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ODLOŽENO PLAĆANJE !!!
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UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ОДОБРЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОПШТИНИ УБ

РЕКОРДНА ГОДИНА
- У 2019-тој кроз разне пројекте у убској општини
је инвестирано близу две милијарде динара.
- Преко буџета општине Уб одобрене су јавне
набавке у вредности од 857.309.940,40 динара.
Година на измаку остаће забележена као рекордна по
питању финансијског износа одобрених јавних набавки у
локалној самоуправи, али и укупним инвестицијама у
општини Уб. Само у 2019.години са општинског буџета
иневстирано је 857.309.940,40 динара за реализацију многобројних пројеката, што је за 360 милиона више у односу на

Нови административни центар Уба
прошлу (2018.годину), која је, такође, једна од најуспешнијих
икада. Ту чињеницу са задовољством је презентовао јавности
председник општине Уб Дарко Глишић, након прошлонедељне седнице Општинског већа.
- Како бисмо боље сагледали овај податак, вратимо се
само десетак година уназад, рецимо у 2009.годину, када је у
нашој општини расписано јавних набавки у вредности од
97.553.499,00 динара. Према томе, јасно се види да је на Убу
нешто урађено, поготово ако томе додате скоро 500 милиона
колико смо реализовали прошле године- наглашава Глишић. То су инвестиције које се финансирају директно из буџета, а на
тај износ из текуће године треба додати новац од Канцеларије
за јавна улагања, који износи близу 300 милиона, али и
средства која улажу Путеви Србије. Када све то саберете, онда
је цифра дупло већа ако не и више од тога у односу на ону која
је директно прошла кроз буџет Општине Уб- закључио је први
човек убске општине уз жељу да нам свака следећа година
буде таква.
М.М.М.

ОПШТИНА УБ
ОДОБРЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
од 2009. до 2019.године
2019.
2018.
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.

857.309.940
496.637.878
199.056.575
134.397.829
261.610.873
213.660.286
195.184.835
198.568.887
336.684.701
198.739.930
97.553.499

КО ШТРОЈИ ?

Д

еведесетих година, у време када је,
већ уштројени Вук Драшковић, био
краљ тргова, у једној вароши
питао је сељака који му се, претходно, учинио као противник Милошевићевог
режима: ‘’Хоћеш ли гласати за мене?’’, добио је
јасан, а ипак, загонетан одговор: ‘’Хоћу... кад будеш
победио на изборима’’.
Мислили смо, тада, да се човек шегачи са Вуком и,
разуме се, сматрали га полтронским прелетачем, а
можда и провокатором, а он је, само, био јасан. Хтео
је да каже да ће му дати свој глас кад се буде уверио
да је способан да победи, а то се може доказати
само - победом!
Значи, оно питање: ‘’Шта је старије кокошка или
јаје?’’. Одговор је у самом питању јер, ако кокошка
постоји, а постоји и јаје, питања би могла да се
отегну у недоглед. На пример, да ли је, без петла,
јаје способно да се из њега излеже пиле? И - ту се
негде крије и смисао одговора који је добио Вук
Драшковић. Ако победиш, лако ћемо... Али, ако не
победиш, бесмислено је гласати за губитника.
Знамо да Вук није победио, а процурело је да се и
није, баш, много трудио јер никада није добио таква
упутства од оних који су му основали партију (као и
већи број других). Дакле, та невидљива сила која
одређује шта је старије, кокошка или јаје, увек и
свугде постоји.
Чак није ни важно ко је кога створио. Важно је да се
разуме да је појединац сувише мали да би могао да
очекује победу - ако није одређен да буде победник.
Е, сад! Ко то одређује. Кажу да се званично зову MI5,
ili CIA, некад се ту трудила и КГБ или нека друга
‘’служба’’ (данашњи, модеран, назив је Агенција).
Ето, дошли смо до суштине одговора који је добио
Вук Драшковић од човека који није био за
Милошевића, али је и Вуку рекао да ће га гласати
кад - победи. Знао је он добро на шта мисли. А, чини
се, убрзо је то схватио и брачни пар Драшковић,
нарочито лепша половина јер се добро ‘’уталила’’ у
неке добро плаћене управне одборе, иако је
уживалац инвалидске пензије.
А Вук? Како, сада, веровати да је тај човек написао
књиге које смо гутали дивећи се генијалној
проницљивости аутора? ‘’Нож’’ и ‘’Судија’’ бивали
су забрањивани, а онда су се ређали прави бисери.
Неко је рекао: Добар писац, а лош политичар... Да
ли је тако?
Историја се понавља. Ова садашња опозиција, која
је, мање или више, некада била позиција, није ни
дошла до тога да се за њу гласа зато што је победила. Очигледно нису умели да победе своју
бахатост. Почели су да се понашају као да имају
онај одговор о кокошки и јајету. А можда су и знали
одговор, али нису имали петла. Тај, који је требало
да има улогу плодоносца кукурикао је деведесетих
другачије од Вука, освојио власт иако га гласачи
нису, баш, обожавали, а бесконачно га жалили кад
је уклоњен. Кажу, умешала се MI5... То је одговор!
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НА ВАШАРИШТУ

ДВЕ НОВЕ ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ
Најмлађе убске зелене оазе додатно оплемениле и улепшале градско насеље
Од почетка радова на уређењу Вашаришта, сведоци
смо великих урбанистичких промена које се, осим у
изградњи стамбених, пословних и објеката јавне намене,
огледају и у формирању нових градских паркова. Током
прошле године завршен је парк Раће Петровића, а крајем ове
још две зелене оазе, чиме је додатно оплемењено и улепшано то насеље, које је једно од највећих градилишта у
Србији. Радове на изградњи обе парковске површине на
Вашаришту извело је Предузеће „Леон“ у року од три месеца.
Први парк, иза Хотела Уб, представља атрактивну
рекреативно-забавну зону, са садржајима за окупљање,
одмор и занимацију одраслих и деце.
- Парк има неколико упечатљивих детаља, који привлаче грађане свих узраста да у њему бораве, оцењује Драган Леонтијевић, директор ПП „Леон, наводећи декоративне
и хортикултурне „карактеристике“ овог комплекса.
„У централном делу парка
налазе се две фонтане, улични
шах, зид за пењање, направљен
за узраст деце до десет година,
као и зелени водени зид, висок 1,6
метара, а широк 12 метара. Био је
то захтеван посао, што се тиче
самог извођења, јер зид не може
да буде отворен простор, нити
може да се не наслања на нешто,
па смо били принуђени да ставимо стакло или огледало. Ја сам
предлагао стакло са позадином
панораме Уба, или наших фудбалера који су стекли светску славу
или најзнаменитијих Срба. Четврта варијанта је била са огледалом, што је и прихваћено, а било
је и најлогичније, јер даје посебан
ефекат -дуплира млазнице и воду
која се слива, а спречава да ветар
односи воду. Ту је највећи проЈавни соларни блем сачувати воду, како се не би
пуњач телефона разносила када је ветровито.
Исто важи и за фонтане. Морали

Улични шах,
место за лепу фотографију
смо да направимо баршунасте мехуриће, као када се точи
шаммпањац, да их ветар што мање носи“.
Плато и стазе су од бехатона, а на зеленој површини
засађена су млада стабла, док је на поплочаној постављено
седам великих жардињера са цвећем. Парк има и соларни
јавни пуњач за мобилне телефоне, који је обезбедила
„Поштанска штедионица”.
Паралалено са овим, извођени су и радови на другој
зеленој оази, која се налази у залеђу две стамбене зграде на
Вашаришту.
„Овај парк је доста необичан, боље се види са висине,
са земље не може човек добро да сагледа сву његову лепоту,
због зелених брда са травњаком. Опремљен је бетонским и
парковским клупама, испресецан пешачким стазама и има
доста необичног украсног жбуња нижих форми“, објашњава
Леонтијевић и додаје да су обе најмлађе зелене оазе у граду
комплетно осветљене.
Како током зиме не би дошло до оштећења, парковске
фонтане биће конзервиране до пролећа.
Д.Н.

Два нова парка поред и преко пута новог Хотела „Уб”
у чијој близини су и две стабмене зграде (у изградњи) приватног инвеститора

ЛАЈКОВЧАНИ И УБЉАНИ
НАЈПЛАЋЕНИЈИ
Према последњим званичним подацима Завода за
статистику, у Колубарском округу највише плате имају
запослени у Лајковцу (62.642 динара) и Убу (49.475), док су
најниже зараде у Осечини (41.816). Статистика показује да је
просечна нето плата исплаћена у септембру у Љигу била
48.757 динара, у Ваљеву 47.873 и Мионици 41.816 динара.
Према последњим подацима које је објавио Завод,
просечна нето плата у Србији је 53.698 динара. Медијална
нето зарада за септембар износила је 41.547 динара, што
значи да је 50 одсто запослених имало зараду до тог износа.
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НАШИ ЉУДИ

ЗАСЕДАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ НА УБУ

УСВОЈЕНЕ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
У склопу опремања СРЦ „Школарац” дато је „зелено светло” за реализацију јавних набавки
постављања нове теретане на отвореном и монтаже великог спортског семафора.
На 33.седници Општинског већа општине Уб, одржаној
19.новембра, усвојено је 16 тачака дневног реда, међу којима
се чак седам односило на сферу комуналних услуга. Чланови
„општинске Владе” прихватили су нове одлуке о погребној
делатности, одржавању јавних зелених површина, димничарским услугама, одржавању улица и путева, гробљима и
сахрањивању, управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне намене и о комуналном
реду.
- У питању су одлуке којима општина Уб извршава своју
обавезу да вршење ових комуналних делатности организује
на начин и под условима прописаним Законом. Сем погребне
и делатности димничарских услуга, све остале сфере су
поверене КЈП „Ђунис” са којим локална самоуправа склапа
уговор. Ово предузеће и даље ће бити вршилац комуналне
делатности на гробљу Вучијак на Убу, док ће за остала
гробља та делатност бити обављана у складу са новом
одлуком када се стекну услови, а до тада ће важити одредбе
раније одлуке о гробљима и сахрањивању које су одређивале
надлежне месне заједнице- истакао је Драган Радојичић,
секретар СО Уб.
У оквиру Одлуке о мрежи јавних основних школа
општине Уб, Музичкој школи „Петар Стојановић” из Уба
одобрено је отварање издвојеног одељења у Бањанима од
наредне школске године, а чланови Већа дали су „зелено
светно” и убском Дому здравља за набавку возила које ће
користити Патронажна служба.
У скопу опремања Спортско-рекреативног центра
„Школарац” усвојено је одобрење за реалитацију набавке
спортског семафора у вредности од 2.199.744 динара, као и
теретане на отвореном у вредности 3.281.655 динара, коју ће
делом финансирати Министарство омладине и спорта у
износу од 1.962.362 динара. У оквиру јавне набавке и набавке
радова за изградњу техничког центра КЈП „Ђунис”, усвојена је
понуда београдског предузећа „ЕС Енерго-сервис” у износу
од 32.318.012 динара.

Детаљ са 33.седнице Општинског већа општине Уб
Убски већници су донели и план зимског одржавања
улица и путева у општини Уб, које ће убудуће обављати КЈП
„Ђунис”. Према речима Саше Спасића, заменика начелника
Штаба за ванредне ситуације, општина Уб ове године спремно
дочекује прве снежне падавине.
- Набављена су три нова камиона за зимску службу
нашег комуналног предузећа, које од раније поседује и две
комбиноване машине боб-кет и скип. Припремили смо 470
тона каменог агрегата, 52 тоне натријум хлорида и 12 тона
калцијум хлорида, који ће се први пут користити на нашим
улицама- наглашава Спасић. - Што се тиче одржавања, у први
приоритет је стављена улица 7. јула, која раније није била на
списку, али је добила на важности имајући у виду да је
изграђена нова зграда вртића. У првом приоритету је и саобраћајница од улице Милана Муњаса до изласка на ауто-пут.
Она је раније чишћења само до табле Уб, али смо сада продужили чишћење до петље у Стубленици.
У даљем току седнице усвојене су одлуке о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у
општини Уб, као и Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини Уб за
2019.годину.
М.М.М.

ОПШТИНА УБ
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НА СРЦ „ШКОЛАРАЦ“

ИЗГРАЂЕНО ПАРКИРАЛИШТЕ
Нови паркинг простор располаже са 60 места за путничке аутомобиле и три места за аутобусе
Започета у мају, комплетна реконструкција Спортскорекреативног центра „Школарац“ улази у завршницу.
Протекле недеље, окончани су радови на прилазној
саобраћајници дужине 200 метара са припадајућом
инфраструктуром, као и асфалтирање паркинг простора, који
располаже са три места за аутобусе и 70 места за путничка
возила и до даљњег ће бити бесплатан. Према речима
председника општине Уб Дарка Глишића, изградњом новог
паркиралишта локална самоуправа је желела да обезбеди
додатни комфор поссетиоцима „Школарца“.
„Људи више не морају да брину где ће паркирати своје
возило, пошто има довољно места, а предвиђен је и део за
аутобусе због доласка екипа које ће овде играти, као и
екскурзија, које ће сигурно бити у обиласку будућег Музеја
фудбала или нашег велелепног спортског центра. Сматрам
да је у овом моменту то сасвим довољно, с обзиром да је у
непосредној близини, преко реке Уб, још један паркинг,
капацитета око 50 места. То су једина бесплатна
паркиралишта у граду и могу се несметано користити. Ми,
иначе, имамо навику да се паркирамо тамо где нам одговара,

Новo фудбалско игралиште „Жозе Мурињо”,
на СРЦ „Школарац”, ових дана добило је и рефлекторе

Нови пракинг на уласку у СРЦ „Школарац”

па, макар и непрописно, али ћемо у наредном периоду и ту
морати да уведемо ред, како бисмо испоштовали права свих
грађана“, рекао је Глишић приликом обиласка радова на
изградњи паркинга.
У првој фази обнове „Школарца“ остало је још само да
се заврши тротоар са једне стране прилазне саобраћајнице,
који ће бити поплочан бехатоном. Почетком недеље,
постављена је расвета, па је цео комплекс сада и осветљен. У
претходних шест месеци, сви постојећи спортски терени су
реновирани, а никли су и нови, међу којима је и фудбалско
игралиште са вештачком травом и трибинама, које је понело
име чувеног тренера Жозеа Муриња. Вредност наведених
радова износи близу 1,5 милиона евра. Друга фаза
реконструкције „Школарца“ отпочела је првог новембарског
дана, постављањем камена темељца за будући Музеј
фудбала, у чијем приземљу су предвиђене свлачионице.
Нова зграда простираће се на 565 квадратних метара, а
планирано је да комплетно буде завршена до пролећа.
Д.Н.

VELIKA NOVOGODI[WA AKCIJA !!!
-

Zidne plo~ice po izboru
Podne plo~ice po izboru
Lepak za plo~ice
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СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, БАЗЕНА И СРЦ „ШКОЛАРАЦ“

ПОСТАВЉЕНА
НОВОГОДИШЊА РАСВЕТА
- Ове године још раскошније кићење града. - У припреми нова
изненађења која ће употпунити празничну атмосферу на Убу
За мање од месец дана, дочекаћемо новогодишње и божићне празнике, па је у
складу са тим, осим украшавања кућног ентеријера и екстеријера, грађанима
омогућено да уживају и у спољашњој јавној расвети, која је обасјала и улице Уба.
Украшене су главне градске саобраћајнице: Вука Караџића, Краља Петра Првог,
Милоша Селаковића, део Првомајске, све до скретања за базен, Трг Раће
Петровића (испред новог убског хотела), улица поред Спортске Хале и зграде
општине Уб, прилаз „Школарцу“, обилазница ка Београду, на којој је монтирана
ЛЕД расвета у виду звончића и пахуља. Посебну чар имаће светлосни тунел који је
постављен на дрвеном пешачком мосту преко реке Уб, као и осветљење испред
новог дела вртића, али и Шепковца, који је употпуњен новим рефлекторима на
санкалишту.
До 10. децембра, као посебно изненађење, у центру града
засијаће 3Д фигуре. Новогодишња јелка постављена је почетком
прошле недеље, на почетку Градског трга. Небојша Живановић,
руководилац Службе одржавања јавне расвете, базена и СРЦ
„Школарац“, најављује још нових новогодишњих изненађења
која ће Уб учинити најлепше окићеним градом у окружењу, али и
шире. Укупном утиску допринеће и нова јавна расвета на
реновираним и новоизграђеним теренима СРЦ „Школарац”, као и
два нова парка на Вашаришту која сијају пуним сјајем.
Д.К.

Декоративна расвета
на мосту код Школарца

VIVA dent

Постављање и кићење
јелке на Градском тргу

Пробно пуштање у рад
нове расвете на дрвеном мосту

VIŠE OD

30 GODINA
PORODIČNE TRADICIJE !

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

OD SADA I NA UBU !
Vuka Karadžića 8, Ub
066/5848523
VIVADENT-Dr.Šutulic
Osnovana 1988-me od supružnika dr Branka i Olivere Šutulić, kasnije proširena i usavršena
pridruženjem njihove dece dr Marijane Šutulić-Stevanović i dr Bojana Šutulića.
Ordinacija pruža sledeće usluge:
- lečenje zuba
- vađenje (ekstrakcija) zuba
- plombiranje
- ortodoncija (izrada i postavaljanje proteza za ispravljanje zuba)
- beljenje zuba
- protetika *metal-keramičke-porculanske krune
*cirkon keramika-bezmetalna keramika
*skeletirane proteze sa ankerima i klizačima
*klasične proteze (parcijalne i totalne)
*implanti i protetika na implantima

ОКО НАС
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ДЕОНИЦА АУТОПУТА ОД ОБРЕНОВЦА ДО СУРЧИНА УСКОРО СПРЕМНА ЗА ОТВАРАЊЕ

ОД УБА ДО СУРЧИНА ЗА ДВАДЕСЕТАК МИНУТА
Асфалтирање деонице дуге 17,6 километара завршено пре петнаестак дана, преостали
радови на озелењавању, сађењу биљака и постављању ограде и сигнализације.
Пoчетна деоница ауто-пута "Милош Велики", од
Сурчина до Обреновца, која би требало да буде пуштена у
саобраћај 19. децембра, биће спремна за отварање и пре
Светог Николе, преносе „Новости”. Асфалтирање свих 17,6
километара је завршено још средином новембра, а тренутно
се на градилишту обављају последње припреме. Са завршетком ових радова, дужина ауто-пута ће бити 120 километара, а
возачи ће од Сурчина до Чачка моћи да стигну и за 55 минута.
- Петље Сурчин и Обреновац, конструктивни делови
пута и моста су готови. Преостало је озелењавање и сађење
биљака, радови на сигнализацији и саобраћајној опреми, као
и постављање заштитних ограда за аутомобиле и животиње објашњава главни инжењер кинеске компаније „CCCC”
Возачи ће се на нову деоницу ауто-пута "Милош
Немања Мутић. - Постављене су и инсталације, а једино још Велики" укључивати на петљи "Сурчин". Они који крену из
треба све спојити и укључити.
престонице имају више опција. Могу ићи ауто-путем
Петља код Сурчина није стандардна, већ је састављена Београд – Загреб до искључења за Добановце, па затим на
из две. Има чак осам улаза и излаза на обилазницу око обилазницу око Београда. После неколико километара
Београда, са које ће се возачи укључивати на "Милоша вожње наићи ће на искључење за Чачак.
Великог". Неимари су обале две реке, Саве и Колубаре,
Они који станују на другој страни града, у Калуђерици
повезали мостом дугим 1.581 метар. Састоји се од 27 стубова или Малом Мокром Лугу, до петље "Сурчин" могу преко
и 30 распонских конструкција које су, захваљујући системима Бубањ потока. Петље на обилазници су предвиђене и за
покретних оплата, грађени паралелно са обе стране реке.
становнике Петловог брда и околних насеља. За неке од
- У конструкцију је уграђено 88.000 кубика бетона и око њих ће можда ипак бити боље решење путовање Ибарском
11.500 тона арматуре - наводи Мутић.
магистралом, јер им је стара рута ближа.
На целој траси су уз пут паркирана возила неимара из
компаније која је ангажована за постављање заштитне изградњу, врви као у кошници. Радници у жутим прслуцима,
ограде. Посао се обавља ланчано, а радници су одлично са шлемовима на глави. У овом делу је већ постављена
организовани. На мосту, који је био и најзахтевнији за заштитна ограда, а они сада по бетону између леве и десне
траке прелазе четкама. Објашњавају да ово "шминкање" нема
само естетску функцију, већ да се тако прави заштита, која ће
дуже трајати.
Са моста се назире гужва на Обреновачком путу, са којег
се од летос сви путници из Београда укључују на ауто-пут ка
Вожња трасом од обилазнице око Беорада, код
Чачку. Преостало је још неколико дана, па ће и возачи који
Сурчинске петље, до Обреновца биће бесплатна, а за
користе ову трасу моћи да одахну. Са нове петље код
"Путеве Србије" она ће имати третман као и ауто-пут кроз
Обреновца моћи ће да се укључе на "Милоша Великог".
Београд, на којем се вожња не наплаћује. Иако је по глаВредност пројекта деонице Сурчин - Обреновац је 208
вном пројекту планирана изградња наплатне станице код
милиона евра, а главни извођач је кинеска компанија "China
Сурчина, он је измењен и рампа је на папиру "уклоњена".
Communications Construction Company".

