао земеник председника општине Лајковац Андрија Живковић

27.август 2015.г.

КОД ЈОЛИЋА ВОДЕНИЦЕ

29. И 30.АВГУСТА,
ИСПРЕД ГРАДСКЕ КУЋЕ

НОВА ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ
Лајковчани сада могу да вежбају и на свом омиљеном
одмаралишту крај Колубаре
Председник Општине Лајковац
Живорад Бојичић отворио је теретану
на отвореном поред Колубаре, код
Јолића воденице. Пројекат изградње
овог објекта припремила је Канцеларија за младе општине Лајковац, а
одобрило и финансирало Министарство омладине и спорта, уз учешће
Општине Лајковац.
На овај начин, уз теретану фирме
„Кока Кола“ поред Хале спортова и
л а ј ко вач к и х ш кол а , с т во р е н а ј е
могућност да Лајковчани вежбају и на
свом омиљеном летњем одмаралишту крај Колубаре. То ће свакако
младим Лајковчанима бити интересантно преко лета и јесени, кад год то
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време дозволи. Леп призор био је
видети на отварању младе људе
обучене у мајице „Дан младих“ како
вежбају на пешчаном терену и справама.
Председник Живорад Бојичић
изразио је задовољство због постојања још једног спортског објекта у
Лајковцу, а његов заменик Андрија
Живковић најавио је постављање
справа у сеоским срединама, обзиром да млади у тим срединама мањкају са понудом спортских и сличних
садржаја. Обилазећи терен уочено је
да услове за уређење тог простора
најпре испуњава Месна заједница
Бајевац.

УЛИЧНИ
БИОСКОП
У оквиру манифестације “Street
cinema“, која ће трајати два дана,
Културни центар “Хаџи Рувим“
организоваће пројекцију два филма
испред градске куће у Лајковцу.
Субота, 29.август (21 час):

СТРЕЛАЦ (GUNMAN)

Режисер светски успешне франшизе
Такеn (96 сати) претвара Шона Пена у
нову акциону звезду!
Глумци: Sean Penn, Javier Bardem,
Idris Elba
Режисер: Pierre Morel
Недеља, 30.август (21 час):

КАД СВАНЕ ДАН

Лајковац богатији за још један спортски објекат

ПСД “ЋИРА“ ЛАЈКОВАЦ

НЕЗАБОРАВНО ДРУЖЕЊЕ
У ОВЧАР БАЊИ
Лајковчани неприкосновени у такмичарском делу
Међународног слета железничких планинарских друштава
Планинарско друштво “Ћира“
Лајковац учествовало је у Овчар бањи,
крајем јуна, на Међународном слету
железничких планинарских друштава
у организацији ПСД “Железничар“
Шид. У конкуренцији 230 учесника и
друштава из Босне, Мађарске, Словеније, Хрватске и Србије, лајковчани су,
са своја 42 такмичара, били најмлађе
али и најуспешније друштво.
Чланови ПСД “Ћира“ су у оквиру
такмичарског програма (скок у даљ,
бацање камена са рамена, надвлачење
канапа, игра спретности...) били неумољиви. Скакали су као из катапулта,
избацивали, вукли као лајковачка
парњача некада возове. На крају, када
су сабрани резултати, сва четири
пехара завршила су у лајковачкој
витрини.
Ипак, најупечатљивији утисак
лајковачких планинара са ове манифестације био је успон на Каблар, дан
раније. По речима председникa ПСД
“Ћира“ Владана Јаковљевића, стаза
није била захтевна, ни кондиционо, ни
технички. Поглед са врха на прелепу
околину и меандре реке Мораве био је

импресиван. Природа и љубав према
планинарењу објединили су групу од
стотинак планинара из бивше Југославије и Мађарске, а пријатно
дружење овековечели су многобројним фотографијама које остају да
их сећају три незаборавна дана.
М.М.М.

Филм је прича о професору
музике у пензији, Миши Бранкову,
који под необичним околностима
открива своје право порекло. На
месту где је некада био нацистички
логор за Јевреје у Другом светском
рату, радници случајно проналазе
лимену кутију са документима коју је
далеке 1941. године закопао логораш
Исак Вајс...
Глимци: Мустафа Надаревић,
Мето Јовановски, Мира Бањац, Нада
Шаргин, Небојша Глоговац, Предраг
Ејдус, Тома Јовановић, Властимир
Власта Велисављевић и Зафир
Хаџиманов.
Режисар: Горан Паскаљевић

Са Каблара за успомену
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ОБРАЗОВАЊЕ

27.август 2015.г.

ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА

БЛИЖИ СЕ ПОЧЕТАК
Школска година трајаће од 1. септембра до 15. јуна, за осмаке
до 31. маја. На зимски распут ђаци ће ићи два пута. Прво
полугодиште завршава се 29. јануара наредне године.
Према календару Министарства
просвете, нова школска година, почиње
у уторак 1. септембра, а завршава се у
среду 15. јуна 2016. године. Ученици
осмог разреда, због припрема за полагање мале матуре, редовну наставу
завршиће у уторак 31. маја. Уручивање
сведочанстава ученицима осмог разреда, планирано је за 10. јун 2016. године, а осталим основцима, већ традиционално, 28. јуна.
Прво тромесечје трајаће до 30.
октобра. Ученици ће на зимски распуст
ићи два пута. Први део зимског (Божићног) распуста почиње 31. децембра

(четвртак) и траје до 10. јануара
(недеља). После паузе од 11 дана, ђаци
ће похађати наставу још две и по
недеље, након чега ће уследити завршетак редовне наставе у првом
полугодишту, 29.јануара. Други део
зимског распуста трајаће до 17. фебруара. Оваквом поделом, прво полугодиште (98 радних дана) ће трајати дуже
него друго (82 радна дана). Ученици ће у
првом полугодишту имати и три слободна дана у новембру (9,10. и 11. новембар), а у другом полугодишту нерадни
дани ће бити 28,29. и 30. април, 1, 2. и 3.
мај.

Двориште Основне школе “Милан Муњас“ Уб

РАД СМЕНА У ШКОЛАМА
ОШ „Милан Муњас“, као и две
средње школе на Убу, раде у две смене,
које су међусобно усклађене. У уторак,
1. септембра, у 7,20 часова први ће у
ђачке клупе сести ученици парне смене
(2,4,6. и 8. разред), док ће ученици
непарне смене у школу ићи у поподневну смену, од 13 часова. Једино ће
ученици петог разреда доћи сат времена раније, како би присуствовали
прозивци на улазу у школу и расподели

по одељењима. Ученици првог разреда, присуствоваће прозивци у холу
школе, у 13 часова.
Настава у Гимназији „Бранислав
Петронијевић“ почиње у 07,05 часова, а
у Техничкој школи „Уб“, у 13,15 часова, с
тим што ученици прве године морају
доћи петнаест минута раније како би
присуствовали прозивци и расподели
по одељењима.

ЦЕНЕ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА
У УБСКИМ КЊИЖАРАМА

МОЖЕ
И НА РАТЕ
Ближи се крај распуста, сумирани су трошкови са летовањa, а већ
нас чекају нови издаци - куповина
уџбеника и неопходног школског прибора. Трговински ланци, у августу
месецу, понудили су пензионерима и
родитељима школараца разне акције,
како би олакшали куповину школског
прибора за који је, како наводе медији,
потребна просечна месечна плата. На
Убу, поред трговинског ланца „Idea“ и
кинеских радњи, у понуди је разнолик
асортиман школског прибора који можете купити на рате, у четири веће
књижаре.
У књижари „Биро Комерц“ цене
свезака А5 коштају од 18 (мек повез)
до 200 динара (тврд повез). Формат
свеске А4 креће се од 38 до 300 динара, оловке су од 10 до 65 динара,
гумице од 10 до 70 динара, блок број 5
кошта 65 динара, пернице су од 200 до
800 (празне) и од 900 до 1.550 динара
(пуне). Ранчеви коштају од 2.100 - 5.000
динара, а робу дају на чекове и рате.
У књижари „ТОП-ТИМ“, свеске
формата А5 коштају од 15 до 80 динара (мек повез), А4 су од 50 до 210 динара, оловке су од 20 до 125 динара,
гумице од 10 до 90 динара, блок број 5
од 75 до 190 динара, пернице су од 210
до 2.500 динара, а ранчеве можете
бирати по цени од 700 до 9.000 динара
и то у шест месечних рата.

НАКНАДНИ ПРИЈЕМНИ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ
ШОМО „Петар Стојановић“ одржаће у петак 28. августа, од 10 до 12
часова, накнадни пријемни, за све
заинтересоване дечаке и девојчице
узраста до 10 година. Места има за све
инструменте, као и за припремни програм, осим за класу гитаре. Деца која
желе да усаврше свој таленат могу да

ДМИ ЧУЧУГЕ

полажу пријемни испит за место у некој
од вокално-инструменталних класа:
клавир, виолину, флауту, кларинет,
хармонику и соло певање за које је
потребно имати 15 година, због мутирања и сазревања гласа. Накнадни упис
је могућ до 10. септембра.
Д.Капларевић

ЛЕТЊИ КАМП У НОВАЦИМА

Друштво младих истраживача
Чучуге, реализовало је свој традиционални летњи истраживачки камп у
Новацима од 3. до 7. августа, уз учешће
петнаест чланова и велику помоћ партнерске организације Црвени Крст Уб.
На кампу су обрађиване теме из
области историје, етнологије и екологије,
а младима и грађанима подељен је
материјал Црвеног Крста у оквиру акције
против алкохолизма. Одржана су два
предавања на тему загађеног ваздуха, где
је предавач био др. Славиша Ђукановић,
и из историје на тему “Складиште оружја
и муниције (барутана) у Новацима“, где је
предавач био учитељ и велики
познавалац историјских прилика нашег

краја Милош Тешић. Код теренских
истраживања из екологије урађене су
две врсте анкета са грађанима, везано за
еколошка загађења овог краја и за
генетски модификовану храну. Из
области етнологије настављен је вишегодишњи пројекат „Народна архитектура“.
ДМИ Чучуге још једном је
реализовало акцију без финансијске и
друге помоћи Општине, а уз лично
учешће чланова.
Истраживачи се захваљују колективу и руководству ОШ „Милан Муњас“
Уб, на разумевању код коришћења
објекта основне школе у Новацима.