БЕЗ ПУТАРИНЕ
ОД СУРЧИНА ДО ОБРЕНОВЦА

СЕЗОНА СВИЊОКОЉА

ТРАДИЦИЈА ИЛИ ПОТРЕБА
- У последње време нисмо имали позитиван случај на трихинелозу, али је пролетос било
спорадичних случајева у Чучугама- кажу у убској ветеринарској амбуланти ''Гети-фарм''
Традиција клања свиња у новембру, у народу познатија
као свињокољ, задржала се само још у сеоским подручјима,
ређе у градовима и то, углавном, у домаћинствима која имају
своје товљенике. Иако је исплатљивије код куће уредити
месо, већина суграђана се одлучује да свињско месо купује
по месарама или мегамаркетима, а месо се користи као
сушено, али и као печено за мрсне славе и Божић, евентуално
одлаже у фризеве и замрзиваче.
Власник Самосталне ветеринарске амбуланте ГетиФарм, ветеринар Иван Ђорђевић, објашњава да традиционалног свињокоља, као што је то било некада, сада нема, јер
се свиње кољу током целе године, а говеда и јунад
искључиво у кланицама.
- Нешто је јачи интензитет клања крајем године, у
периоду око 29. новембра, али се коље и током целе године.
Спрема се месо за зиму, већином по селима, мада је у
последње време примећено да се доста тога одрађује у
кланицама. Ситније животиње, као што су овце и јагњад, још
увек се припремају на газдинствима. Сви власници доносе
нам месо на преглед, на трихинелозу, нарочито оно месо које
иде на сушење. У последње време нисмо имали позитиван
случај на трихинелозу, а било је пролетос пар случајева у
Чучугама – објаснио је ветеринар Иван Ђорђевић.
Сваке године се појави по неки случај трихинелозе, која
је паразитска болест, настала када одрасла свиња поједе
зараженог пацова. По закону, тако заражено месо односи
Зоохигијена из Лајковца у кафилерију на уништавање, а

Ветеринар Иван Ђорђевић
власник је дужан о свом трошку да изврши дератизацију и сва
остала грла после клања обавезно доведе на преглед. Остале
свиње се не убијају, али и не лече, јер су заражени случајеви
спорадични, не мора свака јединка да оболи. Зарази се само
она која је појела заражено месо глодара.
Епизиотолошка ситуација је повољна, нема заразних
болести, програм мера здравствене заштите домаћих
животиња се одвија по протоколу, нагласили су у ''Гетифарму''.
Д.Капларевић
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ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

И КРАЈ ГОДИНЕ У ЗНАКУ АСФАЛТИРАЊА

НОВИ ПУТЕВИ У ТРИ ТАМНАВСКА СЕЛА
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ШАРБАНЕ
Без обзира што им се рударски копови постепено
приближавају и што ће једнога дана становништво у Шарбанама бити расељено, мештани овог источно-тамнавског села
нису заборављени. Протекле недеље добили су нових 850
метара асфалта на путу који их повезује да Радљевом, на
деоници која је због успона била изузетно захтевна за радове.
- Годинама смо газили блато и ова деоница је била
скоро непроходна за аутомобиле. Пут води ка Радљеву и
спаја неколико крајева села. Прошле године је урађено 500
метара, што је данас настављено. Остало је још неких 300
метара да се даље повежемо до краја са Радљевом, али нас
Лисо Поље
кочи спор који се води са једним мештанином нашег села.
Надам се да ћемо, уз помоћ надлежних из општине и наше
Приликом посете Лисом Пољу, председник Глишић
месне заједнице, у догледно време и тај проблем решитиистакао је задовољство што га је дочекао велики број младих
истиче мештанин Шарбана Иван Адамовић.
људи са којима је разговарао о даљим плановима.
- За наредну годину има неколико занимљивих идеја, од
уређења игралишта, преко наставка асфалтирања путева, па
до регулисања водотокова који су још преостали. Лисо Поље
је претрпело жесток удар приликом поплавног таласа 2014.
године, а ми све предузимамо да им се то више никада не
деси. Уз велику помоћ државе успели смо да урадимо доста
ствари за ово село, а тако ћемо наставити и у будуће- истиче
Глишић. - Мештани Лисог Поља су јако коректни, па извођење
радова преузимају на себе, а ми ћемо обезбедити материјал да
фудбалско игралиште, место где се они најчешће окупљају,
мало уредимо, оградимо и направимо једну трибину. Када има
добре енергије у селу много нам је лакше да пронађемо начин
да им помогнемо, па, све иде у добром смеру.

Глишић у разговору са мештанима Шарбана
На овој деоници налази се и кућа Воје Благојевића, који
већ деценијама чека на асфалт.
- Сећам се када сам ишао у школу, било је готово немогуће проћи у чизмама, а да не будеш каљав до колена. Знамо
сви да је пут главна ставка за живот у селу и мислим да би
много младих остало овде и наставило живот у селу да је
раније урађен асфалт. Ипак, боље икад него никад. Надам се
да ће многи, као и ја, што су одрадили свој радни век, поново
доћи да живе овде и обрађују своје имање. Неупоредиво је
лакше ићи асфалтом него по рупама и блату. Струја, вода и
добар пут су основа живота на селу- наглашава Благојевић.
Са њима се слаже и председник општине Уб Дарко Глишић, који је, по хладном и ветровитом времену, свратио у
Шарбане да испрати радове.
- И овде живе наши људи, а прича да ће коп да крене и
ускоро исели овај део Шарбана просто није тачна. За коп
Радљево је за сада откупљено довољно земљишта, руде има
за наредних десет година, јер ово је крај богат са налазиштима испод земље. Одлагање радова овде био би само изговор
да се ништа не ради, а ја то не желим. Људи су овде годинама
живели у лошим условима, а ми смо дужни да им обезбедимо
нормалне услове за живот- истиче први човек убске општине.

БРГУЛЕ
У Бргулама је асфалтирана деоница дужине 680 метара
у Аћимовића крају, која је, према речима председника села
Милана Јовановића, када наступе падавине била готово
непроходна.
- Насипали смо га ми повремено, али слаба је то вајда
јер су се после сваке кише отварале рупе, а моста није било,
што је стварало додатне проблеме. За време нашег мандата
ово је пети засеок који добија асфалт у дужини најмање 500
метара, што није мала ствар. Недавно смо добили и пет километара новог асфалта на главном путу кроз село, а урађена је
и деоница која нас повезује са Ибарском магистралом. На нама
је само да одржавамо путеве што смо добили, воду и струју
имамо. Да се радило до сада, као последњих година, Бргуле
би већ имале све што је потребно једном селу. Правимо планове за наредну годину и верујемо да уз садашње руковоство
општине нисмо далеко од тог циља - истиче Јовановић.

ЛИСО ПОЉЕ
У најудаљеним селу од административног центра убске
општине, по жељи тамошње месне заједнице, асфалтирана
су два путна правца. Један од њих води ка засеоку Перићи,
док други иде ка Којићима и оба су дужине 250 метара.
- Лисо Поље је релативно младо село у којем има доста
омладине која је пуна елана и енергије. Спремни смо за рад,
тако да све што добијемо од општине успевамо да искористимо на прави начин. Постоји један већи засеок у селу, такозвани Јанковићи, и тај пут ћемо ставити као приоритет на
пролеће, јер ту живи доста младих и деце. Као и свако друго
село, и ми имамо других проблема које ћемо уз помоћ општине успешно решавати надам се као и до сада, јер како се општина развија тако се развијамо и ми- каже Милош Богићевић,
председник Савета МЗ Лисо Поље.

Бргуле
Председник убске општине, приликом обиласка радова,
обећао је Бргулцима наставак изградње једног крака пута у
Аћимовићима од 200 метара, који је преостао, али и изградњу
нових деоница према плану месне заједнице.
- До краја године ућићемо у још нека наша села, а
потребно нам је још десетак дана лепог времена како би све
планирано за ову годину и завршили- каже Глишић и поручује
да постоји пуно разлога за оптимизам у времену које долази,
јер општина Уб стоји на стабилним основама а замајац њеног
Милован Миловановић
развоја се не може зауставити.

ПОЉОПРИВРЕДА
У БИЉНОЈ И СТОЧНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

ПОДСТИЦАЈИ ЗА
МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Пријаве се подносе до 31. децембра
Управи за аграрна плаћања
У току је конкурс Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде за остваривање подстицаја у
области биљне и сточарске производње, намењен младима
пољопривредницима од 18 до 40 година. Новац из државног
буџета могу да добију они који су први пут уписани у
Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) у било ком
својству, као члан или носилац газдинства, почев од 1.
јануара 2018. године, а до сада нису користили средства по
наведеном конкурсу. Пријаве се подносе до 31. децембра
Управи за аграрна плаћања, док је максимални износ
подстицаја по газдинству 1,5 милиона динара. Повраћај је 75
одсто од вредности инвестиције без ПДВ-а, на основу
предрачуна и добија се одмах након одобрења средстава.

Mаксимални износ подстицаја
по газдинству je 1,5 милиона динара
Подстицаји су намењени за развој и унапређење биљне
и сточарске производње, кроз набавку нових машина,
опреме и механизације, као и квалитетних приплодних грла,
а ко има право на субвенције за млада газдинства, сазнали
смо од Светлане Јеринић, саветодавца за ратарство
ваљевске Пољопривредне стручне и саветодавне службе.
„Када је о подстицајима у биљној производњи реч, могу
да конкуришу млади који у РПГ имају уписано мање од пола
хектара под биљкама у заштићеном простору, мање од два
хектара јагодичастог и мање од пет хектара осталог воћа,
потом од 0,2 до 100 хектара грожђа, мање од три хектара
поврћа на отвореном пољу, од 0,1 до 50 хектара цвећа на
отвореном и мање од 50 хектара житарица, ароматичног,
лековитог, индустријског и крмног биља.“
Да би добили субвенције за сточарску производњу,
корисници морају да испуњавају неколико услова. У
Регистру треба да имају пријављен одговарајући сточни
фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства на
којима се држе или узгајају), и то за подстицаје за
производњу крављег млека, ако има од једне до 19 млечних
крава у свом или власништву члана комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства. За подстицаје који
се односе на производњу меса, основни предуслов је да
газдинство има објекат за узгој животиња уписан у Регистар
објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са
законом којим се уређује ветеринарство, укупног капацитета
за: мање од 20 говеда, и/или мање од 150 оваца и коза и/или
мање од 30 крмача и/или по турнусу мање од сто товних
свиња и/или мање од 4.00 бројлера и/или мање од 400 товних
ћурки. Млади пчелари могу конкурисати ако имају од пет до
500 кошница пријављених у Централној бази података о
обележавању животиња код Управе за ветерину.
Према речима Светлане Јеринић, може се поднети само
једна пријава за остваривање права на подстицаје у
календарској години, за једну или више инвестиција. Уз
пријаву на конкурс, поред осталог, доставља се и предрачун
за набавку инвестиција не старији од 30 дана (профактура,
предуговор, понуда или друга врста предрачуна) и изјава
добављача да може извршити испоруку у року од шест
месеци од дана издавања предрачуна и да нема својство
Д.Н.
повезаног лица са подносиоцем пријаве.
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ЈЕСЕЊА САДЊА ВОЋАКА

ПОДИЗАЊЕ ШЉИВИКА
Министарство пољопривреде и животне
средине и даље субвенционише набавку
садног материјала, система за наводњавање,
жице и стубова за заграђивање засада
По броју стабала, шљива се налази на првом месту у
структури воћарства наше земље, а најважнија је воћна врста
и у убској општини, иако овде површине под „плавим благом“
у последњих неколико година стагнирају, па чак и благо
опадају. Саветодавац за воћарство и виноградарство
Пољопривредно-саветодавне и стручне службе „Ваљево“
Срђан Станојловић каже да у Србији важи правило „ниси
воће посадио, уколико немаш бар један засад шљиве, ако
ништа друго, бар за ракију“. То је, додаје, поготово правило у
крајевима који су, као и Тамнава, традиционално везани за ту
воћну културу, прилагодљивој различитим условима за раст
и развој и веома употребљивој за различите намене.
„Ако не иде свежа, за пијаце, иде за сушење. Ако не иде
за сушење, остаје прерада у џемове и ракија. Углавном, увек
се некако прода и пласира, па се оствари зарада, која је у ове
смутне воћарске године врло битна“, констатује Станојловић,
уз напомену да је сада право време за подизање засада.
Премда се може обавити и током раног пролећа, јесењој садњи треба дати предност, јер се саднице боље примају, у току
зиме образују јачи коренов систем и брже расту са почетком
вегетације.
Приликом подизања шљивика, треба водити рачуна о
добром избору парцеле, климатским условима који владају
на том микроподручју, припреми земљишта, ђубрењу, избору
садног материјала и сорти шљиве, као и наводњавању,
поготово ако се гаје стоне сорте. Важно је истаћи да Министарство пољопривреде и животне средине и даље субвенционише набавку садног материјала, система за наводњавање, жице и стубова за заграђивање засада.
-Шљива је воћна култура која није велики пробирач
према земљишту. Највише јој одговарају дубока, плодна,
растресита, пропустљива, слабо кисела земљишта, изнад
или око 300 метара надморске висине. Може се гајити и на
плитким, сувим, слабо плодним земљиштима, али се она
морају добро припремити за садњу и обавезно наводњавати,
док се не сме гајити на теренима где се задржава вода.
Најбоља су земљишта типа гајњача и алувијума, али се може
успешно гајити и на смоницама и иловачама. Пре подизања
засада обавезно треба урадити хемијску анализу земљишта у
овлашћеној институцији и на основу препоруке за ђубрење,
приступити поправци особина земљишта. Код шљиве се
свакако препоручује подривање земљишта подривачима или
риперима пре основне обраде, јер тада има много бољи
ваздушно - водни - топлотни режим. Сматра се да је јако
добро да се претходне године, пре дубоке обраде, изврши
третирање земљишта неким хербицидима, да би следеће
године по садњи имали мање проблема са коровима,
објашњава дипл. инж. Срђан Станојловић.
По завршетку обраде и ђубрења, врши се размеравање
земљишта, обележавање садних места, копања јамића и
садња. Систем гајења и размак редова зависи од сорте,
плодности земљишта и нагиба парцеле на којој се сади.
-У нашим условима, шљива се углавном гаји „у сувом
воћарењу“, али се вода мора додавати у критичним ситуацијама. Такође, једном до два пута засад се залива пред зрење и
после бербе, у тренутку када воћка формира цветне пупољке
за следећи род, тако да се у последње време код нас не
подижу модерни засади за производњу стоног воћа без
постављања система за наводњавање, најчешће кап по кап.
За постављање система без бушења бунара, копања и прављења водозахвата може се остварити подстицај од државе у
износу од 50 посто од цене коштања без ПДВ-а. Уколико се
буше бунари или артерске бушотине, држава даје око 3.000
динара по метру, наводи наш саговорник.
Поред избора парцеле и обезбеђивања воде за наводњавање, веома је важно да се засад подигне са калемљеним
садницама из проверених расадника, који су под строгом
контролом надлежних инспекција и Министарства пољопривреде. За сортно чист садни материјал може се остварити
подстицај за садњу преко 0,3 хектара, у износу од 40 посто од
цене коштања без ПДВ-а. Од ове године, држава покрива
субвенцијама до 15 милиона динара по кориснику.
Саветодавац Срђан Станојловић указује да је за подизање једног хекатра шљиве потребно од 2.000, па до чак
15.000 евра, колико кошта заснивање модерног засада са
системом за наводњавање, који је ограђен и у функцији је
производње стоног воћа, то јест воћа за пијаце.
Д.Н.
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ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

ПРЕХРАМБЕНИ
ПАКЕТИ
Помоћ у основним животним намирницама
добило 58 најстаријих Тамнаваца
И ове године Удружења пензионера општине уб
поделило је животне намирнице за један део својих чланова,
који имају најмања примања. Прехрамбене пакете, у
појединачној вредности од хиљаду динара, прошле недеље
добило је 58 материјано најугроженијих пензионера у граду и
на селу, са пензијом до 11.000 динара. Ова солидарна помоћ

КУТАК ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
ОО ПУПС-а УБ ОБЕЛЕЖИО
14 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

ЗА БОЉИ ЖИВОТ
ПЕНЗИОНЕРА
- У општини Уб тренутно живи 5.109 пензионера,
што је за око 300 мање у односу на прошлу
годину. - ОО ПУПС-а из Уба окупља 1.150 чланова.
Пригодном прославом у мотелу „Окно“ на Фазанерији,
убски Општински одбор Партије уједињених пензионера
Србије обележио је четрнаестогодишњицу постојања и рада.
Поред чланова и симпатизера странке, прослави је
присуствовао и Крун Васев, потпредседник ИО ПУПС-а, као и
представници јавног и политичког живота Уба, али и други
људи који су заслужни што ова партија данас функционише
као права организација којој је основни циљ бољи живот
људи свих генерација.

Драган Јовановић,
председник Удружења пензионера општине Уб
обезбеђена је у сарадњи са фондом ПИО Ваљево, које је
убском Удружењу доделило 58.000 динара, што је искоришћено за куповину хране. Како сазнајемо од председника
Удружења пензионера Драгана Јовановића, пакети су
уручени и суграђанима који нису чланови ове организације.
„Извршни одбор донео је одлуку да од 58 пакета, 45
поделимо нашим пензионерима, а 13 пакета пензионерима
који нису наши чланови, пошто је то био услов ПИО фонда“,
каже Јовановић, додајући да су поред прехрамбених, добили и десет хигијенских пакета од Црвеног крста. Они ће бити
подељени у наредним данима најугроженијим пензионерима, који нису добили помоћ у намирницама.
Д.Н.

У ПЛАНУ РЕНОВИРАЊЕ
ПРОСТОРИЈА
Ускоро ће просторије Удружења пензионера, које се
налазе између Трга и паркинга иза Комерцијалне банке,
бити реновиране. Сазнајемо да ће средства обезбедити
општина Уб, а простор ће бити адаптиран по савременим стандардима.
Клуб пензионера, у којем ради и бифе "Шпингла", је
годинама, још од пресељења из просторија у улици
Краља Петра Првог, место за окупљање старијих, оних
који су чланови Удружења пензионера, али и свих
других Убљана и гостију. Најпопаларнија активност је
пензионерско окупљање четвртком са музичким програмом. У последње време организују се и посебне
пензионерске забаве недељом увече, уз мени са
печењем и музиком.