Б.Павловић

Књижара “Ната“
Књижара “Ната“ робу даје на три
рате, а свеске можете купити по цени,
за А5 формат од 25 до 82 динара, А4
кошта од 50 до 163 динара, оловке су
од 20 до 88 динара, хемијске оловке од
12 до 60 динара, гумице од 20 до 97
динара, блок број 5 кошта 69 динара,
пернице су од 150 до 370 (празне), а од
700 до 2.460 (пуне). Ранчеве можете
купити по цени од 860 до 5.880 динара.
Новоотворена књижара „Негић“
у понуди има свеске А5 од 25 до 95
динара, А4 од 50 до 200 динара,
оловке су од 12 до 80 динара, блок
број 5 од 55 до 75 динара, темпере од
279 до 520 динара. Цене перница су од
190 до 2.990 динара, а ранчеви су од
2.500 до 5.000 динара.
У свим књижарама је одлична
понуда школског прибора и ранчева
(разних величина, димензија и боја),
које можете купити у неколико рата, а
цене варирају у зависности од квалитета и бренда.
Д.К.

НАШЕ ТЕМЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“

У НОВОМ СЈАЈУ
Завршена реконструкција
крова. Вртић добија нову
фасаду зелене боје и
котларницу. Уписано 422 деце,
распоређено у 18 група. На
терену ће радити 16 група.
Предшколска установа „Уб“, радну
2015/16. годину почеће у новом сјају,
захваљујући норвешкој и јапанској амбасади, које су помогле реконструкцију крова,
постављање нове котларнице и спољне
изолације на старом делу зграде. У току ове
недеље малишани не похађају вртић, да би
били довршени сви радови неопходни за
боравак у просторијама вртића.
- Радови су готови 99 одсто. Долазе
нам сви из УНОПС-а 27. августа, због примопредаје. Вредност радова реконструкције крова је 7.200.000 динара и то је
донација Норвешке амбасаде. Котларницу
и изолацију са по три милиона динара је
донирала Јапанска амбасада. Чекамо да
стигне котао и да се све повеже. Цеви су
постављене. Радове контролишу машински, електро и грађевински надзор. У кухињи спуштамо плафоне, постављају се
гипсане плоче на плафон, кречи се, перу се
теписи, распрема се – објашњава директорка вртића Гордана Милосављевић
Марковић.

27.август 2015.г.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ВАШИ УТИСЦИ О НОВОЈ ЗГРАДИ
И УСЛУГАМА СТАНИЦЕ ПОЛИЦИЈЕ НА УБУ ?
Милета Париповић, Кожуар:
- Моје искуство у новом амбијенту зграде Полиције је
јако позитивно. Нисам чекао дуго, релативно брзо сам
завршио посао због кога сам овде. У односу на старе просторије, повољнији су услови рада. На услуге запослених ја
лично немам примедби. Нема дугих редова, простор је већи,
зна се ко је кад на реду и што је најважније нема дужег задржавања. Хигијена је на завидном нивоу што није небитно.
Мислим да је велика предност и за запослене, а и за људе који
траже њихове услуге, што је сама зграда изолована од центра
и премештена на нову локацију.

Милорад Љекочевић, грађ. инж. из Уба:
- Услови за рад можда су добри, али за људе који
чекају да нешто заврше- то је очај. Гужва је иста као и пре, 15
људи чека у реду и нико се не помера. Ја чекам већ два сата.
По мени, проблем је што само једна радница ради на шалтеру за личне карте, а ту је највећа гужва и треба да се ангажује,
по потреби, бар још једно лице јер на друга два шалтера за
пасоше и регистрацију возила нема толико посла. Ако на
једном шалтеру чека 20 а на друга два само пар људи,
ситуација је више него јесна и зна се шта ваља чинити да се
избегну дужа чекања. Тотално је неправилна прерасподела
посла међу запосленима, то је моје мишљење.

Мирослав Иванић, радник из Такова:
- Данас сам први пут у новим просторијама зграде
полиције и могу пренети позитивне утиске. Услови за рад су
јако добри. Нема дугих редова, бар у време кад сам ја дошао
овде. Завршио сам јако брзо, шалтерски радници су
расположенији него пре. Све у свему, влада нека друга
атмосфера него на месту где су раније обављали исти посао.
Простор за странке је знатно већи, само мислим да би требало додати више столица за седење за људе који чекају на
услугу, то је моја једина замерка.

Дарко Гавез, возач из Уба:

Завршни радови
на фасади убског Вртића
Радна година почиње 1. септембра.
Предшколци, да би добили потврду за упис
у основну школу (уверење), морају да похађају вртић, минимум, 120 радних дана, како
би савладали неопходан предшколски
програм. Од додатних активности у оквиру
посебног програма, деци у вртићу биће
бесплатно органозовани часови музичког и
енглеског језика. Предшколска установа
„Уб“ званично је добила музичког сарадника – Наталију Поповић.
У новој радној години, вртић ће похађати 422 деце, која ће бити распо-ређена у
18 група: четири јаслене групе, три млађе,
две средње, једна мешовита, три старије,
три целодневне предшколске и две
четворочасовне предшколске групе. На
терену радиће 16 група, са укупно 120 деце.
У неким селима, неће бити деце у предшколском програму (Паљуви, Стубленица,
Мургаш, Вукона), јер деце тог узраста или
нема или су родитељи одлучили да децу
упишу на Уб, иако им за то путни трошкови
неће бити надокнађени. Од шесторо деце у
Гвозденовићу, поново је формирана група,
после дужег времена, као и у Бргулама, где
је прошле године било само једно дете. Д.К.

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Јавите нам на: 064/2180-588 и 064/484-20-50
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- Нова зграда Полиције је јако лепо урађена, унутрашњи ентеријер такође, на то немам примедби. Значи, услови
за рад су одлични, али услуге запосленог особља нису на
задовољавајућем нивоу. Ја већ четврти пут долазим из
Београда да урадим личну карту за дете и нисам завршио.
Чекања су по 4-5 сати, док запослени стално имају неке паузе.
Свака од странака има своје обавезе, узме слободан дан да
заврши неки посао и не успе. Овде под хитно мора нешто да
се мења у начину рада са странкама. Мислим да би начелник
лично, понекад требао да изађе из канцеларије и надзире рад
службеника, укаже им на грешке и евентуално покаже како се
ради са странкама. Ово је мало место и влада политика
незамерања, то је по мени главни узрок свих проблема.

Радојица Милић, радник из Чучуга:
- Мислим да је, што се организације тиче, много боље
него пре, али знате да увек може боље. Службеници на шалтерима могли би да буду мало љубазнији и можда увести неки
нови начин пријема странака како би се тачно знало ко је кад
на реду, просто да се избегну сукоби међу ионако нервозним
грађанима који чекају. Једноставно, да се изврши правилна
прерасподела посла на шалтерима, како би се смањили
редови, то је у овом тренутку неопходно.

Снежана Срећковић, трговац из Врела:
- Овде је само зграда много лепша и сам амбијент у
оквиру ње, све друго је непромењено. Особље које ради на
шалтерима је апсолутно исто, чак су задржали исти однос
према странкам. Искрено, очекивали смо нови простор, боље
услове за рад, више расположених лица на шалтерима, али
од тога ништа. Редови су остали исти, чекање сатима такође,
а људи су незадовољни брзином пружања услуга. Мислим да
је проблем у мањку радника, сам проток података је спор и
чекања су неминовна. Ја не видим бољитак, једино што ће зимус бити топлије и пријатније странкама у дугим редовима...

Зоран Лукић, возач из Кожуара:
- Услови за рад у овој згради су неупоредиво бољи
него на старој локацији и то је једина разлика. Што се услуга
тиче, ништа брже се не завршава него пре. Лично мислим да је
проблем у застарелој опреми, компјутери споро обрађују
податке, значи- систем је одговоран. Није то баш све ни до
службеника, мада моје искуство није баш похвално.Једино је
добро што нема проласка на неке споредне улазе већ смо сви
у истом кошу. Испред зграде недостаје корпа за отпадке, што
мислим да је неопходно оваквом објекту.
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УБСКЕ ТЕМЕ

27.август 2015.г.
Мирослав Селаковић

ФАЉИНИ ДАНИ 2015.

У ИЗДАЊУ
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

НИЈЕ ЗАБОРАВЉЕН
Убљани се сећају свог највећег суграђанина
који је поставио темеље за овај град
У недељу, 16.августа, поштоваоци Мирослава Селаковића
Фаље, председника убске општине
из седамдесетих и почетка осамдесетих година прошлог века, сакупили су се да још једном одају почаст
човеку који је поставио темеље
модерног Уба. Повод је био 17.август,
Фаљин рођендан. У пријатном
амијенту ресторанске баште на ободу новог трга, успомене на великана
су евоцирали Драгиша Сретеновић,
Јордан Теодосић, Милан Јаковљевић, Томислав Бошковић, Душан
Париповић и други, а изјаву за локалне медије дао је и Драган Јелић,
председник Скупштине општине Уб:
- Ова средина, свакако, дугује
да, на посебан начин обележи допри-

нос Мирослава Селаковића,-нагласио је Јелић. -Већ
на првој наредној
седници локалног парламента планирали смо да буде донета одлука о
додели посмртног признања, али
мислим да би данас требало да
покренемо инцијативу да се подигне
спомен биста, додели назив једне
улице и слично. Именоваћемо, такоће, и посебну комисију за давање
назива у убској општини.
Овај предлог је једногласно
подржан са посебним нагласком да
ће се идуће године навршити 30 година од смрти Мирослава Селаковића.
М.М.

ДВЕ КЊИГЕ
ЗАВИЧАЈНИХ
АУТОРА
Б о г а т а и з д а вач к а д е л а т н ос т
Градске библиотека „Божидар Кнежев и ћ ” н а с т а в љ е н а ј е и о ве год и н е
штампањем две нове књиге завичајних
аутора.
Прва, под насловом „Ритмови”
Драгана Попадића (1955), библиотекара
у овој установи и бубњара са стажом од
преко 40 година у убским рок групама и
аматерским друштвима, садржи нотни
материјал за бубњеве, подједнако користан за почетнике и искусне музичаре.
Попадић је материјал бележио постепено, за сопствене потребе, у току
усавршавања, тако да је у књигу сабрао
ритмове које воли да слуша, распоредивши их у седам музичких стилова:
џез, џез-рок, реге, рок и поп, хеви метал,
латино и ритмови народне музике.
Велику помоћ приликом писања књиге
„Ритмови” (двојезично српско-енеглеско броширано издање) пружио му је
београдски бубњар Марко Ђорђевић,
један од најпознатијих и најпризнатијих
џез музичара са ових простора.

Сећање на
Фаљу

УБСКИ ГРАФИТИ 2015

ДУША УБА
НА ДЛАНУ

Тома Бошковић, Милан Недељковић,
Мирослав Перишић и Аца Обрадовић

Још једном, на базенима, оживеле
седамдесете године прошлог века
Трећи пут, од 2008.године до ове,
одржан је колажни сценски програм Убски
графити аутора Милана Миловановића. У
сарадњи са музичарима Миланом Јаковљевићем Ћелом и Слободаном Матовћем Матом, глумцима аматерског позоришта ’’Раша Плаовић’’ (Аца Тадић, Влада
Тадић, Зоран Савковић, Драгана Јанковић, Милена Илић и Воја Раонић) и гостима Жикицом Милошевићем, Радованом Пулетићем и Проф. Др. Миланом
Недељковићем, Миловановић је приказао ‘’душу Уба’’ из друге половине прошлог века, са акцентом на седамдесетим.
Сценски програм је био праћен сликама
на видео биму. Тако су, на платну по прод-

Јулујана Марјановић Јовичић

ефиловали незаборавни ликови Жике бабице, Веселе,
Пирића, Зизе, Зубеце, Пекоса
Ере Ањцике, Дула Хемфрија,
Дадуле, Шумарка, Фаље, Бороње, Канде, Окале, Бокина...
Аплаузе су добили и вокални
солисти Ћела и Мате, монолог
Р а д о ва н а П у л е т и ћ а к а о и
импресије Проф. Др. Милана
Недељковића, док је Жикица
Милошевић, ‘’Небеским Убом’’
М.М.
измамио и понеку сузу.

Сећања која
душу крепе

Друга књига, која је угледала светлост дана у овој години, је поема „Милешева у сновима” Милана Босиљчића
(1948), професора српског језика и
Убљанина са местом пребивалишта у
Београду. У питању је луксузно опремљено и богато илустровано издање у
тврдом повезу, за чији је репрезентативни изглед најзаслужнији Ваљевац
Иван Дак Митић, који потписује ликовнографичку опрему. Босиљчић је пре ове,
објавио шест збирки поезије, а највећу
инспирацију и поетско надахнуће, према
сопственим речима, проналази у завичају, „питомој благородној и распеваној
Тамнави”.
Књигу „Ритмови” Драгана Попадића библиотека је објавила заједно са
београдским „Јасеном”, док је коиздавач Босиљчићеве „Милешеве у сновима” Установа за културу и спорт.
Директорка Градске библиотеке
„Божидар Кнежевић” Јулијана Марјановић Јовичић каже да су још три нове
књиге спремне за штампу и, уколико
материјалне могућности буду дозвољавале, биће објављене до краја текуће
године. Ради се о две монографије: о
убско – париском сликару Драгану
Гавриловићу и Фудбалском клубу
Брезовица, као и о дуго најављиваној
књизи „Лична карта Уба”, у којој ће се
наћи све важне информације везане за
град, његову историју и знамените
личности.
Д.Н.

НАШЕ ТЕМЕ

27.август 2015.г.

ПЕРИШИЋИ У СТУБЛЕНИЦИ СЕ НЕ РАДУЈУ КИШИ

РЕШЕЊЕ ЗА УСПОМЕНУ
Милеса и Светислав Перишић се још надају да ће
стићи помоћ после земљотреса у септембру 1998.
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РАДЉЕВО - СЕЛО КОЈЕ НЕСТАЈЕ

ДА ОСТАНУ ЛЕПА СЕЋАЊА
ФК Рудар 1945 обележио 70 година постојања

Каже се, у Србији, која је увек помагала избеглице,
угрожене, погођене разним недаћама, како у земљи, тако и
широм света... Дакле, каже се: ‘’Сиротињо, и Богу си тешка’’.
Зашто? Па, ето, кад неко у додели помоћи буде прескочен, а не
снађе се (није баш свако сналажљив у овим временима), остаје
му - сиротиња... А, онда, постаје (и остаје) тежак, што рекли, и
Богу и народу и... властима. То се догодило Перишићима,
Светиславу и Милеси, у Стубленици.
После земљотреса, 30.септембра 1998.године, породична кућа им је толико оштећена да је Комисија за процену издала
пуноважно решење са проценом да је за рушење и одредила тип
градње за нову (број решења 2.775, градња типа Ц). Обрадовали
се Перишићи, две ћерке и два сина родила је Милеса, тада су
били још млади. Мислила је да ће, као и сви други, имати услове
за живот. А онда су кренули проблеми, болест главе породице,

Зорица Радић, одборница у СО-е Уб и
Бојан Аћимовић, председник ФК Рудар 1945

Милеса пред кућом која чека на завршетак градње
недаће, једна за другом, пратиле су ову породицу. Али,
борбу за бољи живот упорно су настављали. Време је
чинило своје.Ћерка се удала, синови оженили (старији и
средњи)... Млађи служио војску, био на Косову,
покушавао да се запосли. Чак је користио и свој фудбалски таленат не би ли добио радно место. Данас, траже
га да игра, али... посла нема. Осим оног, на кратко,
премало плаћеног и где половина оде на превоз... А, од
оне куће - ништа! Звала је Милеса редакцију Гласа
Тамнаве, молила за помоћ. Обећасмо, али - све искрсне
нешто прече. Била суша, разне теме, свратили једном, али
промаче и та прилика... Сиротиња се лако заборавља.
У недељу, 23.августа проради савест уреднику.
Седне у ауто, крене и... у Стубленици, десно од пута за
Радљево, мало дубље у селу... кућа без крова, прокишњава, влага узела маха. Тужно, чемерно, сурово...
Председник каже: Нема законског основа за
помоћ. Сви рокови - прошли. Нема више ни Дирекције за
земљотрес у Ваљеву. Али, широм подручја, погођеног
давне 1998. године - куће... Много кућа ’’од земљотреса’’.
Добили су их и неки, руку на срце, којима баш није ‘’шкриМ.М.
пало’’. Па, зашто се заломи баш на Перишићима?

МАРЈАНОВИЋИ
У БАЊАНИМА

ДИЗЕЛ СЕРВИС

Радљево је, ових дана, чини се, живље него икада.
Процват, поготову, на фудбалском плану. Подмладило се
руководство, нарастао играчки кадар, врви од младости и
енергије. А, опет, нека сета у очима мештана... Ово је село
које ће, готово у целини, бити избрисано са карте. Идуће
године почиње исплата земљишта, а недуго после,
експлоатација угља... и - познати Месечев пејзаж.
У суботу, 8.августа, ФК Рудар 1945 је обележио 70
година свог постојања. Организован је турнир (у финалу,
домаћини су тријумфовали са 5:1), свечана вечера под
великом шатром, уручење захвалница заслужним активистима, дружење... и евоцирање успомена на најзаслужније
за овако дугу традицију.

ФК Рудар, август 2015.

Драган Марјановић

Кад има слоге и кад се добро планира
У Бањанима су годинама одржавани Дани поља,
сусрети пољопривредних
стручњака и разна предавања
из области напредне пољопривредне производње. Био
је то резултат плодне сарадње

сеоског домаћинства браће
Драгана и Зорана Марјановића. Био је ту и локални
центар за прихват млека,
огледне парцеле и све друго
што је доносила нова технологија у пољопривреди. А
сада, стигли су и синови Никола и
Марјановићи, Стефан (аутомеханичари). Уз мајку
9.август 2015. Продану и супругу Зорицу то је већ
довољно укућана за озбиљну производњу. Али, Марјановићи су,
9.августа, остворили и Дизел сервис
јер Никола је, после заната, провео
три године на усавршавању у Шапцу. Одлучили су да се окушају и у
предузетничким водама. Стефаново пунолетство су прославили
8.августа, а дан после, почетак рада
Дизел сервис а, обележили су
наставком славља. Продефиловало
је преко 700 гостију, пуном паром је
радило 15 ашчија са три хладњаче,
печење и пиће се није бројало...

Уз кафу, пред почетак фина-лне
утакмице, разговарамо за новим,
младим председником Клуба Бојаном
Аћимовићем:
- Договорили смо се да обновимо спортске активности, нарочито
у Рудару 1945. Окупили смо довољно
младих фудбалера, редовно играмо
утакмице и надамо се већим успесима
којих, у историји овог клуба, има на
претек...
О Радосаву Петронијевићу
Малцу, Живку Чули, Стеви Сокачари
и другим заслужним ликовима ћемо у
једном посебном тексту. Враћамо се
импресијама те топле августовске
вечери. Наравно, у знаку сете.
Навијачица у углу, у трави крај
улаза на игралиште, је упечатљива
слика, затим, редари под шатром,
Љуба Лазић и други са којима се
поздрављамо, зеленило и залазак
сунца над плодним тамнавским
пољима... И визија скоре будућности:
огромне машине, камиони са џиновским точковима, измаглица од испарења, екологија у другом плану... Али,
то је цена која мора да се плати. М.М.
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ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

Пише: Милорад Радојчић
ИЗ НАШЕ ПРОШЛОСТИ

СП '' ЛАСТА'' Београд,ПО ЛАСТА''
Ваљево, на основу сагласности
Генералног директора, бр. 2545 од
16.7.2015.године, расписује
следећи:

ТАМНАВАЦ НАЈХРАБРИЈИ
РАТНИК У РАТОВИМА
1912-1918. ГОДИНЕ
Житељи Колубарског округа, па и
Тамнаве, масовно су учествовали у
ослободилачким ратовима од 1912. до
1918. године. Многи од њих истицали су
се храброшћу, сналажљивошћу, виспреношћу, смислом за командовање и
другим борбеним врлинама, па су одликовани, награђивани, похвљивани,
унапређивани, постављани на више
дужности и слично. Један од најхрабријих и најспособнијих ратника овог
краја у тим ратовима био је Михаило
Маџаревић, који је починио многа
јунаштва и напредовао од најнижег чина
поднаредника до чина мајора српске
војске; одликован је са три највиша
ратна одликовања– Ордена Карађорђеве звезде са мачевима, француским
орденом Легије части, енглеским
Ратним крстом и више других одличја.
Као такав током рата и непосредно
после њега био је хваљен и слављен;
објављивани су новински чланци,
фељтони, па и књиге о њему. Временом
све се стишало и почео је да пада у
заборав. О томе сведоче и чињенице да
се о њему све ређе говори и пише а да
се до недавно није знало ни где је, ни
кад рођен и шта се са њим коначно
збило. Ове године навршава се 70.
година од његове смрти па Удружење
потомака ратника Србије 1912-1920.
године Колубарског округа планира да
низом активности подсети на њега и
његова херојска дела.
Аутор ових редова је пре шеснаест година у ваљевском у Напреду
преко целе стране објавио текст под
насловом Јуначки подвизи Михаила
Маџаревића. Као и већина аутора који су
до тада писали о њему, и након додатних консултација са двојицом угледних
чланова породице Маџаревића из
Бобове, села под Медведником, написао је да је рођен у том селу. Тим поводом јавила му се Михаилова сестричина, Радмила Радосављевић из Београда, љубазно се захвалила што сам се
сетио њеног ујака и похвалила текст, а
на питање да ли је требало још нешто
написати или да нешто није тачно
испричала занимљиву причу о пореклу
овог див јунака.
По њеним речима они немају
никакве везе са Маџаревићима из
Бобове испод Медведника. Њен деда
звао се Илеш Полежник, а по народности је био Мађар и у нашу земљу
дошао је после једне буне у Мађарској.
Извесно време служио је у имућној
породици Батинића – Момчиловића у
сремском селу Крчедину. Ту се загледао
у лепу и младу газдину кћи Еву, зв. Ката,
а она му је узвратила нескривеним
симпатијама. Временом, договорили су
се да заснују брак и он је по нашем
обичају за ту одлуку затражио благослов њеног оц а. Пошто је он био
припадник другог народа, па и друге
вере, уз то слуга, а она наводно физиотерапеут њен отац није ни хтео да о томе
ни да разговара. Како љубав обично не
зна за границе, за националну припадност, па ни за ниво образовање и

материјалне прилике они одлуче да
емигрирају из тадашње Аустро-угарске, пређу преко Саве и настане се у
Србији. Одмах по доласку у нашу
земљу узму српско држављанство или
поданство како се онда говорило, а он
промени своје име и презиме и тако
постане Илија Маџаревић. Првих четири пет година живели су у троуглу
Бањани-Стублине-Словац, приватно
становали, изнајмљивали земљу под
закуп и бавили се баштованством. У
том троуглу је рођен и Михаило Маџаревић, а потом се читава породица
настанила у Ваљеву, где су му родитељи живели и сахрањени. Ева је умрла
у епидемији пегавог тифуса 1915, а
Илија 1921. године.

Михаило Маџаревић
( 1894 - 1965 )
Од сазнања за те податке до
недавно трајала је моја потера за
местом његовог рођења. Ређале су се
тврдње да је рођен у Ваљеву, Стублинама, Бањанима, Убу, Непричави... Све
се то морало проверавати али резултата није било. Требали би ми јако
много простора да набројим шта сам
све предузимао да бих сазнао ту чињеницу. И онда крајем априла приликом
трагања за страдалим ратницима из
ваљевског краја, у архиви Војног
архива из Београда, у кутији 187, бр. 8,
фас. 1 наиђем на Листу губитака V
пешадијског пука „Краља Милана“ I
позива на Солунском фронту у којој
пише: водник I чете I батаљона –
активни капетан II класе Маџаревић
Илије Михаило, рођен у Мургашу код
Уба, рањен је у борби на Кочобеју 13.
септембра 1916. године. Мада више
нисам сумњао да се ради о њему због
оне познате изреке Кога су змије
уједале и гуштерова се плаши, тражио
сам још неки доказ да би потврдио ту
чињеницу.
Недавно је из штампе изашао VI
том Српског биографског речника, који
припрема и издаје Матица српска из
Новог Сада, а на његовој 329. страни
објављена је биографија легендарног
мајора Михаила И. Маџаревића у којој
такође пише да рођен 13. јануара 1894.
године у Мургашу код Уба. Према томе
више не би требало бити дилеме да је
овај најхрабрији ратник нашег краја у
ослободилачким ратовима 1912-1918.
године по рођењу Тамнавац.
(наставиће се...)

ОГЛАС
I. За попуну послова
АУТОМЕХАНИЧАРА
- 1 извршилац на одређено време
најдуже до 12 месеци, а са следећим
условима:
- Завршен ИИИ степен стручне
спреме занимања аутомеханичар
Радно искуство најмање 1 година.

II. За попуну послова
ВОЗАЧА АУТОБУСА
– 7 извршилацана одређено време
најдуже до 12 месеци, а са следећим
условима:
- Завршен IV или III степен стручне
спреме машинске струке или друге
одговарајуће струке са положеним
возачким испитом за '' Д'' категорију и
радним искуством на пословима
возача аутобуса најмање 1 година.
Остали услови:
- Да кандидати нису осуђивани нити
под истрагом због кривичних дела
безбедности саобраћаја, злоупотребе
службене дужности и кривичних дела
против привреде,
- Да покажу позитивне резултате на
психотесту , тесту познавања
саобраћајних прописа и
пробној вожњи .
Оглас остаје отворен 8 дана од дана
објављивања, уз молбу обавезно
приложити потребне доказе о
испуњењу услова огласа.
Непотпуне и неблаговремене молбе
неће се узимати у разматрање.
Пријаве достављати на адресу:
СП''Ласта'' Београд,
ПО''Ласта'' Ваљево,
ул. Кланичка бр.8, Ваљево,
телефон 222-217 лок-112.
РУКОВОДИЛАЦ
ПО „Л А С Т А“ ВАЉЕВО
Саша Милићевић, дипл.економиста

ПРОДАЈЕМ ПЛАЦ од 12 ари у
улици Милована Глишића на
Убу (попречна са Радничком).
Поседује све неопходне
инфраструктурне прикључке.
064/5505-097

ИЗДАЈЕМ нов намештен
двоипособан СТАН у
Београду код Палате
правде- Савски венац.
Цена:350 евра 063/364-955

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

27.август 2015.г.
23.08.2015.г. навршава се
година од како није са нама
наш вољени
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29. августа 2015 г. навршавају се две
године од како није са нама наш
вољени супруг, отац, деда и таст

ДРАГАН
ДАМЊАНОВИЋ
(1956 - 2014)
Када би само могли да се
попнемо на небо да те
пронађемо и загрлимо.
Сваки дан те грлимо мислима,
сваком сузом те призивамо.
Не миримо се са тим да те
нема, пожелимо да је све као
пре, да си ту.
Недостајеш нам,
недостајеш превише.
Твоји: Мили драги
СЕЋАЊЕ

ГАЛИНА РАКИЋ
РУСКИЊА
(1925 - 2013)

27.08.2015.г. навршава се година
дана од смрти нашег драгог

СРБОЉУБА
НОВАКОВИЋА

Драга мајко!
(1926 - 2014)
9 - тог августа навршило се две
године од када си отишла од нас. Остаћеш заувек у нашим срцима,
Била си јака, храбра, вредна и
сећањима и разговорима.
племенита. Ишла си само напред,
Хвала ти на свему.
до краја свога живота. Много нам
недостајеш.
Воле те твоје ћерке: Твоји најмилији: супруга Десанка,
ћерка Радмила и зет Марко
Марија, Станија и Златија
15.08.2015. г. навршило се четири
тужне године од смрти нашег
драгог

РАДОВАНА РАДА
МИЛОСАВЉЕВИЋА
(1959 - 2011)
Поносни смо што смо те имали,
а тужни што смо те прерано
изгубили.
Увек ћеш бити у нашим мислима
и срцима...
Твоји: супруга Драгица,
син Жељко и ћерка Жељка

ВЛАДАН МИЛОШЕВИЋ
(1931 - 2013)
из Уба
Био си добар човек, великог срца.
Оставио си нам сећање,
доброту и љубав која се памти.
Чувамо те у срцима.
Твоји најмилији: супруга Мица,
ћерке Славица и Зорица, унука
Марија, унуци Никола и Ђорђе и зет
Драган
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ФУДБАЛ

27.август 2015.г.
1.коло

1.коло

Резултати 1.кола (22/23.08.2015):
Тврдојевац - Колубара (Ј)
1:0
Полет (П) - Тулари
0:0
Младост (Драчић) - Трлић
1:0
Совљак - Јуниор НН одложено
Јошева - ОФК Дивци
0:1
Пепељевац - ЗСК
2:1
Бањани - Качер
5:0
ОФК Јабучје - Тешњар
1:0
2.коло (29/30.08.2015- 17.30 ч):
Колубара (Ј) - Тешњар
Качер - ОФК Јабучје
ЗСК - Бањани
ОФК Дивци - Пепељевац
Јуниор НН - Јошева
Трлић - Совљак
Тулари - Младост (Д)
Тврдојевац - Полет (П)
3.коло (05/06.09.2015- 17.00 ч):
Полет (П) - Колубара (Ј)
Младост (Д) - Тврдојевац
Совљак - Тулари
Јошева - Трлић
Пепељевац - Јуниор НН
Бањани - ОФК Дивци
ОФК Јабучје - ЗСК
Тешњар - Качер
1.коло

ПОЛЕТ (Попучке)- ТУЛАРИ
0:0
Стадион у Попучкама. Гледалаца: 100.
Судија: Владимир Стојановић (Ва).
Жути картони: Нићифоровић, П.Јеросимић, Ђурђевић, Н.Јеросимић,
Суботић (П), Вићентић, Николић (Т).
ТУЛАРИ: Лазић 7, Шимшић 7,5,
Младеновић 7 (Адамовић 7), Шкорић
7, Брдаревић 7, Дробњак 7,5, Ракић 7,
Ђорђевић 7 (Сарић -), Николић 7,
Вићентић 7, Павловић 7,5.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Радован Дробњак
(Тулари)
На премијери првенства, Тулари су
ремизирали са новајлијом из Попучака. Иако су као гости доминирали
током целе утакмице, захваљујући
недовољној уиграности и недостатку
концентрације у завршници, мрежа
домаћих је остала нетакнута. Ређале
су се шансе Тулара, Николић и Ракић
су погодили и оквир гола, али срећа је
до краја остала на страни домаћина.