МАЛИ ОГЛАСИ

На продају домаћинство у Бањанима
(кућа са пословним објектима)
Инфо тел: 060/40-90-300
НА ПРОДАЈУ НЕДОВРШЕНА СПРАТНА КУЋА
у Стубленици са 8,64 ара плаца.
Поред асфалтног пута Уб - Радљево,
сопствени бунар, струја, укњижено, својина.
За кратко време биће завршена
легализлизација. Тел: 063/267-281

Добитници захвалница
Присутне је поздравио и поднео извештај о овогодишњем раду председник Општинског одбора ПУПС-а Уб
Милета Миливојевић. Он је у изјави за „Глас Тамнаве”
нагласио да је партија имала и успоне и падове, а да су
чврсти темељи постављени тек 2016.године.
- Локална саоуправа нам је много помогла у досадашњем раду а помажу нам и сада, почев од просторија у којима радимо, до бесплатних екскурзија које се организују током године. Направили смо и спровели у дело попуарне
сениорске картице, основали удружење „Треће доба”, а
свим фирмама, установама и нашим члановима, који нам
помажу, данас додељујемо захвалнице и повеље- истиче
Миливојевић, али и најављује покретање нових пројекта. Следеће на програму нам је оснивање Старачког дома, који
је неопходан овој средини. Села нам великом брзином старе,
све већи број старих лица живи потпуно само у њима, па им
треба обезбедити мирну старост. То је потпуно економски
оправдано, само треба одредити локацију на којој би се
подигао тај објекат, јер ако буде ближи аутопуту долазиће
људи из других места. Друга тачка нашег програма односи се
на домове здравља по селима, где би дежурала по једна
сестра која би указивала прву помоћ и пружала најнеопходније услуге, не само старим лицима, већ и свима којима је
здравствена помоћ потребна. Сматрамо да је селима потребно и једно одељење за предају и пријем поште, где би сви
грађани, не само пензионери, плаћали своје обавезе или
примали своје пензије, без одласка у град до првог шалтера.
У општини Уб тренутно живи 5.109 пензионера, што је за
око 300 мање у односу на прошлу годину. ОО ПУПС-а из Уба
окупља 1.150 чланова, без Удружења „Трећег доба” са којим
тесно сарађује. На свечаности поводом обележавања формирања партије, додељене су плакете и захвалнице најзаслужнијим члановима за четрнаестогодишње трајање и
завидан статус Општинског одбора партије, а нису заборављени ни они који су преминули, као и фирме и установе
које им помажу у раду.
М.М.М.

Издајем локал са магацином у парку,
Трг ослобођења број 3, Уб. Локација: између кафића
„Парк-ин’’ и пензионера.
Инфо:065/67-34-898

.Н.

КУЛТУРА

5.децембар 2019.г.
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УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ УБ

БОГАТ И РАЗНОВРСТАН ПРОГРАМ
Петак, 6. децембар у 19,30 часова

СЕЋАЊЕ НА ДЕСАНКУ
МАКСИМОВИЋ
Установа културе из Беле Паланке за Убљане ће
уприличити поетско-драмско-плесно вече посвећено Десанки
Максимовић. Окосницу ове мултимедијалне представе, која
ће бити изведена у сали Дома културе, чине (о)поруке велике
поетесе. Поред глумаца Аматерског позоришта „Ремезијана“,
у програму учествују и чланице Балетске секције. Улаз
слободан.

Субота, 28. децембар, Хала спортова

КОНЦЕРТ
„ЛЕКСИНГТОН БЕНДА”

Уторак, 10. децембар у 19,30 часова

ПУТ КА СПАСЕЊУ
Премијера представе „Пут ка спасењу“ Омладинске
сцене Позоришта „Раша Плаовић“ биће одржана у сали Дома
културе. Комад је рађен по тексту и у режији Сање Лалић, док
је сарадник на сценарију био Љубисав Максимовић. Играју:
Александар Ранковић, Максим Максимовић, Невена
Михаиловић, Вања Пулетић, Јована Димитријевић, Љубисав
Максимовић, Немања Милићевић и Стефан Марковић, којима
ће на сцени музичку подршку пружити убски ансамбл
„Либерта“. Претпремијера представе одржаће се 9. децембра
од 18 часова за ученике средњих школа.

Понедељак, 23. децембар у 20 часова

БРАК И ОСТАЛА СЕЋАЊА

Традиционални предновогодишњи концерт у Спортској хали организује Општина Уб. Публику ће забављати
Лексингтон бенд, један од најпопуларнијих поп састава у
региону, који је славу стекао хитовима "Добро да није веће
зло", "Мирис кармина", "У срце ударај", "Потражи ме", "Дођи
ове ноћи", "Годинама", "Донеси", "Трезнили ме пријатељи",
"Ја те срећом частим", "Летње кише", "Не постоји разлог",
"Како је, тако је"… Улаз слободан.

ДОДЕЉЕНА НАГРАДА „РАША ПЛАОВИЋ“

ЛАУРЕАТ
НЕНАД ЈЕЗДИЋ
Престижно признање, које носи име великог
српског глумца рођеног на Убу, припало му је
за улогу Марка у представи „Нечиста крв“
Улога Марка у представи „Нечиста крв“, коју је
према мотивима истоименог романа Боре Станковића
драматизовала Маја Тодоровић, а режирао Милан
Нешковића, донела је Ненаду Јездићу награду „Раша
Плаовић“ за 2019. годину. Престижно признање у част
великана српског глумишта, рођеног на Убу, заједнички
додељују Народно позориште у Београду и убска
општина за најуспелије глумачко остварење на свим
београдским позоришним сценама у сезони.

Још један хуманитарни догађај за помоћ деци оболелој
од рака, који ће бити одржан у Клубу Дома културе. У питању је
програм под називом „Брак и остала сећања“, који представља симбиозу стенд ап комедије и рокенрола. Да посетици не
скидају осмех са лица побринуће се писац, блогер и
стендапер Радован Пулетић, док ће им уживање у сјајним рок
звуцима приуштити чланице ансамбла „Либерта“. Програм су
заједнички иницирали и осмислили Установа за културу и
спорт и „Либерта“, а сав прикупљен новац биће прослеђен
НУРДОР-у.

Тања Мимић, директорка Установе,
уручује награду за Ненада Јездића
Награда „Раша Плаовић“ традиционално се уручује
22. новембра, на Дан националног театра, па је тим
поводом овогодишњој свечаности обележавања рођендана наше најзначајније културне институције, испред
локалне самоправе присуствовала Тања Мимић, директорка Установе за културу и спорт. Уместо Јездића, који
због раније уговорених професионалних обавеза није
могао да дође на прославу Народног позоришта, Мимић је
награду и уметничку слику уручила Милану Нешковићу,
редитељу представе „Нечиста крв“. Осим овог признања, Ненад Јездић добиће и плакету са ликом Раше
Плаовића, коју Установа за културу и спорт додељује у
оквиру Репасаж феста, међународне смотре најбољих
аматерских позоришта из региона.

12

ОКО НАС

5.децембар 2019.г.
Пише: Радован Пулетић

УБСКИ ГРАФИТИ,
ОСМИ ПУТ
Један, из града већег од Уба и мањег од Београда, пита
одакле сам. Ја кажем, а он – Где ти је то? Где ми је то? Где је то,
мени...? Пааа, мени је то изнад желуца, ту између леве и десне
преткоморе, ако немаш ништа против. Мени је то у центру света,
тачно на средини ромба Ваљево-Шабац-Београд-Лазаревац.
Мени је то где теби није. Ту ми је. А одакле си ти?
Име његовог места има две речи и, у поређењу са
језгровитим У Б, састоји се од онолико слова колико треба за
германске дугословке у којима владају сугласници. Знате оно:
obersturmbannfuhrer, или још горе rindfleischetikettierungsuberwachung. Задишеш се док изговориш. Кад попуњаваш формулар
направиш застој на шалтеру. Извини, а где је то теби?
Ууууу, нашао се увређен. Каже – Па знаш ли ти да ми имамо
једнога који је био мининистар! И једнога који је био глумац! И
једнога који је играо у Партизану код Томе Калоперовића, до душе
повремено! Ми бре имамо кобасицијаду, купусијаду, сајам
пољопривредних машина и низ других културних манифестација! И универзитет са ПВЦ столаријом, еееееј! А шта код вас
стане кад се зоветете Уб? У,б! У и б. Мислим стварно... Шта стане?
Шта стане? Ништа. Осим пролећа са липама и птицама. И
босоногог лета. И пурпурне јесени. И празничне зиме, на две
залеђене реке, скоро престоничке. Не стане ништа, само главна
улица „која се зове варош“, пола живота ослоњена на парк, пола
на трг. Једно брдо са свевидећом спомен-девојком и два школска
дворишта за три школе, као космодроми... И базен уместо мора, и
Спортски центар уз градски центар, и кафане од којих једна
припада искључиво пензионерима. Не стане ништа сем
међународног позоришног фестивала, Златног дана и Летњих
вечери, музичких и читалачких свечаности. Сабили се, замисли,
фудбалски клуб стар 100 година и позориште и библиотека из 19ог века...где стану!? У праву си ти, Уб је толико мали да га Убљани
носе као брош, а почасни грађани као орден.
А и немамо никог. Можда оног који је играо за репрезентацију света, са бројем 11. И оног са бројем 9, за разоружавање
Арсенала. И оног из Челсија и Манчестера. И оног који Немцима
протура кроз ноге на светском првенству. Немамо, немамо... Не
знам, онај из убске Радуше, мало министар унутрашњих послова
Краљевине Србије, мало градоначелник Београда, мало српски
премијер... Или убски совљачанин проглашен за најзначајнију
личност ваљевског краја свих времена, филозоф, редовни
професор Универзитета у Београду и члан Краљевске академије
који у научни свет унесе само 52 новине - ено га пред
гимназијом. Или убски историчар и филозоф чије су „Мисли“
више обогатиле књижевност него неки цели опуси - ено га пред
библиотеком... Или Раша глумац, по ком се зове сцена у Народном
позоришту и годишња глумачка награда. Или Аца писац, његови
су „Развојни пут Боре шнајдера“, „Мрешћење шарана“, „Тамна је
ноћ“... вероватно ниси чуо, а како и да чујеш. Или онај Калиновчанин од чијег се иметка граде цркве и чије се вино пије на
дворовима. Или онај проналазач најкраћег пута до људског срца,
онај доживотни капитен српске интервентне хирургије, онај ког не
зову стално, већ само онда када је тело ближе небу него хлебу.
Немамо никог... Јер све ово што имамо, шта је то спрам тог твог
Калоперовићевог резервисте...
Један из града већег од Уба и мањег од Београда питао ме одакле сам и где ми је то, ни мање ни више... Где је то, мени? Мени
је то између кичме и плућних крила. Мени је то на правом месту.
Мени је то на првом месту. Мени је то тачно где треба. Ето. Ту ми је.
На крају, питао и ово:
- Је ли, да ти мене мало не зајебаваш?
Ма јок, шта ти пада на памет.

У ДЕЦЕМБРУ

БЕСПЛАТНА
СТЕРИЛИЗАЦИЈА
ПАСА И МАЧАКА
Пошто је број интервенција ограничен
на 20 власничких куја и 20 мачака оба
пола, позивају се Убљани да на време
резервишу термин у ПВС „Кусуровић“
Удружење за заштиту животиња „Пријатељ“
обавештава Убљане да у Ветеринарској станици
„Кусуровић“ могу да обаве бесплатну стерилизацију и
кастрацију својих љубимаца. Акцијом су обухваћене
женке паса и мачке оба пола, а сви заинтересовани
треба да се јаве на број телефона 064/2777-149, како би
заказали датум за ову услугу. Пошто је број интервенција у децембру ограничен на 20 паса и 20 мачака,
позивају се власници да на време резервишу термин.
Акцију бесплатних стерилизација и кастрација
власничких куја и мачака на територији убске општине
поново финансира ирска организација „Animal
Support Trust“, која већ годинама обезбеђује велика
средства за те намене. Најзаслужнија за донације је
Марина Ђурђевић, оснивач убског Удружења
„Пријатељ“, која позива суграђане да искористе ову
прилику, јер неодгворни власници одговорни су за то
што је на стотине животиња без дома. „Свакодневно се
избацују цела легла тек рођених штенаца и мачића,
скотне животиње, чак и кућни љубимци и страшно је да
у 21. веку има толико бачених, напуштених, болесних и
гладних животиња, који се данима растежу, чекајући
смрт у најгорим мукама. Тим нељудским чином не
само да унесрећују недужне животиње, већ стварају
проблем целој заједници и докле год буде тако, на
улицама ћемо имати много паса и мачака, истиче
Марина Ђурђевић уз напомену да је доследно кастрирање/стерилизација једини пут да се потпуно и трајно
реши проблем животиња луталица. Осим тога, стерилисане и кастриране животиње имају дужи животни
век, мање оболевају и лутају, не скупљају се у чопоре
који могу представљати опасност за човека и не коте
се нежељени младунци који се најчешће бацају.
Д.Н.

Уб, Лајковац, Владимирци и Мионица
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ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
НЕКАДАШЊА ПЕРИФЕРИЈА УБА

ИЗМЕЂУ
ЧЕТИРИ ЋУПРИЈЕ
Биле су тополице и мала пескана где су,
1941.године, стрељани убски родољуби
- сада је ту стадион, изнад којег је хотел ‘’Тамнава’’
Варош убска се простирала између четири ћуприје, оне
исподе Вучијака, на црквеном потоку (сада је у цевима кишне
канализације), на Убачи (стари камени мост), стара ћуприја
на крају Првомајске улице и још једна на путу према
Трњацима. Убљани су веровали да их крст, који чине
замишљене линије између тих водених прелаза, штити од
лоших догађаја и злих намерника.

Поравњан терен за будући стадион под Шепковцем
и кафана „Развод брака’’ у Радовића шуми
на месту касније изграђеног хотела „Тамнава”
Место где је садашњи административни центар било је
пространа сточна пијаца, заправо, ливада са сточном вагом
и, у самом крају, зградом Ветеринарске станице. Све иза тога
била је периферија, а насеље Јозића ливада, било је
кукурузиште оивичено Убачом и Првомајском улицом. Тај
део вароши је често плављен, јер је ток реке регулисан тек
седамдесетих година. Пре тога, Убљани су имали, на својој
реци, плаже на којима се купало у летњим месецима иако је
вода била мутна , понекад, са лешевима угинулих животиња.
Памти се купање у Жилама, Вирачи или Коњском виру,
Плићаку и на Поповића воденици. За све од ових места
везана је нека истинита прича о спасавању од дављења
тадашњих дечака, а сада, углавном, пензионера...
Периферији Уба је припадала и „Шобина кафана” на
самом скретању пута за Трлић и Коцељеву. Иначе, онај
насељени Уб, који је за себе резервисао назив Варош, био је
ограничен десном обалом Убаче, а на простору где је сада
паркинг преко пута зграде где је некад у приземљу била
продавница намештаја (назив остао и до данашњих дана),
била је Шиљина кафана, Ауто-мото и Ватрогасно друштво.
На простору где је сада насеље Талови била је стара
Ветеринарска станица, а на самом ободу вароши Тракторска
станица из које је, касније, изникла савремена металска
фабрика „Зимпа’’. У Таловима, преко којих се ишло за
Поповића воденицу, омиљено место младих за првомајске
уранке, куће су почеле да ничу шездесетих година.
Периферија убске вароши био је и Ђунис, где је било
само неколико кућа, а стари Убљани памте три липе у
близини куће Аце Петровића, Аце Паше (Мицарин отац) и
сада се претпоставља да су то три најстарија дрвета у овом
крају, ако се не рачуна стари храст у забрану Ловачког
удружења „Тамнава’’ недалеко од Фазанерије и мотела
„Окно’’.
Вучијак је био, такође, тек прилаз урбаном насељу.
Тамо су биле две ковачке радње: Моцина поткивачка радња
у приземљу његове, за то време, луксузне спратне куће у
којој је живео са супругом Дикосавом и неким од његових
шегрта или калфи. И друга радња је била ковачница, а изнад
ње су били Двојаковићи, па Токовићи и староседеоци дог
дела око гробља, према Мургашу.
Правац улицом Браће Ненадовића био је полупразан,
куће свештеника Љубе Ковачевића и баба Милке су доминирале Шепковцем, а општинско брдо, са тек засађеним
борићима, било је једно од главних уточишта љубавних
парова.
Круг се затвара Првомајском улицом, некада Краљице
Марије, а још раније Сандићевом улицом која је названа по
брачном пару који је своју кућу у главној улици, као легат,
завештао убској вароши. Нажалост, као и много тога, ово
завештање није испоштовано.
М.М.
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RA[A PLAOVI] SA DVA FAKULTETA

БАРД СРПСКОГ
ГЛУМИШТА
Убљанин несагледивог
глумачког талента остао
је до краја веран публици
у Београду и Србији
Ro|en је u Ubu, 7. februara 1899. godine, gde je zavr{io
osnovnu {kolu i gimnaziju.
Diplomirao je na Filozofskom
i Gra|evinskom fakultetu u
Beogradu. Rano je po~eo da se
bavi glumom. Jo{ kao student
bio je anga`ovan u Narodnom
pozori{tu i to je opredelilo
wegov `ivot.
Na sceni Narodnog pozori{ta se prvi put pojavio u
ulozi Prvog momka u Draga{evi}evom komadu Hajduk
Veqko, 1. februara 1921.godine, a stalni ~lan Nacionalnog
teatra postao je 1922. godine. Ra{a Plaovi} je va`io za
izvanredno obdarenog glumca, jednog od najistaknutijih
doma}ih pozori{nih umetnika koji je sna`no uticao na
razvoj pozori{ta u Srbiji.
Prvak дrame, rediteq, a jedno vreme i direktor,
predstavama je pristupao s dubokim emocionalnim,
psiholo{kim i intelektualnim ponirawem u likove koje je
igrao. U wegove najva`nije uloge ubrajaju se Hamlet,
Antonio u "Juliju Cezaru", Jago u "Otelu", Henrik ^etvrti,
Leone u "Gospodi Glembajevima", Mitke u "Ko{tani" ...

Ra{a Plaovi} sa neizbe`nom
}ilibarskom mu{tiklom
Jedno vreme bio je profesor na Fakultetu dramskih
umetnosti u Beogradu. Wegovi najpoznatiji u~enici bili su
Quba Tadi} i Petar Bani}evi}. Pored pedago{kog rada na
Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, pedagogijom se
bavio i na Muzi~koj akademiji u Beogradu. Objavio je vi{e
drama, kao i nekoliko kwiga posve}enih glumi, re`iji i
recitovawu. Drame su mu izvo|ene u pozori{tima u Beogradu, Ni{u, Novom Sadu, Pan~evu, Prizrenu, Vr{cu,
Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Zrewaninu, Prokupqu,
Somboru, Kru{evcu, Pri{tini, Vrawu, Zaje~aru i Subotici...
Preminuo je u Beogradu 29. oktobra 1977. godine.
Danas wegovo ime nosi scena Narodnog pozori{ta u
Beogradu, Amatersko pozori{te u Ubu i nagrada Ra{a
Plaovi} namewena najboqem pozori{nom glumcu u Srbiji,
koja se dodequje svake godine.
Ra{a Plaovi} je do kraja `ivota odr`avao ve~e sa
svojim rodnim krajem, a sa wim je bio blizak i nekada{wi
predsednik ubske op{tine Miroslav Selakovi}.
M.M.
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ОПСТАНАК У ПОЉОПРИВРЕДИ ЈЕ МОГУЋ, АЛИ, САМО УЗ ВЕЛИКИ РАД

ЈОШЕВА ИМА ДОМАЋИНЕ
Породица Рајковић на преко 30 хектара гаји житарице и тови око
70 бикова у турнусу, али нема времена за годишњи одмор и
друге благодети савременог живота - јер ‘’ тако диктира посао’’...
Недавно, овог бабиног лета, у
новембру, око поднева, јер тада су
најмање обавезе у пољопривредним
пословима, посетили смо Рајковиће у
Јошеви. Мајка Милка (1929), Србољуб
(1950) са супругом Маријом (1956),
Драгојло (1979) наследник и супруга му
Верица (1987) са потомцима Луком (2005),
Аном (2007) и Јованом (рођен 15.октобра
ове године) су породица којом би покојни
Драгивоје, угледни руководилац, члан
некадашњег стручног тима ПИК-а ‘’Уб’’’,
био веома поносан. Наставили су оним
путем којим је и сам ишао, а и њих своје-

Једна од незбежних тема је стање у
српској пољопривреди.
- У Јошеви само још две-три куће
живе од чисте пољопривреде- истиче
Србољуб. - Код нас су карактеристичне
стругаре, у другим селима нешто друго.
Углавном, сви се труде да обезбеде још
неки додатни приход, јер је ова производња под ведрим небом несигурна.
И, збиља, то ‘’ведро небо’’ не носи
са собом само опасност од неких временских непогода које униште летину, са
њом и сву други производњу јер без
биљне хране нема ни свињарства,

Из породичног албума:
Драгивој Рајковић

Рајковићи у свом дворишту у Јошеви
времено упутио.
- Мој Отац Драгивоје је, несрећним
случајем, радећи на вршалици, остао без
руке, па је то био главни разлог да деда
прода два хектара земље и пошаље га на
школовање - прича Србољуб.
Пошто је, у то време, био мањак
школованих кадрова у пољопривреди
Драгивој је готово од самог поичетка свог
радног стажа радио као руководилац.
Сећају га се радници и колеге некадашњег убског пољопривредног комбината
као ауторитативног, али и праведног
шефа који умео да разуме радника, да
помогне и увек да има решење за многобројне проблеме којих је било на претек у
великом колективу који се, брзим
темпом, развијао. Сада његови наследници на поседу који им је оставио, а који
су знатно и увећали, производе за тржиште велике количине пољопривредних
производа.
- Има се пара. Не превише, али
довољно за солидан ниво стандарда.
Али, нема се времена за одмор, поготову
не за вишедневни годишњи одмор.
Процес производње је такав да тражи
стално присуство сваког од нас- каже
Драгојло, коме је отац „предао новчаник’’ и ту је да му увек помогне и подржи.
Драгојло, на све то додаје да није ни
битно ко „држи тај новчаник’’, јер све
мора да се ради у договору. У супротном нема успеха.
У дневној соби, уз старе фотографије, води се разговор о актуелностима.