БАЊАНИ - КАЧЕР
5:0 (1:0)

ТВРДОЈЕВАЦ - КОЛУБАРА
(Јабучје) 1:0 (0:0)

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 100.
Судија: Лазар Леонтијевић (Ваљево).
Стрелци: Гајић у 28. из пенала и 70.,
Илић у 57., Бабић у 67. и Петковић у 74.
минуту. Жути картони: Гајић (Б), Радовановић, Перић, Брајковић, Стевановић (К)
БАЊАНИ: Даниловић -, Петковић 7,5,
Марковић 7,5, Ђорђевић 7, Софранић
8, Лештарић 7,5, Костадиновић 7
(Бабић 7,5), Ранитовић 7 (Миловановић
7), Илић 7,5, Леонтијевић 7, Гајић 8,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Одличан старт Бањанаца у новој
сезни, убојити нападач Гајић је наставио тамо где је стао у прошлом
првенству. Утисак је да се већ у 8.
минуту уписао у листу стрелаца, лопта
је била бар метар у голу Перића, али је
голгетер Бањана добио само жути
картон због протеста. Ипак, мало
касније је изнудио пенал и сигурно га
реализовао, а навијаче Бањана радоваће да се после дуге паузе Тома Бабић
вратио на терен поготком.
Гости нису успели да погоде овир
гола Даниловића, да ствар буде гора на
паузи је дошло до жестоког конфликта
двојице играча, срећом није прерастао
у тучу.

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 80.
Судија: Вељко Давидовић (Ваљево).
Стрелац: Симић из пенала у 59. минуту.
Жути картони: И.Ранковић, Симић (Т),
Миловановић, Пантелић, Грчић, Митровић (К)
ТВРДОЈЕВАЦ: Теодосић 7, Васић 6,5,
И.Ранковић 6,5, Јелић 7, Симић 7,5,
Благојевић 6,5 (Милић -), Марковић 6,5,
Мирковић 6,5 (М.Ранковић -), Тешић 7,
Танасијевић 7, Ћесаровић 6,5 (Радојичић -)
КОЛУБАРА: Блажић 7, Богдановић 6,
Миловановић 6,5, Пантелић 7, Радивојевић 6, Јевремовић 6,5, Илић 6,5,
Милошевић 6,5, Бабић 6 (Павловић -),
Цвитковац 7, Грчић 6,5 (Митровић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Душан Симић (Твр)
Тешка, али слатка победа домаћих на
новом почетку у окружном рангу
такмичења. Одлука је пала са "креча"Радивојевић је био неспретан након
центаршута Ивка Ранковића и играо
руком, а повратник Душан Симић
погађа са 11 метара, иако је Блажић био
на лопти. Стасити нападач је овог пута
командовао одбраном домаћих, добио
сијасет дуела и потпуно неоправдано за
чист старт кажњен жутим картоном.
Гости жилави и упорни, покретљиви
Цвитковац је главом пропустио
најбољу прилику за бод.

1.коло

1.коло

ЈОШЕВА- ДИВЦИ
0:1 (0:1)
Стадион у Јошеви. Гледалаца: 100.
Судија: Иван Мијаиловић (Љиг).
Стрелац: Милановић у 16. минуту.
Жути картон: Квочка (Ј)
ЈОШЕВА: Јовичић 7, С.Вукић 6,5,
Стефановић 7, Васиљевић 6,5,
Танасијевић 7, Рашић 7 (Тешић -),
Милосављевић 6,5, Г.Вукић 6,5,
Угарковић 6 (Лесић 6,5), Мехинагић 6,5,
Квочка 6,5 (Шипетић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Милановић (Дивци)
Екипа из Диваца потврдила је да ће
бити озбиљан кандидат за врх табеле,
одличном акцијом у 16. минуту казнили
су грешку домаћих на средини терена.
Боље су домаћи играли у наставку,
пречка Лесића је слаба утеха за
изгубљене бодове на старту...

www.glastamnave.com
НА ШКОЛАРЦУ

МЛАДОСТ (Драчић)- ТРЛИЋ
1:0 (0:0)
Стадион Сењак у Ваљеву. Гледалаца:
150. Судија: Слободан Илић (Ваљево).
Стрелац: М.Савић у 56. минуту. Жути
картони: Југовић, Познановић, З.Павловић (М).
ТРЛИЋ: Ракић 7, Ивановић 7, Гаврић 7,
Ђурић 6,5, П.Иконић 6,5, Кандић 6,5,
Поповић 6,5, Новаковић 6,5, Весић 6,5,
Н.Иконић 6,5, Цвијић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Савић (М)
Трлић је у нову сезону кренуо са
скромним фондом играча и без
дугогодишњег лидера екипе Зорана
Јолачића. Недостајао је и Жељко Савић
који је одрађивао картоне из прошле
сезоне, а одлука је пала на старту другог
дела- лопта је после ударца са 20
метара закачила Поповића и преварила
Ракића. Весић је имао две добре прилике за госте, Гаврић показао да ће бити
озбиљно појачање, а домаћини да имају
врло спремну екипу за ово првенство.

ЛИВАДИЦА - ЧАЈЕТИНА
Већ чувени убски рекреативци
окупљени под заставом Ливадице
имали су овог викенда посету
спортских пријатеља из Чајетине,
предвођених председником зонаша
Златибора Вељком Радуловићем и
Нешом Жунићем који је редован
домаћин фудбалерима Јединства
када иду на дуга гостовања у том
смеру. Није могло да изостане
одмеравање снага на мини-пичу на
Школарцу, после заједничког сликања
Златиборци су показали да су
квалитетнији и спремнији и славили
6:3 (играло се 2 пута по 25 минута).

ФУДБАЛ
БРЕЗОВИЦА ОСВОЈИЛА БОД У ПРВА ДВА КОЛА

ОБЕЋАВАЈУЋЕ ИЗДАЊЕ
У КРУПЊУ
- Одлично издање против Рађевца, измакла још два
бода. - Бледо на старту, новајлија у лиги однео бодове
из Брезовице. - У недељу гостују "дивља телад".
Првих 180 минута дринског каравана потврдила су
очекивања везана за брезовачки тим - Зујаловић ће имати
ђаволске муке да у ходу склопи конкурентну екипу, али далеко од
тога да је његов тим спреман за предају.
Посебно се то може рећи за издање у Крупњу против
фаворизованог Рађевца. Иако је у односу на премијеру тренер
Брезовице имао на располагању Радојичића, Бојића и Мијаиловића, нису им даване велике шансе пред меч. Међутим, на терену
потпуно другачија слика - гост је био конкретнији, Радојичић је
донео вођство из соло акције, а Чавић, Радовановић и стрелац
гола промашили су још по зицер. На жалост, казна је стигла пред
крај, Дејан Младеновић је несмотрено матирао свог голмана, па је
слађа трећина плена остала у Крупњу. Да ствар буде тежа,
Радојичић је по изласку из игре неспортском реакцијом зарадио
црвени картон, па неће моћи да помогне екипи у дуелу са
ваљевским Радничким у недељу од 16.30 часова у Брезовици.
Меч против Прова имао
је добар почетак за домаће,
али је искусни гостујући тим
сачувао мирноћу и на крају
заслужено славио. Радовановић је на старту меча подгрејао наде да силно измењени и ослабљени састав
Брезовице може "десном
ногом" у првенство, али је
новајлија у лиги, највише
захвљујући искусном голгетеру Пантелићу, преокренуо
резултат и обрадовао неколико десетина Провљана на
Детаљ са утакмице
трибинама брезовачког
Брезовица - Прово 1:2
стадиона.
Б.М.
Зона "Дрина", 2.коло
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Зона "Дрина", 1.коло

РАЂЕВАЦ - БРЕЗОВИЦА
1:1 (0:0)

БРЕЗОВИЦА - ПРОВО
1:2 (1:1)

Стадион у Крупњу. Гледалаца: 200.
Судија: Виктор Маринковић (Ва).
Стрелци: Д.Младеновић (аг.) у 80. за
Рађевац, а Радојичић у 54. минуту
за Брезовицу. Жури картони: Васиљевић, Пајић (Р), Илић, Вијоглавин,
Радојичић, Јовић (Б). Црвени картони: Петровић (Рађевац) у 90.
мину-ту и Радојичић (Брезовица) у
87. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Бајовић 7, Мијаиловић 7, Јовић 7, Симић 7,5, Д.Младеновић 6, Илић 6,5 (Чавић 7), Радојичић 8 (Мијатовић -), Бранко-вић 7,
Вијоглавин 7, Радовановић 7 (Бојић
7), Мирчета 7.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Радојичић (Брезовица)

Стадион у Брезовици. Гледалаца: 400. Судија: Ненад Јевтић
(Богатић). Стрелци: Радовановић у 17. за Брезовицу, а
Пантелић у 38. и 62. минуту из
пенала за Прово. Жути картони:
Бајовић, Чавић (Б), Ковачевић,
Марковић (П)
БРЕЗОВИЦА: Бајовић 6, Илић 6,
Б.Младеновић 6 (Вуканић -),
Јовић 6,5, Д.Младеновић 6,
Симеуновић 6 (Симић -), Мијатовић 6 (Чавић 6), Бранковић 6,
Вијоглавин 6,5, Радовановић 7,
Мирчета 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Пантелић (Прово)

Зона “Дрина“, 2.коло

ЗАДРУГАР (Лајковац) – Раднички Стобекс 2:1 (2:1)
Лајковац – Гледалаца: 250. Судија: Алекса Селаковић (Ужице) 8. Стрелци:
Јеринић у 30. и Неб. Марковић у 38. минуту (из једанаестерца) за Железничар, Стојановић у 17. (из једанаестерца) за Раднички.
ЗАДРУГАР: С Марковић 7,5, Симеуновић 7,5, Новаковић 7,5, Јеринић 8
(Гајић 7), Митровић 7,5 (Спасић 7), Ашковић 7,5, Ник. Марковић 7,5, Стјеља
7,5, Неб. Марковић 7,5, Ђурић 7 (Јевтић 7), Милић 7,5.
Играч утакмице: Јеринић (Задругар)
Први део сусрета је протекао у отвореној игри уз оправдано досуђена
два једанаестерца, по један на обе стране. Победу домаћину из донео је
Небојша Марковић после играња руком гостујућег играча Тадића. У другом
делу сусрета виђена је одлична одбрана голмана Лајковчана у 70. минуту
као и топовски шут Јеринића са ивице шеснаестерца.