сточарства и свега осталог. Све озбиљнији проблем постаје и радна снага.
Дневница од 2.000 динара (храна се
подразумева) није мала. За 30 дана то је
60.000 - солидна плата. а физичког
напрезања нема као што је некад било.
Ипак, радници избегавају да прихвате
рад у сеоским газдинствима јер сматрају
да на тај начин постају слуге (?), док се
рад, на пример у оближњој стругари,
третира као некакав рад у индустрији, па
и надничар, тако, сматра да није слуга,
него радник.
- Хтео сам да дођем пред робну
кућу на Убу и да, у знак протеста, проспем неке од наших производа- каже
Србољуб.- Трагично је да је литар зејтина једва нешто преко 100 динара, килограм шећера 60-70 динара, а да цена
горива, без којег нема ни наше производње, буде толика да је потребно дати
шест и по литара млека за један литар
дизела (?). Даље, држава нам даје
субвенције, а онда, кроз цене импута,
све паре врати себи и још преко тога.
-Увоз је посебна прича-наставља
Србољуб. - Увози се и што не треба.
Понекад се чини да прописи више иду на
руку прекупцима или увозницима свега
и свачега, него нама на којима, ипак,
држава почива. Јер, кад би се десило да
пољопривреда стане, убрзо би стало и
све друго. Ту се производи онај вишак
вредности који је неопходан за опстанак
сваког друштва. Од банкарских манипулица није могуће опстати на дужи рок.

Упркос свему Србољуб верује у
тријумф правде:
- Кажу, неки, да нема Бога! Али, ја
сам га видео јер судбина мог оца и моје
породице је доказ да ‘’има Бога’’. Само,
треба препознати и бити способан да се
понашаш и осећаш у том смислу.
- Године 1983. сам код Професора
Власте Јовановића добио диплому за
осемењавање стоке. Радио сам једно
време за Ветеринарску станицу, а сада
ми то знање користи у нашој породичној фирми. Ни једно теле не продајемо. Женска одвајамо за приплод,
бикове за тов... Добро сарађујемо са
С т е в о м
Леонтијевићем. Све утовљено предајемо његовој кланици и уклапамо се. У овом
послу поверење је веома
битно. Ако
нема сигурности око предаје
Драгтојло
и наплате, није
Рајковић
могућ опстанак
у данашњим
условима привређивања, поготову у
сточартсву. А ми дајемо и пшеницу у
Стевине силосе. Ове године осам вагона.
А како је припремити толике количине хране за стоку?
- Па, потребно је, најмање, десет
људи. Порани се око три-четири сата,
сачека се радна снага и кампања почне.
Заврши се... кад се стигне. Тај посао,
углавном, обављамо, ми, сточари,
помажући једни другима. Али, нажалост, село је све старије. Млади одлазе...
Рајковићи су остали, а онај ко их
упозна не може а да им не пожели да
трају још дуго, дуго... Заслужују то.
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ОДРЖАНА СМОТРА СТВАРАЛАШТВА
СРПСКИХ КОМПОЗИТОРА

У СЛАТИНИ

ОСВЕШТАНА НОВА ШКОЛА

АФИРМАЦИЈА
МУЗИЧКИХ ВЕЛИКАНА

Свечани чин обавио је владика ваљевски
Милутин, уз саслужење свештенства
После петогодишње паузе, Издвојено
одељење памбуковачке Основне школе
„Свети Сава” у Слатини поново је овог
септембра отворило своја врата. На месту
некадашњег оронулог старог објекта,
никла је нова школаска зграда, а њено
освећење, у понедељак, 25. новембра,
обавио је епископ ваљевски Милутин, уз
саслужење свештенства. Након подсећања на важност тог чина, владика је у
својој беседи рекао да „поред световних
наука, ученици морају имати знања и о
Светом Сави, а томе ће их научити вероучитељи“.
-Учите, децо, школу да будете образовани људи, али и веронауку да будете
просвећени. Наравно, и слушајте своје
родитеље и наставнике, јер и једни и други желе да будете пуни знања, поручио је
владика Милутин.

Уз представнике општине Уб, ученике,
наставнике, родитеље и мештане, чину
освештавања присуствовала је и начелница Школске управе Ваљево Зорица
Јокић која је похвалила локалну самоуправу што је определила средства за
изградњу и опремање Издвојеног одељења у Слатини, као и за уређење школског
дворишта, које је добило нову ограду и
дечје игралиште.
-Услови су створени, руководство
убске општине урадило је све да деци
обезбеди да имају где да се образују, а ја
само могу да им кажем да што буду образованији, биће много бољи људи, биће
мање бахати, биће скромни вредни. Образовање само може да им помогне у животу, никако да им омогне, док је на учитељима и свима нама који се бавимо просветом да им пружимо оно што највише

Епископ ваљевски Милутин, уз саслужење свештенства,
обавио је освећење новог школског објекта у Слатини

Учитељица Марија Јовановић
са ђацима слатинске школе
можемо и највише знамо, нагласила је
Јоцић.
До изградње нове зграде, школа у
Слатини, која је отворена 1949. године,
радила је у просторијама сеоског Задружног дома. Након оштећења проузрокованог земљотресом, објекат је 2013.
постао небезбедан, одељење је измештено у Докмир, па су од тада осим у овој
школи, ученици наставу похађали и у
Бранковини. Славица Марјановић,
директорка ОШ „Свети Сава” такође се
захвалила локалној самоуправи на изградњи прве школске зграде у Слатини, те
деца више не морају да путују, већ им је
омогућено да наставу похађају у месту
где и живе. Иако то Издвојено одељење
тренутно има три ученика, са којима ради
учитељица Марија Јовановић, већ од
наредног септембра, овде ће бити још
петоро малишана у припремном предшколском програму.
У част освећења школе, ђаци ОШ
„Свети Сава” извели су пригодан и леп
програм у духу светосавске вере и традиције, који су припремили са вероучитељом Илијом Јокићем, учитељицама
Маријом Јовановић и Маријом Ђукановић и наставницом руског језика Милицом Ђукановић.
Д.Н.

У ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ“ БАЊАНИ

ПРОСЛАВЉЕН ДАН ШКОЛЕ
Свечаност је искоришћена да се колектив захвали најуспешнијим наставницима
и опрости од оних који су дочекали пензије у овој образовној установи
Уз присуство представника локалне самоуправе, ученика,
родитеља, наставника и пријатеља, бањанска ОШ „Рајко
Михаиловић“ је 26. новембра свечано обележила Дан школе.
Госте је поздравила директорка те образовне установе Весна
Васић, истакавши да је живот у школи динамичан, јер се поред
редовних организују и бројне ваннаставне активности, како би
се ученицима помогло да стекну знатно шире знање и искуство
у односу на основни школски програм. Подсетила је и да бањански ђаци учествују на скоро свим тачмичењима у организацији Министарства просвете, где остварују запажене резултате
захваљујући и залагању наставника. Посебно је похвалила
своје колеге Горана Косанића, Владимира Владимировића и
Игора Чихорића, чији су ученици прошле године освојили једно од прва три места на Окружном такмичњу. Такође се захвалила општини Уб на материјалној и свакој другој потпори коју
пружа школи, а свечаност је искоришћена и да се колектив
опрости од учитеља Јована Јовановића и помоћног радника
Милете Максимовића, који су дочекали пензије у ОШ „Рајко
Михаиловић“. Захваливши им се на годинама проведеним у
школи, директорка Весна Васић им је уручила и пригодне
поклоне.
Свечарска атмосфера употпуњена је изванредним
сценско-музичким програмом „Гле, игре ли красне“,
насловљеном по арији из Моцартове опере „Чаробна фрула“,
који је и у свом наслову и по садржају сублимирао све теме
везане за детињство и одрастање, почев од од шале, радости,
догодовштина, првих љубави, маште до, нажалост, сиро-

Школа за основно музичко образовање „Пeтар Стојановић” по девети пут организовала је Смотру стваралаштва
српских композитора, која је 23. новембра отворена у овој
образовној установи, а затворена два дана касније у
београдском Културном центру, концертом лауреата. Циљ
манифестације је промовисање и популаризација музичког
опуса домаћих аутора, од којих су многи неправедно
запостављени и заборављени, као и стимулисање савремених композитора да креирају нова музичка дела.

Андријана Божић
и Зорица Матић на београдком концерту
У првом делу Смотре, који је одржан Убу, поред ученика
школе домаћина, представили су се млади музичари из
Београда и Ваљева и десетак реномираних професора. Ђаци
и њихови педагози изводили су вокална и инструментална
дела Петра Коњовића, Марка Тајчевића, Јосифа Маринковића, Владимира Ђенадера, Василија Мокрањца и других
познатих мање познатих српских композитора уметничке
музике. Гласовима стручног дела публике, изабрани су
најбољи учесници девете Смотре, који су 25. новембра
одржали концерт лауреата у галерији „Артгет” Културног
центра Београда. Пред многобројном престоничком публиком наступили су убски ученици Хана Ђокић, Дуња Ђермановић, Милан Муцић, Исидора Јанковић, Софија Веселиновић и Кристина Недић, као и професори ШОМО „Петар
Стојановић“: Андријана Божић, Александра Бенгин, Александра Николић и Зорана Матић. Концертни програм показао
је умеће извођача, који су надахнутим музицирањем побрали
аплаузе и освојили симпатије присутних.
Осим такмичења и наступа, важан сегмент Смотре је и
традиционални стручни скуп, који је такође организован у
убској Музичкој школи 23. новембра. Овогодишња трибина
била је посвећена Василију Мокрањцу, класику српске
музике двадесетог века, о чијем су животу и делу говорили
музиколози др Небојша Тодоровић и мр Стефан Цветковић.

"STAND UP" СТВАРАЛАЧКИ КАРАВАН
РАДОВАНА ПУЛЕТИЋА

"FIRST TAKE" ПРЕДСТАВЉЕН
И У МИОНИЦИ

Ђаци осмог разреда матичне школе и ИО Тулари
у извођењу програма поводом Дана школе у Бањанима
маштва , туге, бриге и неостварених дечјих снова. Приредба је
била комбинација одломака из представа „Лајање на звезде“
Милована Витезовића и „Кирија“ Бранислава Нушића, као и
музичких нумера и рецитација, а извели су је ученици осмог разреда матичне школе и Издвојеног одељења Тулари. Програм, у
коме су гости уживали, припремиле су и осмислиле професорке Веселинка Мандић Симоновић, Ивана Мајсторовић,
Слободанка Ашковић и Наташа Курјаковић, којима је у сусрет
изашао и колега из убске Музичке школе Дејан Матић.
Д.Н.

Убљанин Радован Пулетић представио је, 18.новембра,
своју књигу кратких прича „First take“ у Клубу мионичке
установе културе. Популарни колумниста „Гласа Тамнаве”,
новинар, писац и блогер је на неуобичајен начин упознао
присутне са садржајем ауторског рада, пошто је изабране
приче додатно обогатио извођењем „стенд-ап” рола. Мионичани су у ненаметљивом, али бескрајно духовитом приповедању аутора и из кратких прича, које је читао убски глумац
и руководилац аматерског позоришта „Раша Плаовић“ Влада
Тадић, сазнали да су фудбал, кафана и шетња „тројство“ које
је обележило живот Радована Пулетића, али да је последње
од наведеног мрска последица беспоштедног залагања на
фудбалским теренима и за кафанским столом.
Аутор је током дружења још нагласио да му је међу 46
текстова у књизи најдражи и најважнији „Она“, посвећен
ћерки. Испричао је и због чега је назив „First take“ (из прве)
везан за његовог сина, као и да је то правило применио на
сопствени рад, пошто је текстове урадио без преуређивања,
а илустрације из једног потеза.
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ТРАДИЦИОНАЛНА РАДИОНИЦА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ

ДАНИ АНЂЕЛА
Бањанска основна школа по девети пут била
организатор и домаћин сабрања у част
светог архангела Михаила
Уочи Аранђеловдана, у бањанској ОШ „Рајко Михаиловић“ одржана је традиционална креативна радионица верске
наставе под називом „Дани анђела“, на којој су учешће узели
предшколци и ученици матичне школе и издвојених одељења
из Кожуара, Вуконе, Тулара, Врела, Брезовице и Калиновца. И
на овом, деветом по реду сабрању у част светог архангела
Михаила деца су, служећи се различитим ликовним техникама
и материјалима, пренела виђење свог личног анђела чувара. Уз
помоћ бојица, талога од кафе, пиринча, пасуља, колаж папира,
зачина, вуне, цвећа, украсних трака, пластичних и стаклених
флаша, али и варјача, настале су оригиналне и јединствене
фигуре и слике ових заштитника. Поред маштовитости и
креативности, ученици су показали и велику спретност и даровитост при изради и осликавању својих анђела чувара.
По одлуци жирија, најбољи рад имала је Даница Ђорђевић, првак у ОШ „Рајко Михаиловић“, друго место освојила је
Дуња Костић, ученица трећег разреда из Вуконе, а треће
Теодора Алексић, такође ђак првак у бањанској школи. Групна
награда за најмаштовитије анђеле припала је предшколцима
из Кожуара, док су ученици из Тулара имали најкреативнији
пано.

Најбољи учесници радионице
Аутори најбољих ликовних радова награђени су књигама
у издању православног дечијег часописа „Светосавско
звонце“, које им је уручила Весна Васић, директорка ОШ „Рајко
Михаиловић“. У свом обраћању, она је изразила задовољство
тиме што је ова лепа традиција успешно настављена и поручила учесницима радионице „Дани анђела“ да су сви победници „јер сте победили у љубави и стваралаштву“. Посебно
се захвалила иницијатору манифестације, вероучитељу Марку
Рафаиловићу, дипломираном теологу и јереју, који у сарадњи
са целим колективом бањанске школе већ девет година организује ове радионице.
Д.Н.

Радован Пулетић у Мионици
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АСФАЛТИРАЊЕ У ПРОВУ

ВЛАДИМИРИЦИ / ЛАЈКОВАЦ
ХАПШЕЊЕ У ЛАЈКОВЦУ И ЛАЗАРЕВЦУ

ПЕТ И ПО КИЛОМЕТАРА
НОВОГ ПУТА

ОСУМЊИЧЕНИ
ЗА КОРУПЦИЈУ

Инвестиција вредна 50 милиона динара
у значајној мери побољшаће услове
у којима живи 180 домаћинстава

Од четворо ухапшених, троје пуштено
да се брани са слободе

Захваљујући средствима Владе Републике Србије,
180 домаћинстава владимирачког села Прово добило је
асфалтну подлогу у дужини од 5,5 километара. План и
пројекат инвестиције вредне 50 милиона динара, представници општине Владимирци предали су председнику
Србије Александру Вучићу почетком ове године током
његове посете владимирачком крају, а за узврат су добили
реализацију и испуњено обећање. Пут је широк четири
метра, радове је изводило ПЗП Ваљево, док су финансијска
средства обезбеђена преко ЈП Путеви Србије.
- Лепо је видети радост мештана Прова, који су
годинама газили блато и свакодневно се суочавали са
озбиљним проблемима, поготово зими. Захваљујући
Општинској управи Владимирци и посети председника
Александра Вучића, 14. фебруара ове године, када сам му
лично предао пројектну документацију, као и списак наших
жеља, добили смо неколико путева који су се чекали
деценијама- каже Милорад Милинковић, председник
општине Владимирци.

Асфалтирање у Прову
Овај део Прова, у којем живи око 180 домаћинстава,
напокон ће дочекати зиму без блата. Мештанин Предраг
Милијанчевић је захвалан актуелном руководству општине
Владимирци и истиче да неће имати дилему када следећи
пут изађе на биралиште, јер су га све досадашње власти
лагале.
- Овај пут је од огромног значаја за цело село, а
поготово за наш крај који је јако брдовит, па зими не може да
се прође јер су огромне рупе. Снег буде до колена, па често
комшију гурам да би из дворишта изашао аутом и ишао на
посао. Сада је све другачије и много боље. Захваљујући
Александру Вучићу, али и нашем председнику општине,
урађен је асфалт који смо дуго чекали, због чега им се од
срца захваљујем- рекао је овај Провљанин у изјави за
локалне медије.
Од надлежних је стигла још једна лепа вест. Наиме,
одобрена су средства за асфалтирање додатних пет километара пута у Месарцима и Бељину. Када се све сабере,
владимирачка општина је само у овој години добила нових
35 километара асфалта, што је својеврстан рекорд.

ПОШУМЉАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ

Након хапшења четири особе, осумњичене да су
коруптивним делима оштетили буџет општине Лајковац за
више од десет милиона динара, три особе су пуштене да се
бране са слободе, док је једној особи одређен притвор до
месец дана. Након полицијског задржавања и саслушања у
Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног
тужилаштва у Београду на слободи су М. П. (37), бивше
одговорно лице јавног предузећа „Дирекција за уређење и
изградњу општине Лајковац“, која се сумњичи да је починила
кривично дело злоупотреба службеног положаја, као и члан
комисије за јавне набавке П. М. (44) и представник понуђача
фирме „Драган Марковић“ из Лајковца Г.Б. (44), који се
сумњиче да су извршили кривично дело злоупотреба
службеног положаја у помагању.
Једномесечни притвор одређен је Д. В. (47), одговорном
лицу фирме „Цевас ко“ доо из Лазаревца, који се терети да је
извршио кривична дела злоупотреба у вези са јавном набавком и кривично дело фалсификовање службене исправе.
Како је након хапшења саопштио МУП Србије, сумња се
да је Д. В., 2015. године, приликом конкурса за четири јавне
набавке вредне 8.087.540 динара, инвеститору „Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац“ доставио понуде са
фалсификованим садржајем, на основу којих је изабран као
најповољнији понуђач.
Осумњичени М. П. и П. М, се терете да су маја 2016.
године у поступку јавне набавке неосновано донели одлуку о
додели уговора за извођење припремних радњи на изградњи
фудбалског терена у општини Лајковац фирми “Цевас ко“.
Сумња се да су М. П. и П. М, уважили захтев за заштиту права
коју је поднела фирма “Цевас ко” иако та понуда није
испуњавала тражене услове у погледу техничких капацитета,
чиме су општину Лајковац оштетили за 7.296.449 динара.

Градска кућа у Лајковцу
Такође М. П. се терети да је 2018. године, у поступку јавне
набавке изградње тротоара у Лајковцу, неовлашћено
обавештавала осумњиченог Г. Б. о другим понудама, на
основу чега је прилагођавањем конкурсне документације
омогућено да фирма „Драган Марковић“ из Лајковца добије
посао. Сумња се да је општина Лајковац, на овај начин
оштећена за 2.859.780 динара.