ZONA"DRINA"
Резултати 1.кола (15/16.08.2015):
Златар - Слога 1940 (ББ)
Рибница (М) - Спартак (Љиг)
Полимље (П) - ОФК Осечина
Слога (С) - Јединство (В)
Златибор (Ч) - Задругар (Л)
Раднички Стобекс - Раднички (В)
Будућност (А) - Рађевац (К)
Брезовица - Прово

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

Резултати 2.кола (22/23.08.2015):
Слога 1940 (ББ) - Прово
Рађевац (К) - Брезовица
Раднички (В) - Будућност (А)
Задругар (Л) - Раднички Стобеx
Јединство (В) - Златибор (Ч)
ОФК Осечина - Слога (С)
Спартак (Љиг) - Полимље
Златар (НВ) - Рибница (М)

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

1.Zlatibor (^)
2.Spartak (Q)
3.Radni~ki (V)
4.Sloga (BB)
5.Polimqe (P)
6.Budu}nost (A)
7.OFK Ose~ina
8.Provo
9.Sloga (S)
10.Zadrugar (L)
11.Zlatar (NV)
12.Radni~ki Stob.
13.Brezovica
14.Ribnica (M)
15.Ra|evac (K)
16.Jedinstvo (V)

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
2

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

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

3.коло (29/30.08.2015- 16.30 ч):
Рибница (Мионица) - Слога 1940 (ББ)
Полимље (П) - Златар (НВ)
Слога (С) - Спартак (Љиг)
Златибор (Ч) - ОФК Осечина
Раднички Стобекс - Јединство 1945 (В)
Будућност (Ариље) - Задругар (Л)
Брезовица - Раднички (В)
Прово - Рађевац (Крупањ)
4.коло (05/06.09.2015- 16.30 ч):
Слога 1940 (ББ) - Рађевац (К)
Раднички (В) - Прово
Задругар (Л) - Брезовица
Јединство 1945 (В) - Будућност (А)
ОФК Осечина - Раднички Стобеx
Спартак 1924 (Љ) - Златибор (Ч)
Златар (НВ) - Слога (С)
Рибница (М) - Полимље (П)

ОДЛОЖЕН МЕЧ
ОКРУЖНЕ ЛИГЕ
Меч Совљак- Јуниор Ново насеље који
је требао да се игра у недељу 23.августа,
одложен је за среду 2. септембар. Повод
померања термина је тужан за све који су
познавали легендарног голмана Совљака и
Звиздара Зорана-Жућу Нешковића. Тешка
болест је била јача од увек расположеног и
насмејаног Жуће, од таквог противника није
било одбране, а Зоран Нешковић је сахрањен на Совљачком гробљу у понедељак 24.
августа.
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"ДИЗЕЛКА" ПОЛОВИЧНА НА СТАРТУ СЕЗОНЕ

ПРВИ ПОРАЗ ОД АПРИЛА
- Младеновић донео бодове на старту против незгодне екипе
Карађорђа. - Без адаптације на терен у Михајловцу,
настављена лоша традиција. - Лазаревић тек очекује форму
због доста измењеног састава.
Окончана је и феноменална серија
лајковачког Железничара, још од 18.
априла и меча на "Лагатору пулени
Александра Лазаревића нису осетили
горчину пораза. Ипак, терен у Михајловцу увек је био "врућ" за бројне генерације "Жеље", ни овај састав "дизелке"
није успео да прекине лошу традицију:
- Знали смо каква нас утакмица
чека и да димензије терена у Михајловцу
неће дозволити да у потпуности демонстрирамо нашу предност у квалитету и
спремности. У рововској борби нисмо
успели да раширимо противника, нисам
сигуран да је оправдано поништен гол
Дринића код резултата 0:0, а мрежа нам
се затресла у финишу првог дела првим
ударцем у оквир гола Ивана Јовановића. Измене на паузи су размрдале
екипу, деловало је да изједначење виси
у ваздуху, уместо тога доживели смо
други шок након корнера домаћих.
Влада Симић је погодио из слободног
ударца, Софронић пропустио одличну
прилику у надокнади, тако да смо после
дуго времена морали да честитамо

ривалу на победи- резимира утиске из
околине Смедерева тренер Железничара Александар Лазаревић.
И премијера против Карађорђа
показала је да ће овогодишња лига бити
уједначена и неизвесна. Иако је Младеновић на време "начео" Тополце након
центаршута Владе Симића, имао је
домаћин доста мука да сачува предност.
Истакао се Иван Јовановић са две одличне интервенције, могао је и домаћин
пре тога да удвостручи предност, а
тренер Лазаревић је свестан да екипа
још није на нивоу из претходне сезоне:
- Мало смо и размазили навијаче
одличним играма пролетос, тешко смо
поднели пораз у Михајловцу, али већ
размишљамо о Шумадији из Крагујевца.
Упркос мојим жељама да сачувамо костур тима, заменили смо пуно играча и
требаће времена да се укомпонују линије тима. Нећемо паничити после првог
пораза, верујем да ће екипа од 5. или 6.
кола поново бити у зениту форме- не
очајава млади тренер Лајковчана.
Б.Матић

Победа на премијери:
Железничар (Л) - Карађорђе (Т) 1:0

Српска лига "Запад", 1.коло

ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) КАРАЂОРЂЕ (Топола)
1:0 (1:0)
Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалац: 500. Судија: Љубиша
Борисављевић (Ивањица). Стрелац:
Младеновић у 12. минуту. Жути картони: Радивојевић, Кувељић, Софронић (Ж)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Јовановић 7,5, Цветковић 7,5, Спасеновић 7, Радивојевић
7,5, Младеновић 8, Кувељић 7,5,
Софронић 7,5, В.Симић 7 (Рокса 7),
Дринић 7 (Н.Симић 7), Митровић 7,
Радојевић 7 (Матић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Младеновић (Ж)

Гол вредан три бода
Српска лига "Запад", 2.коло

МИХАЈЛОВАЦ 1934ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац)
2:1 (1:0)
Стадион у Михајловцу. Гледалаца:
500. Судија: Павле Илић (Чачак).
Стрелци: Шиљић у 40. и Милосављевић у 75. за Михајловац 1934, а
В.Симић у 89. минуту за Железничар.
Жути картони: Реџић, Илић, Лукић
(М), Кувељић, Спасојевић, Матић (Ж)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Јовановић 6,5, Цветковић 6,5, Спасеновић 7, Радивојевић 6,5 (Ристић 7), Н.Симић 7,Младеновић 6,5, Матић 7, В.Симић 6,5,
Дринић 6,5, Кувељић 6,5 (Рокса 7),
Радојевић 6,5 (Софронић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Шиљић (М)

УБСКИ ВЕЗИСТА ОТВОРИО ИНТЕРНАЦИОНАЛНУ СТРАНУ КАРИЈЕРЕ

ЛУКИЋУ УГОВОР НА МАЛТИ
- Трновит пут до трансфера. - Препоручиле га добре партије на
тамошњем футсал-турниру. - Задовољан условима и третманом.
Милан Лукић, некадашњи везиста Јединства, Радничког из Крагујевца и Обреновца, Вождовца, лајковачког Железничара..., нови је играч
малтешког друголигаша Виториосе из
Забара! Посредством некадашњег
саиграча из Брезовице Предрага Мирчете, убски везиста се обрео на далеком острву, али пут до трансфера није
био лак:
- Изгледало ми је да ћу се вратити
кући необављена посла, сплетом
околности завршио сам на футсалтурниру на ком сам први пут играо
мали фудбал у два ујутро! Освојио сам
награду "Најбољи шут турнира", а
човек из њихове футсал федерације
понудио ми је ангажман. Рекао сам да
ме занима само велики фудбал, његовим посредством смо ступили у
контакт са друголигашем Виториосом
где сам после два контролна меча
задовољио тренера Шарона и потпи-

сао уговор на годину дана. Са мном је
стигао и Мрвић, бивши играч Јавора,
заједно смо у стану који нам је обезбедио клуб, уз плату и храну, добили смо
и ауто на коришћење, а смештени смо
у туристичком центру Марсаскализадовољан је Лукић почетком малтешке епизоде.
Иначе, у другој малтешкој лиги
игра 16 тимова, а занимљиво је да се
сви мечеви једног кола играју на истом
стадиону, од суботе ујутро до недеље
увече! Првенство почиње у другој
недељи септембра, а да Малтежани
нису више само "топовска храна"показују и резултати Хиберниана,
Валете, Биркикаре...у квалификацијама за европска такмичења. У првој
лиги играју позната имена попут Миколија или Далабоне, а знајући потенцијал Милана Лукића- велике су шансе
да им се већ догодине придружи на
елитној сцени Малте...
Б.М.