У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

ПОСТАВЉЕН ТЕРМИНАЛ
Постављање садница у Бобовику
Захваљујући донацији предузећа „Ерозија” из
Ваљева и заједничком улагању ЈКП „Извор” Владимирци,
током прошле недеље у селу Бобовик завршено је
пошумљавање депоније на површини од 0,5 хетара.
„Ерозија” је донирала 300 садница тополе, које су
посађене на простору који је претходно припремило
комунално предузеће из Владимирца.

Општинска управа општине Мионица је, у сарадњи
са Канцеларијом за информационе технологије и е-Управу
Владе Републике Србије, крајем новембра поставила ПОС
терминал у згради општинског Услужног центра.
Постављњем ПОС терминала грађанима је
омогућено електронско плаћање платним картицама, без
обзира на банку издаваоца. На тај начин могу се плаћати
све врсте такси и накнада, како републичке, тако и локалне,
чији је прималац јединица локалне самоуправе, односно
порези на имовину правних и физичких лица. Увођењем
плаћања путем ПОС терминала смањују се редови и
чекања, повећава се ефикасност у пружању услуга и
унапређује професионалност управе као сервиса грађана.

ЛАЈКОВАЦ
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Lajkova~ka
panorama
Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ УСВОЈИЛА

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Општински буџет мањи за 40.100.138,66 динара и износи 1.280.700.963,72 динара
Скупштина општине Лајковац је на 32. седници усвојила
Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануарсептембар. Од укупно планираних текућих прихода и
примања остварено је 62,18 одсто, што је одличан резултат,
док деветомесечна реализација расхода износи 45,71 одсто,
што ће, као и обично, бити знатно увећано у последњем
кварталу године. Одборници су усвојили и Одлуку о трећем
ребалансу буџета за 2019. годину, по којем је општински
буџет мањи за 40.100.138,66 динара и износи 1.280.700.963,72
динара. На основу остварења прихода и примања за првих
девет месеци и процене њиховог остварења до краја године
умањени су планирани приходи од накнаде за коришћење
минералних сировина (тзв. Програм ренте) за 15 милиона
динара, као и општи приходи буџета (тзв. класичан оквир) за
око 11,5 милиона динара, од чега се 10 милиона односи на
приходе од пореза на зараде. Трећим ребалансом умањени
су и планирани издаци за завршне радове на Радића конаку и
конаку Брене Михаиловић, који се одлажу за наредну годину,
у питању је 13,8 милиона. Једино повећање прихода планирано је од наплате казни за саобраћајне прекршаје на територији Лајковца и то милион динара.
Заменик председника Ненад Џајевић одговорио је на
покушаје представника одборничке групе ДС-ДСС Ранка
Филиповића и Живорада Туфегџића да умањење буџета
повежу са недавним привођењем двоје запослених у
Општинској управи Лајковац и потенцијалном штетом по
буџет, тако што је још једном образложио разлоге за
ребаланс и рекао да то нема никакве везе са наведеним
привођењем, што је посао надлежних републичких органа.
Сматрајући да нису добили адекватне одговоре и да се
седница не води како треба, после краће полемике са
председником др Јованком Гомилановић пет чланова ове
одборничке групе напустили су седницу.
Млади одборник СПС-а Немања Милиновић одрекао
се дневнице, након прошлонедељног заседања Скупштине општине Лајковац, у корист удружења „БазиМили“.
Леп гест, за сваку похвалу.

Председавајућа др Јованка Гомилановић
Саставни део Ребаланса су измене и допуне Плана
јавних инвестиција општине Лајковац у периоду 2019-2021,
Програма за унапређење услова живота локалне заједнице
за 2019. годину, Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја на
територији општине Лајковац за 2019, Програма уређивања
грађевинског земљишта општине Лајковац за 2019. годину
итд. Већина ових измена и допуна усвојене су као посебне
одлуке на данашњој седници. Средства за подршку
пољопривреди сада износе 13,5 милиона и смањена су због
мањег интересовања за поједине ставке програма као што је
набавка женских телади, док су повећана за пластенике.
Одборник Немања Милиновић заложио се за већу подршку
овчарству и свињарству.

Ненад Џајевић,
заменик председника општине Лајковац
На крају новембра увек се доноси пакет одлука везаних
за локалне порезе. Порези остају на прошлогодишњем нивоу,
једино је направљена олакшица за објекте на сеоском
подручју, који су у процесу легализације практично били
изједначени са пословним простором, иако су у четвртој
зони. Тако је цена непокретности по квадратном метру овој
категорији смањена са 61.000 на 20.000 динара, како би
суграђани лакше окончали процес озакоњења објеката.
Директор ЈП „Градска чистоћа“ Бојан Богдановић
предочио је одборницима Информацију о финансијском
извештају предузећа са Извештајем овлашћеног ревизора за
2018. годину, као и Друге измене Програма пословања за 2019.
годину, које су усвојене. Богдановић је истакао да комунално
предузеће значајно оптерећује дуг за воду од 63 милиона
динара и судски спор са ЈПКП „Лазаревац“, али да је у
претходних 10 месеци успостављен позитиван однос са ЈПКП
„Лазаревац“ и направљено доста помака. Нагласио је да
„Градска чистоћа“ овогодишње рачуне за воду редовно
измирује, а да ће, захваљујући савременој детекцији кварова,
рачуни бити мањи него у 2018. за скоро 30 милиона, што је
велика уштеда. Истовремено је обезбеђена боља испорука
воде јер су смањени губици. Приход од пресељења гробља
из Скобаља омогућио је предузећу да плати заостали дуг за
воду од 22 милиона динара.
Одборници су усвојили сет одлука о раду Предшколске
установе „Лептирић“, међу којима се издвајају Извештај о
раду за 2018/19. и План рада за 2019/20. Директор Мила Митровић Лончар као најзначајније у претходној васпитној години
истакла је отварање новог објекта, укидање прекобројних
група и листе чекања, док је за наредну годину издвојила да
ће имати највећи број деце до сада, 528 у свим групама.
Усвојене су и Прве измене и допуне Одлуке о правима и
услугама социјалне заштите, којима се уводи једнократна
помоћ ратним војним инвалидима или њиховим породицама.
Помоћ ће бити исплаћивана квартално према решењу
Заједничког центра за социјални рад, износ ће бити одређен
решењем председника општине, а планирано је да то буде
4.000 динара. Скупштина је донела одлуку о издавању јединог
преосталог слободног локала у својини општине Лајковац за
потребе Удружења “БазиМили” Лајковац, које су основали
родитељи деце са аутизмом, али које ће помагати свим
особама са посебним потребама.
Скупштина је усвојила Програм рада Туристичке
организације за наредну годину, као и састав управног и
надзорног одбора због истека мандата. Усвојена је Одлука о
организацији и функционисању цивилне заштите на
територији Лајковца и дата сагласност на Оперативни план
одбране од поплава за воде другог реда у општини. Донета је
и одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора
ЈП „Градска чистоћа“ са текстом конкурса.
Б.Петровић
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АСФАЛТИРАЊЕ СТАРЕ ОБРЕНОВАЧКЕ ПРУГЕ

5.200 МЕТАРА
НОВОГ АСФАЛТА
У селу Јабучју, засеоку Доњи крај, у петак је почело
асфалтирање друге деонице регионалног пута ЛајковацСкобаљ, познатијег у народу као Стара обреновачка пруга.

ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

ПОВОДОМ 105 ГОДИНА ОД СЛАВНОГ БОЈА
ОРГАНИЗОВАН МАРШ

СТАЗАМА
КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ
- ПСД „Ћира Лајковац”, по шести пут, спровело
републичку акцију пешачења од Лајковца до Ћелија,
стазама којима су у Великом рату војевали ратници
Колубарске битке. - Одзив већи него прошле године.
Републичка планинарска акција "Стазама Колубарске
битке", шеста по реду, одржана је у соботу, 30. новембра. Око
450 планинара и поштовалаца јунака и жртава у Колубарској
бици имала је прилику да по сунчаном времену прошета
путевима славних предака од Лајковца до археолошког
налазишта Анине, брда Човка (272мнв), где је постављен
камени обеликс који подсећа на чувени бој из 1914. године и
до места погибије Димитрија Туцовића на Враче брду, о чему
сведочи мермерни споменик.

Општинско риководство у обиласку радова
Дужина овог дела пута је 5.200 метара, док је у првој фази
реконструисано и асфалтирано 3.100 метара, укупно 8,3
километра. Ова значајна саобраћајница често се користи за
камионски превоз до копова „Колубаре“, као и за организован
аутобуски превоз радника, тако да је врло оптерећен. Радове
је обишао заменик председника Ненад Џајевић са
сарадницима, одборницима из овог краја и представницима
Месне заједнице Јабучје и том приликом изјавио:
- У питању је важна саобраћајница, значајна за мештане
Јабучја и Скобаља као веза са Лајковцем, као и за Лајковчане,
за све оне који путују на посао у угљенокоп „Тамнава западно
поље“. Сада се ради први слој асфалта на деоници од 5.200
метара, а одмах затим ће ићи и завршни слој. У питању је једна
од инвестиција из пакета који је општина Лајковац добила од
ЈП „Путеви Србије“, у којем су три велика регионална пута и
девет локалних. Подсетићу да је завршен регионални пут
Лајковац-Паљуви кроз центар Јабучја, затим Стара ћирина
пруга од Латковића, преко Доњег Лајковца, Боговађе и
Пепељевца до Лајковца. У самом Лајковцу реконструисане су
улице Стевана Сремца, Дубравска и војводе Путника.
Завршен је плато код нове пијаце, пут за Вујиће и пут за
Смиљаниће у Јабучју. Остало је још да се заврши пут у
Петровићима у Бајевцу, за Поповиће у Степању и Гајски пут
између Стрмова и Придворице. У току су припремни радови
на ова три пута тако да убрзо очекујемо и асфалтирање.

Код манастира Светог Ђорђа, у коме су похрањени
посмртни остаци српских и аустро-угарскихјских војника,
учесници скупа, најпре су присуствовали помену пострадалима у боју, који је вршио игуман Доситеј Хиландарац, а потом
су делегације Општине Лајковац и Мађарске амбасаде у
Београду, коју је представљала саветница за културу Клара
Сантђерђи, положиле венце код спомен плоче и крипте пред
манастиром.
Саветница у Мађарсој амбасади Клара Санђерђи,
долазећи у Лајковац најпре је посетила локалну
самоуправу. Разговарало се, пре свега, о културној сарадњи, а гошћа из Мађарске није крила задовоњство због
срдачног гостопримства и што су сада нека друга времена
у којима срби и Мађари одавно више нису зараћене, већ
пријатељске земље.
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НА САЈМУ ЕТНО ХРАНЕ

КАЧЕРСКИ МЕД
Пчелари из Лајковца, Лазаревца, Љига, Горњег Милановца,
Мионице и Аранђеловца представњају се заједно
На 14. Међународном сајму етнохране у Београду, одржаном од 23. до 26.
новембра, предстањен је и мед лајковачких пчелара у склопу Опште земљорадничке задруге "Качерски мед", која
броји 54 задругара (сви су пчелари). На
челу задруге је директор Горан Марковић из Лазаревца, а председник управног одбора је Живорад Бојичић, начелник Општинске управе у Лајковцу.
Пчелари се, крајем априла сваке
године, сами опредељују колико ће
кошница издвојити за "Качерски мед". У
зависности од године, у ову сврху, се
издвоји од 10 до 60 кошница по једном
пчелару. Карактеристика овог меда је
управо географско порекло, јер се
кошнице не селе у различите крајеве,
што је пракса код већине пчелара, а
производи се по методу професора др
Миће Младеновића са пољопривредног
факултета у Београду. Садржај меда
чини 15% ливадског меда, 5% багремовог и мали проценат липовог меда.
Пакује се у брендирану, препознатљиву
амбалажу, док се контрола врши три
пута.
- Добили смо простор у оквиру
штанда Града Београда и задовољни
смо посетом и страних и домаћих
гостију. Иако је наше седиште у Лазаревцу, позвали смо и Туристичку
организацију општине Лајковац са којом
имамо одличну сарадњу и која се

УСПЕХ ЖЕЉИНИХ
КАРАТИСТА
На 52. Светском Karate & Martial
Arts ”Mikulas” шампионату одржаном у
Суботици, Карате клуб “Железничар”
Лајковац наступио је са девет такмичара у 21 дисциплини и освојио 21
медаљу: 17 златних, 2 сребрне, 2 бронзане и златни пехар.
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КАМПАЊА ОПРЕМАЊА
ПОРОДИЛИШТА И ОДЕЉЕЊА
ГИНЕКОЛОГИЈЕ У ВАЉЕВУ

ЛЕПОТА И МОДА
У ХУМАНОЈ АКЦИЈИ
Хуманитарна модна ревија, у којој
ће учестовати јавне личности из
Ваљева и Колубарског округа,
одржаће се у Центру за културу
Ваљево у петак, 6.децембар,
од 20 часова

Горан Марковић
и Милутин Ранковић
заједно са нама представила и на Сајму
пољопривреде у Новом Саду- каже
Горан Марковић. - Килограм
меда
кошта 1250 динара , а за ову прилику
направили смо и попуст, где се теглица
са 400 грама меда могла купити за 400
динара. Доста меда смо и поклонили,
јер сајам је место намењено промоцији.

Удружење „Роди се на лепом месту“
организује Хуманитарну модну ревију
ЛЕПОТА И МОДА У ХУМАНОЈ АКЦИЈИ,
која ће бити организована у петак, 6.
децембра, у Центру за културу Ваљево,
са почетком у 20 часова. Средства су намењена даљем опремању Породилишта
и Гинекологије Опште болнице Ваљево.
Општина Лајковац подржала је ову
хуманитарну кампању, која је најављена
на конференцији за новинаре у уторак, 3.
децембра, у малој сали Општине.
Говорили су др Јованка Гомилановић,
председник СО Лајковац, др Ненад
Димитријевић, председник удружења
„Роди се на лепом месту“ и начелник
Службе за гинекологију и акушерство
Опште болнице Ваљево, као и Светлана
Марковић, члан удружења „Роди се на
лепом месту“.

ПРОМОЦИЈЕ КЊИГА

„РАСПЕЋЕ МОРАЛА”
Градска библиотека Лајковац у
уторак, 3. децембра, у Градској кући
организовала је представљање књиге
“Распеће морала” Светлане Панић у
издању Књижевне омладине Ваљева.
Осим ауторке, на промоцији су говорили главни уредник Књижевне омладине Ваљева Аца Видић и Снежана
Панић.
Светлана Панић Мијаиловић је
Лајковчанка која однедавно живи у
Ваљеву. Пише од осамнаесте године,
учествовала је на разним књижевним
догађајима и манифестацијама. Ово је
њена прва књига прозе, која садржи
кратке приче социолошког жанра.

„ОЗНА” И
„У ПРЕДВОРЈУ ПАКЛА”
Асфалтирање старе обреновачке пруге
Увек је битно чути мишљење мештана, људи који живе у
крајевима кроз које пролази реконструисана саобраћајница.
Па тако одборник из Гајева Јордан Јовановић каже:
- Пут је најзначајнији за раднике Колубаре јер се отвара
ново „Ц поље“, а значајан је и за домаћинства због везе са
Ибарском магистралом и за одлазак на пијацу у Црљене. Пут
је био доста оштећен због радова у „Колубари“, било је
опасних деоница које су потонуле. Мештани нису очекивали
да ће бити овако добро урађено, детљано, са два слоја
асфалта, урађени су нам и канали и сигуран сам да ће овај пут
дуго трајати.
Вредност реконструкције Старе обреновачке пруге је
130 милиона, а свих радова финансираних од ЈП „Путеви
Србије“ у 2019. години укупно 370 милиона. Извођач радова је
„Штрабак“.
Б.Петровић

Рамиз Шабић

Уметнички програм, као и претходних година приредила
је Туристичка организација општине Лајковац, а у њему су
учествовали глумица и професор на Академији лепих
уметности Биљана Ђуровић и глумац Перо Бјековић, а
говорили су и књижевник Радован Бели Марковић, Клара
Сантђерђи и Игуман Доситеј, док је програм водио Милутин
Ранковић. Тим поводом, председник ПСД „Ћира” Владан
Јаковљевић је рекао:
- Ваши и наши дедови и прадедови тражили су само
једно од нас ”Немојте нас заборавити”, стога смо вас позвали
да заједно испоштујемо жељу наших предака. Чини ми се да је
ове године акција била још успешнија и бројнија него прошле.

Најуспешнији такмичар у мушкој
конкуренцији био је Дејан Грујичић са
освојене четири златне медаље. У
женској конкуренцији најуспешнија
била је Наталија Јеленић са три златне
и сребрном медаљом. Анита Мојић
освојила је два злата и бронзану медаљу, Анђела Цветковић две златне,
Душан Јеленић две златне, Јелена
Јовановић злато и бронзу, Лука Јовановић злато. У Martial Arts дисциплини
temewasi-wari златну медаљу и пехар
освојио је и тренер Лајковчана Рамиз
Шабић.

Градска библиотека Лајковац у
четвртак, 5. децембра, од 18 часова, у
великој сали Градске куће, организује
промоцију књига “ОЗНА – репресија
комунистичког режима у Србији 194446” др Срђана Цветковића и Немање
Девића и „У предворју пакла“ Саве
Банковића.
Прва књига представља до сада
највећу збирку оригиналних докумената које говоре о технологији насиља
којим је руководила ОЗНА непосредно
после Другог светског рата и ликвидацији народних непријатеља, каже се у
приказу књиге. Друга књига је најављена као сећања Саве Банковића,
човека који је преживео затвор ОЗНЕ и
масовне егзекуције, да би касније био
осуђен у два наврата на 20 година
затвора због вербалног деликта и
лажних оптужби.

У модној ревији ће учествовати
јавне личности из Ваљева и Колубарског округа и људи добри воље из јавног
живота Србије, уз манекене „Студија М“.
Лајковац ће представљати матуранткиња Средње школе „17. септембар“
Санела Марковић, талентована певачица.
У досадашњој кампањи скупљено је
око 130.000 евра, у току су набавке
важних уређаја и опремање гинеколошко – акушерског одељења у којем се
годишње роди око 1300 беба, а лечи се
на хиљаде жена са територије Колубарског округа. Сваки динар прикупљен у
кампањи се троши наменски и искључиво за потребе Породилишта и Гинекологије. Уплате се могу извршити на
текући рачун: 265-6910310000906-97.
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ЛАЈКОВАЦ

ОДИГРАН ЛАЈКОВАЧКИ ДЕРБИ

ЖЕЉА ИСКОРИСТИО
БРОЈЧАНУ ПРЕДНОСТ
Комшијски дерби донео је победу "дизелке", мада је
коначан резултат можда и превисок у односу на збивања на
терену. Домаћи тим, предвођен новим тренером Драганом
Јовановићем- Јованком, храбро је ушао у меч, а његов
старији колега Срђан Јовановић- Чобања определио се за
повученију варијанту и чекање грешке противника. У том
периоду, голман Бојан Петровић је одлично интервенисао
након "слободњака" Драгана Томића, а у једној ситуацији
одбрана гостију са гол-линије избацила је лопту. Ипак,
средином првог дела, Вуковић је "намирисао" кратку лопту
Мићића, одиграо дупли пас са Гајићем и потом идеално
упослио Стејанића који са 5 метара погађа мрежу бивших
клупских другова.
Унело је то нервозу у редове Задругара који је у кризи
резултата, а цех томе су платили Јеринић и Милошевић који
су због друге јавне опомене морали пре времена у

ЛАЈКОВЧАНКА СТЕФАНА ПАКИЋ

НОСИЛАЦ ИГРЕ
СРПСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Талентована Лајковчанка Стефана Пакић једна је од
најзаслужнијих за пласман женске кадетске репрезентације
Србије на првенство Европе 2020 у одбојци. Наша репрезентација састављена од одбојкашица рођених 2004. и
млађих победила је на Првенству Балкана у турском граду
Баликесиру, које је уједно и квалификациони турнир за
Европско првенство. Изабранице Јове Цаковића супериорно су освојиле турнир, уз само један изгубљени сет, победивши Грчку, Румунију, Бугарску и актуелног балканског
првака Турску. У последњој утакмици, одиграној прексиноћ,
Србија је нанела први пораз Турској и то са 3:0, а Стефана
Пакић је уписала 10 поена. Против Грчке остварила је 18,
против Румуније 16, а против Бугарске 9 поена, тако да је
други поентер наше репрезентације.

ФК Железничар: Вредна победа за наставак борбе
за повратак у виши ранг
свлачионицу. Покушавао је домаћин, иако бројчано инфериоран, да угрози Петровића, али је то оставило велики простор за нападаче Железничара. Станојевић је два пута добио
употребљиве лопте и прошао кроз одбрану "зелених" и на тај
начин "оверио" победу старијег лајковачког клуба.
Колубарско-мачванска зона, 15. коло

Задругар- Железничар 0:3 (0:1)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 300. Судија:
Младен Јаковљевић (Љиг). Стрелци: Стејанић у 26. и
Станојевић у 75. и 90. минуту. Жути картони: Новаковић (З),
Петровић, Илић, Вуковић, Гајић, Јеремић (Ж). Црвени
картони: Јеринић у 56. и Милошевић у 59. минуту (обојица
Задругар).
ЗАДРУГАР: Рафаиловић 6,5, Симеуновић 6,5, Мићић 6,5,
Ашковић 7, Марковић 7, Новаковић 6,5, Симић 6,5, Томић 7,
Јеринић 6,5, Милошевић 7, Петровић 6,5
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Петровић 7, Вуковић 7,5, Земан 7, Илић (Јосиповић 7), Живковић 7, Радивојевић 7,5, Гајић 7
(Јеремић -), Прокић 7, Софронић 7, Станојевић 8, Стејанић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Стејанић (Железничар)
Иза Железничара је одлична јесен, ако се узму у обзир
муке у склапању тима, али је ваљевски стручњак Срђан
Јовановић вешто "мешао карте" и извукао максимум из екипе.
Одскочио је са 11 голова Софронић, али вреди истаћи и
допринос Стејанића, Станојевића, Прокића, Радивојевића,
младог голмана Петровића..., па је заостатак од једног бода за
јесењим прваком више него добра полазна основа за
наставак сезоне.
После одличног почетка сезоне, Задругар је имао
турбулентну јесен, о чему сведоче и две промене тренераСпасић, Пакић и Јовановић су седели на клупи Лајковчана.
Посебно је екипа пала у финишу, срећом па су дисциплински
органи ФС РЗС утакмицу са Брезовицом у Лајковцу (2:3 за
госте), преиначили у победу домаћих службеним резултатом
због суспензије Брезовчана. Позиција у средини табеле са 22
бода није неуспех, али је тренер Јовановић најавио долазак
млађих играча који би стално тренирали, јер се недостатак
доброг тренинга показао као велики проблем за Задругар.
Голгетерски су предњачили браћа Јеринић, старији
Владимир је стигао већ до 108. гола откако је обукао дрес
"зелено-белих"...
Б.Матић

ОДБОЈКАШИЦЕ ЖЕЉЕ
УБЕДЉИВЕ ПРОТИВ КЛЕКА
Стефана Пакић је рођена 2004. године и ученик је прве
године Гимназије у Обреновцу, где тренутно наступа за
суперлигаша ТЕНТ. Игра на позицији примача, висока је 178
цм. Каријеру је почела у ОК Железничар, од 2016-2018. била
је у пионирској селекцији Црвене звезде, од сезоне 2018/19.
игра за обреновачки ТЕНТ.
Као капитен пионирске екипе ОК ТЕНТ у мају 2019.
подигла је пехар државног шампиона, док је у јуну исте
године са кадетском екипом освојила сребрну медаљу на
државном првенству. Тренутно је капитен кадетске и
јуниорске екипе ТЕНТ-а и најмлађи играч првог тима
обреновачког суперлигашa, дебитовала је са 14 година. Као
члан пионирске репрезентације Србије на Европском
првенству у Италији јула ове године била је најбољи сервер
и други поентер првенства. На Балканском првенству 2018. и
2019. године изабрана је у идеални тим првенства и
проглашена за најбољег примача.
Б.Петровић

У деветом колу Суперлиге Србије одбојкашице
Железничара су убедљиво савладале Клек са 3:0, по
сетовима 28:26, 25:15 и 25:22. Неизвесности је било само у
првом сету, који је домаћи тим добио на разлику. У наредна
два дела игре дошао је до изражаја квалитет девојака које
предводи Мирјана Мусулин. У саставу Жеље најефикаснија је била Нада Митровић са 17 поена, затим Рајлић са
10, Гајић и Лукић са по девет и Чанак са осам поена.
Железничар сада има пет победа и четири пораза и
налази се у средини табеле – на петом месту са 16 бодова.
У преостала два одиграна сусрета деветог кола Црвена
звезда је победила Визуру са 3:1, док су Убљанке победом
од 3:2 у Београду славиле против истоимене екипе.
Утакмице Јединство-ТЕНТ и Партизан-Спартак одложене
су за 11. децембар.
У наредном, 10. колу Суперлиге Србије, Железничар
је поново домаћин. У петак 6. децембра дочекује Визуру,
вишеструког шампиона и победника Купа, који је врло
лоше стартовао ове сезоне.

МИОНИЦА
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У МИОНИЦИ ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

МИР, СЛОГА И ЉУБАВ - ЈЕДИНИ ИЗБОР
Мионица ће до 10. децембра бити домаћин трибина, предавања, радионица, панел
дискусија и других програма на тему људских права
Програмом крај споменика војводи Живојину Мишићу,
на мосту на Рибници осветљеном наранџастом бојомсимболом светле и оптимистичне будућности ослобођене од
насиља над женама, Мионица је, 25.новембра, обележила
Међународни дан борбе против насиља над женама.
Уметничком програму је претходило обраћање председника
Општине Мионица Бобана Јанковића, који је указао на
симболику места где је славни војвода Живојин Мишић
зауставио повлачење војске и народа у Колубарској бици и
пораз претворио у једну од највећих победа.
-У Великом рату су српске мајке, сестре, супруге и
ћерке опремале, чекале и волеле своје синове, браћу, мужеве
и очеве, а неке су се са њима раме уз раме бориле за слободу.
Управо та жена, која и данас живи у свакој српској кући
заслужује да буде поштована и вољена. Свима онима којима
је благостање у породици непознаница, треба заједнички да
укажемо да су наш једини избор мир, слога и љубав! На
Међународни дан борбе против насиља над женама,
Мионица шаље поруку да насиље није добро, да се против
њега треба борити. Мушкарци и жене су тако различити, а
тако потребни једни другима и подједнако важни за опстанак
породице, друштва и света који делимо. Насиље је
непријатељ сваком људском бићу. Супротно насиљу над
женама, стоји херојски однос према жени, пример какав је у
приватном животу дао славни војвода Живојин Мишић.
Живојин Мишић је у 19.веку знао да је жена много више од
мајке и домаћице, она је стуб куће, извор снаге и безусловне
подршке за своју породицу. Да би се тај извор снаге одржао,
жена се треба поштовати и неговати као цвет, јер породица је
срећна када је жена срећна - рекао је Јанковић.
Поводом обележавања светске кампање „16 дана
активизма против насиља над женама“ исте вечери је у

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОБАН ЈАНКОВИЋ
ОБИШАО НОВИ ПОГОН “АУТО-КАБЕЛА“

РЕДОВНА ПРИМАЊА
ЗА 90 МИОНИЧАНА
Председник општине Мионица Бобан Јанковић је са
сарадницима посетио нови фабрички погон немачке
компаније „Ауто-Кабел“, који је смештен у реновираном и
адаптираном простору некадашње Хладњаче. Јанковић је у
разговору са представницима компаније изразио задовољство због чињенице да је овде редовна примања обезбедило
90 радника и додао да је то добар замах за оно што следи у
наредном периоду, пошто се очекује да ће до краја следеће
године „Ауто-Кабел“ имати преко 200 запослених.
Погон „Ауто-Кабела“ у Мионици производи електро
проводнике за потребе ауто индустрије. Ова реномирана
компанија је основана давне 1930. године, а данас запошљава око 4.000 радника. Поред погона широм Немачке
послују и у САД, Мексику, Чешкој, Швајцарској, Француској,
Шведској, Кини, Јапану и Јужној Кореји, а од недавно и у
Србији. „Ауто-Кабел“ сарађује са највећим произвођачима у
ауто индустрији као што су BMW, Форд, Тојота, Фолксваген,
Јагуар, Рено, Пежо.

Мионица шаље поруку да насиље није добро
и да се против њега треба борити
библиотеци одржано песничко вече ”Поетском речју стоп
насиљу над женама“, а Мионица ће до 10. децембра бити
домаћин трибина, предавања, радионица, панел дискусија и
других програма на тему људских права.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА
СО МИОНИЦА
На тринаестој седници Скупштина општине Мионица,
која је одржана 25.новембра, донет је План заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама општине Мионица.
Према речима начелника Општинске управе Мионица
Горана Рангелова, израду овог обимног документа је
финансирала Канцеларија за управљање јавним улагањима Републике Србије. План је претходно добио сагласност Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, Мини-ни
плански документ на основу којег се субјекти и снаге
заштите и спасавања организују и припремају за учествовање у узвршавању мера и задатака заштите и спасавања угроженог становништва, материјалних и културних добара и животне средине.
Општински парламент је у даљем раду донео Одлуку
о матичним подручјима, на основу које се у организацији
вођења матичних књига на територији општине Мионица
рад организује у једном матичном подручју са седиштем у
Мионици. Донете су и Одлуке о утврђивању просечне цене
квадратног метра одговарајуће непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији
општине Мионица и о одређивању зона и најопремљеније
зоне на територији Општине, којом се као и претходних
година одређује шест зона. Усвојени су предлози измена
Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене
и измена и допуна Одлуке о поступку и начину решавања
захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса
луталица, као и Годишњи извештај о раду и План рада
Предшколске установе „Невен“. Такође, именовани су
Локални савети родитеља образовно-васпитних установа
са територије општине Мионица и председник и заменик
председника Општинске изборне комисије.

У „Ауто-Калебу” планирају нова запошљавања до краја наредне године
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МАРКЕТИНГ

СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

ДРУГА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА ШАБАЦ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
(IV СТЕПЕН)
- за рад у производњи и ост. делатностима
Машински техничар
Машински техничар за компјут. конструисање
- за рад у сервисима, техничким прегледима
Машински техничар моторних возила
- за рад у електранама и топланама
Техничар машинске енергетике
Машински техничар мерне и регулационе опреме

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
(V СТЕПЕН)
(у једногодишњем трајању)
Аутомеханичар – специјалиста
Бравар - специјалиста
Металостругар - специјалиста
Металоглодач – специјалиста
Услов уписа: Одговарајућа средња школа
и 2 године радног искуства
СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ

тел. школе: 015/348-829
моб: 065/69-57-196

www.sepsab.edu.rs
Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин
Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 11 до 18 h
од 10 до 14 h
- Редовно школовање
- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа и 2 године радног искуства

Школа је основана решењем
Министарства просвете Србије
По завршетку ове средње школе можете наставити студије:
1.на државном и приватним факултетима;
2.на високим школама;
3.на полицијској и војној академији

ОКО НАС
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ОДРЖАНА ХУМАНИТАРНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

„СА ДРУГЕ СТРАНЕ СТАКЛА“ МЕЂУ УБЉАНИМА
У оквиру 14 потресних, али и поучних прича, деце која су се борила са раком,
нашла се и прича наше суграђанке Елене Станојловић (8) и њене мајке Иване.
Промоција прве књиге новинарке и антрополога Ане
Вушовић Марковић, која је продрмала Србију – „Са друге
стране стакла“, одржана је и на Убу у среду, 27.новембра,
пред препуном салом Музичке школе „Петар Стојановић“.
Књига која садржи 14 истинитих прича о деци која су се
борила са карциномом, а у којој се налази, као трећа, прича о
малој Елени Станојловић, оставила је упечатљив траг међу
присутнима.
Вече препуно емоција започели су најмлађи ученици
Музичке школе, квартет флаута, међу којима је свирала и
Елена, уз подршку млађе сестре Неде и још две другарице.
Организацију промоције осмислила је Градска библиотека
„Божидар Кнежевић“, а као модератор вечери одлично се
показала Снежана Нена Јовановић, као и Драгана Јанковић,
која је читала Еленину и Немањину причу. Ауторка књиге „Са
друге стране стакла“ похвалила је заинтересованост Убљана
овом темом, као и организацију саме промоције, која је била
хуманитарног карактера. Део прихода намењен је Удружењу
младих лечених од рака у детињству „МладиЦЕ“ (MladiCE) и
Удружењу родитеља-старатеља деце лечене од рака „Чика
Боца“.

ХУМАНИТАРНО ПРИКУПЉАЊЕ ПАКЕТИЋА

ПЕЂОЛИНО ШОУ
- УЛАЗНИЦА ПАКЕТИЋ
Обрадујмо дечицу оболелу од карцинома
пакетићем – 21. децембра, у 18 часова
Традиционално прикупљање новогодишњих
пакетића деци оболелој од карцинома, у организацији
убског НУРДОР-а, одржаће се 21. децембра, у 18 часова, у
сали Дома културе Уб. Као и сваке године, улаз ће бити
слободан, а све присутне ће забављати познати аниматор
и водитељ дечијих емисија Предраг Вуковић Пеђолино.

Наступ квартета флаута
предвођен малом Еленом
- Одушевљена сам промоцијом. Нисам очекивала
оволику посећеност, овакву организацију. Све је било
максимално професионално - дечији хор, Еленин наступ на
флаути, читање књиге... То ми је значило јер још нисам, до
сада, чула да неко наглас чита оно што сам ја написала. Надам
се да ће се књига допасти људима. Док сам потписивала
купљене примерке, свима сам напомињала да се надам да
неће плакати, да ће бити више смеха, него суза. И ако буде
суза, да ће књигу затворити са осмехом на лицу. То је оно што
је била поента писања ове теме – рекла је ауторка књиге Ана
Вушовић Марковић.
Књига може да се купи у књижарама „Делфи“ и онлајн,
преко издавачке куће „Пресинг“, који су Анину идеју, да
напише 14 тешких прича о борби деце, али и њихових породица, прихватили и пре него што је писање књиге започето.
Првој промоцији у СКЦ-у, присуствовале су Елена и Ивана,
којима је ово вече, на неки начин, било посвећено читањем
приче. Елена је после уводне речи свирала на флаути, а
припремни ра зред Музичке школе извео је Бајагину
композицију „Музика на струју“.

Елена са учитељицом Љиљаном
и новинарком Аном

Пеђолинов наступ на Убу,
претпрошле године
Представа „Пеђолино шоу“ окупиће малишане и
њихове родитеље, који би требало, уместо улазнице, да
донесу слаткиш или новогодишњи пакетић, сходно
својим могућностима.
- То је четврта традиционална новогодишња акција
по реду, на којој сакупљамо слаткише или пакетиће, за сву
децу која у току новогодишњих и божићних празника леже
на свих пет хематоонколошких одељења или у родитељским кућама. До сада су наше акције биле веома успешне,
чак су пакетићи остајали и за Српску Нову годину. Позивам наше суграђане да дођу и доведу своју децу. Улаз је у
виду слаткиша или пакетића. Колико ко може – замолила
је Ивана Станојловић, представник убског НУРДОР-а.
У прошлогодишњој акцији, суграђани су донирали
420 пакетића.

Сваке године у Србији се дијагностикује око 350 нових
случајева деце оболеле од рака (од 0 до 18 година). Србија
је прва у Европи по броју оболеле деце. Дечаци обољевају
чешће, него девојчице. Стопа преживљавања је 70 одсто.
Ана нам је открила да је књига писана у Будви, а приче
су веродостојне, онако како су их излагала деца која су сада
студенти, а која су образлагала све своје емотивне тренутке,
од периода сазнања да болују од рака, па до мукотрпног
лечења и самог излечења. Све тренутке борбе употпуњавали
су и искази родитеља којима је, можда, било теже него деци.
Сазнање да ваше дете има најтежу болест, да вас живот
сурово баца на колена, а ви не знате шта вас чека сутра,
камоли за месец дана, најбоље је описано речима Иване
Станојловић: „Боже, узми мене, а не њу“, као и изјава да је
бити родитељ детета са раком – неподношљиво.
Међутим, Ивана нам је рекла, да су је тада спасиле
молитве, а касније и донирање коштане сржи њене старије
ћерке Невене, која је уз љубав, веру и наду, успешно трансплантирана. Вече препуно емоција, не само за Ивану, већ и за
све присутне, навео је многе да размисле о својим приоритетима у животу.
Д.Капларевић
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23.12.2019.г. навршава се година
од смрти наше драге

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
23.12.2019.г. навршава се година
од смрти наше драге

НАДЕЖДЕ НАДЕ
МАРКОВИЋ
(1949 - 2018)
НАДЕЖДЕ НАДЕ
МАРКОВИЋ
(1949 - 2018)
Отишла си изненада и оставила
бол и празнину у нашим срцима.
Недостајеш нам до бола
Сестра Душанка, сестричина
Љиљана са породицом
и брат Негослав са породицом

3.12.2019.г. навршило се
четири године од смрти нашег
драгог

ЈОВИШЕ ЋЕНДИЋА
(1945 – 2015)
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима...
Супруга Нада, ћерке Анела
и Сенка са породицама

Са поштовањем и поносом
памтимо твој драги лик,
доброту и љубав
коју си нам пружала.
Почивај у миру
Супруг Драшко, син Мирко,
снаха Ивана и унуке Миона и
Миња и породице Ћулафић
и Марковић

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
3.децембра 2019.г. навршило се
пет година од када нас је заувек
напустио наш вољени
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СЕЋАЊЕ

НИКОЛА ИЛИЋ
(26.=2.1985 - 7.12.2012)

ДРАГАН
ТЕОФИЛОВИЋ
(1957 – 2014)
Године пролазе, само бол
и сећање на тебе никада неће
проћи! Увек си у нашим
срцима и мислима.
Твоји Маја, Милош и Драгица
26.11.2019.г. навршило се пола
године од смрти наше

Време некако и пролази,
али бол за тобом
никад проћи неће.
Соколе наш,
недостајеш нам много!
Твоји најмилији:
Миле, Нада,
Јована и Елена
СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН ЛАЗИЋ
ШИФРА
(1976 – 2011)

РАДМИЛЕ РАКИЋ
из Бањана (1941 – 2019)
Тога дана посетили смо њен
гроб, залити га сузама
и евоцирали сећања
на њен драги лик
Твоји: супруг Миодраг, син
Милета, снаха Смиља, унуци
Јован и Горан, син Милан
и породица Марјановић

7.12.2019. године навршиће се
осам година од када си напустио
свој дом. Осам болних рана је у
мајчиној души. Не могу да се
помирим са судбином како сам те
изгубила. Отишао си ујутру на
посао, после четири сата мајци су
те вратили у ковчегу. Од тога дана
у мени је све умрло, живим као
сенка од данас до сутра.
Не могу да те преболим, умрећу
од туге и бола за тобом, сине мој!
Воле те твоји најмилији
26.новембра 2019.г. навршило се
шест година од смрти
нашег драгог

ЈУГОСЛАВА
КРЊИЋА – ЈУГЕ
(1949 – 2013)
Не постоји време које може
избрисати љубав према
најдражима! Био си и остаћеш
заувек неодвојиви део нас, а
твоја доброта, племенита душа и
велико срце заслужују, да те
вечно волимо и чувамо
од заборава.
Недостајеш бескрајно…
Супруга Милена, син Небојша
и ћерка Љиљана са породицама
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МИНИСТАР УДОВИЧИЋ ПОНОВО ПОСЕТИО ОПШТИНУ УБ