Милан Лукић у дресу
малтешке Виториосе

ФУДБАЛ
ЈЕДИНСТВО СА ДВА ГОСТОВАЊА ДОНЕЛО БОД

ВАТРОМЕТ У ЉУБИЋУ
- Стефан Илић стрелац првих голова у сезони.
- Промашен пенал коштао доброг резултата на Косову.
- Стиже Мачва у суботу од 16.30 часова
Убљани нису били миљеници жреба на старту сезоне, са два тешка
гостовања донели су само бод, а ни наредни испит под Шепковцем није ништа
лакши- комшијски дерби са Мачвом која је првенство почела стопостотним
учинком.
Много више црвено-бели показали су у предграђу Чачка, иако је меч
почео шокантно за госте. Стојић је казнио неопрезног Кремића и већ после
седам секунди изборио пенал за "гребиће"! Рано примљен гол размрдао је
Јединство, а колико је Стефан Илић појачање за Убљане видело се за мање од
пола сата- најпре је казнио несигурност голмана Чабаркапе и из близине
поравнао резултат, а потом соло-акцијом по десној страни и прецизним
ударцем у ближи угао за само три минута донео преокрет. Ипак, на одмор се
отишло са егалом- Ракић је лоше реаговао након приземног центаршута, а
Горан Петровић искористио поклон на другој стативи.
Мало ко је веровао да је то коначан резултат меча, будући да се играло
спуштеног гарада. Голман црвено-белих се са две феноменалне интервенције
у наставку искупио за кикс, али је и на другој
страни Чабаркапа зауставио Стефана Илића и
Ситарицу када је деловало да је трећи гол гостију
неминован. Велику прилику пропустио је и Гавриловић главом, све у свему када се подвуче цртареалан епилог љубићког матинеа који је задовољио и најпробирљивију фудбалску публику.
Много другачију арому имао је меч у
Зубином Потоку, нервоза и растрзана игра обележили су премијеру сезоне на Косову. Без Стефана
Илића и Бобана Стојановића, црвено-бели нису
имали дубину у нападу на прилично узаном
терену, али су и у таквој ситуацији пропустили мечлопту у финишу првог дела. Петрашевић је на пас
одличног Петровића побегао одбрани Мокре Горе,
голман домаћих је чудесно интервенисао, али је
брзоноги Ваљевац у наставку акције изборио
"креч". Ситарица је преузео одговорност, преварио
Милентијевића, али је лопта погодила пречку гола
новајлије у лиги. Био је то чак пети(!) промашени
пенал Јединства од почетка припрема, додуше
далеко најболнији, будући да се и те како одразио
Два гола за три минута: на игру и резултат на премијери. Борбени домаћин
Стефан Илић чекао је прилику, указала му се после аута и
одбијене лопте коју је резервиста Милошевић
послао у мрежу Ракића. На крају, славље више од хиљаду домаћих навијача и
погнуте главе Убљана, свесних да нису приказали ни део од квалитетних игара
у припремном делу...
Због тога, пулене Срђана Јовановића чека тежак задатак да прву
победу укњиже против можда најозбиљнијег кандидата за прво место. Тренер
Убљана ишао је у извидницу у Шабац на меч против Мокре Горе, домаћин је
тек након преокрета у финишу стигао до бодова:
Још један тежак меч, али ће такви бити готово сви у овој сезони. Видео
сам врлине и мане Мачве, сматрам да имамо квалитет да им се супротставимо,а резултат ће зависити од детаља и тренутне инспирације. Тадић и Влада
Илић су већ упарили картоне и имају право бирања, надам се да ће се у строј
вратити Јовановић који је због повреде пропустио Љубић, а позивам и убску
публику да нам помогне у комшијском дербију и буде 12. играч екипе- каже
тренер Срђан Јовановић.
Право за играње на овој утакмици стиче и "бонус" Ристовски који је стигао из Лајковца, за сада Кремић и Пурешевић су стекли поверење за места у
стартној постави, а као запета пушка шансу чека и везиста Немења Блажић. Б.М.

Српска лига "Запад", 1.коло
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SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Ma~va ([)
2.Sloga (K)
3.[umadija (A)
4.Budu}nost (V)
5.Mihajlovac 1934
6.Smederevo 1924
7.FAP (Priboj)
8.Mokra Gora
9.@elezni~ar (L)
10.Polet (Qubi})
11.Zvi`d
12.Sloga (P)
13.Jedinstvo (Ub)
14.[umadija 1903
15.Kara|or|e (T)
16.Jedinstvo Put.

2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
0
0
0
2
2
2
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
2
2
2

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

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

3.коло (29/30.август- 16.30 ч):
Јединство (Уб) - Мачва (субота)
Железничар (Л) - Шумадија 1903 (субота)
4.коло (5/6.септембар- 16.30 ч):
Јединство Путеви - Јединство (Уб) (суб)
Звижд - Железничар (Л) (недеља)

УБСКИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРИЗНАТ
У ВИСОКИМ СПОРТСКИМ КРУГОВИМА

САРАДЊА СА
МАРЈАНОВИЋЕМ
Убски физиотерапеут Срећко Мијатовић,
о којем сте имали прилику да читате у ранијим
издањима “Гласа Тамнаве“, већ дуго сарађује
са познатим спортистима. Ових дана, том
списку придружио је још једну европску и
будућу НБА звезду- Бобана Марјановића.
Млади Убљанин задужен је да, током
Марјановићевог боравка у Београду, ради на
његовом опоравку и физичкој припреми, па је
због тога у свакодневном контакту са докторима Сан Антонио Спарса са којима проширује
и бруси већ огромно знање и искуство.
- За мене је велики подстрек што смо
успели да одговоримо на високе стандарде
које Спарси захтевају и који су предуслов за
сарадњу. О Бобију само речи хвале, још је
природнији и срдачнији уживо. У исто време је
велики професионалац, али и “обичан“ човек,
што нам омогућава једноставну комуникацију
и рад- истиче Мијатовић, уз жаљење што
најкориснији играч Евролиге у прошлој сезони
неће моћи да помогне нашој кошаркашкој
репрезентацији на предстојећем Европском
првенству.
М.М.М.

Српска лига "Запад", 2.коло

МОКРА ГОРА ЈЕДИНСТВО (Уб) 1:0 (0:0)

ПОЛЕТ (Љубић) ЈЕДИНСТВО (Уб) 2:2 (2:2)

Стадион Мала Маракана у Зубином
Потоку. Гледалаца: 100. Судија:
Ђорђе Петровић (Чачак). Стрелац:
Милошевић у 73. минуту. Жути
картони: Петровић, Башаревић
(МГ), Пурешевић, Тадић, Марјановић, Петрашевић, Илић (Ј)

Стадион у Љубићу. Гледалаца: 300.
Судија: Његош Тубић (Крагујевац).
Стрелци: Василић у 1. и Г.Петровић
у 40. за Полет, а С.Илић у 25. и 28.
минуту за Јединство. Жути картони:
Кнежевић, Г.Петровић, Вељовић (П),
Томић, Тадић, С.Илић, В.Илић (Ј)

ЈЕДИНСТВО: Ракић 7, Кремић 6,5
(од 46. В.Илић 6,5), Томић 7, Марјановић 7, Гавриловић 7, Петровић
7,5, Тадић 7, Пурешевић 6,5 (од 46.
Јовановић 6,5), Ситарица 6,5,
Ранковић 7, Петрашевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Младен Милентијевић (МГ)

ЈЕДИНСТВО: Ракић 6,5, Кремић 6 (од
63. Стојановић -), Томић 6,5, Марјановић 7, Гавриловић 7, Петровић 7
(од 70. В.Илић -), Рашић 7,5, Пурешевић 7 (од 46. Ситарица 7), С.Илић
8,5, Тадић 6,5, Ранковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Илић (Јединство)

Дарко Фејса, Срећко Мијатовић
и “џин“ Бобан Марјановић
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НОВО РУКОВОДСТВО И У КК УБ

ЗВОНКО МИНИЋ
ПРЕУЗЕО КОРМИЛО
Кошаркашки клуб Уб добио је
ново руководство на изборној Скупштини одржаној у понедељак 24.
августа на Фазанерији. Обрад Пантелић, досадашњи председник, се
повукао због приватно-професионалних обавеза, а његово место
преузеће један од најбољих кошаркаша Уба у прошлом веку- Звонко
Минић. Много пута је некадашње
крило руке меке као памук био близу
овог места, овога пута створили су се
услови да и поред обимног пословног
ангажмана, преузме бригу о убском
кошаркашком клубу.

Уговорена сарадња са Металцем:
Тренер Ваљеваца Владимир
Ђокић и председник КК Уб
Звонко Минић
Најављено је да ће клуб склопити
пословно-техничку сарадњу са АБА
лигашем Металцем из Ваљева, на
клупи Убљана ће и даље седети Душко
Ружичић, а навијаче ће обрадовати да
ће своју "петнаестицу" поново задужити небески летач Иван Поповић.
Очекује се долазак и неколицине искусних играча из околине, па је план да
се Убљани поново нађу у врху српсколигашког "Запада".

АКТУЕЛНОСТИ
У КОЊИЧКОМ СПОРТУ

БЕЗ ПОБЕДЕ
ВРЕЉАНСКИХ ГРЛА
Грла коњичког клуба "Света
Поповић" из Врела имала су запажене
наступе на Шабачком и Београдском
хиподрому, али ипак нису стигла до
победничког пехара. Мистер Бас је
био други иза Елдорада на Шабачком
Дербију, спора трка није ишла у
прилог трофејном грлу, а друго место
освојио је и Торино Хил у Београду у
трци "Меморијал Милорада
Личанина".
Обећавајући наступ имала је А
Капела у дебитантској трци, са Тиком
Вујковићем у седлу стигла је трећа у
трци "Јадран II и Мара Ресавкиња",
Огон је био 4. у Шапцу са јахачем
Сашом Глоговцем, а подбацио је
Далас који је стигао последњи у трци
"Пехар председника Републике" у
Београду.

УБСКИ РУКОМЕТАШИ У ВИШЕМ РАНГУ

ВЛАДИСЛАВ КРСМАНОВИЋ
НОВИ ПРЕДСЕДНИК
Убски рукометаши добили су овог
лета ново руководство- уместо досадашњег председника Саше Спасића на
чело клуба стигао је Владислав Влада
Крсмановић, некадашњи убски градоначелник који се нада да ће рукометни
клуб имати успешну сезону, али и
развити успешан план за наредних
барем пет-шест година :
- Мој задатак је да успоставим
систем који функционише, а велико ми
је задовољство да најавим повратак
наших легендарних играча Саше
Миличића и Зорана Марковића у управу
клуба. Изгубили смо доста генерација
убских рукометаша, то нас присиљава
да тренутно попуњавамо редове значајним бројем играча са стране, а требаће још доста времена да стасају деца
која раде са Дејаном Лукићем и Љубом
Марковићем. Ипак, уз искуство људи
који су у клубу и оних који су били пре
нас, верујем да ћемо наћи начин да
функционишемо као озбиљан и организован клуб- рекао је Крсмановић.
У току ове недеље требала је да
стигне и званична потврда оног што је
већ сасвим извесно- убски рукометаши
ће наредне сезоне играти у Првој лиги
"Центар", у друштву Партизана 2, Вождовца, Новог Београда, Лознице, Слоге
(Петровац), Мачве...Тренер Тома Марко-

Владислав Крсмановић
вић је 10. августа одржао први тренинг,
имали су Убљани већ и први спаринг са
Лазаревчанима, а почетак првенства
заказан је за 26. септембар. Извесно је
да је искусни Андрић раздужио плавобели дрес, а као појачање фигурира
голман Момчило Васић из Обреновца.
Очекује се и помоћ из првог тима
Партизана, тражи се и решење за пивота
с обзиром да је Стокић најавио одлазак
у Немачку, а на руку управи иде што је
рок за регистровање играча чак до 28.
фебруара наредне године.
Б.Матић