ДОНАЦИЈА СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ И РЕКВИЗИТА
Техничкој школи „Уб” и Гимназији „Бранислав Петронијевић” донирана су два гола, две табле
са обручима, мрежа за одбојку и 40 лопти, по десет за четири колективна спорта
Министар омладине и спорта Вања
Удовичић обишао је, 2.децембра, Техничку школу „Уб” и Гимназију "Бранислав
Петронијевић", којима је, уз лепо
дружење и спорстке активности са ђацима, донирао спортску опрему и реквизите. Удовичић је приликом посете Убу,
заједно са председником општине Дарком Глишићем, обишао и СРЦ "Школарац" са 14 реновираних и новоизграђених терена, где радове и изградњу Музеја фудбала, као и теретане на
отвореном, делом финансира Министарство омладине и спорта.
Како је министар истакао у свом
обраћању медијима, просек је да два пута

годишње посети Уб, па је одлично
упознат како овдашња локална самоуправа ради.
- Уб пре шест година и данас није
иста општина. Може се видети драстична разлика, а оно што ме највише
радује јесте развој у области спортске
инфраструктуре. У питању је град који је
обухватио све спортове и који је својим
младима дао могућност да квалитетно
проводе време. Уб је општина која
највише новца издваја за спорт и
спортску инфраструктуру, чак 15,6
одсто свог буџета- рекао је Удовичић.
Он је подсетио да је Уб чувен по
фудбалским легендама Драгану Џајићу,

Фотографија са убским средњошколцима, за успомену

Душану Савићу, асовима Немањи
Матићу и Радосаву Петровићу, али да је
у последње време постао општина позната и по другим спортовима, посебно
женској одбојци.
- Настављамо акцију донирања
опреме и реквизата и да обнављамо фискултурне сале. Жеља нам је да што више деце, кроз систем школског спорта,
уђе у свет спорта. Фискултурне сале су
места у којима и локални клубови спроводе своје активности и на тај начин
помажемо и њих- нагласио је министар.
Директор Техничке школе „Уб”
Зоран Бабић захвалио се министру и
људима који воде рачуна о школском
спорту што су нашли за сходно да школе
помогну опремом која ће бити и те како
искоришћена.
Председник општине Уб Дарко
Глишић је истакао да је општина
уложила много у инфраструктуру основих школа и вртића, а да је сада на реду
средњошколско образовање.
- Мислим да ћемо већ следеће
године покренути решавање тог питања,
а данашња донација и помоћ ће нам
пуно значити, посебно ђацима који у
овој малој сали похађају наставу. Завршетком радова на затвореном базену
овог лета, бићемо у могућности да
буквално покријемо све школске спортове, што ме посебно радује- нагласио је
први човек општине Уб.
Милован Миловановић

ОМЛАДИНАЦ ДОМИНАНТАН У ОПШТИНСКОМ РАНГУ

КАЛИНОВЧАНИ СВЕ БЛИЖИ МЕЂУОПШТИНСКОЈ ЛИГИ
У јесењем делу првенства славили су девет пута и три пута "ремизирали", а печат на јесењу титулу
ставиле су две победе на гостовањима против ривала који су имали сличне амбиције- у Врелу и Бргулама
Још су свеже ране Калиновчана из летошњег
баража када су силни промашаји послали
Колубару из Јабучја у виши ранг, али су, као утеха,
стигле одличне јесење партије и убедљиво прво
место без пораза, са шест бодова предности у
односу на најближе ривале. После фијаска у
баражу, на клупу Омладинца сео је Драган Ђукић,
калиновачки зет који више од две деценије брани
боје клуба, а потез се показао као пун погодак.
Калиновчани су славили девет пута и три пута
"ремизирали", а печат на јесењу титулу ставиле су
две победе на гостовањима против ривала који су
имали сличне амбиције - у Врелу и Бргулама.
Један куриозитет је везан за име новог
тренера- у недостатку бољих решења, Ђукић је
стао на гол у првом јесењем мечу у Докмиру и без
већих проблема сачувао своју мрежу (резултат
Јесењи првак Општинске лиге „Уб”:ФК Омладинац (Калиновац)
0:0). Међу стативе је потом стао Дарко Стефановић, такође играч по вокацији, али би после његових сјајних одбрана мало ко могао претпоставити да је то тренутно су у серији од 24 првенствена меча без пораза:
био експеримент. Само су још Гуњевац и Будућност успели
- Екипу је красио јак тимски дух који нам је доносио
да одоле јесењем прваку, а улогу прве "виолине" преузео је победе у неизвесним мечевима, а са поносом кажем да немамо
Марко Ивановић, први стрелац са пет погодака. Испратили ниједног плаћеног играча. Истакао бих Младена Савковића
су га капитен Чобић, Саша Стефановић, млади Ковачевић и који је радио администрацију и мени био "десна рука" на клупи,
Иван Тимотић са три поготка, а костур најбоље екипе а успех смо остварили са свега 14-15 играча. Због тога ћемо
општин-ске лиге чинили су и браћа Савић, искусни штопер пробати да се појачамо у зимској паузи, на прагу доласка су
Ашковић, Милан Тимотић, Максимовић, Павловић... Свим Срећковић из Брезовице и Максимовић из Такова, а на мети
наступима могу се похвалити дефанзивац Драган Савић, нам је још један нападач. Момцима честитам на сјајној јесени,
поуздани Чолић и Иван Тимотић, а екипа је успела да верујем да ћемо у јуну прославити успех који нам је измакао
надокнади и изостанак стандардног Ивана Савића који је летос- рекао је тренер Драган Ђукић (рођен 1966.), некада
због повреде зглоба пропустио већи део јесени. И још један полазник јуниорске школе Чукаричког, потом играч Сремчице,
Б.Матић
занимљив податак- не рачунајући бараж, екипа је последњи Шећеранца и још неких београдских клубова.
пораз у првенству доживела прошлог новембра у Звиздару,
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УЗБУДЉИВА ТРКА У МОФЛ КОЛУБАРА "ИСТОК"

ЧУЧУГАМА ЈЕСЕЊЕ ПОЧАСТИ
Сада већ далеке 2007., Чучуге су
испале из окружног ранга такмичења, а
титула јесењег првака у Међуопштинској
лиги Колубаре сугерише да су сазрели
услови за повратак. Ипак, минимална
предност и велики број кандидата за врх
говоре да ће тек пролеће решити питање
шампиона, али у редовима Чучугама
имају доста разлога за задовољство.
Сезона није почела по плановима,
клуб је понео "реп" из прошлог првенства
у виду једног казненог бода, а неубедљиве партије на старту јесени нису наговештавале овакав епилог пред зимску
паузу. Пораз у Памбуковици стигао је у
надокнади меча, а праву форму екипа је
почела да наговештава од 5. кола и
убедљиве победе над Стрмовом- 4:1.
Уследила је и можда најбоља јесења
партија у Доњем Лајковцу (победа од 2:0),
а налет је стопиран несрећним поразом
на домаћем терену од Младости из
Врачевића. Најслабије јесење издање

било је у Паљувима (2:0 за домаћина),
али се екипа консолидовала победама
над Полетом (Таково), Рударом из Радљева и Црвеном Јабуком која је значила и прво место на половини сезоне:
- С обзиром на константне проблеме са играчким кадром, остварили
смо одличан резултат у врло јакој
конкуренцији. Издвојио бих Алексића
и Филиповића који су били команданти најбоље одбране лиге, као и
Мирослава Јовића чији је учинак на
свакој утакмици био злата вредан за
екипу. Пораз од Врачевића је био
сплет околности, пропустили смо тада
двоцифрен број шанси, али када се
подвуче црта- јесењи учинак је реалан
у односу на приказано на терену- каже
тренер Срђан Ристић, бивши капитен
Јединства и играч Чучуга, сада један
од најзаслужнијих што се клуб котира
високо у међуопштинском рангу
такмичења.

Милош Караичић је понео епитет
првог голгетера са 11 погодака, а само је
још одлични голман Бојан Арсеновић
провео све јесење минуте на терену.
Свих 13 наступа имају и Алексић и
Марковић, мада се од овог другог очекивало много више од 2 постигнута поготка.
Улогу капитена оправдао је везиста Станојевић, стрелац 3 гола, а срчаност
Дејана Младеновића је била адут на који
је тренер Ристић увек могао да рачуна.
Пех је била повреда левог бека Иванића
који је одсуствовао више од пола јесени,
углавном је Влада Стефановић "крпио
рупе" на тој позицији, а вреди истаћи и
лавовски учинак дефанзивца Михаила
Јовића. Радују и минути млађаних браће
Ашковић, а утисак је да је више могао да
пружи луцидни везиста Жељко Петровић.
Клуб је доживео тежак ударац
средином октобра када је животну сцену
напустио Милан Петровић- Зец, дугогодишњи играч и тренер Чучуга, одложена
је тада утакмица у Црвеној Јабуци за крај
јесени. Горану Павићу и Дејану Јовићу,
бившим играчима клуба, припада највећа
заслуга што је формиран јак тим и што
клуб нормално функционише, улогу
председника обавља адвокат Љубиша
Ранисављевић, а Чучуге су незамисливе
без неуморног административца Зорана
Станојевића- Мајора. Зимска пауза ће
дати одговор да ли је водећи двојац и
даље спреман за издвајање значајних
средстава, од те одлуке ће пресудно
зависити шансе Чучуга да сачувају трон у
наставку сезоне...
Б.Матић
Окружна лига Колубаре, 15. коло

Јесењи првак Међуопштинске лиге Колубара „Исток”: ФК Чучуге
Окружна лига Колубаре, 15. коло

15.коло (23/24.11.2019):
Колубара 2 - ЗСК
0:2
Јуниор Н.Насеље - Бањани 0:0
ОФК Јабучје - ОФК Брђанац 1:0
ОФК Осечина - Трлић
1:1
Рубрибреза - Искра
4:1
Тулари - Дим.Туцовић
2:1
Пепељевац - Тврдојевац
3:1
Слободан Радник (Уб)
КОНАЧНА ТАБЕЛА
ЈЕСЕЊЕГ ПРВЕНСТВА 2019/20.
1.Rubribreza 12 1 1 35 : 10 37
2.Radnik (Ub) 7 5 2 26 : 14 26
6 4 3 15 : 12 22
3.Bawani
6 3 5 17 : 14 21
4.D.Tucovi}
5.OFK Jabu~je 6 3 5 22 : 21 21
6 3 5 21 : 21 21
6.Tulari
7.Kolubara 2 6 2 6 18 : 19 20
6 1 6 17 : 18 19
8.Br|anac
6 1 7 24 : 38 19
9.Iskra
10.Tvrdojevac 5 2 7 28 : 31 17
11.Pepeqevac 5 0 9 21 : 23 15
4 3 7 14 : 16 15
12.Ose~ina
4 3 7 21 : 25 15
13.Trli}
4 2 8 17 : 25 14
14.ZSK
3 3 8 12 : 21 12
15.Junior NN
16.Sovqak
иступио из такмичења

Осечина- Трлић
1:1 (0:1)
Стадион у Осечини. Гледалаца: 50.
Судија: Владимир Зебић (Дивци).
Стрелци: Марковић у 72. за Осечину, а
Савић у 20. минуту за Трлић. Жути
картони: Митровић (О), Ђурић,
Јовановић (Т)
ТРЛИЋ: Миросављевић 7,5, Шимшић
7, Лазић 7, Марјановић 7, Раичевић 7,
Савић 7,5, Поповић 7, Ђурић 7,
Марковић 7, Јовановић 7, Радојичић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Миросављевић (Трлић)
Трлић је донео бод из Подгорине,
мада је утисак да је могао и више.
Колико је Савић ове јесени недостајао
"месарима", видело се средином
првог дела када је евро-голом са 25
метара донео предност гостима. Што
није дошло до поравнања пре паузе,
најзаслужнији је голман Миросављевић, сјајно је укротио шут са "беле
тачке" Марковића након прекршаја
Раичевића.
Велику шансу да реши питање
победника имао је Савић на старту
другог дела, "ломио" је презимењака
на голу Осечине, али је шутирао изнад
пречке. Домаћи су до бода стигли
након корнера, у великој гужви
најбоље се снашао Марковић и
спречио Трлићане да однесу сва три
бода кући...

Пепељевац- Тврдојевац
3:1 (2:0)
Стадион у Пепељевцу. Гледалаца: 80.
Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелци:
Ђорђевић у 20. и 38. и Савковић у 72. за
Пепељевац, а Илић у 78. минуту за
Тврдојевац. Жути картони: Милиће-вић,
Вукашиновић, Бојичић, Красић,
Савковић (П), Митровић, Салашки (Т).
Црвени картон: Грујичић (Пепељевац) у
63. минуту.
ПЕПЕЉЕВАЦ: Глигоријевић 7, Савић 7,
Лукић 7,5, Милићевић 6,5, Вукаши-новић
7, Продановић 7, Бојичић 7,5, Ђорђевић
8, Грујичић 6,5, Красић 7, Савковић 8
ТВРДОЈЕВАЦ: Мишић 6,5, Јовичић 6,5,
Ракић 6 (Салашки 6,5), Ђ.Савкић 6,
Мирковић 7, Јелић 7, Илић 7,5, Митровић 6 (Ковиљ 6,5), Ћесаревић 6,5
(Драговић 7), Видојевић 6, Д.Савкић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Савковић (Пепељевац)
Пепељевац је заслужено славио у
последњем јесењем колу, највише
захваљујући расположеном тандему
Ђорђевић- Савковић. Овај други се
показао као одличан асистент у два наврата, а Ђорђевић је најпре ногом, а потом и главом, најавио победу домаћих.
Пепељевац је средином другог дела
остао са играчем мање, Тврдојевац је
почео да ствара прилике, али се опет
затресла мрежа Мишића- Савковић је
"левицом" са 20 метара послао лопту уз
стативу гола гостију. Све што су гости
успели да ураде био је почасни поготак
Илића, после доброг паса Драговића
погодио је мрежу са ивице шеснаестерца.

26

ФУДБАЛ

5.децембар 2019.г.

ВРЕЉАНИ ОДЛИЧНИ У ФИНИШУ ЈЕСЕНИ

НАЈБОЉИ ПРОТИВ НАЈЈАЧИХ
Феноменално су пулени Милоша Гаврића окончали јесењи део сезоне,
надиграли домаћина у Крупњу који је победом јурио јесењу титулу и потврдили
да најбоље партије пружају против водећих тимова лиге. Ниједна од првих 6
екипа Колубарско-мачванске није савладала Врељане, а да није било киксева у
Дивцима, Прњавору, Ваљеву (против Младости из Драчића) и Љигу- сада би се
на СЦ "Матић" вероватно прослављала јесења титула...
Сусрет са Рађевцем почео је идеално за госте, Новаковић је упослио
Ђурђевића, а снажни нападач после "лажњака" погодио малу мрежу. Домаћин је
највише претио после дугачких аута Тодоровића, после једног таквог лопта је
погодила у руку Благојевића, па је Рађевац изједначио са 11 метара.
Није се мењала слика ни у наставку, ређале су се шансе Бранковића,
Блажића, Симеуновића..., а у неколико наврата одлично изграђене акције нису
окончане ударцем на гол. Љубиша Ракић је углавном био беспослен, а заслужена
награда стигла је у 85. минуту- Блажић је прихватио употребљиву лопту од
Бранковића и рутински решио ситуацију "један на један" за велико славље
гостију:
- Штета што је крај јесени, екипа је одиграла на високом нивоу финиш
полусезоне, а остаје да жалимо што смо заказали против екипа које су сигурно
слабије од нас. Због тога сам само делимично задовољан учинком, али, посебно
након победе у Крупњу, задовољни идемо на паузу која ће трајати до почетка
фебруара- резимира урађено тренер Врело спорта Милош Гаврић.
За добар јесењи учинак, играчи Врело спорта биће награђени од Немање
Матића одласком на припреме у Словенију (21. фебруара), а у традиционалном
интерном избору Немања Блажић проглашен је најбољим играчем јесењег дела
сезоне. Бивши везиста Јединства је и најбољи стрелац екипе са 7 голова, а прате
га Бранковић и Ђурђевић са по четири поготка. Све јесење минуте међу
стативама провео је Љубиша Ракић, а 15 наступа забележили су и Блажић,
Ђурђевић и "бонус" Урош Ракић. Симић, И.Матић и Милошевић су имали по један
наступ мање, а вреди забележити и прве минуте младих играча Стефана
Поповића и Уроша Павловића.
Б.Матић
Колубарско-мачванска зона, 15. коло

Рађевац (Крупањ)- Врело спорт 1:2 (1:1)
Стадион у Крупњу. Гледалаца: 150. Судија: Вукашин Баратовић (Ваљево).
Стрелци: Илић у 29. из пенала за Рађевац, а Ђурђевић у 9. и Блажић у 85.
минуту за Врело спорт. Жути картони: Мијаиловић (Р), Шајиновић, Којић (В).
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 7,5, Симић 7,5, И.Матић 7,5 (Шајиновић 7), Благојевић
8, Д.Матић 7,5, Блажић 8, Којић 7,5, Бранковић 8, Ђурђевић 8, Новаковић 7,5
(Симеуновић 7,5), У.Ракић 7,5 (Милошевић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Благојевић (Врело спорт)

БРЕЗОВИЦА НА УДАРУ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ ФС РЗС

СУМОРНА ЈЕСЕН
Пораз у Ваљеву, у ситуацији када је тим Брезовице "скрпљен" на једвите
јаде, није био изненађење. Без тренера Анђића који је највероватније завршио
мисију у Брезовици, тактике и састава се прихватио председник Зоран АнђелићБели, али није имао много могућности за маневар. Уз дуже одсутне Гошића и
Јанковића који су прихватили да помогну екипи, Брезовчани су сакупили 12
играча који су пружили пристојан отпор фаворизованом Радничком, али су
млади Пиргић и бивши нападач Брезовице Ситарица без већих мука донели
бодове екипи са Петог пука.
Много тежи ударац стигао је из канцеларије ФСР Западне Србије,
Дисциплинска комисија донела је одлуку да се Брезовици одузме победа над
Задругаром из Лајковца, уз још један казнени бод, са образложењем да су ту
утакмицу, као и ону са Дрином, играли под суспензијом због неплаћених
трошкова службених лица. Из клуба су најавили жалбу, сматрајући да нису
прекршили Правилник, од њеног исхода зависи какви ће бити наредни кораци
управе Брезовице...
У невеселој јесени, свој потенцијал донекле су демонстрирали бивши
јуниори Јединствове школе Стефан Бојић са четири и Лазар Антонић са три
поготка, имао је Анђић и углавном поуздане Павића, Кањевца, Радосављевића,
Марка Бојића..., а сигурно да је екипи недостајало искуство нападача Гошића који
је на пола јесени раздужио дрес. Утисак је да је екипа пружила много више него
што говори табела, посебно после удара дисциплинаца, а нема сумње да ће
пролеће бити велики изазов за Брезовицу да сачувају играчки и организациони
ниво који су красили ову средину у претходним годинама...
Б.Матић

Немања Блажић
(Врело спорт)

ZONA
KOLUBARSKO-MA^VANSKA
15.коло (23/24.11.2019):
Задругар (Л) - Железничар (Л)
Младост (П) - Дрина
Раднички (В) - Брезовица
Раднички Шаб. - Младост (Д)
Раднички Стобекс - Рибница
Рађевац - Врело Спорт
Борац (Л) - Спартак (Љ)
ОФК Дивци - Слога (Б)

1.Sloga (B)
2.@elezni~ar
3.Ra|evac
4.Borac (L)
5.Radni~ki(V)
6.Drina
7.Vrelo sport
8.Ribnica
9.Radni~ki S.
10.Zadrugar
11.OFK Divci
12.Mladost(D)
13.Spartak(Q)
14.Brezovica
15.Mladost (P)
16.Radni~ki [.