НЕМА ОДМОРА У КК МЛАДОСТ 014

УЧЕЊЕ НА ЗЛАТИБОРУ
Кошаркаши Младости 014 били су
овог лета учесници кампа на Златибору,
25 дечака пионирског узраста вредно је
учило лекције у периоду од 22. јула до 1.
августа. Након тога, четири селекције
клуба (укупно 52 клинца) гостовале су у
Косјерићу (од мини-баскета до кадета),
забележиле три победе у одмеравању
снага са одговарајућим узрастима
Црнокосе, а у стручном раду тренеру
Урошевићу помагали су првотимци
Марко Јагодић и Ђорђе Васиљевић. Од
ове двојице очекује се да буду ударна
игла првог тима у Другој српској лиги
"Запад" која се ове године игра у
промењеном формату- две групе по 8
тимова:
- Немамо мегаломанске амбиције,
био бих задовољан са 6 победа које су
прошле године гарантовале опстанак.
Од искуснијих играча, остали су нам
Љубас и Смиљковић, допринос Милосављевића зависиће од његових пла-

нова у вези са школом, а мислим да ће
публици бити интересантно да гледају
комшијске дербије са Лајковчанима,
Ваљевцима, Шапчанима, Владимирчанима...- најављује интересантно
такмичење тренер Владимир Урошевић.
Вреди истаћи да ће се пионирска
селекција предвођена Урошем Васиљевићем (један од најталентованијих
играча Србије у том узрасту) наћи у
квалификацијама за Квалитетну лигу,
до децембра ће се такмичити са
Слободом (Ужице), Младошћу (Чачак),
Плеј-офом..., а у случају доброг пласмана- на пролеће би могли да угосте и
вршњаке из Црвене звезде и Партизана.
Доказ доброг рада су и придошлице из
окружења- Вукашин Марковић и Иван
Буљубашић из Коцељеве, као и Урош
Јовановић из Лајковца нови су чланови
пионирске селекције најмлађег убског
клуба.
Б.Матић

Убски кошаркаши у Косјерићу
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ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЖОК УБ

ЈАЧЕ У НОВОЈ
СЕЗОНИ
- Сања Јаблан и Јелена Јелић појачања, на паркет
се враћа и техничар Ивана Јаковљевић- Иванковић.
Летњи одмор је готов и за убске одбојкашице, Марина
Петровић је извршила прозивку 10. августа у убској хали, а
утисак је да ће трофејна екипа бити још снажнија у новом
првенству Друге лиге "Центар". Прва ласта у прелазном року
је искусни примач Соња Јаблан коју смо гледали већ на
убском паркету у дресу Заслона, а конкуренцију на позицији
коректора појачала је леворука Јелена Јелић, девојка која
прошла школу суперлигаша из Обреновца. Можда и највећи

Напад на врх табеле: ЖОК Уб
плус за Убљанке је повратак техничарке Иване ЈаковљевићИванковић, ове године је постала мајка, а сада ће поново
заузети место диригента игре убске екипе. Тренер Марина
Петровић задовољна је почетном фазом припрема, велики
број играча на тренингу и квалитетан рад су разлог што је
видно расположена:
- Горица Филиповић је отишла у лајковачки Железничар, она је и била принудно решење до Иваниног повратка.
Соња Пузовић очекује принову, па неће бити у ситуацији да
нам помогне ове сезоне, што ће вратити Миу Вуловић на
позицију средњег блокера. Константно је 15-16 девојака на
тренингу, почетком факултетске године вероватно ће Невена
Лазић, Јелена Николић и Јована Цвијовић мање тренирати,
али ако нас заобиђу повреде и малери- сигурна сам да ћемо у
наредном првенству играти много боље, самим тим и
напасти прво место- јасна је Марина Петровић која се
опоравила од операције и пуном паром тренира са остатком
екипе.
Убљанке ће се први званични меч имати у Купу Србије
5. септембра, у такмичењу које сигурно није приоритет, а
првенствене битке крећу половином октобра. На Убу ћемо
гледати Заслон, Стерију, Роду, Србијанку из Ваљева,
Смедерево..., а другопласирани Имлек из прошле сезоне
иступио је из такмичења.
Б.Матић

PROIZVODNJA I UGRADNJA

BEHATON
PLOČA
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ЗАВРШЕН 16. КАРЕЛИЈЕВ МЕМОРИЈАЛ

ПЕХАР НЕ МЕЊА
ВЛАСНИКА
Глас Тамнаве, овог лета у сарадњи са РТВ Сити,
убедљиво савладао Трговину Бест у финалу5:1. - Влада Симић из победничке екипе
обележио 16. Карелијев турнир. - Инциденти
ставили сенку на овогодишње издање.
Барем још годину дана, прелазни пехар "Карелија" красиће
витрине уредништва Гласа Тамнаве. Додуше, половину права
на чување шампионског знамења полаже и РТВ Сити, екипа чији
су спонзори били електронско-штампана гласила наше општине
није имала премца и постала је тако тек друга екипа у 16огодишњој историји која је одбранила титулу победника
Меморијалног турнира, играног у знак сећања на трагично
настрадалог фудбалера Јединства Душана Матића- Карелија.
Трговина Бест која је имала на голу најбољег чувара мреже
Ђурђевића, није имала снаге ни квалитета да се у финалу
супротстави разиграном Владимиру Симићу, везиста лајковачког Железничара је рафалном паљбом решио све дилеме и са
укупно 14 погодака био убедљиво најбољи стрелац турнира.
Наравно. У његове руке је отишла и награда за најбољег играча,
а шампионски мозаик допунили су породичне комбинације
Синђић и Ристовски, одлични голман Роксић, поуздани Панић и
право појачање за финале Ваљевац Ђурић. Победнику је
припала новчана награда од 50.000 хиљада, плус пехар у
трајном власништву као награда за прошлогодишњи тријумф.
Финале пре финала играно је већ у четвртфиналу,
прошлогодишњи победник турнира је закомпликовао своју
позицију поразом у групи од Убских легенди, па је као победник
баража налетео на Рому. Дуел две најквалитетније екипе
турнира обележила је наелектрисана атмосфера, Обреновчани
су имали гол предности, али су незадовољни суђењем решили
да напусте бетон Школарца. Тако је на 16. Карели бачена мрља
за коју подједнаку одговорност носе организатор и претерано
нервозни играчи Роме, а по први пут у историји турнира један
меч није одигран до свог регуларног краја.
На жалост, то није био једини инцидент овог лета на
Школарцу, неколико пута су гледаоци били сведоци непристојног понашања и примитивизма актера турнира, а утисак је да
је и екипа организатора морала да буде ригорознија. Плаћена је
цена попустљивости из ранијих издања, па је све кулминирало
сценама којима није место ни на једној спортској приредби, а
камоли на меморијалном турниру.
Лепшу страну турнира чинили су окршаји у јуниорским
категоријама, страст и емоције коју су емитовали најмлађи
учесници "Карелија" није оставила равнодушном бројну
публику. Код омладинаца екипа Мамболе, предвођена браћом
Ристовски, скоро рутински добила је финале против екипе Елџи, док су одлучујући меч кадета решили ударци са седам
метара. Истакао се нови голман пионира Јединства Бојан
Петровић, са два одбрањена пенала довео је екипу Пинк на праг
тријумфа, а тачку на "и" ставио је Михаило Радибратовић. У
најмлађој конкуренцији видели смо наде Јединства подељене у
3 екипе, заслужено су славили Експлозивци предвођени
Богданом Глишићем, а похвале за наступ заслужују и три женске
екипе- Ас 07, Мачва и Слога-Раднички из Земуна. Код ветерана,
није било уобичајеног лигашког дела, финалне вечери снаге су
одмерили две најуспешније екипе турнира- Рекреативци са
Школарца и Јединство, Тома Митровић и аутогол у мрежи Миће
Максимо-вића били су довољни за тријумф Рекреативаца.
Судије Марјановић, Ћургуз, Михајловић и Благојевић трпели
су жесток притисак у току турнира, вероватно и грешили, али то
не мења утисак да су актери на терену себи допустили превише
и много пута претерали у протестима. Публика бројна и верна
као увек, и поред ружних сцена, а сва дешавања овог лета на
Школарцу постављају велики упитник на овакву форму Карелија. Једино је сигурно да ће Душанов турнир имати још много
издања, највероватније са потпуно промењеним концептом...
Б.Матић

И ове године пехар у рукама капитена
Војмира Синђића: Екипа Глас Тамнаве РТВ Сити

Рекреативци са Школарца (ветерани)

Владимир Симић (десно)
најбољи играч и стрелац

Пинк (кадети)
Експлозивци (пионири)

Мамболе
(омладинци)

МАРКЕТИНГ
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GREJANJE JEFTINIJE, LAKŠE I ČISTIJE OD UGLJA I DRVA

UGLJENI BRIKET
Efikasnije koristi i čuva vaše postojeće grejne peći,
a daje više energije za manje novca

kaloriski TONA briketa
= 4.5 m³ drva
= 1.3 tone čistog sušenog uglja Vreoci

NE KOŠTA VAS
NIŠTA DA PROBATE !
Svako ko poseti fabriku dobija
dva besplatna probna paketa.

Skladištenje i loženje je lako i čisto. Pakuje se u papirne (natron) kese od 12kg ili u džambo plastične
vreće od 500kg i više. Kvalitet bez promene i NEMA nikakvog otpada (strugotina, vlaga, kamen,
blato, prašina, …). Ugljeni briket možete kupovati tokom cele sezone kad i koliko Vam treba.

ISKORISTITE AKCIJSKU PRODAJU U FABRICI !
Kupovinom do kraja septembra dobijate 10% popusta
i tada TONA u džambo plastičnim vrećama košta 13.680 din,
a u papirnim kesama 14.400 dinara ( u cenu je uračunat PDV).
Možemo Vam organizovati i prevoz. Mogućnost prodaje na rate.
Za veleprodaju posebni uslovi.

Papirna (natron) kesa

Ugljeni briket

Plastična džambo vreća

Fabrika BestEnergy Briquette,
mesto Murgaš kod Uba
Telefoni: 069 805 29 28 i 014 474 250
Email: office@bestenergy-briquette.rs
www.bestenergy-briquette.rs

potrošnja struje = jačina svetla
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