9
9
9
9
8
7
7
6
6
6
5
4
5
3
3
2

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

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

2 22 : 9
3 32 : 13
4 37 : 24
4 23 : 14
5 31 : 16
3 20 : 15
4 25 : 10
7 15 : 15
7 14 : 20
8 22 : 23
7132 : 14
8 12 : 23
8 23 : 27
8 14 : 31
9 16 27
11 16 54

31
30
29
29
26
26
24
20
20
19
18
15
14
13
12
8

Колубарско-мачванска зона, 15. коло

РАДНИЧКИ (ВА)- БРЕЗОВИЦА 3:0 (2:0)
Стадион на Петом пуку у Ваљеву. Гледалаца: 200. Судија: Ђорђе Лукић (Љиг).
Стрелци: Пиргић у 1. и Ситарица у 37. и 75. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Радовановић 6, Вуканић 5,5, Павић 7, Ђурђевић 7,
Радосављевић 7, Бојић 6, Илић 6 (Антонић 6), Ивковић 5,5, Руменић 6, Гошић 7,
Јанковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Ситарица (Раднички)

Александар Павић
(Брезовица)

ФУДБАЛ
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ЈЕДИНСТВО ПОБЕДОМ ОТИШЛО НА ПАУЗУ

РАДИБРАТОВИЋ СВИРАО
КРАЈ У БОГАТИЋУ
- Јуниор Јединства у дебију за први тим решио победника,
црвено-бели завршили меч без искључених Николе
Радојичића и тренера Милоша Обрадовића. - Зимовање на
другој позицији, лидер из Чачка далеко одмакао. - Гавровић
статистички одскочио, уз њега још Иван Јовановић,
Рајовић и Никола Радојичић одиграли све мечеве.
По јаком ветру и не баш погодном терену за игру, није било
фудбалске лепоте у одмеравању Мачве и Јединства, али ће меч сигурно
остати у вечном сећању Михаила Радибратовића. Омладинац црвенобелих рођен 2001. године дебитовао је за сениоре у 79. минуту сусрета
који је водио ка најнепопуларнијем резултату, али је само 8 минута касније
био на правом месту и главом спровео идеалан центаршут Гавровића у
мрежу. Тријумф је извојеван у тренуцима када су Убљани имали играча
мање због искључења Николе Радојичића, а крај на клупи није дочекао ни
тренер Милош Обрадовић који је одстрањен због протеста након црвеног
картона играчу Јединства. Победа је, осим бодова, донела црвенобелима и зимовање на другој позицији, уз констатацију да је лидер из
Чачка вероватно већ направио недостижну предност.
Није било много шанси у последњем јесењем мечу у Богатићу,
најзрелију није искористио Зоран Радојичић након употребљивог паса
Петровића. Имао је и лепу соло-партитуру Гавровић када је његов шут
искоса са леве стране зауставио голман Стевановић, а срца навијача
Јединства заледила су се у 76. минуту. Оштро убачена лопта са десне
стране пала је у петерац гостију и одбила се, срећом, у рогаљ гола
Јовановића који није имао много посла у овом мечу. Одлично је одбраном
командовао и сигурношћу пленио Томић, често правио и вишак у нападу,
а импоновао је зрелом игром још један јуниор црвено-белих Кристијан
Бошковић:
- Тешка, али лепа победа која нам омогућује да са осмесима одемо на
одмор, мада сматрам да смо могли и више. Остају у сећању болни порази
од Борца и Будућности на домаћем терену, али немам много шта да
замерим момцима. Пружили су максимум ове јесени, као и на последњем
мечу где смо у финишу награђени за
сав труд. Драго ми је што наши дечаци
из школе дају све већи допринос и то
је тренд који ћемо неговати. Себи
замерам на првом искључењу, дозволио сам да ме испровоцирају лоше
судијске одлуке и надам се да ми се то
неће више дешавати- одреаговао је
бурно тренер Милош Обрадовић на не
баш правичну арбитражу Вучићевића
из Краљева.
Петар Гавровић је највише пунио
статистику голова и асистенција, мада
је свих 6 својих голова постигао у
првих 5 кола. Након тога су му боље
ишле асистенције којих је такође
забележио 6, а на листи стрелаца
испратили су га Никола Радојичић и
Лука Ђокић са по 4 поготка. Међу
стрелцима су и Зоран Радојичић (3),
као и Јолачић, Радивојевић, Милановић, Радибратовић, Јовичић и
Филиповић (сви по један гол), док се на листи "пакера" иза Гавровића
налазе Мијатовић, Радивојевић и Милановић са по две асистенције.
Иван Јовановић провео је сваки јесењи минут на терену, а свих 17
наступа имају и Гавровић, Никола Радојичић и Рајовић. Милановић је
пропустио један меч, а 15 пута су играли Андрић, Ђокић и Радивојевић
(оба меча пропустио због картона). Од омладинаца највећу минутажу
заслужио је Синиша Јолачић (14 мечева), наметнуо се Бошковић на
десном беку са 11 наступа, а иако је повремено показивао квалитет,
сигурно је разочарење учинак Милоша Петровића који се није нашао међу
стрелцима ни асистентима. Јесен ће брзо пробати да заборави и Игор
Милановић, само 1 гол и 2 асистенције су премршав учинак за првог
нападача, а уз 31 жути картон (мало мање од 2 по утакмици), једино је
Никола Радојичић морао пре времена на туширање због чега ће
Б.Матић
пропустити први пролећни меч у Пожеги.

NOVOGODI[WI DVOBROJ

NA POVE]ANOM BROJU STRANA

26.decembar 2019.

Михаило Радибратовић
Српска лига "Запад", 17. коло

Мачва 1929 (Богатић)- Јединство
(Уб) 0:1 (0:0)
Стадион у Богатићу. Гледалаца: 150. Судија:
Иван Вучићевић (Краљево). Стрелац: Радибратовић у 88. минуту. Жути картони: Ђорђевић
(М), Рајовић, Петровић (Ј). Црвени картони:
Никола Радојичић (Јединство) у 83. минуту,
тренер Милош Обрадовић (Јединство) у 84.
минуту.
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Бошковић 7,5,
Рајовић 7, Ђокић 7, Андрић 7, Томић 8,
Гавровић 7,5, Петровић 7 (од 72. Јолачић 7,5),
Милановић 7 (од 79. Радибратовић 8),
З.Радојичић 7, Н.Радојичић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Томић (Јединство)

ФК Јединство (Уб)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Borac 1926 (^)
2.Jedinstvo (Ub)
3.Budu}nost Kru{.
4.Loznica
5.Sloga (P)
6.Sloga 33
7.Tutin
8.Su{ica
9.Jo{anica
10.Trep~a (KM)
11.Takovo
12.Sloga (K)
13.Proleter Mihaj.
14.Ml.radnik
15.RSK (Rabrovo)
16.Ma~va (B)
17.[umadija (A)
18.Mokra Gora

15
11
9
9
9
9
8
8
7
6
6
5
5
4
5
3
3
3

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

1
5
3
4
5
6
5
7
6
6
10
9
10
8
10
10
10
10

46 : 12 46
23 : 14 34
23 : 12 32
23 : 18 31
28 : 16 30
26 : 23 29
28 : 18 28
27 : 27 26
16 : 16 24
20 : 19 23
13 : 23 19
19 : 24 18
22 : 30 17
16 : 24 17
23 : 33 17
16 : 24 13
14 30 13
10 30 13
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КОШАРКА
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УЗБУДЉИВО КОШАРКАШКО ОДМЕРАВАЊЕ УБЉАНА И ЛАЈКОВЧАНА

"МЛАДОСТАШИ" СЈАЈНИ У ПОРАЗУ
Искуснији Лајковчани предвођени Иваном Поповићем Жућом су заслужено тријумфовали, али начин
на који су се убски дечаци супротставили много јачем ривалу није никога оставио равнодушним.
Поново је оживела кошаркашка магија сале основне
школе, а подједнаке заслуге за то иду и победнику и
пораженом. Искуснији Лајковчани предвођени Иваном
Поповићем су заслужено тријумфовали, али начин на који су
се убски дечаци супротставили много јачем ривалу није
никога оставио равнодушним. Неколико пута су гости
претили да преломе меч, стизали до +19, али су Убљани
ношени невероватном енергијом на паркету, али и са
трибина, у последњем периоду стигли на један посед
заостатка. За више нису имали снаге, али и ово је било

КК Младост 014 (Уб)

КК Железничар (Лајковац)

ДРМЛ "Запад", 7. коло

Младост 014- Железничар (Лајковац) 99:107
(19:27, 27:34, 23:24, 30:22)
Сала ОШ "Милан Муњас" на Убу. Гледалаца: 200. Судије:
Ђенисић, Добрић (Ваљево).
МЛАДОСТ 014: Ашковић 4, Леповић, Милуровић, Мишић,
У.Васиљевић 9, Ђурић, Милошевић 28, Јагодић 2,
Ђ.Васиљевић 16, Марковић 6, Љубојевић 34, Кузмановић.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: И.Поповић 42, Гагић 20, Ћирковић 20,
Ђурђевић 13, Јовичић 9, Н.Милутиновић 2, Д.Поповић 1,
Зрнзевић, И.Милутиновић, Радојичић, Теофиловић,
Јовановић.
довољно да уздигнута чела и уз овације публике напусте
Основну школу "Милан Муњас".
Игру гостију носили су бивши играчи Уба- један од
најбољих "баскеташа" света Иван Поповић који је бројао до 42,
Гагић са изузетним учинком под оба коша и незгодни
Ћирковић који је погодио 5 "тројки", а почетком друге
четвртине деловало је да драматике неће бити- 36:19 за госте.
Пришли су домаћи на -5, поново је Поповић одбио налет, па се
и у последњи период ушло са, чинило се, сигурном
предношћу "дизелке"- 85:69. Међутим, тада су убски момци
показали карактер, искусни Љубојевић да класа не пролази, а
сала је експлодирала када је Урош Васиљевић погодио
"тројку" за 91:94. Чудесни Иван Поповић је и тада "измислио"
поене за госте, Ћирковић везао 2+1 после офанзивног скока,
па је дилема око победника била решена:
- Изузетно сам поносан на своју екипу, потврдили су да
вредан рад мора да буде награђен, а угрозити победу овако
искусне екипе показује да имамо и квалитет и карактер. Нимо
посустајали ниједног тренутка, изгубили смо због сувог
квалитета којег поседују гости, пре свега Иван Поповић, а мени
остаје да честитам момцима на борби и захвалим публици што
је освежила сећања на сва лепа кошаркашка дешавања која су
се одиграла на овом месту- задовољан је био после меча
тренер Младости Владимир Урошевић.
"Младосташи" су претходног викенда поражени у Шапцу
од истоименог домаћина са 95:52, нарасположенији био је
Урош Васиљевић са 20 поена, а након меча са Лајковчанкима
сениорски тим одлази на паузу која ће трајати до фебруара,
барем када је реч о првенственим мечевима.
Б.Матић

ОДБОЈКА
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ У ВРХУ ТАБЕЛЕ

Суперлига Србије за одбојкашице, 9. коло

БЕОГРАДСКА ДРАМА
СА СРЕЋНИМ КРАЈЕМ
- Одбојкашице Уба умало прокоцкале предност од 2:0, добром
игром у "тај-бреку" забележена шеста победа. - Јединство (Стара
Пазова) потврдило епитет лидера на убском паркету, Црвена
звезда у предности после првог меча четвртфинала Купа. - У
уторак игран реванш на Бањици, у суботу гостовање Партизану.
И поред доброг старта, Убљанке
нису успеле да нанесу пораз непораженом лидеру из Старе Пазове. У драматичном финишу првог сета блок Анице
Кутлешић, одлична реакција Душанке
Биберовић на мрежи и сјајна одбрана
Сање Ђурђевић најавиле су да је можда
стигао крај непобедивости екипе Јова
Цаковића. Ипак, била је то само варка- од
средине другог сета, па све до краја меча
темпо је диктирао гостујући тим. Није
било праве неизвесности, Емилија Жакић

(некада Антанасијевић) је показала зашто
је трећи дизач репрезентације, па је тим
из Старе Пазове релативно лако преокренуо меч и наставио тријумфалан низ:
- Једна од наших најлошијих партија,
мада је то сигурно и последица квалитета
Јединства који није случајно лидер.
Стално су појачавале ритам, можда не
делују превише атрактивно, али буквално "удаве" ривала на паркету. Неприкосновени су у дугим поенима, имају врхунског дизача на чије смо лопте тешко
формирали блок, па је победа екипе из
Старе Пазове апсолутно заслужена- признала је Маријана Боричић да је Јединство у овом тренутку прејак ривал за
Убљанке.
Дуел са Београђанкама почео је
идеално за гошће, Катарина Лукић је са
сервис-линије мучила пријем домаћих,
Сања Тривуновић била убојита у нападу,
а централна фигура првог сета била је
Александра Глигорић са 8 поена (4
напада, 3 блока, 1 ас). Други сет је донео
много изједначенију борбу, блок Анице

Београд- Уб 2:3 (16:25, 21:25,
25:16, 25:22, 8:15)
СЦ "Визура" на Новом Београду.
Гледалаца: 150. Судије: Цветковић,
Баланџић (Београд).
УБ: Глигорић 18 (4 блока, 2 аса),
Кутлешић 10 (2 блока), Лукић 4 (3 аса),
Митровић 5, Тривуновић 15 (1 блок, 1
ас), Биберовић 16 (1 блок, 1 ас),
Ђурђевић (либеро), Живановић,
Стојковић, Вулин 6 (1 блок, 1 ас),
Безаревић 4 (1ас). Нису играле: Јаковљевић (либеро 2), Бјелић, Јелић.
Суперлига Србије за одбојкашице, 8. коло

Уб- Јединство (СП) 1:3
(27:25, 22:25, 18:25, 14:25)

Душанка Биберовић

Маријана Боричић,
тренер ЖОК Уб
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Кутлешић и сервиси Анђеле Стојковић
преломили су и тај период у корист
Убљанки.
Домаће су осетно подигле ниво
игре у трећем сету, ношене снажном
подршком са трибина, разиграла се
најбољи играч Београда Анђелка
Новосел, па је релативно лако преполовљена предност Уба. У четвртом
сету поново резултатска "клацкалица", а Милица Безаревић доноси
предност од 22:20 која је дала наду да
ће посао бити завршен у 4 сета. Уместо
тога 5 везаних поена за Београђанке, а
Исидора Бербатовић је блоком
заказала 5. сет. Срећом, вратиле су
гошће концентрацију, у режији Јелене
Вулин и Александре Глигорић стигле
до недостижних 8:2, а Сања Тривуновић је асом окончала узбудљив меч:
- После два одлична сета, ушле
смо у калкулисање које одбојка не
прашта. Време не може да истекне, већ
победа мора да се заради, уз констатацију да су и домаће подигле ниво
игре и за то награђене са два освојена
сета. Играчице морају да схвате да се
свако опуштање кажњава, срећом
поседујемо велики квалитет који нас је
"чупао" из оваквих ситуација. Пролазно време је одлично, 6 победа у 9
мечева су врло задовољавајући резултат који даје добру основу за пласман у
6 најбољих екипа лиге- рекла је после
меча тренер Маријана Боричић.
Убљанке су у уторак одиграле
реванш-меч Купа против Црвене
звезде, а у суботу од 17 часова гостују
Партизану који се налази на последњем месту суперлигашке табеле. Б.М.

Хала спортова на Убу. Гледалаца: 200.
Судије: Поповић, Савић (Краљево).
УБ: Глигорић 7 (2 блока, 1 ас),
Живановић, Кутлешић 9 (3 блока),
Вулин 16 (1 блок), Тривуновић 7 (1
блок), Биберовић 7, Ђурђевић (либеро), Стојковић 2 (2 аса), Лукић,
Безаревић 5 (2 аса), Митровић 1 (1 ас),
Бјелић. Нису играле: Јелић, Јаковљевић (либеро 2)

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
Jedinstvo SP
TENT
C.zvezda
Ub
@elezni~ar
Vizura
Klek
Beograd
Spartak (S)
Partizan

8
7
6
6
5
4
3
2
2
0

0
1
3
3
4
5
6
7
6
8

24:6 22
21:7 20
23:15 18
21:13 18
20:15 16
15:19 12
11:20 9
11:23 7
9:21 5
8:24 2

Наредне утакмице ЖОК „Уб”
10.коло (субота, 7.децембар- 17ч):
Партизан - Уб
11.коло (14.децембар- 18ч):
Уб - Црвена звезда
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КОШАРКА
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УБЉАНИ ОВЕ ЈЕСЕНИ СЈАЈНИ НА ГОСТУЈУЋИМ ПАРКЕТИМА

ОСВОЈЕН И „СИНЂИН” БАЛОН !
Убски рукометаши су доживели и четврти пораз на домаћем терену,
утисак је да је овај морао да се избегне. Млада београдска екипа је дубоком
одбраном пореметила организацију напада домаћих и у 19. минуту имала
забрињавајућих четири гола предности. Иако је болесни Петар Петровић
пробао да помогне саиграчима, било је видно да нема енергију за свој
уобичајени ритам, а то се осетило на оба дела терена.
Ипак, финиш првог дела, уз неколико одличних интервенција Милекића,
донео је прихватљивих -1 на паузи, а серија од три гола на старту другог
полувремена дала је наду да Уб иде ка петој победи. Ипак, разиграни Урош
Станић (13 голова, МВП меча) није дао домаћима да се одлепе, мада је тим
Дејана Лукића и у 50. минуту имао два гола предности- 23:21. Ипак, гости су
бирали боља решења у финишу, одлични голман Новог Београда Тонић
"скинуо" је контру Радовановићу код резултата 26:28 (59. минут), до краја је
убски тим успео само да дође до минималног пораза...
Из још увек непознатих разлога, Убљани много боље и зрелије играју на
страни, а победа у балону Синђелића била је већ четврта у пет гостујућих
мечева! Није сметала гостима ни температура мало већа од спољашње, а
тренер Лукић је свог колегу изненадио стартном поставом са три голобрада
дечака- Мандићем на левом крилу, Ранковићем на левом беку и Миловановићем
на црти. Експеримент се показао као пун погодак, игралу су Убљани чврсто у
одбрани и покретљиво у нападу, а на паузу је тим Уба понео један гол
предности.
Постепено је Дејан Лукић уводио искусније играче на паркет, а Јовановић
је са два гола одмах дао допринос у серији 5:0 која је гостима донела великих
18:14. Престрога искључења убских играча држала су домаћи тим у игри, у
једном тренутку Синђелић је имао два играча више, али је сјајан међу стативама
био Милекић. Милош Тривић је одиграо најбољи меч од доласка из Колубаре и
заслужено понео епитет МВП-ја сусрета, а Вукосављевић је голом ставио печат
на победу над екипом која је до сада доживела само један пораз:
- Наши млади играчи су залагањем дали велики подстрек остатку екипе,
одбрану смо играли на високом нивоу и зауставили њихову леву страну напада.
Победили смо екипу која је једини пораз доживела од лидера у Обреновцу, што
значи да имамо квалитет и за бољи пласман од средине табеле. То ћемо
пробати да докажемо против још једног фаворита у лиги- Металопластике 2,
надам се да уз подршку наших верних навијача можемо до победе на опроштају
од убске публике, барем када је реч о првом делу сезоне- очекује поново сјајан
амбијент Дејан Лукић у мечу који се игра у недељу од 20 часова.
Б.Матић

Милош Тривић у акцији
ПРМЛ "Центар", 9. коло

Уб- Нови Београд 27:28 (13:14)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 200.
Судије: Милица Зарић, Теодора Шантрић
(Београд). Искључења: Уб 12, Нови Београд
14 минута. Седмерци: Уб 2 (2), Нови Београд
3 (3).
УБ: Тривић 7 (1), Петровић 1, Старчевић,
Пајовић, Богићевић 3 (1), Мандић, Јовановић 2, Стокић 3, Вукосављевић, Јовић,
Рогић 2, Радовановић 8, Милекић (18
одбрана), Ранковић, Цонић
ПРМЛ "Центар", 10. коло

Синђелић- Уб 21:24 (9:10)
Балон Синђелића у Београду. Гледалаца:
30. Судије: Морина, Павловић (Костолац).
Искључења: Синђелић 4, Уб 16 минута.
Седмерци: Синђелић 2 (2), Уб 1 (1).
УБ: Тривић 11 (1), Петровић 2, Миловановић, Старчевић, Богићевић, Ненадовић
2, Мандић 1, Јовановић 2, Стокић,
Вукосављевић 3, Јовић, Рогић, Радовановић 3, Милекић, Ранковић, Цонић

МАРКЕТИНГ
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